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ДУХОВНІ ТА ЦЕРКОВНІ ЗВЯЗКИ
СЕРБІВ І УКРАЇНЦІВ

Івана Поліщук

Концепт «Бог» в українській
та сербській культурах
(на основі фразеологічних компонентів)

Сучасні дослідження, зокрема й мовознавчі, дедалі частіше
звертаються до пізнання глибинної суті буття людини, її давніх
традицій, звичаїв тощо — всього того, що зазвичай називають
менталітетом. Людина здавна прагнула з’ясувати свої витоки,
свої корені, намагалася перебороти страх перед силами природи,
які були для неї невідомими. Від покоління до покоління у словниковий запас людської мови вводилися неповторні стійкі вирази, в яких закодована багатовікова мудрість — скарбниця здобутків культури [Венжинович: 36]. На фразеологічному рівні (а саме
йому присвячено дане дослідження) виразно виявляються національно-культурні особливості мовної системи. За багатьма фразеологізмами стоїть специфіка матеріального і духовного життя
народу, його традицій, вірувань, типових форм поведінки та реакцій на звичні життєві ситуації — всього того, що складає національну ментальність і світосприйняття [Жуйкова: 126]. Сучасних
дослідників дедалі більше цікавить специфіка національних
менталітетів, ментальних цінностей. Це спричинено двома факторами. По-перше, процеси глобалізації в постіндустріальній
цивілізації загрожують нівелюванням національних цінностей
та культурної своєрідності народів, по-друге, зростає відчуття їх
взаємозалежності, прагнення до взаєморозуміння та взаємопроникнення в духовні світи споріднених народів [Приходько: 126].
Незважаючи на те, що українська мова належить до східнослов’янської мовної гілки, а сербська — до південнослов’янської,
їхні фразеологічні одиниці між собою споріднені, що визначено
їх спільним походженням від єдиної прамови та приналежністю
до індоєвропейської мовної сім’ї.
Особливе місце у фразеологічних одиницях займає компонент Бог. Люди здавна вірили в існування вищої сили, яка керує
нашим земним життям і готує нас до буття потойбічного, тому
й витворили протягом тривалого часу чимало стійких висловів
із компонентом Бог. Досі дослідження таких виразів системно не
проводилося, хоча є праці, які частково торкаються цієї проблеми (Скаб; Венжинович; Мршевић-Радовић). Ми поставили собі
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за мету виявити в лексикографічних джерелах стійкі утворення
в українській і сербській мовах та проаналізувати їх, з’ясувати
питання про бачення природи і якостей Бога, порівнюючи фразеологічні одиниці української і сербської мов.
Дане дослідження спирається на такому визначенні концепту:
«Концепт — це інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним чином організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних» [Селіванова: 256].
Фразеологічна картина світу в нашому розумінні — це сукупність фразеологічних виразів, які відображають найрізноманітніші прояви життя і діяльності людини. Предметом нашого
дослідження стали фразеологічні вирази із компонентами Бог,
Божий, Боже: близько вісімдесяти в українській мові та сімдесяти шести — у сербській.
Якщо говорити про природу Бога у мовних картинах досліджуваних мов, то слід зауважити, що серби й українці у давні
часи мали своїх ідолів, назви яких, звичайно, різняться між собою, але їх конотація залишається спільною: лексема «Бог»
в обох мовах позначає всезнаючу істоту, якусь вищу силу, яка
слідкує за людьми і за всім, що її оточує. У фразеологічних виразах сербської мови, на відміну від української, фіксується символіка, яка описує появу Бога серед людей, свідченням чого стають
художні тексти і релігійні пам’ятки [Мршевић-Радовић: 176].
У сербській мові існують сталі вирази з використанням присвійних займенників твій : свій (видећеш ти свога бога/ показаћу
теби твога бога — у значенні «передвіщати якусь роботу в майбутньому»). За словами В. Михайловича, присвійні займенники
вказують, що такі синтагматичні сполучення мають давню історію. Про якого саме бога мовиться; чи це бог християнський, чи
язичницький; чи можливо, щоб кожна людина мала власного
бога? Російський учений В. М. Мокієнко вважає, що такі вислови
повертають нас до язичницького уявлення про богів, зберігаючи
явні сліди колишнього багатобожжя, характерного для язичників.
Дослівний зміст фразеологізмів досліджуваної тематики близький до язичницької ієрархії великих і малих богів, у відповідності
з якою кожен рід, родина або навіть окрема людина мали свого
власного кумира. Тобто кожен язичник мав право звертатися зі
словами Мій бог! саме до свого божества [Мокиенко: 205].
Бог, за словами М. І. Толстого, — це, у книжно-церковній традиції, верховна істота, яка володіє вищим розумом,
абсолютною досконалістю і всемогутністю, Творець неба
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і землі, Промислитель Всесвіту, початок початкового, вічне, духовне і безтілесне. Народна релігія слов’ян частіше звертається до дуалістичних мотивів світосприйняття, за яким небо належить Богу, а земля — дияволу. Релігійний дуалізм отримав
яскраве відображення в середньовічних молитвах Богу, з якими
пов’язані більшість апокрифів і народних легенд. Слов’янський
Бог може означати у діалектах і персонажів нечистої сили, типу
серб. банат. бог и зводе «чорт» (частіше як лайливий вираз). В народно-міфологічному сприйнятті Бог протиставляється людині, яка смертна і після смерті віддає Богові душу [Толстой: 202].
У своїх дослідженнях М. І. Толстой говорить, що дохристиянські
вірування фрагментарно зберігалися у народних, обрядових
і апокрифічних текстах аж до ХХ ст. Більш близьке до церковного сприйняття Бога знаходимо в духовних віршах, клятвах
і молитвах [Толстой: 203]. Окремі фразеологічні одиниці мають
християнське забарвлення.
Досліджуючи сталі вирази з лексичним компонентом «Бог»,
можна виділити кілька груп, у яких змінюється семантика самої
цієї лексеми і її вплив на подальше значення та вживання фразеологізмів в українській і сербській мовах:
1) фразеологічні одиниці, в яких «Бог усе знає». У сербській мові
такий фразеологізм має одну форму Бог зна ко (шта, где, колико, башто и др.) / Бог свети (један, сам) зна / питаj Бога / Бог
те питај када (шта, колико, како зашто и др.) і вживається лише
зі значеннями «невідомо хто (що, де, як та ін.)»/ «ніхто не знає
коли, як, що, невідомо». В українській мові розрізняється декілька фразеологізмів, які несуть у собі додаткове значення,
порівняно з наявним у сербській мові: Бог зна що таке уживається для вираження негативного ставлення до кого-, чого-небудь, незадоволення кимось, чимось; Бог знає куди вживається
у значенні куди завгодно, дуже далеко, і схожий семантично
фразеологізм Бог знає поки (відколи, з якогось часу та ін.); Бог
зна (знає) що несе в собі два значення: а) вживається для вираження здивування, обурення, незадоволення та ін.; б) нісенітниця, дурниці; Бог знає (зна) як означає дуже (сильно), багато, добре. «Бог не знає / забув»: серб. и Бог ме (те, га и др.) је
заборавио у значенні бути забутим і није Бог зна шта (какав)
у значенні небагато мають свої еквіваленти в українській мові:
не Бог зна який; один Бог знає (відає);
2) фразеологічні одиниці з конотацією «Бог — суддя»: укр.
щоб тебе Бог покарав уживається як прокляття і виражає
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побажання невдачі, лиха, чогось недоброго; в сербській семантично схожий лише один фразеологізм — на правди (праву)
Бог / на праведну Богу. Вислів Бог тобі суддя (вживається на знак
невтручання в щось, поблажливе ставлення до кого-небудь) не
має прямого еквівалента в сербській мові, тільки фразеологічний вираз видети свого Бога вживається у значенні покарання;
3) фразеологічні одиниці зі значенням «жити як Бог»: серб. живети као мали бог/ како Бог заповеда/ како те Бог учи вживається
у значенні жити в злагоді, за божим законом, не рівняючись
до інших, в українській мові такі фразеологізми різняться не
лише за структурою, але й мають додаткове значення «жити
під захистом»: укр. як (мов, ніби і т. ін.) у Бога за дверима / як
у Бога (у Христа, у батька) за пазухою;
4) група фразеологічних одиниць зі значенням, «що Бог: а) щось
приносить, дає, наділяє» (як Бог дасть; чим Бог послав (дав);
із чим Бог послав; що Бог послав; Бог (Господь) дав (послав);
Бог несе / приніс; Бог привів; Бог розум послав) в українській мові
вживаються в основному з позитивною конотацією, позначаючи щось хороше, якесь благо в житті людини, тоді як у сербській мові значеннєвих відповідників немає; б) щось забирає /
обділив»: Бог розуму не дав; Бог розумом зобидив (обділив), —
у сербській знайдений лише один еквівалент Бог jе уздо ушур
(од некога);
5) фразеологічні одиниці зі значенням «Бог приймає»: з конотацією, що хтось помер (серб. Бог и душа; Богу душу; дуг Богу
платити; отићи Богу на истину; Бог (је) узео примио / позвао
некога себи / предати Богу душу — укр. Бог прийняв (душу) до
себе; Бог прийняв (прибрав); піти до Бога);
6) фразеологічні одиниці зі значенням «Бог милує/ помилує/
простить»: з конотацією, що комусь пощастило уникнути чогось небажаного (укр. Бог милував / помилував — серб. да Бог
заклони, Боже ти склони, Боже ме саклони, молити некога као
Бога / кумити (некога) Богом / моли Бога); укр. нехай Бог прощає вживається як традиційна формула вибачення за яку-небудь провину (серб. жали Боже);
7) використання лексеми «Бог» у значенні, що хтось не має свободи: укр. не бачити божого світу — серб. не видети белога
Бога;
8) використання лексеми «Бог» у кличних фразах: а) при зустрічі: серб. назвати / називати Бога / примити Бога — укр. з чим
Бог послав; б) при проханні чи застереженні: укр. ради Бога /
Бога ради (в сербській відповідника немає); в) при запевненні
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в чомусь: укр. як перед Богом (в сербській відповідника немає);
г) при вираженні заспокоєння: дякувати Богові — серб. Слава
Богу; в українській мові таких кличних форм значно більше,
ніж у сербській, бо вони мають чимало варіантів у народних
діалектах, які фіксує фразеологічний словник.
Варто також зафіксувати цікаві фразеологічні одиниці, властиві тільки одній із досліджуваних мов.
Так, в українській мові існує фразеологічне співвідношення
двох лексем, що має предметне значення: скляний бог на позначення народного алкогольного напою (горілки), а в жартівливій
формі ще вживається вислів молитися скляному Богові. Так само
в жартівливому значенні вживається фразеологізм у Бога з’їсти
теля — у значенні провинитися в чомусь; бути гіршим за інших.
Попадати Богові у вуха часто вживається зі значенням здійснюватися, також тут можемо простежити певне архаїчне забарвлення, адже раніше люди вірили, що через вуха й рот людина
пов’язується з потойбічним світом. Досить цікаву фразеологічну
одиницю становить вираз ні Богу свічка, ні чорту кочерга, який
несе в собі два значення: а) нічим непримітна, посередня людина; б) нема ніякої користі, толку з кого-небудь; в ньому простежується конотація, притаманна українській народній творчості;
розправлятися як Бог із черепахою — у значенні дуже жорстоко
і немилосердно грозитися у чомусь; давай Бог ноги вживається
у значенні втікати швидко звідкись.
У сербській мові також існують фразеологічні одиниці, які не
мають відповідників в українській: наћи цркву у којој се Богу —
у значенні звернутися по допомогу до когось; моли пред Богом
и људима — у значенні бути перед всіми таким, яким є насправді; под Богом означає не найменше / ніде у світі; где Бог свого
нема / где је Бог рекло лаку ноћ / Богу иза леђа у значенні бути дуже
далеко, бути у далекому краю.
В обох мовах часто вживаються порівняння з Богом, семантично і структурно вони тотожні (укр. як Бог свят / від Бога / як бога —
серб. као Бог / у Бога / увек Бога).
Співіснування християнського і язичницького уявлень про
бога, попри ідеологічне протиставлення, характеризується переростанням і вростанням однієї міфології в іншу [Мокиенко: 206].
Нове уявлення не витісняє старе, а, навпаки, нашаровується, додається до нього. Навіть етимологічно поняття «бог» у сербській
та українській мовах збігається [Этимологический словарь славянских языков, Т. 1: 161]. Враховуючи етимологічне походження
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лексеми «Бог» у християн, дослідники визначають той факт,
що християни запозичили його в язичників, а ті — від греків
[Мокиенко: 210].
Зіставляючи сучасні українську і сербську мовні картини світу
на базі порівнянь сталих фразеологічних висловів, можна сказати, що в сербській мові язичницьке світосприйняття в більшій
мірі представлене, аніж в українській. Підтвердженням цього
може стати сербська народна обрядовість, яка збереглася до нині,
коли святкування християнських свят рясно оздоблюється язичницькими елементами. Українці частіше схиляються до християнського світосприйняття, але зовсім виключити язичницький
вплив не можна: чимало спогадів про давні, язичницькі часи маємо в українському фольклорі.
Порівнявши певні групи фразеологічних одиниць, робимо висновок, що у сербській та українській мовах є аналоги та
відмінності в обраних фразеологізмах із компонентом «Бог».
Спричинено це наявністю відмінних (власних для кожної з досліджуваних мов) екстралінгвістичних і внутрішньо-лінгвістичних
факторів, що зумовили розвиток їх фразеологічних систем, специфіку лексики та синтаксичних і граматичних форм.
Насамкінець слід додати, що вживання фразеологізмів із лексемою «Бог» як у Сербії, так і в Україні є досить частим. Окремі
вирази усталилися в обох культурах, деякі застосовуються у різних комунікативних ситуаціях навіть серед молоді, й це дає підставу говорити, що поняття «Бог» близьке обом слов’янським
культурам. Проведене нами спостереження засвідчує глибоку
ментальну наповненість концептосфери «Бог» в українській та
сербській фразеологічній картині світу, яка ще потребує етнографічних й етнолінгвістичних досліджень.
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Деян Айдачич

Покатоличення православних
у полеміках українців та оповідях сербів
Історики багато та з різних позицій писали про покатоличення православних слов’янських народів, пропонуючи залежно від віросповідання різні інтерпретації історичних подій. Їхні
дослідження окремо трактують конфесійні протистояння у Речі
Посполітій і на Балканах, тому що відрізнялися як історичні обставини, так і стратегія прозелітських дій. Імовірно, церковні історики католицизму мають узагальнюючі праці стосовно різних
століть і територій, але вони недоступні. Хоча філологи менше
цікавилися питанням покатоличення, твори православних та
уніатських авторів були предметом їхніх розвідок — передусім
про мову і стиль полемістів кінця XVI-го та початку XVII ст.
Тут розглядатимемо три типи трактування конфесійного конфлікту православних з уніатами й католиками в українській та
сербській писемній традиції. У першому типі, православних полеміках проти унії кінця XVI — початку XVII ст., головною метою є переконання у гріховному характері дій уніатів. Під час
створення цих текстів їхні художні властивості були вторинними, але в новітні часи з розвитком стилістики розглядаються
також мовні особливості та риторичні засоби полемік. Другий
та третій тип писемного підходу до згаданого конфесійного
конфлікту представляють літературні твори — художня реконструкція дій видатних постатей минулого в історичному романі українського письменника Георгія Книша, особисті спогади
Симеона Пишчевича та побутові переживання героїв в оповідях
з Далмації сербського реаліста Сими Матавуля.
1. Твори православних полемістів Речі Посполитої кінця
XVI-го та початку XVII ст. спрямовані проти латинської церкви
та уніатів, які частково приєдналися до католиків. Наприкінці
XVI ст. православна церква була розколота протилежними інтересами збіднілого народу, київської митрополії, православних братств, прямо підпорядкованих константинопольському
патріарху, та магнатів, які впливали на міжконфесійні стосунки, іноді й самі займаючи високі церковні посади та забуваючи про межу світських і духовних цінностей [Брестская уния;
Дмитриев; Грушевский; Ґудзяк; Тимошенко; Likowski]. Цю
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слабкість вирішив використати польський король Сигізмунд III,
який з єзуїтами сприяв створенню в Бересті в 1596 р. унії православної та католицької церкви на умовах Флорентійської унії
з визнанням влади римського папи. Проголошення унії на чолі
з архієпископом Михайлом Рогозою та грабіжницьке захоплення православних монастирів, їхніх прибутків і пастви були
спрямовані на поступове переведення православного населення
Литви та східних територій Польщі у латинське віросповідання.
Уніатські та православні єпископи обмінялися анафемами, і між
ними розгорнулася нерівна боротьба, в якій уніати до Хотина
мали безсумнівну й міцну підтримку єзуїтів та поляків. Однак із
послабленням Речі Посполитої польський король мусив враховувати факт, що козаки захищали православну церкву.
У творах православних полемістів проти унії було розгорнуто
нещадну словесну боротьбу з метою приниження та морального
знищення відступників, показання нечесності вчинків уніатів та
завоювання довіри тих православних, що вагалися й сумнівалися. Для здійснення цих намірів застосовувалися різноманітні засоби переконання та залякування. У площині релігійно-біблійної символіки православні полемісти ототожнюють діячів унії
з вічним злом, утягуючи слухачів або читачів у біблійну драму
боротьби Бога і грішників, Христа і диявола, раю і пекла. У своєму викладі православні полемісти застерігали віруючих перед
жахливими наслідками у випадку прийняття унії. Віруючий
був «кинутий» у ситуацію доленосно загостреного «біблійного»
вибору, в якій він мав вибирати між вічним християнським добром і злом у запропонованих ціннісних рамках, які однозначно
представляли уніатів як зло. Таким чином православні полемісти намагалися спрямувати тих віруючих, що вагалися під тиском уніатів, на шлях порятунку в старій вірі.
Полемічні твори православних і уніатських духовників мали
різні стратегії заперечення позицій противника та ствердження своєї віри. Основу полемік визначають догми церкви, до
яких додаються особисті богословські знання, володіння риторичними фігурами і полемічним даром, а також відображення особистого досвіду та життєвих поглядів. Тут увага в суперечках про віровідступництво буде зосереджена на символах,
найчастіше біблійного походження, на протиставленнях противнику. Молодий Мелетій Смотрицький опублікував антиуніатський твір «Антиграфи, або Відповідь на скрипт ущипливий» (1608). Уніатський митрополит Йосиф (Велямин Рутський)
наклав анафему на Смотрицького, який потім пише анонімно
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«Верифікація невинності» польською, а після уніатських відповідей — «Оборона верифікації». За іронією долі, Мелетій
Смотрицький — один із найпалкіших православних полемістів —
у 1627 р. перейшов до унії та пропонував об’єднання християнських церков і подвійну юрисдикцію Рима та Константинополя
[Шевчук: 243–249].
Але повертаючись до мовно-риторичних засобів конфліктних
викладів, крім міфологічно-релігійних реалій, цікаво розглянути різні типи звертань: звинувачення, прокляття, приниження,
глузування, інвектива, — з одного боку, та плачі, молитви — з іншого. Внутрішня напруга полемічних творів з огляду на те, що
прямо або опосередковано накладена анафема, як відлучення від
церкви порушників церковних канонів, не дає можливості діалогу, але в одному тексті можуть, крім анафеми, бути і заклики
до покаяння, застереження та ін., що відображає роз’єднаність,
розпорошення стратегії ставлення та переконування. Іван
Вишенський у 5-ій частині «Книги» («Писаніє к утекшим од православної віри єпископам») наводить слова Павла: «Аще и братская любов православных християн с предѣлов естественных мя
вытягает, яко и анафема, молюся за них быти, по Павлу». Таким
чином Вишенський зберігає християнську щирість та підкреслює, що у прихованому діалозі православної та ворожої їй уніатської віри він дотримується вищої позиції любові й молитви.
Ставлення до діячів іншого, ворожого християнського віросповідання, тут буде розглянуто в полемічних творах Мелетія
Смотрицького, Василя Суразького («О єдиной истинной православной вѣрѣ», 1588), Стефана Зизанія («Казаньє святого
Кирила»), Івана Вишенського («Книга») та ін. Ще до Берестейського собору почалася боротьба за владу над православною
церквою в Речі Посполитій. Василь Суразький у тексті «О єдиной истинной православной вѣрѣ», виданому в Острозі в 1588 р.
писав: «Точію сами отступницы, вѣры поврежаючися, в вѣчныя
мукы со діяволом осужаются». Клірик Острозький (справжнє
ім’я невідоме) дав дві відповіді уніатському єпископу Іпатію
Потію на лист, який той надіслав князю Костянтину Острозькому,
бажаючи перетягти його до унії. Клірик закінчує своє звернення
до уніатів словами: «утверди православієм церков свою, наверни отступников в ограду, собери збєгов в ковчег свой, приведи
отбѣгшых в церков, всели єдинодушіє» (УЛ: 264).
Символіка образів біблійного та ранньохристиянського міфу
поєднується з реальними обставинами та діями сучасників. Протягом середньовіччя багато разів у кризові епохи передрікався
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кінець світу, спираючись на новозавітний Апокаліпсис Іоана,
в якому оголошено, що перед кінцем світу з’явиться Антихрист.
Посилення впливу єзуїтів у католицькій церкві після успіхів
у боротьбі з протестантизмом, бажання розширити коло віруючих за рахунок інших християн і папська зміна календаря викликали ще до Берестейської унії конфлікти, які виглядали для
православних діячів як наближення кінця світу. Проповідник
та письменник Стефан Зизаній Тустановський присвятив пану
Костянтину Костянтиновичу антикатолицький твір «Казаньє
святого Кирила», в якому, спираючись на проповіді Кирила
Єрусалимського (IV ст.), віщує кінець світу й появу Антихриста
перед другою появою Христа, при чому Іван Вишенський
у п’ятій частині «Книги», де найбільше уваги присвячено уніатам, написав: «дерзост богопротивна и духа антихристова плода
овощ» (ч. 5, УЛ: 339). Вишенський заперечує повноваження, надані діячам уніатської церкви світською владою, приписуючи їм
прикметник «антихристовий»: «разбойники и антихристовы таинники» (ч. 3, УЛ: 315); «антихристовым безбожным невѣрием
и поганским, нечистым и несправедливим житием вашим» (ч. 4,
УЛ: 333); «антихристового закона правах над люд божий» (ч. 4,
УЛ: 334), «от того погибелного антихристова и содомского рода»
(ч. 4, УЛ: 334) «нежели крещеные ляхи, которые на евангельскую
науку сопротивно борют и оную своим злым житием и гордостию антихристового духа пожерши попирают!» (ч. 4, УЛ: 334),
«духа антихристова плода овощ, воля и дѣло» (УЛ: 339). На початку 5-го розділу Вишенський натякає на Іпатія Потія словами:
«такового антихристова слугою и тайником его божественное
Евангелие называет» (УЛ: 337).
Зрадницькі дії Іуди, який, за Євангеліями, продав Христа, століттями збагачувалися деталями та тлумаченнями про грішника, змушеного спокутувати провину в пеклі. Зрозуміло, що
в рамках православних полемік ці риси підкреслюються. У згаданому творі «Казаньє святого Кирила» Стефан Зизаній зраду Іудову представляє в рамках здобуття матеріальних благ та
пов’язує Іуду й уніатів: «яко Юда христопродавца для лакомства
маєтности» (УЛ-14: 252). Посилаючись на Кирила, Зизаній продовжує: «Яко и Юда святый пишет: иж в остатніє часы будут
насмѣвцы ведле своєи пожадливости и нечистости ходячи». Іван
Вишенський також використовує образ зрадника Христа для
змалювання монахів, які люблять розкоші: «июда, раб и лестец,
друг и предател, образом во апостолех, а дѣлом в зрадах, образом в спасаемых, а дѣлом в пропадаемых, образом в учениках,
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а дѣлом в пропадаемых. “Продам бо, — рече, — Христа и приобрящу имѣния”». (ч. 3)
Не дивно, що саме диявол є найпоширенішим уособленням
потойбічного зла у діях людей і в полемічних текстах, включаючи і післяберестейські полеміки православних проти уніатів.
Клірик Острозький написав «отпис» (відповідь) Іпатію Потію,
одному з ініціаторів Берестейського синоду та унії, використовуючи натяки на диявола та його задуми знищення віри: «На
таких стежках побожности звыкл діявол сѣти свои роскидати»
(УЛ: 257), «от діявола покуса» (УЛ: 258), «потреба остерегатися того, аби ото такими подобенствы, под плащиком згоды, не
впал хто в сѣть діаволю» (УЛ: 258), «Хто бы онои, от діявола межи
Востоком и Заходом поставленои для ненависти стѣны розваленья не рад видєл?!» (УЛ: 262). Крім загальнопоширеної назви
диявол, у полемічних текстах з’являються й інші, особисті назви
диявольських постатей. Так, Іван Вишенський протиставляє несумісні людські позиції та цінності, доводячи, що уніати в гріхах
не зможуть керувати церквою: «Днесь кат, а завтра священик,
днесь мучитель, а завтра учитель, днесь корчмар и танцоводец,
а заутра богослов и народоводец, днесь убийца, а заутра святитель и епископ, доднесь жертовал сатанѣ всѣ время вѣка сего,
а нынѣ пред олтарем предстоит и непостижимому божеству таиньствует и жертву приносит; Днес бо во Лядской земли священики всѣ, яко ж древле нѣкогда Елзавелины (а не небесного бога)
жрецы — черевом, а не духом офѣруют» (УЛ: 334). Тут він згадує
Елзавела — Вельзевула (Веалзевула), язичницьке сірійсько-фінікійське божество, яке в християнстві вважається «Сатаною» (ч. 4,
УЛ: 334).
Доля та покарання у пеклі, зокрема в пекельному вогні, великих грішників у Біблії: Адама і Єви, сучасників Ноя, які постраждали у повені, жителів Содома, — були відомі як неосвіченим християнам, так і письменникам церковної літератури, а тому ці мотиви з’являються і в полемічних текстах кінця
XVI — початку XVII ст. Іван Вишенський уже на початку свого
тексту згадує прокляте місто Содом зі Старого заповіту, сугеруючи, що страшного покарання можна уникнути, тому що ще не
втрачена можливість покаяння та виходу з грішного міста, як
це зробив праведний Лот, коли Єгова вирішив знищити Содом.
Вишенський звертається з проханням до тих, хто може оцінити
існуючу загрозу, і спонукає їх вибрати шлях праведного Лота:
«молю вас, спасайтеся образом Лота, избѣгша из Содомы во
Сигор, — Сигор же ест покаяние и очищение от грѣха» (УЛ: 306).
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Таким чином порада спрямована до тих, хто вагається, чи залишати місто, якому загрожує знищення. Думка, що в грішний
Лядскій землі, тобто Речі Посполитій, не всі грішні, яскраво присутня в 3-му розділі: «Или не вѣдаете, бѣдници, если бы не было
истинных иноков и богоугодников межи вами, уж бы давно,
якож Содома и Гоморра, жупелом и огнем у Лядской земли есте
опопелѣли» (ч. 3, УЛ: 316). Згадка про проклятий Содом пізніше
пов’язана з попереднім великим покаранням Єгови: «просячи
сотворителя, яко да пошлет серп смертный, серп казни погибелное, яко же древле на содомляны, и всемирного потопу, которий
бы вас выгубити и искоренити» (ч 4, УЛ: 333), «содомского рода»
(УЛ: 334).
Геєна в Біблії була смердючим вогненним місцем, де робилися
людські жертвоприношення язичницьким богам, а в середньовіччі за нею закріпилася картина пекельного вогню. У текстах
православних полемістів підтверджуються якості вічного пекельного вогню. Геєна називається вѣчная, конечная (узриш ад
с пропастью глубокою, узриш рѣку огненную, и конечную геену), іноді підкреслюється, що вона смердить. Прикметник «геенский» часто пов’язується з вогнем — огонь геенский. На початку
«Книги» спокусника диявола-миродержця, до якого звертається автор, названо сын геенский. У геєнні будуть покарані багачі
й могутні, у чому видно соціальні погляди Вишенського. Диявол
може сприяти отриманню найвищих суспільних позицій: «Если
хочеш королем быти, обѣщайся мнѣ на офѣру в геену вѣчную,
я тобѣ и королевство дам».
Зоологічні алегорії з’являються у назвах конфесійних противників з опорою на риторичну традицію та біблійно-християнську символіку тварин у «Фізіологу», який до середньовічних
знань додавав моральне обрамлення. Мелетій Смотрицький
у своєму «Треносі» (1610), написаному польською мовою під
враженням переслідувань православних уніатами у Вільнюсі
1609 р., назвав уніатів звірами. Насильна та грабіжницька природа вовків та левів (вовки хижі, леви голодні) формувала алегорично висловлену думку про те, що уніати немилосердно знищують вірних православної віри. Клірик Острозький у своїх осудах Розбійницького Ферраро-Флорентійського Собору, що став
ідейною основою Берестейської унії, пише: «за намовою оного ж
звѣровидного родоского опата» (УЛ: 276).
Пов’язування сучасників та історичних постатей із міфологічними реаліями, такими, як християнське пекло, геєна, Содом,
однозначно вказує на уявлення про їх остаточне покарання
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Богом. У контексті полемік щодо унії такий же прийом застосовується щодо уніатів. Однак, якщо розглянути ширший контекст, крім стратегії проклинання, використовуються також
стратегії залякування, попередження, пробудження сумніву чи
каяття. Таким чином, змішані апелятивні стратегії, в залежності від комбінації апелятивних жанрів, відображають різницю
у ставленні до єпископів-зрадників у Бересті та інших. Перші, на
думку православних полемістів, уже не можуть уникнути долі
вічного покарання, але іншим, тим, які вагаються, дається шанс
виправитися і повернутися до православної віри, яка не визнає
вищості римського папи. Страждання у пеклі, як покарання за
вчинені дії, якого боялися, у полемічних текстах співмірне з гріхами адресатів. Полемісти використовуть наймогутнішу духовну
зброю, щоб уплинути на вірних, які ще не визначилися.
У слов’янських мовах у назвах осіб, що змінили віру, використовуються питомі назви слов’янського походження та запозичення, передусім із латинської та грецької мов. Ці слова розширили сьогодні коло значень, яке колись стосувалося зміни конфесії [Айдачич: 211–212]. Із грецької мови походить слово єретик,
що колись означало тільки особу, яка покинула свою віру та
прийняла несумісні з нею погляди. Трохи вужче значення мало
грецьке слово схизматик, що ним католики після остаточного
розколу 1054 р. образливо позначали східних християн. Уніати,
хоча й писали, що зберігають православний обряд, православних почали називати схизматики, як католики. Православні полемісті, зрозуміло, не використовують це слово як автоконфесійну ознаку. Але застосовують слова, похідні від єресь, як наприклад І. Вишенський: «князове русские поеретичѣли» (УЛ: 323).
Іван Вишенський у «Посланні до Домникії», старої монашки
львівського монастиря, пише про М. Рогозу: «иж во уготованных
чину не коснел и ни чернец ани страдалец не был, толко так же —
днесь еретик и каштелян, а заутра намѣсник Христов — именем,
а не дѣлом, и пастырью “Еретик есть и отступник”, — але то:
“В церкви благочестия ся показует быти, а не с еретики и отступники”, если речет: “Был, але ся повратил”».
2. Літературне повернення у насилля минулого. Якщо в міжконфесійних полеміках конфлікт розгортається передусім у метафізичній площині Бога й Сатани, в сучасній літературній реконструкції подій після берестейської унії в романі «Обітниця»
(1989) українського письменника Георгія Книша конфлікт перенесено в реальні виміри стосунків віруючих та їхніх пастирів. Коли письменник намагається наблизити дух епохи, він
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використовує застарілі слова, наводить уривки з колишніх полемік. Так у літературній реконструкції вигнання уніатами православних із Вільнюса герой роману Лаврентій Зизаній згадує
твір свого брата Стефана, в якому нумерологічний аналіз імені
Григорія XIII вказує на число 666 як символічне підтвердження того, що римський папа є Антихристом. Присутність полемічних творів Зизанія та Вишенського в тексті сучасного письменника також відображається в називанні уніатських єпископів-перебіжчиків «христопродавцями і юдами» (305). У романі
«Обітниця» з’являється також алегоричне згадування тварин:
«Митрополити і єпископи, мнимі пастирі, у вовків перетворились» (305). Здається, що Іван Вишенський підштовхнув Книша
розповісти, як його герой Лаврентій Зизаній дивиться зроблений православними з корецького краю похід маскованих опудал,
у якому «зверхники католицької церкви загнуздали православних єпископів-відщепенців, ведучи їх під опіку римського папіжа» (31). У розділі книги про можновладців, які змінили віру,
Іван Вишенський пише: «в розширеню машкарского и комедийского набожества, четворорогатыми исусоругателми розтягненого и умноженого» (УЛ: 323).
У романі Книша мало символів вічної кари — пекла й геєни, — а в роздумах героїв мало страху перед потойбічною карою.
Історичний роман не відтворює повністю світогляд віруючої людини минулого, і тому морально-метафізічна мотивованість системи цінностей втрачає метафізічну основу та стає прикрасою.
В історичному романі «Обітниця» звернення Георгія Книша до
християнських тем після творів, написаних ним у рамках радянського світогляду, можна пов’язати з тим фактом, що його батько
був священиком, а занурення в епоху спокус на зламі XVI–XVII ст.
у двох романах було близьке автору в зрілому віці, хоча роботу над цими творами він почав до перебудови, тобто ще до послаблення заборони літературної обробки історії Церкви. Книш
писав: «православні прокляли митрополитa й інших відступників, позбавили сану. Відступники в свою чергу те саме вчинили
з православними ієрархами» (21). В описі Михайла Рогози на
церковній службі письменник підкреслює його недостойність —
той не має сили піднятися, у нього з рук падає хрест, а з рота тече
кров. Храм описано: «в соборі лихо оселилось, мститься відступникові» (25). Книшів Лаврентій Зизаній у відповідь на пропозицію прийняти унію говорить могутньому католицькому архиєпископові Юрію Радзивіллу: «Я не відступник» (150). У грамоті
патріарха Феофана (який відновив православну ієрархію після
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Берестейської унії), яку читає Лаврентій, «єретик і відступник» —
назва тих, хто зрікся східної віри (304, в. 314).
Назви відступник і відщепенець можуть бути й менш ворожо
забарвлені, а тому, можливо, менше використовуються у полеміках, а більше в згадуваному романі Книша. Це відображає різні дискурси кофлікту: в полеміках діалогічність спрямована на
осуд і переконування, вона спирається на слова, що виключають
та ображають, а сам Книш, який займає православну позицію
без спроби обґрунтування позицій уніатів, у наративних частинах використовує більш нейтральні назви, тоді як наймення, що
спираються на біблійну міфологію, з’являються в цитатах давніх
діячів.
У романі Книша слово відщепенець вживається найчастіше по
відношенню до діячів унії: Рогози (23), єпіскопів-відступників (31),
Смотрицького (359). Коли Лаврентій Зизаній думає про боротьбу
за Печерський монастир, він уявляє, як перед дверима Лаври зустріли уніатів: «Митрополита у Києві немає: котрий був Михайло
Рогоза, того, як відщепенця віри нашої церкви восточноє, їж він
віри нашоє одступив … і ми його за митрополита не маєм» (23).
Хоча конфесійна позиція автора прозоро виражає прихильність до православної церкви та різко засуджує уніатів, Книш
рідко використовує можливості всезнаючого оповідача, який
може представити і протилежне бачення. Так він застосовує слово відщепенець для сильного противника унії Никифора Тура
в манускрипті уніата: «Невиправний Тур з численними відщепенцями, остальцами і наливайками напав на монастирські церковні маєтки» (24). Виразна прихильність письменника до язичницького світогляду одного з другорядних героїв, Корча, розширює поле конфесійного тлумачення романа «Обітниця».
3. Особисте бачення покатоличення у писемності сербів. На
Балканах міжконфесійний кордон формувався після розколу
християнської церкви. Прагнучи розширити свою сферу впливу, угорці-католики та візантійці-православні втягували сербських правителів у боротьбу Римської та Константинопольської
Церков. Захоплення середньовічної Сербії та наїзди Османської
імперії на захід різко змінили обставини міжхристиянського протистояння. Православним сербам, які з XV ст. тікали
з Османської імперії, католицька Габзбурзька монархія впродовж декількох століть пропонувала поселення та захист на
прикордонних землях навзамін деяких прав на території військового кордону включно з вільним сповідуванням православної віри. Із послабленням важливості того кордону, в неродючі
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роки, зголоднілим православним сербам за перехід у «царську»
католицьку віру надавали допомогу, необхідну для виживання.
Коли у XVIII ст. було заплановано забрати у військових формувань привілейований статус, між сербами поширилися чутки про примусову дислокацію та покатоличення, що зумовило
початок переселення сербських офіцерів до Російської імперії.
Венеціанська республіка також діяла у напрямку покатоличення
сербів.
Бачення покатоличення сербів на Балканах з’являється в мемуарах кінця XVIII ст. Симеона Пишчевича та в оповідях з Далмації
реаліста кінця XIX ст. Сими Матавуля.
У сербській мові латин може означати й уніата. Крім назв срп.
унијат, укр. уніат, після офіційної зміни в австрійському царстві
використовується назва срп. гркокатолик, укр. грекокатолик. На
зміну віри вказують дієслова срп. прекрстити, покатоличити,
унијатити, поунијатити, оставити (напустити, издати) своју веру,
праву веру, стару веру, стари закон, укр. перехрестити, вихрестити, вихрещувати, покатоличувати. У прозі сербського реаліста
Сими Матавуля головним є протиставлення греків и «латин»-ів,
полатинити, прећи у царску веру.
Симеон Пишчевич у «Мемуарах», написаних російською наприкінці життя, говорив і про небажання його батька віддати
його до школи піаристів, викликане страхом, що хлопця можуть
там покатоличити. Коли молодий Симеон вступив на військову
службу, пішла по сербських населеннях чутка, що полки прикордонної ландміліції будуть розпущені, а серби — переведені
в католицьку віру.
Про покатоличення православних жителів узбережжя
Далмації писав у XIX ст. сербський реаліст Симо Матавуль.
В оповіді «Пилипенда» він описав бідування православного подружжя без їжі та грошей у голодний рік. Жінка не має хустки
для причастя в церкві та не може йти туди без неї, але й пропустити причастя не хоче, щоб ніхто не подумав, що і вони «уписали у царску веру», тобто прийняли унію. Сім’я вирішує продати своє останнє добро — курку. Біду й страждання Пилипенди
посилює багатий сусід, який, сам змінивши віру, при зустрічі
на дорозі переконує головного героя, що й він зробить те саме.
Пилипенда лайливо і в’їдливо відповідає, обороняючи свою віру.
В оповіді «Ркачкий патріарх» Симо Матавуль торкається теми
покатоличення побіжно. Це відбувається у фрагменті про молодість побожного старого, що згадує Кралєвича — першого єпископа, якого поставила Габзбурзька монархія. За походженням
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арумин, пише оповідач, він робив усе, щоб перевести сербів до
унії. За історичними джерелами та спогадами, згаданий єпископ, Венедикт Кралєвич, своєю прокатолицькою діяльністю
спровокував спротив і мусив тікати (Јавор, 1877, стовп. 799–800).
У сатиричному романі «Баконя фра Брне» С. Матавуль стежить за життєвим шляхом хлопця, якого товстенький францисканець вибирає серед дітей бідних родичів. Конфесійні стосунки з православними сусідами не є темою цього твору, але
намагання їх покатоличити виразно окреслені в одному абзаці,
де францисканці вихваляються, що в цій справі вони відзначилися найбільшими досягненнями: «так як багато далматинських
родів пишається своїми героями, які у минулому відзначилися
у битвах з турками, так само багато родів пишається своїми “місниками”, що боролися з “невірними ркачами” … Фра-Брне II
(†1519) перевів багато народу зі старого закону в католицьку віру,
у чому йому дуже придалися Е. Мочениго — голова м. Задра,
Т. Пилотич — капетан у … Р. Патак — офіцер корабля у … як
свідчить один запис рукою того-ж Фра-Брне».
З бідних кам’янистих і безводних гір спускалися чоловіки в теплу пору року на узбережжя в Конавле поблизу Дубровника.
Деякі з них наймалися працювати у вдів, а потім іноді одружувалися, приймаючи католицьку віру. Про це пише Новак
Килибарда у романі «Чорногорська хроніка» (Црногорска
хроника) та в оповіді «Снови и синови». Їхній вибір є вільний
і пов’язаний з покращенням життя.
Порівняння літературних зображень покатоличення православних у славістиці досі не здійснювалося, хоча є цікавим для
історії, літературознавства, релігієзнавства та культурології.
Із представлених тут творів стає очевидним, що світогляд епохи,
особисте бачення авторів та мета написання їх праць залишають
вагомий слід, який можна інтерпретувати, застосовуючи різні підходи. Відкрите запропонованою працею поле досліджень
указує на важливість розгляду релігійної символіки, міфологічної персоносфери, а також різновидів звертання до читачів.
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Драгана Грбич

Університет в Галле як місце зустрічі
українських і сербських студентів
теологів у XVIII ст.
Із втратою державності та падінням Сербського царства перед
Османською державою в ХV ст. питання віри, мови та розвитку
східно-візантійської культурної моделі відігравало дуже велику
роль при визначенні національної самобутності. Зрозуміло, чому
навіть після Великого переселення віросповідання займало центральне місце в політичному житті сербського народу, а предмет
майже всіх юридичних актів Габзбурської монархії, звернених
до новозаселених сербів (привілеї, регламенти, «Декларація»,
«Патент про толерантність»), головним чином стосувалися механізму церковного життя. Культурна традиція Російського царства також була у тісному зв’язку зі східно-візантійськими культурними зразками, а освітня система схоластичного типу — пристосована для захисту православ’я унаслідок нападу польських
єзуїтів. Тому сербський клір вважав допомогу з цього боку найзручнішою. Однак саме Російське царство, зважаючи на реформу, проведену Петром Великим за значної підтримки Феофана
Прокоповича, колишнього професора та ректора КиєвоМогилянської академії, а пізніше й завдяки тісним зв’язкам
Катерини ІІ з німецькою та французькою культурою, відкрилося для західноєвропейського культурного впливу. Таким чином,
із прийняттям російських впливів на сербську культуру почався
й непрямий прорив західноєвропейських віянь, які згодом тільки посилювалися через безпосередні контакти окремих особистостей із культурним життям Західної Європи.
Одна з ліній європеїзації Російського царства, включаючи Малу
Русь і Києво-Могилянську академію як її духовний та інтелектуальний осередок, зокрема прийняття західних впливів через
Петровські реформи, як зауважує Д. Чижевський*, бере свій початок з Галле. Важливість Галле у цьому процесі можна стисло
* Більше у: Gabriela Lehmann-Carli, “Russland zwischen Ost und West:
Dmitrij Tschižewskijs comparatives Konzept russischer Geistesgeschichte ab dem
18. Jahrhundert” // D. I. Tschižewskij Impulse eines Philologen und Philosophen für eine
comparative Geistesgeschichte, ред. Angela Richter, Brigitte Klosterberg, (Slavica Varia
Halensia, 9 ), LIT Verlag, Münster, 2009, 85–94, 86.
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представити через:* 1) діяльність Cхідної колегії (Collegium orientale),
яку наприкінці ХVІІ cт. заснував А. Г. Франке (August Hermann
Francke) та розвиток німецько-слов’янських відносин; 2) початок викладання російської мови (1697–1698), яку в цієї колегії читав Генріх Вільгельм Людольф (Heinrich Wilgelm Ludolf); 3) формування бібліотеки Генріха Мільде (Heinrich Milde)**, багатої на
слов’янські книжки в рамках «Вайзенхауса» Франке. Особливо
важливими в цьому процесі були книги, надруковані кирилицею
в друкарні «Вайзенхауса» Франке*** в Галле, в основному церковного характеру, присвячені розповсюдженню протестантських
впливів на місії пієтистів у Російському царстві та східній Європі.
Побоюючись обману, затаєного в книгах іновірного змісту,
надрукованих також кирилицею, але у друкарнях Габсбурзької
монархії, серби для потреби навчання грамоти та освіти (часто
пов’язаної з катехізмом) передавали церковні та шкільні книжки з Росії. Таким шляхом серби здобували здебільшого букварі (найчастіше буквар Феофана Прокоповича), однак його «Ars
Rhetorika», «Ars Poetica» та «Регламент» можна було знайти
лише в бібліотеках окремих особистостей, як і катехізиси та подібні книжки церковного змісту. Російські впливи в освітній сфері були настільки сильними, що Віденський двір з огляду на політичну небезпеку, видав заборону на в’їзд російських учителів
та «на ввезення церковних, світських та шкільних книжок з Росії,
що мала єдине віросповідання», з наміром змусити сербів «купувати уніатські віденські книжки»****. Про інтенсивність, а також
релігійно-політичну та культурну важливість російських впливів
яскраво свідчить факт, що серби покинули тодішнє вживання
сербсько-слов’янської мови та як офіційну мову церкви прийняли російсько-слов’янську.
Разом із тим, ці впливи посилювалися і з кожним від’їздом сербів на навчання в Російське царство, найчастіше
* Систематизація дат за: Angela Richter, “Ein “Hallenser auf Zeit.” Zum
Wirken Dmitrij I. Tschižewskijs in Halle” // D. I. Tschižewskij Impulse eines Philologen
und Philosophen für eine comparative Geistesgeschichte, 9–20, 11.
** Більше про бібліотеку Генріха Мільде у: Brigitte Klosterberg, “Die Bücherschenkung des Slavisten Heinrich Milde (1676–1739) an die Bibliothek des Halleschen Waisenhauses,” // D. I. Tschižewskij Impulse eines Philologen und Philosophen
für eine comparative Geistesgeschichte, 31–41.
*** Більше в: Swetlana Mengel, Russische Drucke aus Halle — “ein vergessenes
Kapitel der slavischen Philologie”, // D. I. Tschižewskij Impulse eines Philologen und
Philosophen für eine comparative Geistesgeschichte, 21–30.
**** Міта Костич, “У Карловцима 1777/8”, // Мита Костић, Доситеј Обрадовић
у историјскос перспективи ХVІІІ и ХІХ столећа, 62.
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у Києво-Могилянську академію, тому Віденський двір заборонив
і від’їзд у Росію та прийняв рішення про обов’язковість навчання
в освітніх інституціях у межах Габсбурзької монархії. Щоправда,
позбавлені можливості від’їздити на навчання в православні
освітні інституції, серби здебільшого обирали для себе протестантські ліцеї в Габсбурзькій монархії. Одним із найвідоміших
ліцеїв цього типу, ректори та відомі професори яких навчалися більшою мірою в Галле, був протестантський Ліцей у Модрі
(сьогоднішня Словаччина).
У контексті вже згаданої європеїзації Російського царства, як
цей процес охарактеризував Чижевський, цікавими є данні
про кількість іноземних студентів університету в Галле у першій половині XVIII ст., з-поміж яких найбільше було росіян.
«65 Dänemark, 30 England, 55 Frankreich, 10 Holland, 12 Italien,
20 Norwegen, 287 Russland, 97 Schweden, 70 Schweiz, 255 Ungarn»*.
(У той період європейські народи православного віросповідання,
зокрема слов’янські, у списках Галльського університету розміщували в дві великі групи: грецьку (за назвою грецької Церкви,
тобто православної, що протиставлялася римській, католицькій)
чи російську (за географічним критерієм, — за назвою найбільшої держави, у якій жили народи православного віросповідання). Отже, ймовірно, що до числа «росіян» могли зараховуватися й інші православні слов’янські народи**.)
Університет у Галле протягом XVIII ст. мав чотири великі галузі — 1. теологія, 2. право, 3. медицина, 4. філософія і філологія,
у межах яких вивчалися різні предмети, важливим було, зокрема, і взаємне комбінування предметів між галузями***. Серби та
студенти, які приїздили з Росії, у XVIII ст. найчастіше обирали
студії теології, медицини та в меншій мірі філософії.
У даній праці предметом аналізу будуть особи, які до або після свого навчання в Галльському університеті були пов’язані
з Києво-Могилянською академією і чий образ та творчість можуть бути включені в контекст вивчення українсько-сербських
культурних зв’язків.
* За діафільмом: Ausländer an der Universität Halle 1690–1730, Міський архів
Галле-Зале.
** Коли мова йде про Матрикули Галльського університету, важливо нагадати про те, що критерії встановлення походження, відносно національної
приналежності, були дуже різні. Десь студенти як своє походження зазначали
місто, десь регіон або область, десь край, що знаходиться усередині більшого
царства, десь царство, а десь навіть і релігійну приналежність.
*** Johann Christian Foerster, Kurze Anweisung für ankommende Studirende auf die
Universität Halle, Halle bei Johann Christian Hendel, 1781.
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Вибір такого кола імен для дослідження обумовлено фактом,
що Києво-Могилянська академія у XVIII ст. являла собою найзначнішу теологічну освітню інституцію у православному світі.
Отже, заснування її, як одного з провідних інтелектуальних осередків православ’я, на противагу університету в Галле — одному
з кращих у Пруссії та, неодмінно, найзначнішого центру пієтизму та протестантського віросповідання, відкриває нові можливості для культурно-історичного дослідження з особливим загостренням уваги на релігійних зв’язках.
Уже через точне наведення імен духовних осіб та професорів
Києво-Могилянської академії*, які навчалися в університеті в Галле,
можна подати панорамний огляд перехрещення впливів між двома осередками: інтелектуальним і духовним. Важливо також зазначити взаємність цих зв’язків: студенти з Російської імперії, перебуваючи під час навчання у прусському протестантському середовищі, спізнавали толерантне відношення до інших віросповідань,
що найбільше виявилося у час правління Фрідріха Другого, який
сприяв введенню нових предметів в університеті в Галле — насамперед слов’янських мов, що вивчалися в рамках Cхідної колегії.
Так, у Cхідну колегію в Галле було відправлено Василя Лящевського (1704–1774), талановитого студента Києво-Могилянської
академії, для вивчення іноземних мов (після повернення до
Києва він вивчатиме й теологію, щоб довершити свою кар’єру філолога, перекладача, професора та ректора Московської
слов’янсько-грецько-латинської академії. У Cхідній колегії вивчав мови й Данило Нащинський (1721–1793), який до навчання
у Галле також був студентом Києво-Могилянської академії, а по
поверненні став її професором та згодом ректором. Його внесок
у налагодження зв’язків обох навчальних закладів зроблено чисельними перекладами, зокрема — творів Феофана Прокоповича
латинською мовою.
Студентом Києво-Могилянської академії та Університету
в Галле (1755) був Сава Дементійович Горголі (1730–1791), який
вивчав медицину у Києві й Петрограді, вдосконалював свої
знання у Берліні й Парижі та відвідав медичні центри у Галле,
Лейпцигу, Єні, Бамбергу та Регензбургу. Під час навчання медицині в Галле Сава Дементійович міг контактувати з кращими сербськими студентами-медиками цього університету, зокрема з Йованом Апостоловичем, який у 1757 р. захистив свою
* Поряд з архівним матеріалом тут як джерело запропоновано й енциклопедію Києво-Могилянська академія в іменах ХVІІ–ХVІІІ ст., Видавничий дім
«КМ Академія». Київ, 2001.
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медицинсько-філософську дисертацію про дію афекту в людському тілі. (За наполяганням Апостоловича через десятиліття
медичний факультет Галльського університету закінчив Петар
Мілорадович, син сенатора Нового Саду.)
Виняткову роль при трансфері культурних, релігійних та наукових впливів мали й вищезгадані друкарні в Галле та Лейпцигу,
які поряд із латиницею застосовували й російську кирилицю.
Тут, зокрема, друкував свої твори Василь Григорович Рубан
(1742–1795), визначна особистість української історії та культури,
а дещо пізніше — Роман Федорович Тимківський (1785–1820).
Однак значно яскравіше на тлі українсько-сербських культурних зв’язків читаються імена двох визначних діячів, які завдяки
своїй релігійній, політичній та науковій діяльності, що мала інтернаціональний характер, лишили по собі помітний слід в історії культури, — це Феофан Прокопович та Симон Тодорський.
***
Вплив Галльського університету, що відіграв важливу роль
у процесі європеїзації Російської імперії, опосередковано спричинив і зміну культурної моделі сербського народу, який, прийнявши допомогу Росії, підхопив її західноєвропейські тенденції. Досить узагальнено й стисло ці тенденції можна розкрити
на прикладі діяльності двох визначних просвітників, що працювали в Російській імперії, — Феофана Прокоповича та Симона
Тодорського. Однак у контексті дослідження опосередковані (зокрема через Росію) західноєвропейські впливи, що позначилися
на розвиткові сербського народу, прослідковуються і з біографій
самих галльських пієтистів, прусських дипломатів, які під час своїх місіонерських і дипломатичних подорожей, окрім Царгорода,
затримувались також у південній Угорщині та Банаті. Серед них
слід згадати насамперед Крістіана Фогта, адже саме з його особистістю та творами пов’язано заснування вже згаданої Східної
колегії.
У той же час Києво-Могилянська академія та її інтелектуальні
кола, до яких належали, зокрема, Григорій Сковорода, Григорій
Кониський та Михайло (Мануйло) Козачинський, відіграла важливу роль у розповсюдженні філософії Крістіана Волфа та принципів риторики Філіпа Меланхтона.
Свого часу Феофан Прокопович, підтримуючи інтенсивні
зв’язки з галльськими пієтистами, схилив царя Петра Першого
запропонувати Крістіану Волфу місце заступника голови
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новоутвореної Академії наук у Санкт-Петербурзі*. Що ж до Симона Тодорського, представника Карловацької митрополії та
Університету в Галле, то його впливи реалізовувалися у безпосередніх контактах, зокрема із сербським студентом у Галле
Йованом Чарноєвичем, якого відправив туди на навчання митрополит Моїсей Петрович. А також у спілкуванні з сербськими студентами, які навчались у Києво-Могилянській академії, де
Тодорський, після свого від’їзду з Белграда, працював професором грецької, староруської та німецької мов.
Стосовно зв’язку Й. Чарноєвича та С. Тодорського у літературі
існують деякі протиріччя. Е. Винтер пише, що Й. Чарноєвич познайомився з Тодорським у Галле під час навчання, та припускає, що Й. Чарноєвич був наставником Тодорського під час його
поїздки у південну Угорщину. Натомість Міта Костич стверджує
що Й. Чарноєвич, як вихованець митрополита Моїсея Петровича,
не був у Галле, хоча «ректор Саськи написав 29 липня 1729 р. карловацькому митрополиту лист, у якому повідомляє, що його вихованець прагне продовжити навчання у ліцеї, а він це прохання
підтримує […] і відправить у лютеранську академію в Німеччині.
[…] Однак до здійснення цього задуму не дійшло. Митрополит
27 червня 1730 р. помер і Чарноєвич вступив на військову службу,
де вже у 1749 р. отримав звання підполковника Поморишського
військового кордону»**. Щоправда, інші данні свідчать, що Йован
Чарноєвич переселився в Росію у 1751 р.
Зі згаданого листа Томки Саського, ректора Академії у Братиславі, можна побачити, що дійсно задумом митрополита
Ненадовича було забезпечити таку освіту Йовану Чарноєвичу,
яка була мотивована потребою митрополичого двору мати
освіченого секретаря. Але, що важливіше, Ненадович бачив
у Чарноєвичу того, хто б міг присвятити себе спорудженню та
розвитку сербських шкіл. У цьому сенсі й попередні настанови митрополита Моїсея Петровича (як і його екзарха Павла
Ненадовича, який і сам пізніше став митрополитом), спрямовані
на розвиток просвіти серед сербів, були розвинені й реалізовані
* Більше Othmar Feyl, “Zur historischen Rolle der Universitäten Wittenberg
und Halle in der Geschichte der deutsch-slawischen Nachbarschafts- und Freundshcaftsbeziehungen” // 450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, том
І, 400–401; Eduard Winter, Rom und Byzanz im Kampf um die Ukraine, Harrasowitz,
Leipzig, 1942, 109.
** Мита Костић, «Српски студенти на универзитетима у Халеу, Лаjпцигу
и Гетингену у ХVІІІ столећу» // Зборник Матице српске за историjу, св. 44, Нови
Сад, 1991, 19–38, 22–23.
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як направлення найкращих вихованців в іноземні школи — якщо
не в Київ у Духовну академію, то в Братиславу, Галле чи будьякий інший, зазвичай протестантський університет, — щоб по
поверненню з закордону вони могли передати отримані там
знання своєму народу. Якщо Йован Чарноєвич не встиг реалізувати призначену йому митрополитом роль учителя та просвітника, то його приятель Тодорський, повернувшись з Галле, набуті в університеті знання приніс сербському народу, працюючи
в Карловацькій митрополії та Белграді, де короткий час був професором грецької мови.
***
Декілька згаданих у цьому дослідженні здійснених та гіпотетичних зв’язків між сербськими й українськими студентами
в Галльському університеті у XVIII ст. окреслюють панорамний огляд, який мав би послужити лише першим кроком для
наступних вивчень українсько-сербських зв’язків узагалі й між
Києво-Могилянською академією та Карловацькою митрополією зокрема. Отже, наведений ряд імен не слід розглядати як закритий, оскільки тут не подано огляд всіх студентів з Російської
імперії або вихованців Карловацької митрополії, які навчалися
в Галльськлму університеті у XVIII ст. Невдовзі, сподіваюся, цей
перелік буде поповнено й іншими іменами, важливими для зовсім нового на сьогодні аспекту у вивченні українсько-сербських
культурних зв’язків, а дане дослідження стане відправною точкою для майбутніх культурологічних розвідок.
Переклад Марти Собковської

Олександр Каплін, Марина Боброва

Сербський період (1921–1936) життя
та служіння митрополита Антонія
(Храповицького)
Видатний православний архіпастир митрополит Антоній (Храповицький) (17/30 березня 1863 — 28 липня / 10 серпня 1936) —
перший за часом голова Архієрейського Синоду Російської Православної Церкви за кордоном, що тривалий час очолював Волинську і Житомирську єпархію (1902–1914 рр.), потім Харківську
і Охтирську (1914–1918 рр.), а 19 травня 1918 р. на єпархіальних
зборах був обраний митрополитом Київським і Галицьким.
Діяльність митрополита Антонія в сербський період була наповнена новими працями й випробуваннями, які й будуть предметом нашого подальшого розгляду.
У березні 1920 р., після поразки Добровольчої Армії митрополит Антоній з Новоросійська на грецькому міноносці виїхав до
Константинополя, а потім попрямував на Афон, де майже півроку мешкав у російському монастирі Св. Пантелеймона, маючи намір стати затворником. Однак у вересні того ж року генералом Врангелем його запрошено до Криму, щоб знов очолити у Сімферополі діяльність Тимчасового Вищого Церковного
Управління південного сходу Росії (ТВЦУ). Щоправда, вже
19 жовтня через поразку військ Врангеля і прихід Червоної армії, владика назавжди залишив Росію і невдовзі прибув до
Константинополя, де перебував до лютого 1921 р.
Спочатку митрополит Антоній передбачав, що, опинившись
за кордоном, зможе передати духовне піклування про безліч
біженців і Армію місцевим Церквам. Але під час обговорення
пов’язаних із цим питань і він сам, і члени Вищого Церковного
Управління дійшли висновку, що реалізувати це на практиці неможливо. Із такою думкою погодилась і Вселенська Патріархія,
яка висловила упевненість, що митрополит Антоній не допустить нічого неканонічного.
Російські архієреї-біженці грамотою Вселенської Патріархії від
2 грудня 1920 р. отримали дозвіл створити «для пастирського обслуговування населення… для нагляду і керування загальноцерковним життям російських колоній у межах православних країн тимчасову комісію», яка отримала назву Тимчасового вищого
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церковного управління за кордоном (ТВЦУЗ). Згодом майже всі
Помісні Православні Церкви теж надали йому право автономно
опікуватися російськими біженцями на їхніх територіях.
У лютому 1921 р. на запрошення Сербського Патріарха Димитрія ВВЦУЗ під головуванням митрополита Антонія переїхало
в Королівство сербів, хорватів і словенців (м. Сремські Карловці).
А 31 серпня 1921 р. Архієрейський Собор Сербської Православної
Церкви постановив прийняти ТВЦУЗ під свій захист зі збереженням її самостійної юрисдикції над російськими біженцями.
Митрополит Антоній мав глибоке переконання, що за кордоном повинна існувати сильна своєю єдністю Російська Православна Церква, яка твердо сповідує Православ’я, викриває антихристову суть більшовизму та різних єресей, зумовлених впливом модернізму й екуменізму.
Він активно збирає російських вигнанців, усім серцем переймаючись трагічною долею батьківщини. У квітні 1921 р. митрополит Антоній став учасником З’їзду Господарського відновлення Росії в Бад-Райхенхалле (Баварія), на якому його було обрано
почесним головою Вищої монархічної ради.
А 8–20 листопада (21 листопада — 3 грудня н. ст.) 1921 р.
у Сремських Карловцях із відома Сербського Патріарха Димитрія відбулися «Загальні збори представників Російської закордонної Церкви», пізніше названі Російським Всезакордонним
Церковним Собором, головував на якому митрополит Антоній.
Його ж призначено й головою відділу Вищого та окружного церковного управління. Собор висловився за відновлення російської
монархії і царюючого Дому Романових, а також звернувся до світових держав із закликом не визнавати влади більшовиків у Росії
і допомогти Білому рухові й надалі провадити з ними озброєну
боротьбу. Собор також утворив Вище церковне управління за
кордоном (ВЦУЗ) на чолі з митрополитом Антонієм*.
Проте невдовзі, 5 травня 1922 р., постановою Святійшого Патріарха Тихона, Св. Синоду і Вищої Церковної Ради (ВЦР)
ВЦУЗ було скасовано. Архієрейський Собор, що зібрався 2 вересня 1922 р. у Сремських Карловцях, підкорився постанові та
* Після завершення Собору вийшла друком стаття «Церковність і політика», у якій митрополит Антоній детально подав свої погляди й висновки, що
стосувалися питань духовного відродження Росії та відновлення монархії.
Згодом, не знаючи про позбавлення Государем Імператором Миколою II прав
престолонаслідування Великого князя Кирила Володимировича через порушення останнім церковних, фамільних і державних законів, митрополит Антоній визнав його в еміграції главою Дому Романових і спадкоємцем престолу.
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виніс ухвалу про скасування ВЦУЗ, замість нього заснувавши
під управлінням старійшого ієрарха митрополита Антонія
Тимчасовий Священний Архієрейський Синод Російської Православної Церкви за кордоном (РПЦЗ), якому й були передані
всі права і повноваження ВЦУЗ.
Розуміючи, наскільки непростими є нові обставини, і не бажаючи ускладнювати справу церковного управління, митрополит
Антоній напередодні Різдва Христового 1922 р. вирішив оселитися на Афоні та прийняти постриг у схиму. Однак Кінот Св. Гори,
спочатку давши на це згоду, відмінив свій дозвіл. Такий перебіг
подій митрополит Антоній сприйняв як волю Божу.
31 травня 1923 р. під його головуванням у Сремських Карловцях відбувся Архієрейський Собор РПЦЗ, метою якого стала організація вищої церковної влади в діаспорі. Найвищим органом
керівництва був проголошений щорічний Архієрейський Собор,
а в міжсоборний час загальноцерковне управління мав здійснювати Архієрейський Синод, — обидва органи очолив Митрополит
Антоній. У безпосередньому опікуванні Синоду перебували російські церкви на Балканах і на Ближньому й Далекому Сході,
тоді як російські церкви в Західній Європі й Америці утворили
автономні митрополичі округи, очолювані відповідно митрополитами Євлогієм (Георгієвським) і Платоном (Рождественським),
що мали на те укази Святійшого Патріарха Тихона.
Ситуацію ускладнювало втручання Константинопольської
Патріархії, зокрема її визнання обновленського Синоду вищим
церковним управлінням у Росії. Стосунки з іншими патріархами
були значно більш дружніми. Так, із квітня по жовтень 1924 р.
митрополит Антоній здійснював паломництво по святих місцях
православного Сходу. У червні відвідав Александрію, де бачився з патріархом Фотієм, і Єрусалим, де мав зустріч із патріархом
Даміаном. Також він відвідав Патріарха Антіохійського Григорія,
який спільно з митрополитом Триполійським Олександром
(згодом Патріархом Антіохійським) фінансував видання книги
«Досвід християнського православного катехізису»*.
25–27 червня 1926 р. під головуванням митрополита Антонія
в Сремських Карловцях відбувся Архієрейський Собор РПЦЗ.
* 27 березня 1925 р. Архієрейський Синод РПЦЗ ухвалив рішення про заміну у викладанні катехізису свт. Філарета (Дроздова) на катехізис митрополита Антонія, що викликало протест окремих архієреїв РПЦЗ. 22 квітня 1925 р.
митрополит Антоній подав до Синоду заяву, в якій просив ухвалу про заміну
катехізисів відмінити. В «Окружном послании» від 23 липня 1926 р. митрополит підтвердив відмову від офіційного затвердження його катехізису.
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У зв’язку з кончиною 7 квітня 1925 р. Святійшого Патріарха
Тихона Собор визнав Місцеблюстителем Патріаршого престолу
митрополита Крутицького священномученика Петра (Полянського) і розглянув поточні церковні справи. На Соборі Синод
РПЦЗ зажадав безумовного підпорядкування собі всього російського церковного зарубіжжя. Ця вимога викликала протест із
боку митрополитів Євлогія і Платона, які погодилися визнавати за Собором і Синодом лише «морально-суспільне, але зовсім не канонічне і не судово-адміністративне значення». У результаті від РПЦЗ відкололися Західноєвропейський і Північноамериканський митрополичі округи.
9 вересня 1927 р. Архієрейський Собор РПЦЗ постановив припинити відносини з церковною владою в Москві і категорично
відмовився виконати адресовану зарубіжному російському духівництву вимогу Заступника Патріаршого Місцеблюстителя
митрополита Нижньогородського Сергія (Страгородського)
дати підписку про лояльність радянському уряду у всій своїй
суспільній діяльності.
Попри вік, велику зайнятість, побутові незручності, скромні, навіть бідні умови мешкання митрополит Антоній продовжував займатися публіцистикою та літературною критикою.
Так, у 1929 р. він переробив матеріал 30-річної давності на нову
статтю «Пушкін як етична особа і православний християнин»,
яка була надрукована у червневому номері монархічного журналу «Царський вісник», а потім вийшла окремою книжкою
в Белграді. Публікував він також інші свої статті, звернення, промови, проповіді, послання, вів широке листування… Хоча робити це через фінансові труднощі було надзвичайно важко.
До кінця 1920-х років здоров’я владики Антонія дедалі гіршало, про що він неодноразово згадував у листуванні. Тоді ж його
спіткало невиліковне нервове захворювання, яке призвело до паралічу ніг.
Готуючись до кончини, митрополит Антоній ще в 1931 р. зробив
щодо цього деякі розпорядження. Протягом усього часу перебування за кордоном митрополит Антоній іменувався «Київським
і Галицьким». У березні 1931 р. рішенням Архієрейського Синода
РПЦЗ йому було надано титул «Блаженнійший»*.
У серпні 1932 р. Митрополит Антоній керував роботою чергового Архієрейського Собору, на якому за його поданням було
вибрано намісника голови Архієрейського Собору та Синоду,
* Архієрейський Собор РПЦЗ, що проводив засідання в Сремських
Карловцях 25–30 травня 1931 р., затвердив це рішення Архієрейського Синоду.
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яким став архієпископ Анастасій (Грибановський), возведений
в 1935 р. у сан митрополита.
23 травня 1933 р. Заступник Патріаршого Місцеблюстителя
митр. Сергій звернувся до Сербського Патріарха Варнави з проханням узяти на себе посередництво в переговорах із керівництвом РПЦЗ з метою примирення РПЦЗ та РПЦ. 25 травня
1934 р. Патріарх Варнава повідомив Заступника Патріаршого
Місцеблюстителя про рішуче відхилення митрополитом Антонієм пропозиції митрополита Сергія.
Заступник Патріаршого Місцеблюстителя і Тимчасовий при
нім Патріарший Синод РПЦ 22 червня 1934 р. піддали архієрейському суду і заборонили в богослужінні митрополита Антонія
і групу однодумних з ним архіпастирів РПЦЗ, які не підкорилися цьому рішенню, вважаючи, що воно видане на вимогу радянської влади. Натомість гнаного митрополита підтримав
Патріарх Варнава та єпископат Сербської Церкви, що зберегла
з РПЦЗ молитовне спілкування.
Люди, котрі добре знали митрополита Антонія, одностайно
стверджували, що він був «виключно церковною людиною», яка
дотримується строгої канонічності та є послідовним противником екуменізму. Римський папізм, латинство для нього завжди
лишалися єрессю.
Архієрейський Собор РПЦЗ (16 жовтня — 7 листопада 1935 р.)
під керівництвом митрополита Антонія визнав єретичним учення про Софію, Премудрість Божу, протоієрея С. Булгакова, що
був у той час деканом Православного богословського інституту
в Парижі. Це ще більш ускладнило стосунки РПЦЗ із Західноєвропейським митрополичим округом.
У той же час він підтримував ті організації, чиї програми, політика, дії були спрямовані на боротьбу з більшовизмом і його
союзниками.
Така багатогранна напружена діяльність негативно відбивалася на здоров’ї митрополита Антонія. Дедалі важче ставало не
лише керувати життям РПЗЦ, але й брати участь у церковних
богослужіннях. Він майже не міг ходити, тому для виголошення
проповідей його виносили на стільці. Незадовго до смерті митрополит Антоній прийняв схиму.
Кончина Митрополита Антонія настала по декількох днях загострення виснажливої хвороби (в цей час у Сремських Карловцах
перебував відомий лікар, професор М. В. Країнський). У суботу
26 липня / 8 серпня 1936 р., з відома хворого над ним було здійснено миропомазання.
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Помер він 10 серпня, прийнявши причастя. Біля одра його
був патріарх Варнава, відхідну читав митрополит Анастасій. Зі
Сремських Карловців труну з тілом митрополита Антонія було
перевезено до Белграда і за пропозицією патріарха Варнави
встановлено в кафедральному соборі (через тісноту Св. Троїцької
російської церкви).
13 серпня патріархом Варнавою і сонмом архіпастирів відслужено Божественну літургію. Чин відспівування звершив митрополит Анастасій. Поховали владику Антонія при великому зібранні православного народу на російській ділянці Нового кладовища Белграда в склепі під Іверською каплицею.
Весь православний світ відгукнувся на цю подію, відзначаючи
значення для Вселенської Церкви світлої особи покійного ієрарха.
Архієпископ Никон (Ркліцький) у десятому томі «Життєпису»
митрополита Антонія відзначав, що за повідомленням іноземної
преси в Москві, Ленінграді, Києві десятки священиків були відправлені до концтаборів, головним чином за бажання служити
панахиди по митрополитові Антонію, коли в СРСР стало відомо
про його кончину.
У житті російського зарубіжжя його діяльність, поминаючи
окремі непорозуміння, крайнощі і негаразди, зіграла величезну
консолідуючу роль. Саме він визначив напрям подальшому не
лише церковному, але й суспільно-політичному життю.
Митрополит Антоній був молитвеником, сповідальником,
строго церковною людиною у своїх поглядах, бездоганною
в етичному житті, безсрібником і некористолюбцем, аскетом,
який прекрасно знав Святе Письмо і Священне Передання, противником будь-якого модернізму в Церкві.
За словом св. Іустина (Поповича), «блаженнійший митрополит — виняткове святоотцівське явище у наш час», бо «в новітній
час ніхто не зробив такого сильного впливу на православну думку», як він. Тому його подвижницька особистість має величезне
значення не лише для російського, але і для всього православного світу, бо «він православну думку переклав зі схоластично-раціоналістичного шляху на благодатно-подвижницьку дорогу. Він
непереможно показав і довів, що сила і безсмертя православної
думки — у святоотцівстві».

Галина Саган

Візити представників
Сербської православної церкви
в Україну у 50–80-ті роки ХХ ст.
Однією з важливих форм культурної співпраці між народами
є міжконфесійні відносини, що розвиваються у різних напрямах
і формах. Залежно від геополітичних обставин, міжконфесійні
контакти мають ту чи іншу спрямованість, насиченість, змістовність тощо. Та попри всі чинники, міжконфесійна співпраця, як
правило, сприяє взаємному духовному збагаченню, утвердженню авторитету Церков, які є суттєвою часткою суспільного буття. Унаслідок сформованих віками релігійних традицій, провідні позиції як в Україні, так і в Югославії протягом 50–80-х років
ХХ ст. посідала Православна церква. Керівництво обох республік, насамперед для того, щоб продемонструвати перед світовою громадськістю функціонування свободи совісті в їхніх країнах, дозволяло кліру та прихожанам розвивати міжнародну
співпрацю у релігійній сфері. Не без схвалення керівництва обох
держав, ще у листопаді 1946 р. в Югославії відбулися переговори про співпрацю між делегацією РПЦ, яку очолював патріарх
Алексій, та Сербською православною церквою, яку очолював
Гаврило V [1]. Домовленості, затверджені на цій зустрічі, заклали фундамент подальшої співпраці між РПЦ та СПЦ. Україна,
як частина Радянського Союзу та міцний оплот православ’я,
опинилася у центрі цих домовленостей.
Однією з найпоширеніших форм співпраці між Україною
та Югославією стали взаємні візити духовенства та паломників.
Щоправда, українці майже не виїжджали як релігійні туристи за
кордон, а переважно приймали в себе офіційні церковні делегації з Балкан.
Представники кліру та прості паломники з Югославії могли прибувати в Україну по лінії «Інтурист», на запрошення
Московського патріархату та інших церков і релігійних напрямів, державних організацій, а також (значно рідше) за приватними запрошеннями. Співробітники «Інтуриста» зобов’язані були
інформувати Раду зі справ релігії при уряді УРСР про склад групи та маршрут її подорожі. Рада, зважаючи на бажання туристів,
мала погодити маршрут, що ставало розпорядчим документом
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для працівників «Інтуриста». Такий порядок дозволяв співробітникам Ради слідкувати за тим, щоб іноземці не потрапляли
на «небажані» об’єкти — храми, які потребували ремонту або
були переобладнані під господарські чи іншого призначення
будівлі. Коли маршрут екскурсій пролягав повз релігійні будівлі, що не функціонували за призначенням, — це замовчувалося. Так, із середини 80-х років ХХ ст., після початку перебудови
в СРСР, в Україну почало приїжджати дедалі більше іноземців,
які виявляли великий інтерес до київської синагоги Бродського.
Чиновникам дозволили приводити туди екскурсії, але екскурсоводи розповідали, що ця релігійна установа діюча, хоча насправді там працював ляльковий театр. На запитання туристів про
те, де рабин, відповідали, що він або вчиться в Ізраїлі чи США,
або ж відпочиває на курорті. Приблизно такі ж «правдиві» відповіді отримували іноземці й стосовно інших культових споруд
в Україні.
Після від’їзду туристів екскурсоводи чи клірики, які супроводжували гостей, зобов’язані були надіслати довідку в Раду зі
справ релігії, у якій докладно описати всі деталі перебування
релігійних туристів в Україні. Особлива увага в довідці приділялася тому, які запитання ставили гості та які відповіді отримували.
На загальному фоні релігійних туристів, що відвідували
Україну, югослов’ян було мало. Загалом домінували громадяни США, Канади, ФРН, Фінляндії — звідти переважно приїжджали представники української еміграції. Серед екскурсантів
з Югославії, попри те, що там мешкала численна українська
спільнота, дуже рідко траплялися вихідці з України. Це було наслідком страху перед радянським режимом. Про його стандарти
в Югославії знали з власного досвіду. Правління комуністичної
партії в СФРЮ часто вдавалося до тих самих методів керівництва, що й в СРСР. Тому представники української діаспори на
Балканах з осторогою ставилися до ідеї поїздки в Україну, боячись затримання та арешту спецорганами в радянській республіці. Друга особливість, характерна для візитів представників
Сербської ПЦ як в Україну, так і в інші країни, — це вік: вони,
як правило, були найстаршими у складі делегацій. Це підтверджує припущення, що після Другої світової війни Сербська ПЦ
недостатньо піклувалася про кадрову зміну, тому інтерес до
православ’я серед молоді Югославії втрачався.
Один із перших візитів кліриків Сербської ПЦ в Україну
відбувся у жовтні 1956 р. Це була знаменна подія в історії
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налагодження відносин ФНРЮ та СРСР загалом. Візит перших
осіб СПЦ мав велике значення і як додаткова ланка політичного
примирення — він засвідчував відновлення давньої дружби духовенства, що в часи розриву радянсько-югославських відносин мусило припинити спілкування. Візит сербських кліриків майже на
рік випередив приїзд членів уряду ФНРЮ. Делегація СПЦ, яка
нараховувала дванадцять осіб, перебувала в Радянському Союзі
21 день, 14 з них — у Москві, 4 — в Ленінграді та 3 — у Києві. До
складу делегації увійшли: патріарх СПЦ Вікентій; митрополит
Добробосанський Нектарій; єпископи Велеріан Шумадійський,
Хрізост Бранічевський, Вісаріон Банатський; протоієреї Мілан
Смілянич із Белграда, Петер Капічич із Лесковця, Тіхомір
Попович, Торче Жунич, лікар Йовіча Ненадич і голова подвір’я
РПЦ у Белграді Віталій Тарасьєв. Також із кліриками Сербської
церкви прибув представник Уряду ФНРЮ Мілоє Долпарич —
секретар комісії з віросповідань Союзного виконавчого Віче
Югославії [2].
Ніхто з членів югославської делегації до цього не відвідував
СРСР, тому гостей цікавили всі сфери суспільного життя в радянській державі. Приймаюча сторона приділила значну увагу цій церковній делегації. У Москві їх приймав патріарх РПЦ
Алексій І і голова Уряду СРСР М. О. Булганін. Візит в Україну
організовувався на прохання югославської сторони. Перебування
в Києві було насичене різними зустрічами та екскурсіями. На
той час митрополит Київський і Галицький Іоан хворів і особисто не зміг прийняти гостей. Від його імені делегацію в Екзархаті
приймав Архієпископ Херсонський і Одеський Борис. Патріарх
Сербський Вікентій за святковим обідом виголосив промову,
в якій навів цікаві факти зі спільної історії. Зокрема він зазначив:
«Ми відвідали три головні центри Радянського Союзу: Москву,
Ленінград і Київ. Скрізь нас зустрічали сердечно і важко сказати,
де було краще. Але хочу відзначити, що Київ для нас, сербів, особливо дорогий тому, що ми саме з Києва отримували допомогу
і моральну підтримку в найважчі моменти нашого підневільного
життя, коли нам загрожували денаціоналізацією, і коли вороги
православ’я хотіли нас відвернути від православної віри. У 1721 р.
ми звернулися до Св. Синоду по допомогу й він доручив Києву
допомогти нам і послав допомогу в особі вчителя Максима
Суворова та інших, які привезли з собою богослужбові книги та
іншу літературу, відкрили школи і зайнялися просвітництвом
сербського народу». Також патріарх Вікентій наводив інші приклади допомоги й підтримки, а наприкінці зробив висновок:
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«Найголовніше те, що ми зберегли православ’я при допомозі
Києва» [4]. Нині ці слова не повинні залишатися в історичному
минулому, а мають стати чинником зміцнення співпраці українських і сербських кліриків. Адже православ’я і в Україні, і на
Балканах вимагає зміцнення свого авторитету і збільшення прибічників, а спільними зусиллями і співпрацею цього легше досягнути.
Делегація Сербської ПЦ у 1956 р., окрім зустрічей з українськими священиками та відвідин церковних установ, здійснила візит до голови київської міської ради Давидова, побувала
на різних господарських об’єктах столиці. Представник Уряду
ФНРЮ М. Долпарич зустрівся з українськими чиновниками та
розповів про принципи державного регулювання релігійних
відносин в Югославії. Наприкінці візиту гості запросили своїх київських колег до Белграда. Проте українські священики не
змогли скористатися цим запрошенням. Довелося відмовити
і наступного разу, коли в жовтні 1961 р. у Києві перебував уже
новий Патріарх СПЦ Герман і знову запрошував українців відвідати ФНРЮ [16].
До складу делегацій, які приїздили до України, в Югославії
обов’язково включали викладачів теологічних установ. Підготовка православних кліриків ФНРЮ здійснювалася на створеному
в 1921 р. богословському факультеті Белградського університету, який з 1946 р. став самостійним вищим навчальним закладом. При ньому відкрився Богословський інститут із дворічним
курсом навчання [3, 511–512]. Після 1961 р. рівень духовної освіти значно підвищився. Було засновано православні семінарії
у Белграді, Прізрені, Сремських Карловцях і при монастирі на
о. Крк. На думку аналітиків, із початку 70-х років ХХ ст. значно
покращилися й побутові умови та учбовий процес у духовних
навчальних закладах Югославії [20].
Насамперед інтерес до України проявляли ті югославські клірики, які свого часу були студентами Московської чи Ленінградської
духовних академій. Під час навчання вони бували в Україні, знали
її специфіку. А тому, коли в них з’являлася нагода знову побувати тут, вони обов’язково намагалися її використати. 9–10 липня
1971 р. в Києві перебував ієромонах з Югославії Дамаскін (Душан
Давідович), який у 1967–1968 рр. навчався в Московській духовній
академії та успішно її закінчив. Після захисту наукової роботи
з теми «Літургійні особливості Руської і Сербської Православних
Церков» отримав ступінь кандидата богослов’я. Навчаючись
у Москві, розповідав Д. Давідович, він жодного разу не їздив
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додому, бо боявся «втратити» навчання, оскільки існувала проблема в’їзду до СРСР [9]. Проте, коли у 1971 р. у нього з’явилася
можливість відвідати Радянський Союз, він із радістю погодився,
прагнучи побачити, чи змінилося тут релігійне життя, як зберігаються релігійні святині Києва, храми Одеси.
Перебуваючи в Україні, Д. Давідович цікавився історією українських міст, релігійних пам’яток, багато розповідав про події в СПЦ, зокрема про карловацький розкол*, який, на думку
священика, мав національні корені і користувався підтримкою
лише представників російської діаспори [20].
Певні припущення щодо кризи сербського православ’я висловлював Василій Тарасьєв — настоятель подвір’я Московського
Патріархату в Белграді. Під час візиту до Одеси 21–23 липня
1973 р. він у приватних розмовах зазначав, що «карловацькі»
розкольники ще з 20-х років ХХ ст. «ведуть ворожу політику
щодо РПЦ», а найвідданішими православними прихожанами
в Югославії є чорногорці. Сам В. Тарасьєв уже не один десяток
років проживав на Балканах. Ще його батько Віталій, родом із
Маріуполя, у 1917 р. емігрував до Белграда, де разом із сином
служив у храмі РПЦ [17]. У 1973 р. Василій Тарасьєв уперше приїхав до України. Він шкодував, що з різних причин не міг зробити цього раніше, хоч без особливих перешкод відвідав десятки
країн світу (окрім Іспанії — через панування там фашистського
режиму). Українські ж клірики, позбавлені такої можливості,
з інтересом слухали розповіді гостя. Отже, приїзди духовенства
з Югославії не тільки розширювали обізнаність українського кліру про релігійне життя в СФРЮ, але й в інших країнах, куди їздили югославські громадяни.
11–15 жовтня 1975 р. в Одесі побувала спеціалізована екскурсійна група, що складалася з викладачів та студентів семінарій Югославії. Очолив делегацію професор семінарії св. Сави
у Белграді архимандрит Доменціан. До складу її увійшли
Нікодим Чураков — в. о. ректора семінарії св. Кирила і Мефодія
в Призрені, викладач Белградської семінарії Мілан Драган, який
одночасно був редактором дитячого журналу «Дзвіночок», вихованець ІV класу семінарії Зарко Недич, Василій Тарасьєв — настоятель подвір’я Московського патріархату в Белграді. Гостей
* Карловацький розкол — розкол в Російській православній церкві (РПЦ)
в 1921 р., викликаний рішенням архієрейського собору в м. Сремскі Карловці
про неволю патріарха в умовах комуністичного режиму в СРСР, в результаті
якого було проголошено РПЦ Закордоном, яка об’єднала єпархії РПЦ за межами Радянського Союзу.
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супроводжував співробітник Відділу зовнішніх церковних відносин ієромонах Агафангел (Гавриїлов) з Ленінграда.
Зупинилася делегація в готелі Свято-Успенського чоловічого
монастиря. Найперше оглянули територію монастиря, патріаршу резиденцію, монастирські храми, а потім і все місто. Разом
із монастирським духовенством гості брали участь у службах
і літургіях. 13 жовтня серби відвідали Одеську духовну семінарію, де зустрілися з її ректором архімандритом Агафангелом.
До приїзду гостей було влаштовано святковий обід, під час якого архімандрит Доменціан подякував за гостинність і відзначив,
що «в усьому світі нині духовна криза, і руські духовні школи
відіграють велику роль…» у відродженні православ’я. Ці школи, на думку архимандрита, займають третє місце в світі після
Єрусалима й Афону, де дійсно існує духовне життя. У книзі почесних гостей Одеської духовної семінарії відвідувачі лишили запис: «Делегація Сербської православної церкви — представники сербських семінарій — уперше відвідали братську семінарію
РПЦ після її відродження. Ми захоплюємося устроєм і роботою
цієї семінарії…» [10].
Об’єктивно ці слова були не лише знаком ввічливості, але
й своєрідною підтримкою українських кліриків, яким доводилося докладати значних зусиль, аби належно організувати релігійну освіту в атеїстичній країні, де свобода віросповідання зазнавала різноманітних заборон.
Справа зі свободою совісті в Югославії стояла значно краще,
ніж в Україні. Щоправда, релігійні проблеми СФРЮ були не
меншими, однак мали інші причини й характер. Найсуттєвішою
проблемою, про яку говорили й самі сербські священики при
відвідинах України, був спад інтересу до релігії з боку молоді.
Зокрема, у 70-ті роки ХХ ст. до православної церкви в Сербії приходило у двадцять разів менше молоді, ніж у довоєнний період.
Проблема, на нашу думку, полягала не в падінні духовності підростаючого покоління, а у відсутності належної роботи православних священиків з молоддю. Адже в цей період збільшується
кількість прихожан в інших церквах СФРЮ — протестантських,
мусульманських, католицьких, які вели активну місіонерську роботу. Відвідини сербськими православними кліриками релігійних осередків України давали їм своєрідні уроки відродження
свого впливу на Батьківщині.
Пізнавальним для православних мирян обох країн був візит
в Україну громадянина СФРЮ Ніколая Цернокрака, який навчався на ІІІ курсі Сергієвського богословського інституту у Франції.
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Гість прибув до Києва напередодні Великодня — 23 квітня 1976 р.
Його перебування в Україні проходило за стандартним розкладом: екскурсії містом, відвідини храмів, монастирів, участь
у літургіях [5]. На відміну від інших студентів з Югославії, які
приїжджали у Київ з московської чи ленінградської академій,
Н. Цернокрак був дуже активним у розмовах, ставив багато запитань, його цікавили різні аспекти релігійного життя в Україні:
чи є духовні академії та семінарії, скільки діючих храмів і монастирів, як фінансуються релігійні установи та інше. Разом з тим, із
розповідей Н. Цернокрака українські священики дізнались багато нового про СПЦ та релігійну освіту у Франції.
Своєрідною доповіддю став виступ Ніколая Цернокрака на
прийомі в Екзарха України митрополита Філарета у перший
день Великодня. Українські клірики довідалися, що у Сергієвському богословському інституті навчаються студенти з різних
країн Європи, але, як не прикро, там не було жодного француза. Професура складалася переважно з емігрантів Росії та
України. Навчання проводилося французькою та російською
мовами і було платним. Повний цикл освіти охоплював чотири
роки. Окрім іншого, Н. Цернокрак зауважив, що такої повноти
церковного життя, яке він побачив у Києві, йому раніше ніде не
довелося зустрічати [7]. Такі відгуки іноземців були своєрідною
компенсацією українським священикам за їхню працю та службу в умовах постійних утисків і переслідувань, які панували тоді
в Україні.
Корисним для налагодження співпраці українського та югославського православного духовенства став візит професора, протоієрея з Белграда Лазаря Мілина, який відвідав Київ у жовтні
1976 р. Перед приїздом в Україну він презентував Сербську православну церкву на реформаторсько-православному конгресідіалозі, що відбувався в Ленінграді. У Белграді Лазар Мілин був
настоятелем церкви пресвятої Параскеви Сербської, а також
професором богословського факультету Белградського університету, де викладав апологетику та історію релігії [19]. За короткий
час перебування в Києві гість відвідав усі дозволені православні
релігійні споруди та історичні пам’ятки міста. 27 жовтня на запрошення митрополита Філарета Лазар Мілин побував на обіді
в резиденції Екзарха України. Сторони обмінялися думками про
реформаторсько-православний діалог і схвально оцінили зміцнення міжконфесійних контактів у світі. Гість порушив актуальне на той час для Югославії питання про визнання Македонської
церкви. Він зазначив, що проголошену автокефалію у Македонії
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клірики СПЦ намагаються сприймати якомога спокійніше, не
нагнітаючи і так непросту ситуацію, та висловлюють надію, що із
часом відбудеться об’єднання Македонської православної церкви
з СПЦ.
Загалом у 1976 р. Екзархат України відвідали 519 осіб із 36 країн
світу. З них 42 делегації — на запрошення Московського патріархату, 20 — по лінії «Інтуриста» та інших організацій. Домінували
громадяни США, Австрії та Греції. З Югославії було четверо
релігійних туристів. На тлі загальної кількості приїжджих це
мало, проте з інших слов’янських країн резиденцію Екзарха
України відвідали тільки троє осіб — двоє з Чехословаччини
і один — з Польщі. Як правило, майже всіх гостей приймав сам
Екзарх, а за його відсутності — вікарій Київської єпархії єпископ
Варлаам [8].
Напередодні олімпійських ігор 1980 р. в СРСР була посилена робота ідеологічних відділів влади та контроль за іноземними туристами. Працюючи з такими делегаціями, радянські
чиновники мали «обмежити вплив іноземців на свідомість радянських людей» і показати «переваги соціалістичного способу
життя» [11]. Іноземні ж гості й без слів добре бачили «радянські
реалії свободи совісті» та «хороший стан храмів», тому часто старання радянських гідів були марними. Іноземці зі співчуттям
дивилися на недбайливе ставлення до історичних та релігійних
пам’яток, але разом із тим постійно дивувалися релігійності
українців. В олімпійському році у Києві побувала одна, але досить чисельна югославська делегація — 51 особа. Очолював її
єпископ Даниїл Маргошсткі. Українську столицю гості відвідали
на свято Покрови 14 жовтня. В Екзархаті їх приймав архієпископ Макарій, який після привітальних промов вручив усім членам делегації пам’ятні сувеніри та висловив сподівання на тісну
співпрацю між церквами і країнами [12].
Повертаючись з подорожі Ленінградом у жовтні 1981 р.
у Києві побувала велика група туристів (33 особи) з Югославії,
яку очолював уже згадуваний протоієрей Василій Тарасьєв —
настоятель Троїцького подвір’я Руської ПЦ в Белграді. Серед туристів були священики та миряни, більшість із них — представники російської діаспори. Свій час гості з Белграда витратили на
огляд релігійних та історичних місць Києва та на відвідування
служби у Володимирському кафедральному соборі. На Покрову
югославські священнослужителі взяли участь у святковій літургії
в Покровському жіночому монастирі, яку очолював митрополит
Київський і Галицький Філарет. Увечері делегацію приймали
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в резиденції митрополита. Під час розмови гості відзначили,
що в Україні діє чимало храмів, є церковна література, календарі [13]. Ці враження були не стільки наслідком так званої західної «антирадянської пропаганди», скільки того, що православ’я
в Югославії, за умов більш реальної свободи, ніж в СРСР, опинилося в складніших умовах, викликаних спадом інтересу населення до цієї віри.
Загалом протягом 1981 р. Екзарха України відвідали 42 делегації, із яких лише одна — з Югославії. Подібна ситуація була
й з іншими європейськими країнами, де діяли православні церкви, — Болгарією, Румунією. Чехословаччиною, НДР, від яких
було по одній-дві делегації. Найбільше — сім делегацій — приїхало з США [14].
У 1983 р. Україну відвідало 1664 особи з капіталістичних країн
і 1432 — з країн третього світу, а з соціалістичних держав була
представлена тільки Югославія. Її громадяни відвідали київську
синагогу [15].
У жовтні 1983 р. група паломників, яку очолив протоієрей
Василій Тарасьєв, знову приїхала в Україну. До складу делегації увійшло шість священників Сербської Православної Церкви
і 27 її парафіян. Як і в 1981 р. югослов’яни на Покрову побували
в Покровському жіночому монастирі, а священики разом із місцевими кліриками відслужили святкову літургію. Гості розповідали про своє враження від перебування в Україні, про релігійне
життя в Югославії. Після Києва югославська делегація вирушили до Тбілісі, де мала намір ознайомитися з духовним життям
православної Грузії [6].
Приїзд югославів до Києва на свято Покрови перетворився у своєрідну традицію. У 1985 р. Василій Тарасьєв у жовтні привіз до Києва групу релігійних туристів з Югославії.
Частина з них уже не вперше перебувала в Україні, і тому для
них ця поїздка мала суто паломницький характер. Восени
1986 р. у Москві перебувала делегація Сербської ПЦ, що у вересні прибула до України. Очолював делегацію Святіший
Патріарх Сербський, архиєпископ Печський, митрополит
Белградо-Карловацький Герман (Джарич), який з 1958 р. був
Главою СПЦ. До складу делегації входили: митрополит ДаброБосанський Владіслав (Дмитрович); єпископ Зворничко-Тузланський Василій (Качавенда); єпископ Баня-Луцький Єфрем
(Милютинович); протоієрей Душан Кашич, викладач церковної історії, колишній ректор духової семінарії; протоієрей Мілан Янкович — секретар Синоду; протоієрей Василій
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Тарасьєв — настоятель російського патріаршого подвір’я
в Белграді; протоієрей Момірчу — секретар патріарха, протодиякон Владо Мікич, викладач співів у духовній семінарії;
протодиякон Томіслав Міланович — секретар Белградської архієпископії; Мічета Станков — келійник патріарха. Із Москви
делегацію супроводжували Архієпископ Кримський та Сімферопольський Леонтій і диякон Борис Даниленко. Поважних
гостей із Сербії зустрічали перші особи РПЦ в Україні на чолі
з Екзархом України Митрополитом Київським і Галицьким
Філаретом. Серед зустрічаючих були представники українського уряду — уповноважені з релігійних справ та представник
МЗС.
Своє перебування в Києві діячі СПЦ розпочали з відвідин
Києво-Печерської Лаври, Покровського жіночого монастиря,
музею Другої світової війни. Всеношну сербське духовенство
відслужило у Флорівському жіночому монастирі. В обох монастирях Святійшого Патріарха зустрічали дзвонами і співом
хору. Патріарх Герман виступав із вітанням і благословляв присутніх у храмах. На святковому обіді на честь високого гостя
Екзарх України митрополит Філарет у своєму вітальному слові
відзначив давню дружбу між українським і сербським народами та їх Церквами. Він також висловив сподівання, що патріарх Сербський приїде на святкування 1000-ліття Хрещення Русі.
У слові-відповіді Патріарх Герман подякував за гостинність, благі побажання, відзначив, що нарешті збулася його давня мрія —
відвідати Київ, поклонитися святиням старовинного міста, а також зауважив, що буде просити у Бога здоров’я, аби приїхати на
святкування Хрещення Русі (на час візиту йому вже було 87 років. Зауважимо, що ні патріарх, ні інші представники Сербської
ПЦ у 1988 р. так і не змогли приїхати на святкування 1000-ліття
Хрещення Русі). Після прийому митрополит Філарет вручив гостям пам’ятні подарунки.
Під час перебування в Києві сербських туристів цікавили наступні питання: на які кошти живуть ченці, який у них розпорядок дня; чи мають монастирі господарства та земельні наділи; чи одержують вони допомогу держави; коли були закриті Софійський собор і Лавра; скільки років Київ був в окупації
тощо. І, як зазначив патріарх Герман, найбільше його вразила
гостинність і щирість прийому, організованого в Києві [18].
Після української столиці гості віддали Львів і Почаївську лавру. Протягом усієї подорожі іноземної делегації представники
української влади забезпечували повне сприяння організації
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візиту, були присутні на всіх церковних прийомах, виступали
з привітаннями, що було позитивно сприйнято сербською делегацією.
Приїзди югославського православного кліру та парафіян до
України були одними з найважливіших напрямів міжрелігійної співпраці. Зв’язки між югослов’янами та українцями у цій
сфері мали давні історичні корені, що обумовило їхню специфіку. По-перше, серед слов’янських країн Югославія опинилася
на першому місці за кількісним та змістовним наповненням візитів православної спільноти до України. По-друге, всіх гостей
з Югославії дивувала релігійність українського народу, яка, попри ідеологічні заборони, не зменшувалася. По-третє, при відвідинах українських міст і православне духовенство Югославії,
і парафіяни СПЦ відзначали ту значну духовну й матеріальну
роль, яку свого часу відіграв Київ у справі підтримки православ’я
серед сербів.
Усі наведені фактори, на нашу думку, можуть стати базою для
подальшого зміцнення і розвитку співпраці між українським
і сербським православним співтовариством та укріплення загальних позицій православ’я у світі.
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Олександр Жолтобородов

Іван Подгорічані — перший генерал
слобідських гусарських полків
Серед історичних постатей минулого, на які багате майже забуте в наш час XVIII ст., є особистості, що лишили помітний і до
сьогодні відбиток в історії Слобідської України.
До їх числа насамперед треба зарахувати першого командира Охтирського гусарського полку графа Івана Михайловича
Подгорічані, який у середині XVIII ст., як і багато інших сербських офіцерів, прибув до Російської імперії, мріючи про сходження кар’єрними щаблями, а знайшов на щедрій землі
Слобожанщини свою другу Батьківщину.
Крім керування переформуванням Охтирського козацького полку в гусарський, що значно підвищило бойові можливості кінноти слобідських полків на війні, його цивільна діяльність як поміщика Слобідсько-Української губернії після виходу
у відставку залишила по собі матеріальні пам’ятки, які існують
і досі, — це його маєток і церква в селищі Пархомівка Харківської
області.
Іван Михайлович походив із сербського далматського дворянського роду, що мешкав в Цетинському краю на території сучасної Чорногорії. У своїх записках сучасник Подгорічані Симеон
Пишчевич стверджував, що Іван Михайлович був народжений
в Подгориці [8, С. 393]. У документах та історичних джерелах
у прізвищі Подгорічанин часто втрачається «н» з кінця сербської форми, й тому ми використовуємо призвище Подгорічані.
Своє життя, як і багато сербських чоловіків, Подгорічані пов’язав
із військовою службою. У 40-ві роки XVIII ст. він уже служив
у Славонському гусарському полку, що входив до складу австрійських ландміліційних військ. Перебуваючи на австрійській службі, Іван Подгорічані набув бойового досвіду під час війни за австрійський спадок (1740–1748 рр.). Проте порядок надання чинів
у австрійській армії, який забороняв офіцерам некатолицького
віросповідання займати посади вище капітанських, викликав
у Подгорічані серйозні міркування про продовження військової
кар’єри в російській армії.
Переведенням на російську службу він був зобов’язаний
своїй спорідненості і дружбі з сімейством Петровичей, які
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в XVIII ст. були духовними і світськими лідерами Чорногорії.
Владика Василь III Петрович Нєгош, вирізняючись проросійськими поглядами, у 50-ті роки XVIII ст. двічі приїздив у СанктПетербург до двору імператриці Єлизавети II з проханнями
підтримати Чорногорію в боротьбі з турецьким пануванням
і проектами входження Чорногорії під протекторат Російської
імперії. Серед його пропозицій зі співпраці було добровільне
переселення чорногорців до Росії і створення в російській армії
окремого Чорногорського кавалерійського полку, подібного до
полків Хорвата, Шевича та Прерадовича. Уже влітку 1755 р. до
Росії таємно виїхали близько 140 чоловіків-чорногорців, які згодом поповнили особовий склад військових підрозділів Нової
Сербії [2].
Про Подгорічані в Санкт-Петербурзі клопотав майор Петрович, на прохання якого владика Василь Петрович писав у російський Сенат про переведення Івана Михайловича до російської армії. Сенатом було організовано листування з цього
приводу з австрійським урядом через російського посла у Відні
Кайзерлінга. Завдяки цим клопотанням Подгорічані викликали
у Відень до двору імператриці Марії-Терезії, де йому оголосили
про звільнення з австрійської армії з присвоєнням чину секундмайора, що було явним виключенням з правил, прийнятих для
офіцерів православного віросповідання.
У 1759 р. Подгорічані прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся
зі своїм товаришем по службі у Славонському полку Симеоном
(Семеном) Пишчевичем, який уже служив у Російській армії.
Подгорічані мав рекомендований лист на ім’я віце-канцлера графа Воронцова від Кайзерлінга, російського посла при австрійському дворі. Але оскільки Іван Михайлович не знав російської
мови, а німецькою говорив погано, то він просив Пишчевича бути
його перекладачем під час відвідин віце-канцлера. При зустрічі
Подгорічані просив графа Воронцова представити його при дворі Єлизавети II, на що отримав згоду. Невдовзі в Петергофському
палаці Івана Михайловича прийняла імператриця.
Подгорічані умів створити про себе вигідне враження під час
зустрічі з володарями цього світу. Маючи високий зріст і богатирську статуру, Іван Михайлович і перед імператрицею тримався з гідністю, говорив небагато, але високим стилем. Це було
його природним хистом, тому що мовам і наукам він не навчався, а був «лише за потребою грамотним». У розмові з графом Воронцовим Іван Подгорічані зауважив, що «ставить собі
за честь можливість бути придатним на службі в Росії та що
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може віддати свою старанність і вірність престолу російському»
[8, С. 395]. Ймовірно, подібні слова, сказані у Петергофі, сподобалися російській імператриці, й вона відразу ж привітала
Подгорічані з присвоєнням йому військового звання полковника
російської служби. У той же час, надання такого високого звання сербському офіцеру було пов’язане з бажанням Єлизавети II
зберегти прихильність чорногорського владики, не всі проекти
і прохання якого підтримувалися при російському дворі.
Новопризначеного полковника Подгорічані направили командувати Молдавським гусарським полком, який перебував
у складі армії, що діяла проти Пруссії на полях Семирічної війни (1756–1763 рр.).
Полковник Подгорічані неодноразово демонстрував свої кращі
бойові якості кавалерійського офіцера, керував рейдами легкої
кінноти у тилу ворога, виявляючи хоробрість і відвагу. Так, у ході
успішного рейду на Берлін полковник Подгорічані очолив атаку
гусарських полків на прусський ар’єргард, що складався з трьох
батальйонов піхоти, 300 єгерів і шести ескадронів кавалерії.
Вороже прикриття було розбите, а полковник Подгорічані отримав відзнаку за хоробрість від генерала Чернишова [4, С. 246].
Після Семирічної війни Івану Михайловичу було надане звання бригадира, при залишенні на посаді командира Молдавського
полку. У 1765 р. його направили командувати Охтирським гусарським полком, що формувався на Слобідській Україні. За успіхи в переформовуванні полку з козачого на гусарський у 1766 р.
Подгорічані — першому серед командирів слобідських гусарських полків — було присвоєно чин генерал-майора.
У цей же час до його володіння перешли від казни селища
Пархомівка і Гути, в яких на 1779 р. мешкало, відповідно, 768 та
161 особа кріпосних селян [6, С. 151]. Ці володіння, як наголошувалося в Описах Харківського намісництва, були найчисленнішими в Краснокутському комісарстві.
Уже на початку 1767 р. Охтирський полк було направлено
у складі військ на територію Речі Посполитої для захисту жителів некатолицького віросповідання від утисків польської шляхти,
що виступала також і проти польського короля, якого підтримували російські війська.
У 1768 р. на чолі Охтирського полку І. М. Подгорічані взяв
участь у боротьбі з польськими конфедератами. Польський король у квітні 1768 р. нагородив його орденом Св. Станіслава.
У травні того ж року імператриця Катерина II писала: «Думаю,
що Подгорічані з бунтівниками управиться» [7].
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Охтирський офіцер і рядовий гусар 1765–1776 рр.

Проте спроба Івана Михайловича захопити м. Старокостянтинів кавалерійським загоном без підтримки піхоти й артилерії виявилася невдалою, однак пізніше його гусари розбили
під Хмільником сильний загін Барських конфедератів. Невдовзі
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кіннота під командуванням Подгорічані розсіяла чималий загін польської шляхти, що йшов на допомогу обложеному російськими військами Бердичеву. І вже влітку 1768 р. озброєні загони
Барської конфедерації польської шляхти практично припинили
опір.

Герб роду Подгорічані

У 1769 р. І. М. Подгорічані перебував у відпустці в СанктПетербурзі, де представив до уряду патент від Венеціанської
республіки, який доводив, що його предки були графи, а тому,
указом Сенату, він був визнаний у графській гідності (6 липня 1769 р.). У квітні того ж року він подав імператриці проект
воєнних дій проти турецького панування в Чорногорії і карту.
Бажаючи їхати до Чорногорії, він думав бути «корисним, тому
що добре знайомий з нею, бо скрізь сам побував». Подавши проект, він сказав Катерині: «Призначиш бути мені начальником
або підлеглим — я на все готовий, аби бути інструментом скидання ярма тиранства з одноземців своїх». Повідомляючи про
це Олексія Орлова, імператриця писала: «Що стосується до його
старанності, хоробрості, а також мистецтва у військовій справі,
про те всі не мають сумніву» [7].
Але Охтирський полк із початком російсько-турецької війни
1768–1774 рр. був призначений до складу 1-ої російської армії,
яка в 1769 р. обложила фортецю Хотин. Після її захоплення кавалерійські частини російської армії, зокрема й Охтирський полк,
були направлені на територію Румунії для контролю театру воєнних дій. Генерал Подгорічані прибув до полку з відпустки напередодні 1770 р.
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Уже на самому початку 1770 р. (3–4 січня) Охтирський, Харківський і Сербський гусарські полки під командуванням генерал-майора І. М. Подгорічані взяли участь у битві при Фокшані.
Опівдні 3 січня Подгорічані отримав донесення, що турецькі війська під командуванням Абди-паші чисельністю близько 3 тис.
чоловік, серед яких — 2 тис. кавалерії і 11 гармат, переправилися через річку Римнік і почали тіснити російські передові загони у напрямку на річку Мілку й далі до Фокшані. Турки лишили біля переправи через Римнік близько половини своїх військ.
Генерал-майор Подгорічані зі своїми полками (у неповному
складі, загальною чисельністю близько 600 вояків) вийшов назустріч ворогові. Слідом за кавалерією рухався загін піхоти під
командуванням генерал-майора Г. О. Потьомкіна, але затримався на переправі через Мілку. Сподіваючись на швидке прибуття
піхоти, І. М. Подгорічані вирішив відрізати турецькі підрозділи, які наступали від Римніка, — для цього гусари обійшли ворога з лівого флангу. Передовий загін турецьких військ не помітив фланговий обхід російської кавалерії і продовжував свій
рух до Фокшані. Російські гусари в цей час атакували турецький
ар’єргард і відкинули його за Римнік. Наступаючі турки, дізнавшись про поразку свого ар’єргарду, почали відступ до Римніка,
але потрапили під удар гусар генерала Подгорічані та були розсіяні. Тим часом турецькі частини за Римніком, оговтавшись від
ударів нечисленної російської кавалерії, знову переправилися
через річку й атакували гусарські полки, які не були підтримані російською піхотою (вона все ще затримувалася на переправі
через Мілку). Гусарські полки почали відступ під тиском переважаючого супротивника. Але Подгорічані ще раз повів свою
кавалерію в атаку на турецькі війська, відкинув їх до Римніка
й лише після цього повернувся до піхоти. На ніч військові дії
припинилися. Російські війська відійшли до Фокшані, а турки — за Римнік. Втрати в гусарських полках І. М. Подгорічані
за цей день склали: убитими — 25 вояків і 17 коней, пораненими — 5 гусарів і 7 коней, безвісти пропало — 5 гусарів і 3 коней,
14 коней через втому були відбиті турками [9, С. 213]. У реляції
про перший день битви І. М. Подгорічані відзначив хоробрість
і сміливі дії командира Харківського гусарського полку полковника М. І. Чорби, а також офіцерів і вахмістрів Охтирського та
Сербського полків.
Наступного дня турецькі війська, зі значним підкріпленням,
що прибуло з фортеці Журжа під командуванням Сулейманааги (чисельність супротивника сягала 10 тис. чол.), знову
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почали наступ на Фокшані. Генерал-майори І. М. Подгорічані
і Г. О. Потьомкін могли протиставити ворогові близько 2500
своїх військ: 1500 піхоти, три значно ослаблених гусарських
полки, 300 арнаутів (молдавських кінних добровольців) і сотню

План бою під Фокшані 4 січня 1770 р.
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донських козаків. З огляду на малу кількість російської кавалерії
було вирішено не перешкоджати переправі турецьких військ через Римнік, яка завершилася близько десятої години ранку.
Для зустрічі ворога російська піхота вишикувалася в каре
і склала центр позиції. Справа і зліва від піхоти розмістилися гусарські ескадрони по 6 із кожного боку, ще 3 ескадрони, арнаути
і козаки шикувалися позаду флангів ескадронів гусар. Фланги кавалерії прикривали два батальйонних каре піхоти. Слід зазначити, що такий бойовий порядок, у вигляді піхотних каре і кавалерії, яка розміщувалася між ними, як найбільш вдалий, застосовував П. О. Румянцев у подальших битвах кампанії 1770 р. проти
численних турецьких військ.
Не встигли ще російські війська вишикуватися, як на них накинулася значно чисельніша турецька кіннота. Гусарські ескадрони змішалися від її удару, але турки мусили відступити, рятуючись від влучного вогню російської піхоти й артилерії. Російські
війська стійко витримали всі турецькі атаки, хоч бойовий порядок і був порушений. Битва, що почалася близько полудня,
закінчилася до третьої години дня. Турки відступали, лишаючи поле бою за російськими військами. У бою турки втратили
вбитими тисячу вояків, російські війська захопили один прапор,
п’ять гармат і дві хури з порохом. Гусари, козаки й арнаути переслідували супротивника до настання темряви і захопили на
правому березі Мілки ворожий обоз. Капітан Охтирського гусарського полку Г. Гангєблов із невеликим загоном гусарів, козаків та арнаутів продовжив переслідування, під час якого була
захоплена ще одна гармата. Втрати гусарських полків цього дня
були відносно невеликими: убито — 26 гусар, 16 коней; поранено — 14 гусар і один гусар без вісті пропав [1, С. 37]. У цьому бою
генерал-майор Подгорічані знову відзначив хоробрість командира Харківського гусарського полку полковника М. І. Чорби та
багатьох гусарських офіцерів. Окремі відзнаки отримали вахмістри Охтирського гусарського полку Гаврілов, Війна, Коленчич
і Тозгопорян, які зі своїми підлеглими в бою захопили турецьку
гармату і хури з порохом [9, С. 216].
Під час наступу літньої кампанії 1770 р., який зробила російська армія П. О. Румянцева, Охтирські гусари під командуванням генерала Подгорічані неодноразово проявляли мужність
і героїзм. Іван Михайлович на чолі Охтирського полку сміливо
атакував і майже 30 верст переслідував татарську кінноту в битві
біля Рябої Могили, потім брав участь у бою на Ларзі. Під час
Кагульської битви генерал Подгорічані з трьома неповними
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гусарськими полками був направлений П. О. Румянцевим
для прикриття продовольчого транспорту, що рухався з півночі, і весь день знаменної битви вони відбивали атаки татар.
Дізнавшись, як І. М. Подгорічані відзначився під Кагулом, імператриця Катерина ІІ передала йому в рескрипті «задоволення своє і вдячність за те, що, коли був відокремлений від армії,
зберіг цілість обозу і полки хана кримського ні в що перетворив» [7].
Восени 1770 р. генерал-майор Подгорічані на чолі Охтирського
гусарського полку брав участь в облозі фортеці Браїлів. Однак
напередодні штурму 22 жовтня подав рапорт про хворобу й був
направлений на лікування. Можливо, цей рапорт був наслідком
розбіжностей генералів Подгорічані та Глєбова з приводу майбутнього штурму в ніч з 23 на 24 жовтня, який закінчився невдало для російських військ. 30 листопада 1770 р. з театру війни, з м. Ясси Іван Михайлович подав прохання на ім’я імператриці про звільнення його від служби «через настання старості
й немочі, бо від тривалої кінної служби в усьому тілі оселилися
різні хвороби, особливо в очах, а минулої зими зазнав перемороження ніг» [5, С. 86]. Крім того, Подгорічані просився у відставку
через нещастя в маєтку, що трапилося за його відсутності: винокурний завод у селищі Пархомівка в Слобідсько-Українській
губернії, у який було вкладено останні капітали графа, згорів;
він просив імператрицю про грошову допомогу, оскільки абсолютно розорився. Наприкінці грудня 1770 р. Подгорічані було
звільнено у відставку, із присвоєнням звання генерал-поручика,
але його прохання про грошову допомогу Воєнна колегія не підтримала. Так закінчилася військова кар’єра першого генерала
слобідських гусарських полків, справедливо відзначеного істориками Охтирського полку серед найкращих кавалерійських генералів свого часу.
Проте життя Івана Михайловича на цьому не закінчилося. Він
повернувся до свого маєтку в селі Пархомівка і зажив життям
провінційного дворянина: відновив роботу винокурного заводу і займався питаннями господарювання, що було нетиповим
для сербських воїнів, які частіше знали лише військове ремесло. С. Пишчевич у своїх записках характеризував Подгорічані
як дуже ощадливу людину, яка «ні кроку ні в чому не робила, де не було б його прибутку». Щоправда, Іван Михайлович
був людиною азартною і, як багато його сучасників, міг за один
раз програти в карти чималу суму [8, С. 396]. Таким неоднозначним, честолюбним, темпераментним і в той же час мужнім
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та цілеспрямованим був цей видатний син сербського народу.
Помер прославлений генерал в 1779 р.
Він був одружений на спадкоємиці відомого роду козацької
старшини Слобідської України Варварі Романівні Шидловській,
із якою мав двох синів: Федора та Михайла. Молодший син
Михайло помер у 1810 р. від хвороби. Старший — Федір — продовжив справу батька, став гусаром і служив у Сумському гусарському полку. 1809 р. він мав уже звання полковника. З 1808 р.
до кінця 1809 р. Сумський полк виконував завдання з охорони
узбережжя Балтійського моря на північ від Литовської губернії в районі міста Лібава і на острові Езель. Штаб полку розташувався в Лібаві. Відважному Федорові Подгорічані довіряли
відповідальні доручення, і восени 1809 р. він очолив конвой із
гусарів Сумського полку, що супроводжували короля й королеву Прусських під час їхньої подорожі до Санкт-Петербурга.
Однак Федір Подгорічані відрізнявся буйною вдачею і нестримним темпераментом, що призводило до порушень військової
дисципліни й навіть безладів. Так, полковник Подгорічані заарештував місцевого предводителя дворянства графа Платера
і відправив його на гауптвахту, де загрожував побити за те, що
той відмовився видати Подгорічані поштових коней для поїздки до свого маєтку. За цю провину полковника заарештували,
при арешті він учинив озброєний опір, смертельно поранивши свого денщика і солдата мушкетерського полку, чим значно посилив свою провину. Федора Подгорічані взяли під варту
в Дюнамюндській фортеці. Слідство тривало кілька місяців. Із
початком Вітчизняної війни 1812 р. його мати, вдова генерал-поручика І. М. Подгорічані, звернулася з клопотанням до імператора Олександра I з проханням направити сина в діючу армію,
щоб він кров’ю змив свою провину. Олександр I дав такий дозвіл
та призначив Подгорічані в першому бою бути рядовим гусаром.
Таким чином, Федір Подгорічані 31 жовтня 1812 р., за рішенням
військового суду, був розжалуваний у рядові, а вже 13 листопада,
переслідуючи з козаками відступаючих французів, вирвався вперед і був убитий у бою [3, С. 68].
Наприкінці XVIII ст. племінник І. М. Подгорічані, генерал-майор Георгій Подгорічані в Пархомівці побудував великий будинок у стилі флорентійських палаців, який зберігся до нашого часу. У кінці ХIХ ст. Пархомівку придбав Павло Герасимович
Харитоненко, відомий український цукрозаводчик, який зібрав у себе багату колекцію живопису, розграбовану під час
громадянської війни 1918–1921 рр. У 1955 р. шкільний учитель
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Садиба в Пархомівці. Сучасний вигляд. Фото автора.

Пархомівськой школи Опанас Федорович Луньов зі своїми учнями створив художній музей, основою якого стала особиста колекція вчителя. На сьогоднішній день у Пархомівському художньому музеї, розміщеному в садибі графа Подгорічані, зберігається понад 6,5 тис. експонатів, і він є одним з найпопулярніших
туристичних центрів Харківської області [9].
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Ольга Посунько

Інтеграція сербських колоністів Степової
України до імперського соціуму
(друга половина ХVІІІ ст.)
Сербська колонізація Степової України (історія військово-адміністративних поселень Нової Cербії та Слов’яносербії) має
широку історіографічну традицію. Вона представлена різними
підходами, напрямками дослідження. Зрозуміло, що її основний
поділ відбувається за «національним» принципом, а саме —
сербська, російська, українська історіографія. Сербська головно
намагалася і намагається прослідкувати долю «своїх» вихідців
у межі Російської імперії, безсумнівний інтерес у неї викликають
окремі визначні постаті. Їй притаманна героїзація військових заходів, у яких брало участь сербське офіцерство, роздуми з приводу причин невдачі утворення сербського етнічного анклаву
в межах нової батьківщини [19, 29].
Для російської історіографії найбільший інтерес становили
питання, пов’язані з зовнішньополітичною діяльність Російської
імперії та її участю у вирішенні «Балканської проблеми», не залишалися осторонь й аспекти загальнослов’янської ідеї і т. п. [4,
5, 16].
Українська історіографія, яка була «географічно ближча» до нових поселенців, не могла оминути проблеми взаємин нових поселенців із місцевим населенням, ролі Нової
Сербії та Слов’яносербії у формуванні системи управління
Новоросійським краєм, втягненням південноукраїнських територій до загальноросійської політичної та економічної системи
[20, 24].
Слід відзначити, що за останній час чимало для вивчення
південнослов’янської колонізації зробили краєзнавці всіх величезних обширів України, Росії, Білорусі, Кавказу, в межах яких
колись мешкали та несли військову службу сербські офіцери.
Нині завдяки мережі Інтернет дослідники можуть суттєво наситити подробицями й регіональними характеристиками огляд
колонізації та її наслідків.
Що ж нового можна запропонувати у розгляді даної тематики? Очевидно, що вивчати історію будь-якої етнічної спільноти, яка перебувала у межах Російської імперії другої половини

67

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА І СЕРБИ

ХVІІІ — першої половини ХІХ ст., непродуктивно у замкненому
контексті. ХVІІІ ст. для цієї держави стало виключно важливим
з точки зору формування нової імперської ідеології, інакших засад існування суспільства і держави.
Сьогодні, особливо в сучасній русистиці, виключна увага приділяється дослідженню імперії у всіх її проявах і наслідках для
тих народів, які її населяли [1, 3, 15, 18]. Серби, опинившись у новій батьківщині, об’єктивно мали пристосуватися до її умов, влитися в загальноімперське суспільство. Ми спробуємо означити
головні умови цього «вливання», розглянути фактори, які сприяли асиміляції чи, навпаки, збереженню етнічної самобутності
колоністів.
Говорячи про включення сербів до загальноімперського соціуму, ми маємо усвідомлювати, що це відбувалося на декількох
рівнях і що у даному процесі по різному почувалися, якщо так
можна висловитися, «верхи» і «низи» переселенського масиву.
Нелегко дати всебічну характеристику інкорпорації сербського офіцерства, та ще важче проаналізувати цей процес стосовно
звичайних поселян, звичайних солдатів через брак джерел особового походження.
Від самого початку переселенці сприймалися як єдиний масив. Загальновідомими є факти їх початкового облаштування, особливо в Новій Сербії, коли планувалося повне звільнення території від місцевих жителів, майже замкнене існування
південнослов’янського елементу в межах етнічної військово-адміністративної одиниці. Згідно з жалуваною грамотою імператриці Єлизавети Петрівни від 11 січня 1752 р. планувалося надання
землі «в вечное и потомственное владение» [21, № 9924]. Багато
дослідників особливо наголошують на значенні для переселенців
12-ї статті цього документу, за якою вони отримували право свободи віросповідання і навчання дітей рідною мовою [4, с. 129].
Безсумнівно, такі фактори, як релігія і освіта, мали сприяти
збереженню національної самобутності й культури. Та чи реалізувалося це в житті? Стосовно побудови нових шкіл згадок в архівних матеріалах фактично немає. Чи не єдиною вказівкою на
наявність школи в Новомиргороді є запис у мемуарах Симеона
Пишчевича про зловживання І. С. Хорвата, який для малолітніх
синів своїх виклопотав офіцерські чини і папери їм на підпис носили до школи [11, с. 440].
По іншому поставилися до питань облаштування релігійного життя. В умовах постійного протистояння православних
сербів на Батьківщині мусульманським і католицьким впливам
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дослідники відзначають появу серед них ідей релігійного месіанізму — міфу «сербського православ’я», виключності власного
народу [15, с. 94]. Безсумнівно, це допомагало вистояти в умовах
релігійного тиску і стало чинником національної консолідації.
Тому в нових своїх поселеннях одним із перших питань, яким
переймалося сербське керівництво, стала розбудова церковного
життя. Немає сенсу з огляду на значну кількість свідчень називати конкретні приклади стосовно облаштування, будівництва
церков у шанцях, пізніше в маєтках південнослов’янських поміщиків, про що свідчать і архівні джерела, і спеціальні дослідження; цим фактам завжди приділяють увагу краєзнавці [12].
У нових умовах головному «герою» І. С. Хорвату і вищому сербському офіцерству хотілося більшого. Указом Синоду від 1752 р.
Нова Сербія була підпорядкована київському митрополитові,
який мав піклуватися про кадрове забезпечення. Проте сербам
хотілося мати «своїх» священників, тому Хорват неодноразово
звертався, наприклад, до Тимофія Щербацького з проханням
прийняти в своє відомство тих чи інших сербських священнослужителів. В одному з подібних звернень офіцери Новосербського
корпусу писали, що «наш язык сербский, хотя с российским согласен…», та все ж їм важко розуміти малоросіян і «нас, исповедующихся здешними священниками вовсе не разумеют» [8, с. 10].
І. С. Хорват взагалі у 1758 р. їздив до Петербурга, маючи на
меті домогтися заснування в Новій Сербії власної єпархії, в чому
його підтримали своїми підписами 40 офіцерів Новосербського
корпусу [2, с. 301]. Скромнішим планом було будівництво монастиря в ім’я Миколи Чудотворця неподалік Новомиргорода
[31, с. 289]. У 1756 р. настоятелем майбутнього монастиря Хорват
волів бачити Софронія Добрашевича, який саме приїхав до Росії
і бажав прийняти її підданство. Щоправда, з таких гучних починань мало що вийшло, оскільки конфліктний характер Хорвата
і тут себе виявив у непорозуміннях з єпископом Симоном
Концаревичем та з Добрашевичем. Нова Сербія з 1756 р. перепідпорядковувалася Переяславській єпархії; дозволу на окреме
церковне управління не дали.
«Єдиновірність» Російської імперії була однією з найбільших принад для переселенців, але вона стала і однією з причин
швидкої їх асиміляції. Автономного церковного існування не
було, а в умовах перебування серед православних якихось конфесійних загроз не відчувалося, тому питання релігійної приналежності втратило свою гостроту. Той же Олександр Пишчевич
вказує, що навіть закону Божому його не вчили, і він, ставши
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дорослим, сам для себе уяснив важливість християнських норм
[9, с. 16]. Дослідники також відзначають залежність церкви на
місцевому рівні від поміщиків і офіцерів, що не могло не погіршувати її становище.
Таким чином, головні фактори збереження національної ідентичності, спільні для всіх верств населення, — освіта і церква —
не могли виконати цих функцій повною мірою.
Швидкій асиміляції солдатів (фактично в першому поколінні) сприяв демографічний чинник. Значна частина військових
у сербських полках не була одружена, особливо це стосувалося
солдатського елементу. Показовою є, наприклад, відомість команди Й. Шевича за 1754 р., у якій зафіксовано 278 осіб у чині
від рядових гусарів до генерал-майора. Із цих людей 70 були неодруженими, 106 — одруженими, але ще не мали дітей (можна припустити, що багато хто щойно вступив у шлюб і, цілком
можливо, з місцевими жінками); 3 — вдівця; 4 залишили родини
в Цесарії [20, с. 88–100]. Тобто, вже з першої хвилі переселенців
25% мали створити сім’ї з представницями тубільного населення, бо землячок уже «ніде взяти», адже надалі умови переїзду
ускладнилися і нових потужних колонізаційних хвиль не було.
Чимало сказано дослідниками і про етнічну строкатість новоприбулих. Коректно навіть про саму колонізацію говорити не
як про «сербську», а як про, принаймні, «південнослов’янську»,
хоча і тут є певні нюанси. «Сербським» був здебільшого лише
офіцерський, командний склад.
Соціальна неоднорідність переселенців теж стала однією
з причин їх швидкої асиміляції. Сербське офіцерство потрапило
в Російську імперію у часи значної потреби в армії, воєнних кадрах. Не дивлячись на опалу І. С. Хорвата, негативного ставлення
до сербського офіцерства не було. Воно розійшлося по армії і почало також нобілітуватися та вливатися у дворянство імперії —
нову імперську багатонаціональну еліту. Завдяки реформам
Петра І в Росії утвердилася ідея індивідуальної служби, що впроваджувалася в життя якраз через офіцерське середовище [13, 74].
Тобто, була, може, й примарна, але вірогідність зробити успішну
кар’єру, розбагатіти, виявивши власні якості, продемонструвавши відданість державі й особисто імператору.
До речі, серед самих сербів спочатку панували принципи підданства попередньої доби, за якими знатні роди мали свою ієрархію в державі. Як згадував О. Пишчевич, коли якось у Шклові
приїзжий монах із Цесарії говорив про значущі сербські сім’ї, то
серб Станішин запально почав розповідати і про свій рід — один
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із предків його ніби-то сидів «по правую руку у некоего сербского царя» [9, с. 30]. У новій батьківщині тепер доводилося апелювати не до заслуг предків, а демонструвати свої особисті здібності
й таланти. Щоправда, мовою сучасників це називалося «догодити» — царю, знатним вельможам і т. п.
Можливо, цим часто й зумовлена неприязнь до більш успішних земляків, яка виявлялася в конфліктах і сварках. У згаданого
вже О. Пишчевича майже не можна знайти добрих слів на адресу своїх співвітчизників. Якщо його батько давав негативну характеристику солдатському елементу нових полків, то син саме
про офіцерів висловлювався недоброзичливо. Негативні характеристики у нього мають і Депрерадович, і майже всі Хорвати
(особливо правитель Катеринославського намісництва Йосип
Іванович), і Зорич, і Текелій. Щоправда, серед вад сербів він «самокритично» називає зверхність і заздрість [9, с. 1, 19].
Натомість, чимало відомостей є про військові здібності та відчайдушність сербських воїнів. Високо оцінили сучасники участь
сербів та їх нащадків у Семилітній війні, російсько-турецьких
війнах, Вітчизняній війні 1812 р., на чому не будемо зупинятися. Але цікаво, як вони самі себе відчували в лавах нової армії.
У цьому контексті найбільший інтерес викликають мемуари
батька і сина Пишчевичів (на які ми вже неодноразово посилалися), оскільки дають характеристику першим двом поколінням емігрантів. При цьому ми цілком усвідомлюємо певну «неповноту картини» за умови використання лише названих мемуарів. Але, з огляду на брак інформації такого порядку, змушені
максимально «прислухатися» до Пишчевичів, беручи до уваги
факти, які обумовлювали деякі їхні оцінки та позиції. Зрозуміло,
що слід враховувати не лише окремий психотип конкретного
автора спогадів, але й психотип «пересічного мемуариста» епохи. Як відзначають фахівці, дворянству останньої чверті ХVІІІ —
першої половини ХІХ ст. притаманні відчуття незадоволеності,
емоційний дискомфорт [17, с. 25]. Не будемо заглиблюватися
у причини названих явищ, але відзначимо, що це властиво і молодшому Пишчевичу — невідповідність очікувань і бажань та
реальних життєвих результатів зумовили негативне сприйняття
дійсності. Зважаючи на ці нюанси, все ж удамося до його тексту
й оцінок.
Для першого покоління колоністів характерне усвідомлення
себе як іноземців, їм притаманні знання і любов до сербської
мови, історії, фольклору. І Олександр Пишчевич, і племінник
Петра Текелія — Сава відзначали, що обов’язковим атрибутом
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офіцерського відпочинку старшого покоління був не тільки келих вина, але й сербська пісня [9, с. 27, 30]. Сава Текелій, описуючи іменини свого заможного дядька, вказував, що той завжди
намагався відділитися з земляками в окрему кімнату, де і продовжували свої веселощі, «ибо никогда не хотел пускаться в дружеские отношения с москалями» [22].
Сприйняття названих елементів самим Олександром Пишчевичем уже відчужене. Вищезгаданий монах із Цесарії, який перебував у Шклові в 1783 р., заспівав жалібну пісню про падіння
Сербського царства і дуже емоційно розповідав історичні перекази. З опису цієї зустрічі мемуаристом відчувається його незацікавленість такими розвагами і розмовами. Це при тому, що
батько його спробував описати історію сербів!
Олександр Пишчевич, який народився у 1764 р., говорив про
себе, що він перший з родини, хто «може назватися росіянином»
[9, с. 8]. Більше того, зіткнувшись з іноземцями, які тільки-но
вступили на російську службу і «не ведали ни языка, ни нравов»,
він обурюється їх невиправданим успіхом: «Такова Россия всегда
была: всякий пришелец имеет хлеб в оной, составя себе сумму,
оставляет Россию и в своем отечестве поносит ту землю, в которой он свою бедность оставил» [9, с. 91].
Тобто, як бачимо, він уже вважає себе російським офіцером,
про Росію говорить «великое мое отечество» [9, с. 77]. Більше
того, на початку «Примечаний на Новороссийский край» пише
наступне: «Зломыслящие представили иностранцами сербов,
которые искали покоя под сению православной церкви! Могут
ли когда-нибудь сербы называться в России иностранцами?» [25,
с. 112].
Батько Олександра володів декількома мовами і дуже поважав
німецьку, у зв’язку з чим син зауважував: «…надобно заметить,
что малороссиянин полагал тогда необходимостию знать латинской, а сербин немецкий», замість того, щоб вивчати російську.
Сам він після військового училища фактично не міг писати російською і надалі доклав чимало зусиль, аби це надолужити [9,
с. 15].
Говорячи про адаптацію емігрантів у новому середовищі, виділяють, зокрема, такі її види: психологічну; соціокультурну;
економічну. На нашу думку, останній варіант виявився чи не
найскладнішим для сербських колоністів. Їх пристосування до
нового економіко-правового поля імперії мало й загальноімперські особливості, і свої «етнічні». У різноманітних офіційних документах епохи, в мемуарній літературі неодноразово
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наголошувалося на тому, що раніше серби не займалися господарством. С. С. Пишчевич писав: «Ми, серби, за природою нашою ні до чого більше нахилу не мали, як до військової служби»
[9, с. 6]. Цікавий сюжет згадував Сава Текелій, який, перебуваючи у губернатора в Бахмуті, від останнього чув лише негативні
оцінки своїм землякам. На що Сава зауважив, що вони не кріпаки, мають свою душу і не звикли працювати [22].
Ми в інших своїх статтях неодноразово приділяли увагу успішним прикладам поміщицького господарювання сербів, серед
яких відзначалися заможністю І. Шевич, Чорби, Хорвати, полковник Булацель та ін. [23, 24, 27]. Однак багато сербських новоявлених поміщиків мали значні труднощі у своїх господарствах.
Серед причин — і розпорошеність земельних володінь, і служба, яка не давала можливості сконцентруватися на господарстві. Якщо серед матеріалів різних установ Південної України
в 70–80-х роках ХVІІІ ст. ми бачимо достатню кількість сербських
поміщиків, то згодом у списках землевласників регіону їхніх
прізвищ стає значно менше.
До речі, з приводу географічного чинника. Місце переселення
сербів також відіграло не останню роль у прискореній їх асиміляції. Південна Україна — Новоросія — у ХVІІІ ст. стала об’єктом
реалізації потужних імперських амбіцій. Саме її території включалися до так званого «грецького проекту», тут зосереджувалася
спроба Г. Потьомкіна створити новий імперський центр. Етнічна
багатобарвність краю підкреслювалася всіляко і в офіційних документах, і в панегіричній літературі, присвяченій діяльності
Катерини ІІ та її фаворита Потьомкіна. Але все це різноманіття
повинно було стати єдиним цілим — народом Російської імперії — ось те завдання, яке мала виконати влада [10, с. 107]. Отже,
навіть місце проживання сербів-колоністів обумовлювало неможливість збереження етнічної самобутності.
Своєрідним свідком колонізації, до якого звертаються науковці, говорячи про той чи інший етнічний «слід», є топонімія. Це
питання не залишило байдужими і самих колоністів та їхніх нащадків. Не надто «переймаючись» своїми національними проблемами, той же Олександр Пишчевич у своїх «Примечаниях
на Новороссииский край» із обуренням говорить про те, що,
мовляв, несправедливо ліквідовані назви населених пунктів, які
мали сербське походження. Збереглися часто топоніми, які несли пам’ять про козаків — «возможно разбойников», а не про
народ, який заселяв «дикий край» [25, с. 118]. Мемуарист указував, що нащадки переселенців у Олександра І отримали дозвіл
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на назву «Слов’яносербськ», а слід було б і Новомиргород переіменувати на «Новосербськ».
Деякі дослідники вважають, що роль перейменувань Пишчевич перебільшує, мовляв, то була проста конкуренція назв, які
побутували і до переселення, і після [30, с. 356]. Це безсумнівно,
проте фахівці історії ХVІІІ ст. вказують на особливо пильну увагу уряду та суспільства до топонімії Новоросійського краю [10,
с. 101]. Насмілимось припустити, що О. Пишчевич як людина
своєї епохи, міг не надто турбуватися про збереження сербської
мови, етнічне виховання своїх дітей, але з певною пристрастю
ставився до «знаків» та символів, які б указували на значущість
його народу. Примітно, що майже всі серби навіть після офіційної ліквідації їх військово-адміністративних одиниць і створення
нових структур продовжували вказані території називати постарому, особливо це стосувалося Нової Сербії.
Отже, сербський офіцер, переселившись у межі Російської імперії, мав ужитися в середовище військових, дворян, поміщиків.
Зауважимо, що південнослов’янське дворянство знайшло своє
місце всередині дворянської корпорації. Зокрема, відомі такі
предводителі дворянства з колишніх поселенців Нової Сербії та
Слов’яносербії: Лалош Костянтин Миколайович (Катеринослав,
1784–1787), Міокович Павло Іванович (Донецьк, 1790 р.), Михалча
Іван Васильович (Єлисаветград, 1795 р.), Станкович Михайло Гнатович (Новомиргород, 1788 р.), Хорват Самійло Маркович (Єлисаветград, 1784), Чорба Федір Арсентійович (Олександрія, 1784),
Чорба Петро Федорович (Олександрія, 1788), Шевич Георгій Іванович (Донецьк, 1792), Пишчевич Олександр Семенович (Олександрія, 1811–1814), Шевич Петро Іванович (предводитель дворянства Катеринославської губернії, 1805–1808 рр.), Чорба П. Ф.
(предводитель Херсонської губернії, 1803–1811) [14, с. 391–394; 24,
с. 56].
Життя сербських переселенців поступово увіходило у відповідність новим умовам. Перше покоління ще зберігало деякі
особливості — яскраві характеристики про життя «цесарців» зустрічаємо у спогадах О. Гангеблова, мати якого походила з роду
Чорб. Він пише, що у Л. Текелія було безліч прислуги, щовечора сурмили «зорю», а в маєтку був свій мундир і напіввійськовий статут, підтримувалися широкі родинні стосунки [7, с. 228,
231]. Пізніше серби жили вже відповідно до свого соціального
статусу та фінансових можливостей. Сучасні дослідники соціальної історії зазначають, що у вказаний період листування, читання, захоплення театром — стають обов’язковими атрибутами
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дворянського життя [3, с. 242, 17, с. 23]. Усе це притаманне і сербському дворянству. Зокрема, театральні трупи С. Г. Зорича,
Хорватів у Головщино були відомі на території всієї імперії.
Натомість дедалі менше відчувався зв’язок із Батьківщиною.
Коли у ХІХ ст. сербський патріот Павле Арсенієвич висунув пропозицію про святкування в Єлисаветграді 100-річчя переселення, то наявні там нащадки перших колоністів виявили готовність
підтримати це як ідею «православ’я і слов’янства», але не сербську [30, с. 356].
Цілком погоджуємося з думкою російського дослідника
Ю. В. Костяшова, який наголошував, що факт колонізації мав соціально-психологічні наслідки для сербів саме у Сербії — їх дух
підтримувався ідеями можливої допомоги «єдиновірної» Росії,
легенди про багатства й успіхи земляків давали привід сподіватися і на власні успіхи чи то в Росії, чи то за її допомогою [16,
с. 45]. Для тих же, хто опинився в межах «єдиновірної», — виживання і пристосування до нових умов вимагало повного включення в імперський соціум, сприйняття ідеології дворянства, яка
ґрунтувалася на цінностях великодержавного патріотизму, відданості верховній владі та імперії [26, с. 9]. Згадки більшості тих
дворян про своє сербське походження не виходили за межі коротких вказівок у родословних книгах. Та чи й могло бути інакше, з огляду на всі фактори і умови?
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Микола Чабан

Костянтин Лалош — предводитель
дворянства катеринославського
намісництва та його нащадки
Після скасування Запорозької Січі у 1775 р. «Подполковнику
Лалашу на реч(ке) Орели по течению с левой стороны» дісталося
3000 десятин зручної і 600 десятин незручної землі [13, 32].
А вже через кілька років в офіційних паперах зустрінеться
й назва села, утвореного від прізвища бригадира Лалоша. Назву
Лалашевка зустрінемо в «Материалах для историко-статистического описания Екатеринославской губернии» (1888) Феодосія
(Макаревського), де йдеться про церкви й парафії ХVІІІ ст. 1782 р.
власник Опанасівки полковник Опанас Федорович Ковпак звернувся до Азовської губернської канцелярії з проханням виклопотати йому в преосвященного Никифора дозвіл і благословення улаштувати в слободі Опанасівка церкву на честь Успіння
Пресвятої Богородиці. Він мотивував своє прохання тим, що
в слободі вже є 312 душ та ще по сусідству в слободах Лалашівці —
пана бригадира Лалаша та Багатій — надвірного радника Герсеванова є достатня для цього кількість людей [12, 503].
Треба одразу зазначити, що написання прізвища бригадира і його нащадків варіювалося аж до самої революції: писалося Лалаш і Лалош. (Яворницький, приміром, ще 1904 р. пише
Лалаш, хоча в земських матеріалах вже з 1880-х узаконилося
Лалош).
Найбільш рання згадка «Лалашевки» відноситься до 1782 р.,
а селяни ще й досі неофіційно звуть село Валашівкою, і в цій назві чути відгомін давньої Лалашівки. Нинішня офіційна назва
села — Орілька, воно розташоване в Новомосковському районі
Дніпропетровської області на лівому березі річки Оріль, яка розмежовує Дніпропетровську і Харківську області. А втім, у цього
села декілька назв. Історична його назва — Татарбранка, або ще
в народі Татарбранівка. На цьому найменні позначилися події
далеких часів, коли татари забирали бранок у полон. У церковному довіднику 1908 р. фігурують по сусідству Татарбранка-Гладка
і Татарбранка-Аннінська (це про сучасні приорільські села
Орільку і Ганнівку). Повоєнного 1946 р. безневинна Татарбранка
стала жертвою примусового перейменування. По завершенні
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війни з фашистами вирішено перейменувати всі німецькі назви в області (рішення приймалося Верховною Радою УРСР).
Перейменували також італійські назви (одна-дві). Проте водночас зникли з карти області й зовсім нейтральні хутір Швейцарія
(став Дачним) чи Татарбранка, яка містила в собі згадку про татар (до речі, не зовсім прихильну). Тож офіційною назвою послуговуються з 1946 р., однак лише на папері. Загалом село має
щонайменше 6 назв із варіантами. Це певною мірою типове для
Дніпропетровщини, де поводження з історичними топонімами
було досить вільним.
У самій Лалашівці церкви, зрештою, так і не побудували через недостатню кількість населення. Найближча відкрилася
в Опанасівці, а згодом у Шандрівці сусіднього Павлоградського
повіту (нині Юр’ївського району) і Керносівці.
Повернімося до постаті бригадира Лалаша (Лалоша), якому
судилося стати першим губернським маршалом (предводителем) катеринославського дворянства. Костянтин Лалош народився 1733 р. Це прізвище деякі сербські дослідники виводять від
«Лалошевич». Його ім’я зустрічаємо у виданій в Сербії 1978 р. монографії поряд з іншими сербами на російській службі — Штеричем, де Прерадовичем (Депрерадовичем), Черноєвичем тощо.
Також К. Лалош фігурує в книжці Любивоє Церовича «Срби
у Украjини» (2002). У сучасній Україні його згадують дослідники канцелярії Новосербського корпусу Володимир Мільчев та
Ольга Посунько.
Детальніше пише про обставини переходу Лалоша на російську службу у своїх «Записках» генерал-фельдмаршал Олександр
Олександрович Прозоровський:
«…Петербургский, в котором я был, а другой было велено набрать из кроатов (хорватов) с тем, что по сочинении быть
в нем полковником ему. Но тот полк не успел он оставить, ибо
из цесарских войск успел он подговорить чрез штапов к дизерции только двух офицеров, в числе которых был Лалош, да
пять рядовых и один барабанщик. Почему, по заключении
мира, рядовые отданы в Санкт-Петербургский полк, а офицеры
определены в старый Молдавский к полковнику Подгоричани…»
[8, 85].
«Сего ж числа послал повеление капитану Лалошу, чтоб он около трансильванских границ от тамошних жителей старался обо
всем разведывать и сюда давать знать» [8, 307].
У журналі генерал-майора Кречетникова описується, як
Лалош приборкував розбійників і грабіжників на Волині,
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зокрема в районі Старокостянтинова та Полонного. 1 липня
1768 р. Кречетниковим занотовано:
«Получен рапорт от капитана Лалоша, что в его дистанции
(тут у значенні «окрузі, дільниці» — М. Ч.) все стало спокойно,
и возмущения от крестьян здешних успокоены, а при том доносит, что в стороне Старого Константинова оказалось грабительство, куда он партию послал и переловил, коих было 7 человек; по допросам оказалось, что один Швед, назвавшийся российским капитаном, а другой шляхтич, взятой и отпущенной
в Баре, назвался ротмистром казачьим, делали воровство и грабительство, кои взяты и отосланы в Полонное под караулом»
[7, 178].
У Журналі військових дій російської армії в Молдавії 1770 р.
про Лалоша, вже майора, занотовано:
«С рапортом к себе в 7 день июня получил генерал-порутчик
князь Репнин от майора Лалаша двух пленных татар, а третий
с ними же бывший от ран на дороге скончался. Они взяты при
разбитии тем майором в 6-м часу пополудни 6-го же числа партии татар в числе двухсот при белом знамени от стороны Фалчи,
намеревавшихся за реку Барлат следовать; причем убито из
оных восемь человек…
По рапорту майора Лалаша, который приметя исследовал поворот неприятеля на село Басешты, прибыл в оное и видел в нем
горящие домы; также и от найденных в лесах ушедших мужиков
уведомясь о переходе до четырех тысяч татар чрез село Басешты
и реку Барлат, и о разорении от сего неприятеля огнем мест
Паланги…, засел с командою в лесу под тем же селом Басешты
в самом том месте, где неприятель следовал в ожидании его
ретирады».
Потім генерал-поручик князь Репнін послав у село три батальйони під командою генерал-майора князя Трубецького, щоб
розігнати татар та інші частини, доручивши командування генерал-майору Потьомкіну (у той час над Потьомкіним ще були керівники, і Лалош, напевне, був добре з ним знайомий).
Трохи пізніше в тому ж таки 1770 р. Костянтин Миколайович
Лалош згадується уже як секунд-майор Харківського гусарського полку. 1775 р. підполковник Костянтин Лалош призначається
командиром Донецького пікінерного полку, а згодом стає бригадиром (цей військовий чин — між полковником і генералом —
уведений Петром І і скасований Павлом І).
Унаслідок розподілу запорозьких земель після скасування Запорозької Січі (1775) бригадир Лалош, як зазначалося,
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отримує на Катеринославщині 3000 десятин «удобной» і 600 десятин «неудобной» землі.
1780 р. Костянтин Лалош у віці 47 років вирішує одружитися. Його обраницею стає донька писаря генерального суду
Марфа Іванівна Піковець — жінка небідна і практична. У першому шлюбі вона була за підкоморієм Андрієм Федоровичем
Остроградським (помер 3 листопада 1774 р.). Як пише В. Л. Модзалевський, 26 квітня 1776 р. вона купила в абшитованого військового товариша Степана Генбача двір у м. Говтві за 200 карбованців. У травні 1776 р. продала бунчуковому товаришу Григорію
Степановичу Косачу половину села Лизогубівки Почепівської
сотні за 3000 карбованців.
Мала чотирьох дітей від першого шлюбу — сина Олександра
і три доньки: Ганну (була за капітаном Іваном Марковичем
Лосєвим, павлоградським повітовим предводителем дворянства),
Олену та Параску. Олена одружилася з Павлом Федоровичем
Слюзом, сенчанським сотником і як його перша дружина згадується 1780 р. Жили в Сенчі — сотенному містечку поміж
Миргородом і Лохвицею. Зять Марфи Лалошевої Павло Слюз
народився 1748 року, син Федора Семеновича Слюза, який був
старшиною в Лубенському полку. Павло Слюз розпочав кар’єру
1764 р. канцеляристом, у 1772–1782 рр. став сотником другої
Сенчанської сотні, 1782–1791 — бунчуковий товариш, з 1791 —
прем’єр-майор. Був лохвицьким повітовим маршалом дворянства (1791, 1810). Другою його дружиною стала Уляна Тимофіївна
Криштофович.
Найвідоміша з трьох доньок Марфи Лалошевої — Параска
Андріївна Остроградська (пом. 1824 р.) у першому шлюбі була
Тарновська (її чоловіком був пирятинський маршал дворянства Степан Якович Тарновський), а в другому шлюбі — Почека.
Другим її чоловіком став статський радник, ніжинський повітовий маршал дворянства Григорій Якович Почека (бл. 1757–
1816). Після смерті чоловіка й до власної смерті 1824 р. Параска
Андріївна була власницею відомого на всю Україну маєтку Качанівка на Чернігівщині. Це при ній палац Румянцевих-Задунайських був перебудований у стилі класицизму, яким відомий
і сьогодні.
Після смерті матері Качанівку успадкував її син титулярний
радник, згодом камер-юнкер при царському дворі Григорій Степанович Тарновський (1788–1853). Цей онук Марфи Лалошевої
перетворив Качанівку з невідомого провінційного маєтку на
блискучу аристократичну садибу, зібравши там величезну

81

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА І СЕРБИ

бібліотеку та створивши картинну галерею. У різний час у нього
гостювали М. Гоголь, М. Глінка, М. Гулак-Артемовський, Л. Жемчужников, М. О. Максимович, М. Маркевич, В. Штернберг та інші
діячі культури. 1839 р. в Петербурзі з Гр. Тарновським познайомився Тарас Шевченко. 1843 р. він гостював у нього в Качанівці,
в 1845 — в Потоках. На замовлення Тарновського Шевченко виконав кілька малярських творів, у тому числі «Катерину», листувався з ним. Спостерігаючи побут Качанівки, Кобзар використав побачене в повісті «Музыкант», у якій вивів Тарновського під іменем
поміщика Арнавського. Таким був один з онуків Марфи Лалош.
Трохи і про сина Марфи Лалош від першого шлюбу Олександра Андрійовича Остроградського, з яким потім судитиметься його вітчим Костянтин Лалош. Народився Олександр
Остроградський близько 1774 р. Двадцятирічним, 18 листопада
1786 р. призначений пажем до Височайшого двору (це коштувало матері великих зусиль) зі звичайною платнею 114 карбованців
на рік і з приміщенням у Пажеському корпусі. Та петербурзький клімат, напевне, хлопчикові не підійшов, бо вже 10 лютого
1790 р. його звільнено через хворобу. Мати на той час уже померла. Того ж року він стає вахмістром лейб-гвардії Кінного полку. На 1 січня 1791 р. 26-річний Олександр — уже гвардії корнет
у відставці (такі самі відомості й за 1796 р.). З 18 грудня 1796 по
1802 р. він — хорунжий Кременчуцького повіту. З 13 листопада
1818 р. — підкоморій того ж повіту.
3 червня 1794 р. О. Остроградський купив у дворянина Семена
Гармаша, жителя с. Юрок, поле за 100 карбованців. За ним
у Кременчуцькому повіті в материнському селі Мануйлівка і селі
Олександрівка значилося 702 кріпаки, а на хуторі Кобеляцького
повіту ще 88 душ. Був одружений з Марією Олександрівною
Башиловою — дочкою таємного радника і сенатора Олександра
Башилова та Марії Іванівни Гамаф, доньки гвардії капітана.
Помер Олександр Остроградський 12 січня 1821 р. Мав двох дітей. Син Олександр Олександрович, підпоручик артилерії, почесний опікун Кременчуцького повітового училища, похований
у тій же Мануйлівці, що й бабуся та батько, разом із дружиною
Варварою Михайлівною (уродж. Мартиновою). Мали трьох доньок: Наталю, Ганну, Ольгу. Дочка Олександра Андрійовича
Наталя Олександрівна Остроградська була одружена з героєм
війни 1812 р. генерал-лейтенантом Євгеном Єгоровичем Мандерштерном (1796–1866). У 1824–1828 рр. у чині підполковника він
був чиновником для особливих доручень при Новоросійському
генерал-губернаторі і намісникові Бесарабської області графі
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М. С. Воронцові. Дочка Наталі Остроградської та Євгена Мандерштерна Катерина була заміжня за письменником і драматургом, головним редактором «Правительственного вестника»
Петром Івановичем Капністом.
У шлюбі з Костянтином Лалошем 1781 р. Марфа Іванівна народжує йому спадкоємця — сина Миколу. 1783 р. дружина К. Лалоша Марфа Іванівна Лалошева (так вона підписувалася) отримує грамоту від імператриці Катерини ІІ на село Мануйлівку
Кременчуцького повіту на Полтавщині. Вона й похована там —
нині село зветься Верхня Мануйлівка Козельщинського району
Полтавської області. [17, 115–117].
Її листи до чоловіка адресовані здебільшого з Іванівки. Поза
сумнівом, це Іванівка Миргородського полку (тепер Семенівського району Полтавської області), де 1725 р. побудована найдавніша відома церква в ім’я Іоанна Багатостраждального. Це
була дерев’яна, однобанна споруда, яку 1774 р. відремонтували
коштом бунчукового товариша Миргородського полку Андрія
Федоровича Остроградського (першого чоловіка Марфи Лалош).
Після спорудження в Іванівці 1892 р. мурованої Троїцької церкви
стара церковка була приписана до неї, а богослужіння тут почали проводити щорічно 18 липня, на храмове свято.
1784 р. уперше на півдні України в повітах Катеринославської
губернії пройшли дворянські вибори, під час яких обрано 15 повітових предводителів дворянства, а після Жалуваної грамоти
відбулися вибори предводителя дворянства Катеринославського
намісництва. На цю посаду обрано бригадира Костянтина Миколайовича Лалоша. У Катеринославському намісництві на той час
налічувалося 1950 дворян-землевласників. Мабуть, невипадково
віддано перевагу саме йому, адже нещодавно він був військовим
начальником і, напевне, досить авторитетним.
Коли Катерина ІІ навесні 1787 р. їхала до новозаснованого
Катеринослава і далі на південь, до Криму, бригадир Лалош зустрічав її 29 квітня 1787 р. з очільником Катеринославського намісництва Іваном Синельниковим вище Кременчука, де в той час
проходив кордон поміж Польщею і Катеринославським намісництвом. Ось відповідний уривок з «Журнала Ее Императорского
Величества путешествию из Санктпетербурга в Киев, из Киева
чрез Кременчуг в Херсон…»:
«Апреля 29. По полуночи в исходе 4 часа сделан сигнал с галеры
“Днепра”, чтоб идти в путь. Вся флотилия, подняв якорь, шла
до 11 часов, и стала в 30 верстах от ночлега, расположась в виду
польского села Липова. Ее Императорское Величество изволила
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кушать на своей галере, с приглашением некоторых особ из
свиты. В 3 часу по полудни дан сигнал к походу, и в 7 часу вечера
прошед 10 верст, имели якорное место для ночлега ниже устья
р. Тясмина, протекающей против местечка Крылова и составляющей границу Польши с наместничеством Екатеринославским;
тут выехали на легких судах для встретения Всемилостивейшей
Государыни Екатеринославский губернатор генерал маиор
Синельников, губернский предводитель бригадир Лалош (курсив
наш — М. Ч.), уездные предводители и дворянство, народ прибежавший в многолюдстве на берег, пред коим остановилась галера Ее Величества, радостными восклицаниями встречал свою
Монархиню» [6].
Катерина ІІ, відвідавши Крим, вирішила повертатися через
Полтаву, тож ім’я Лалоша ще раз з’являється в журналі подорожі цариці:
«Июня 1-го, по утру в исходе восьмого часа Ее И. В. и Граф
Фалкенштейн изволили начать путешествие чрез Каланчак 20,
Черную долину 20, в Бериславль 30 верст. Не доезжая до Бериславля у Конских вод встретили Всемилостивейшую Государыню
правитель наместничества Екатеринославского генерал-маиор
Синельников и губернский предводитель дворянства бригадир
Лалош, тут Ее В. с Графом Фалкенштейном и свитою объехав на
шлюпках остров Тавань изволила прибыть в Бериславль в 3 часу
по полудни, и имев обеденный стол, остановилась для ночлега» [6].
Ласкою цариці 8 червня 1787 р. у Полтаві «Бригадир и Екатеринославского наместничества губернский предводитель
дворянства Константин Лалош произведен в генерал-майоры
с увольнением от всех дел и пенсиею по 600 руб. на год» [10, 55].
До речі, того ж дня Потьомкіну пожалуваний титул князя Таврійського…
Наступні вибори катеринославського дворянства відбулися
1788 р. вже у Кременчуці, який був тоді центром Катеринославського намісництва. Очільником дворянства на місце відправленого царицею на пенсію Костянтина Лалоша обрано Михайла
Капніста (брата автора «Ябеды»), який виконував ці обов’язки
два терміни.
У період покріпачення селянства землевласник К. Лалош мало
відрізнявся від інших. Приміром, у Військово-історичному музеї
є ордер, який зобов’язував розібрати скаргу службовця угорського полку С. Лехлейтера на те, що генерал-майор Лалош записав
його у свої кріпаки [4, 169].
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СПРАВА З «СОВІСНОГО СУДУ»
У Дніпропетровському історичному архіві зберігається справа з архівів Катеринославського «совісного суду». Її розпочато
у серпні 1791 р. Поміщик Костянтин Лалош звернувся до суду
з проханням «о взыскании с доставленных ему требуемых им для
испрошения на сего умершей его жены Михайловки грамоты
жалованной». Костянтин Лалош також звертався з клопотанням про відшкодування, зокрема, забраних у нього, Лалоша,
його покійною дружиною Марфою готівкою та іншим 20993
карбованців і віддані синові її, прижитому від першого чоловіка, Олександрові Остроградському та про призначення частки
маєтку іншому малолітньому її синові Миколі, прижитому вже
з ним, Лалошем.
Із формулювання К. Лалоша можна зрозуміти, що його дружина, Марфа Іванівна Лалошева, померла 7 листопада 1788 р.
та розпорядилася своїм нерухомим і рухомим спадком на користь лише свого сина від першого шлюбу Олександра Остроградського. Другого ж свого сина 10-річного Миколу, прижитого
з ним, Костянтином Лалошем, залишила за заповітом без спадщини. Реєстр документів, поданих генерал-майором, до совісного суду, нараховував 14 пунктів. Тут і копії з трьох указів, і оригінальні листи та копії з них Марфи Іванівни Лалош до свого другого чоловіка Костянтина, і багато інших документів.
У листах дружини до чоловіка він фігурує як поміщик
Костянтиноградського, а вона як поміщиця Градизького повітів.
Листи дружини сповнені ніжних, люб’язних звернень до чоловіка: «Любезный друг мой, душа моя, Константин Николаевич»
або «Душечка, сердечко» і т. д. Дружина божилася в листах чоловікові, що «никогда ничего без Вашего приказания» робити
не наміряється, «а все препоручаю в вашу волю». Листи свої на
конвертах адресувала так: «Его Высокородию милостивому государу Константину Николаевичу Лалошу» або «Государу моему
Константину Николаевичу Лалошу». За теплими звертаннями
виявився ошуканий дружиною чоловік, якому доводилося шукати майнову справедливість через суд.
Після висловлених Костянтином Лалошем претензій у справі
йшли розправи совісного суду. Справа рухалася мляво. Суд звертався до родичів першого чоловіка покійної Марфи, надвірних
радників, поміщиків «тутешнього повіту» Павла Федоровича
і Павла Григоровича Остроградських, «дабы они благоволили учиненную ими оставшуюся после смерти генерал-майорши Лалошевой движимому и недвижимому имению опись
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прислать» [3, 23]. Однак ті вчасно на запити не реагували, як
і її син від першого шлюбу лейб-гвардії корнет Олександр
Остроградський. Документи від Остроградського та його довіреної особи надійшли до суду з великим запізненням.
Листи дружини до Костянтина Лалоша цікаві не лише як віддзеркалення епохи, як приклад стилю ділової поміщиці, яка
ревно дбає про свої статки, але водночас і як зразок мовних особливостей шляхтянки-українки, яка послуговується російською
мовою. Ось один з листів до чоловіка, писаний нею з Києва (на
жаль, датований він недбало, тому здогадно відносимо його до
9 серпня 1786 р.). У ньому Марфа Іванівна змальовує свою поїздку Україною — Полтавщиною, Чернігівщиною, Київщиною.
І хоч мандрівка була цілком приватна, мимоволі згадується подорож Україною Катерини ІІ 1787 р.
Ось що писала Костянтинові Лалошеві його дружина:
«Душечко, серденько милое мое Константин Николаевич.
Уведомляю Вас о моем путишествии. Поехала я из Ивановки
на Багачку, где пробула по причине доща несколко дней, а оттуль
поехала в Стольное, но на дороге получила письмо от своей дочки Ани Андреевни, что Иван Маркович близ смерти болен. То
я, быв тронута жалостию о нем, поворотила путь свой и у самом
деле застала я зятя свого толко чуть що жив (мова про капітана
Івана Марковича Лосєва — М. Ч.).
Пробула я у них более недели, поехала оттуль прямо у Стольное, була там принята матушкою Александра Андреевича графа Безбородки отменно ласково и удержала меня у себя целую неделю (матір’ю впливового тоді при царському дворі графа
Олександра Андрійовича Безбородька (1747–1799) була Євдокія
Михайлівна, уродж. Забіла (1716–1803). Її син став графом у листопаді 1784 р., отже, цитований лист Марфи Лалош до чоловіка написаний пізніше цієї дати. Назване село Стольне сучасного
Менського району на Чернігівщині з 1740 р. належало Безбородькам
і з 1782 р. числилося в Новгород-Сіверському намісництві — М. Ч.).
Писать же она все, что толко мне было потребно для сына моего
Александра, охотнейше исполнила и так я его с тем письмом отправила у Петербурх и к его графскому сиятельству Александру
Андреевичу Безбородки.
Учитель же наш у дороги замешкался, так что я его через
целый месяц не могла видеть и совсем было о(т)чаяла его иметь
попу(т)чиком сыну, на що и сыскала другого надежнешого человека, которой уже раз несколько бывал у Питербурхи и довольно
там имеет приятелей. Чин его капитан, лет немолодых, человек
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степеной. Он же был у Василичного детей учителем несколько
лет. Увесь город Киев мне его рекомендовал, потому я ему и поручила свого сына и сего месяца 24 дня отправила я их совсем
уже у дорогу за помощию Божескою.
У проезде моем с Каменя (?) до Стольного надобно было ехать
на село Вешенки (Якщо мова про село Камінь, то таке нині існує
в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. А село Вишеньки
Коропського району — садиба графа П. О. Румянцева-Задунайського,
який у селах Вишеньках і Черешеньках збудував садибно-палацовий
комплекс до приїзду Катерини ІІ у 1787 році. Якщо рухатися вздовж
Десни, то Вишеньки справді знаходяться між Новгород-Сіверським
і Стольним. Чи думала тоді Марфа Лалош, що прийде час і її дочка
успадкує один з колишніх маєтків Румянцевих-Задунайських —
Качанівку? — М. Ч.) и поуз самую палатку секретаря графского
(мова про секретаря графа П. Румянцева-Задунайського — М. Ч.)
Дубовека, который узнал меня, выезжал ко мне из звещениями
для меня вовсе неприятными, а именно то, что мои недоброхоты
не перестают меня щипать и у графа просили, чтоб опека одобрала мое имение, также и за прежное дело, что по палате
Уголовного суда старательством Оболонской (Полонского?) граф
мою просьбу на Ро(д)зянку велел отставить и его головною палатою не судить, потому что Ро(д)зянка теперь и е исправником,
через шо я признаю себе чувствительную обиду, да дело же само
собою уже доказует, что Ро(д)зянка на меня просил и доказывал
все несправедливо, а сам за все вины теперь мое дело то, що
Ро(д)зянко на меня искал, вышло уже из уездного и верхнего
суда. Решениями и я совсем оправдана, уголовная ж палата во
угождение Полонского (?) и других моих недоброхотов ищут
как бы мне повредить так же, когда и до графа на апробацию
(схвалення — М. Ч.) приедет, то уже Оболонской наперед тут
свое старательство имеет. О сем то меня сей добрый человексекретарь окуратно уведомил, что (нрзб.), так и по другим местам, как то и у самого графа я, боячись, что мои дела совсем не
остались без хорошого успеха, да и в опеке меня и узяла труд
самой изъездить у Киев, где и все так нашла, как мне говорено.
Но ешо и болше, потому что от моей стороны целый год нехто
ничого не стараецца. А присутствующии от противной стороны
довольно убеждены, что я уже две недели живучи у Киеве, не
могу добицца толку своих дел по наместничеству, по гражданской и уголовной палати, но как бы то не було, а я буду стараться
себя от усех клопот успокоить и думаю скоро конец дел всех решение получит, бо несколько уже господа здешние становяцца
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старательными о моих просьбах и как скоро дело из палаты уголовного суда выйдет, то я прочие свои дела поручу повереному,
сама на уединение деревенское поеду к вам.
Теперь (в) указанную киевскую палату прислано денег полмилеена для заведения новоустроенного банку. Вот шо я, душа
моя, хочу сделать — не стану я Ивановки своей навеки продавать,
а о(т)дам у заклад, озму у банку (до) двадцати тысяч и куплю деревню по близости вашего владения для нашего любезнешого
сыночка Николашечки, а с Ивановской экономии ежегодно пусть
проце(н)товые деньги платятся, а за прошествием двадцати год
и Ивановка Ивановкою останецца. Пожалуй, серденко, душечко,
постарайся проискать купить деревню как-то у Турчанинова или
у кого другого. И когда Вам сие мое расположение покажецца
угодным и деревни для Николашечки сысчуцца поблизости вашего дому, то Бога ради не забавте меня известить как еще теперь у казны деньги есть, а то скоро их разберут, все бросились
и к новому банку. Мне ж казна 20 тысяч (в)верит на Ивановку, даром, що Тернавскою щитается, що все имение не мое.
Душечко, маменко, пожалуй, серденько, пришли мне одну
свою пралку (прялку?), мне ея всенужнеше потребно.
Остаюсь вечно ваша верная слуга
Марфа Лалошева.
Киев. Августа 9 дня 1786 (?)» [3, 39–40].
Автор висловлює щиру подяку Ользі Посунько, яка звернула
нашу увагу на справу Лалоша в Катеринославському совісному
суді, і Нонні Юзбашевій, яка допомогла прочитати наведений
лист Марфи Лалош.
Отже, завдяки тому, що Костянтин Лалош подав до совісного суду декілька листів своєї небіжчиці-дружини до нього, збереглися цікаві документи свого часу.
Дата смерті адресата цих листів Костянтина Лалоша нам невідома.
МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ ЛАЛОШ
Про наступне покоління Лалошів інформація скупа. З попередньо цитованої справи можна зробити висновок, що 1791 р. малолітній Микола Костянтинович Лалош мав 10 років. Отже, виходить, народився він 1781 р. Це відповідатиме дійсності, бо його
батьки побралися попереднього, 1780 р.
З «Малоросійського родословника» Вадима Модзалевського
знаємо, що 1814 р. «помещик деревни Лалашевой Николай
Лалашев», як записав дячок, став хрещеним батьком народженого
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5 квітня 1814 р. Олексія Андрійовича Кованька. Новонородженого
хрестили у церкві с. Наталінського Костянтиноградського повіту Полтавської губернії [14, 368]. Зараз це село на Харківщині.
Напевне, цей же поручик Микола Костянтинович Лалош значиться в календарях на 1813–1815 рр. повітовим хорунжим
Костянтиноградського повіту [1, 397]. Повітовий хорунжий виконував, напевне, обов’язки повітового військового комісара.
В історичному Костянтиноградському повіті Полтавської губернії (нині це територія Харківщини) нащадки Лалоша на
час реформи 1861 р. також були землевласниками. З книги
«Сведения о помещичьих владениях» (1860) дізнаємося, що при
селі Михайлівці Костянтиноградського повіту онук Костянтина
Лалоша Михайло Миколайович Лалош володів 2494 десятинами землі і 116 кріпаками, які жили в 17 дворах. Михайло
Миколайович — син того Миколи Лалоша, який хрестив сина
Кулябка. А Михайлівка Костянтиноградського повіту, напевне,
і є тим селом, яке підшукав Костянтин Лалош за намовою дружини і жалуваної грамоти на яке він добивався після смерті дружини через совісний суд.
1871 р. поміщик с. Ганнівки Новомосковського повіту
Катеринославської губернії Микола Олександрович Лалош закладає землю в Земському банку Херсонської губернії. Висловимо
здогад, що цей нащадок — онук того, котрий був 1814 р. хрешеним батьком Ол. Кованька. Тоді наша схема родових зв’язків
Лалошів виглядатиме так: Костянтин Іванович Лалош — син
його Микола Костянтинович — онуки Олександр і Михайло
Миколайовичі — правнук Микола Олександрович — праправнук Михайло Миколайович Лалош і правнучка Олександра
Миколаївна Гладка (уродж. Лалош).
Нижче розповімо про деяких нащадків Костянтина Лалоша.
ЗЕМСЬКИЙ ДІЯЧ І МИРОВИЙ СУДДЯ
Отже, Микола Олександрович Лалош мав маєток і економію
в селі Ганнівка на Орелі (в тогочасних документах Анненское,
Аннинка). Повітовий земський діяч, він обирався гласним
Новомосковського повіту 5, 6, 7 і 8 триріч, тобто з 1878 по 1890
роки! Був членом повітового земського зібрання від землевласників. 1886 р. Миколу Лалоша обрали на три роки мировим
суддею по першій дільниці (на весь великий повіт було лише
три дільниці й це може свідчити про авторитетність поміщика). Коли 18 листопада 1887 р. його колегу Миколу Бахмутова
обрано головою Новомосковської повітової земської управи, то
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Лалошеві доручено з’їздом тимчасово замість Бахмутова виконувати обов’язки останнього як мирового судді 7-ї дільниці [16, 144],
що він і робив до 7 травня 1888 р. Згідно зі звітом повітової управи, М. О. Лалош провів протягом 1887 р. 20 судових засідань у 154
справах та 12 розпорядчих засідань у 147 справах. Наступного,
1888 р., Лалош провів 15 судових засідань у 63 справах і 12 розпорядчих засідань у 127 справах. Микола Олександрович був мировим суддею впродовж трьох років, до 22 жовтня 1889 р.
На 1888 р. Микола Лалош мав у власності загалом 700 десятин
землі. Його дочка, вдова лікаря, Олександра Миколаївна Гладка
(уродж. Лалош) мала 1594 десятини. Якщо землі останньої були
при селі Татарбранці, то землі Миколи Лалоша — при сусідньому селі Анненському (нині Ганнівка).
На 1885 р. у Ганнівці (Анненское) нараховувалося 529 жителів і це навіть трохи більше, ніж у сусідній Керносівці (528).
У Татарбранці тоді було 365 мешканців. Села ці належали тоді
до 5-ї фельдшерської дільниці, і квартира найближчого фельдшера розміщувалася аж у селі Попасному — столиці їхніх сусідів Родзянок.
29 жовтня 1888 р. в економії Миколи Лалоша спалахнула епідемія сибірки. Захворіло 13 голів рогатої худоби. 1 грудня епідемія припинена.
У фондах Земського банку Херсонської губернії (Державний
архів Одеської області) збереглася справа про заставу маєтку
землевласника Новомосковського повіту дворянина Миколи
Олександровича Лалоша при «деревне Анненской» (справа охоплює 4 червня 1871 — 10 жовтня 1890).
ПОМІЩИЦЯ, НАД ЯКОЮ КЕПКУВАВ ЛЄСКОВ
Однією з останніх власниць Татарбранки була вдова лікаря Олександра Миколаївна Гладка, уроджена Лалош, по першому чоловіку Сахновська. Як поміщиця Катеринославської
і Полтавської губерній (яка, отже, мала землі і на правому березі Орелі!), можливо, саме вона потрапила до списку місцевих
Салтичих:
«Так, даже в отчете 3-го отделения корпуса жандармов за
1860 год указывалось, что помещик Екатеринославской губернии
коллежский регистратор Засимович сек своих крестьян оголенной саблей, а помещица Гладкая избивала железными прутьями»
[9, 22].
Реформа 1861 р. і скасування кріпацтва змусили Олександру
Гладку вдатися до певних ініціатив, пов’язаних із виписуванням
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для поміщиків з-закордону іноземних робітників. Над цими заходами поміщиці влітку 1862 року кепкував у своїх статтях з приводу різних ситуцій із внутрішнього життя Росії молодий журналіст і майбутній письменник Ніколай Лєсков:
«Александра Николаевна Гладкая, принявшая на себя, как уже
известно нашим читателям, труд съездить за границу, вошла со
многими землевладельцами нашими в соглашение касательно снабжения их, за очень недорогую цену, живыми рабочими
силами прямехонько из самых просвещенных стран Западной
Европы. Кто-то в газетах подтрунивал над подвигоположничеством почтенной помещицы; чуть ли не намекал на крыловскую
басню о синице, сбиравшейся зажечь море, по крайней мере,
иронически указывал на то обстоятельство, что г-жа Гладкая
с ранней весны все только сбирается за море и только все входит в сношенье с владельцами, желающими выписать себе
иностранных рабочих, но мы на эти насмешливые выходки не обращали никакого внимания. Но вот, наконец, сама г-жа Гладкая
печатает в № 70-м, от 28 июня, “Одесского вестника” следующее
объявление:
“Александра Николаевна Гладкая, известная уже читателям
«Одесского вестника» по неоднократным ее корреспонденциям
и предполагавшая выехать заграницу 20 мая, для окончания начатого ею дела о найме рабочих, встретила в исполнении своего
предположения неожиданное препятствие, устранение которого зависит от отзыва на телеграфическую депешу, посланную ею
в С.-Петербург. О последующем она обязывается известить своих доверителей.
А. Гладкая.
1 июня”.
После этого нам остается только пожалеть, что Александра
Николаевна так долго не получает отзыва на свою телеграмму»…
[11, 266].
З панської землі, якою володіла Олександра Гладка, 208 десятин відійшло в наділ селян Татарбранки. Ось що повідомлено
про це в земському звіті 1887:
«Значиться по книзі за 1887 рік, за № 135, за вдовою лікаря Олександрою Миколаївною Гладкою, при селі Татарбранці,
земля: зручна 1083 десятини 700 сажнів і лісова 1 десятина 1200
сажнів, усього 1084 десятини 1900 сажнів, згідно з роздільним
актом виправлена й замість такої показано землі: зручної 1094
десятини 228 сажнів і незручної 46 десятин 667½, разом 1140 десятин 895 ½ сажнів, а потім з цього числа виключена земля, що

91

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА І СЕРБИ

відійшла в наділ селянам села Татарбранки, — зручної 195 десятин 1700 сажнів і незручної 12 десятин 1000 сажнів, разом 208 десятин 300 сажнів, і залишилося у володінні пані Гладкої, при селі
Татарбранці, землі зручної 898 десятин 928 сажнів і незручної
33 десятини 2067½ сажнів, усього 932 десятини 595½ сажнів. Тому
зручна земля зменшилася на 186 десятин 972 сажня, а незручна
збільшилася на 33 десятини 2067 ½ сажнів”. [16, 340–341].
І там же: «До числа землі, яка числилася по книзі за 1887 рік,
під № 80, в наділі селян села Татарбранки зручної землі — 195 десятин 1700 сажнів, зарахована земля, що відійшла з володіння
пані Гладкої незручної землі 12 десятин 1000 сажнів, що склало
в тому наділі селян землі: зручної 195 десятин 1700 сажнів і незручної 12 десятин 1000 сажнів, всього 208 десятин 300 сажнів,
наслідком чого незручна земля збільшилася на 12 десятин 1000
сажнів» [16, 341].
Хоча все це здається занадто багатослівним, але, мабуть, такою
мовою слід було викладати кожну зміну в землеволодінні.
Олександра Миколаївна Гладка, уроджена Лалош, померла
в лютому 1903 р. Її поховали в Татарбранці, ймовірно, у власній
садибі [18, 82].
До 1906 р. у Тарабранці-Гладкій (така назва пов’язана з іменем
власниці Гладкої-Лалош), розташованій за 5 верст від Шандрівки,
налічувалося 54 двори з населенням 218 чоловіків і 194 жінки
(разом 412 осіб). По сусідству було село Татарбранка-Аннінська
(нині Аннінка, або Ганнівка) з 90 дворами і населенням 681 особа:
368 чоловіків і 313 жінок. А в двох тодішніх Татарбранках налічувалося разом 1093 мешканця.
ВІЗИТ ГЕОЛОГА ВОЗНЕСЕНСЬКОГО
“Бассейн р. Орели. С. Татарбранка (Лалашевка). Расположено
в самом восточном конце отрезка Орели, протекающего вдоль
Новомосковского уезда. У юго-восточного конца селения над
рекою имеется круча, высотою до 10,5 фут., обнажающая послетретичные песчано-глинистые образования. Колодцы мелки,
редко превышают 7 фут(ов); по свидетельству местных жителей
они получают воду из крупных беловатых песков, прикрытых
глеем (песчаной глиной). Ни новых отвалов у колодцев, ни каких-либо других искусственных или естественных обнажений
в этой местности не имеется» [2, 1].
Автор цих слів, геолог Володимир Олександрович Вознесенський (1863–1927), закінчив по першому розряду
1886 р. Петербурзький гірничий інститут. 1896 р. проводив
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гідрогеологічні дослідження на запрошення повітового земства в Новомосковському повіті. Відтак побував у Татарбранці.
У 1902 р. результати цих досліджень видано окремою книжкою. Для нас важливо, що Вознесенський засвідчив: Лалашівка
і Татарбранка — одне й те саме село.
Михайло Лалош запрошував історика Яворницького приїхати ще раз до нього в гості: «Так якщо Ви тепер перебуваєте
в Катеринославі, то напишіть. А найкраще — приїздіть і розкопаєте решту могил, поки у нас спокійно. Буду дуже радий вас
бачити. Бажаю вам всього найкращого.
Поважаючий Вас Мих. Лалош.
Адреса моя: поштове відділення Шандрівка Павлоградського
повіту Катеринос(лавської) губ(ернії). Михайлові Лалошу» [5,
387–388].
«Я ВЖЕ СТОРГУВАВСЯ ЗА ПОРТРЕТ ШЕВЧЕНКА»
Михайло Миколайович Лалош хотів було запечатати листа до історика, але подумав і додав ще масу цікавих для нього і нас речей. По-перше, він хотів отримати від Яворницького
номер газети «Запоріжжє». То був перший і єдиний номер
першої української газети в Катеринославі, виданої 23 лютого 1906. Відповідальним редактором значився Яворницький.
А видавцем — український інженер, меценат і поміщик, член
«Просвіти» Володимир Хрінников. Але фактичним редактором
газети все ж вважається відомий радикал харківський адвокат
Микола Міхновський. Газета мала дуже радикальний характер
і формально була закрита за надрукування поезії Т. Шевченка
«Розрита могила». Однак справжня причина її закриття інша:
у газеті йшлося про наболіле земельне питання, а її сторінки
рясніли висловами на зразок «реакційний російський уряд» або
«Темна і зла реакція, яка душить і переслідує все, що коли-небудь засвідчило свою прихильність до соціалізму…» Звичайно,
видання (яке, слід додати, навряд чи могло порадувати поміщика Лалоша) було приречене.
Землі Лалошів розташовувалися по сусідству із землями Родзянків. Тож не дивно, що Михайло Лалош повідомляє Яворницького: «Так, є у мене на прикметі і я вже виторгував портрет
Шевченка, написаний ним самим, і декілька його листів, писаних
ним поміщикові Хорольського повіту Аркадію Родзянкові, і також кілька листів, які йому ж, — Родзянку — писав О. Пушкін,
і одна старовинна грамота. Та щодо портрета Шевченка

93

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА І СЕРБИ

я побоююся, можливо, це малював не він. Ви ж знаєте його підпис і почерк, то і визначте самі, а я (…) Вам напишу, або його
привеземо до Катеринослава, якщо продавець погодиться або ж
уже там видно буде. Обіцяв привезти сюди 15 серпня. М. Лалош»
[5, 388].
Автор мав намір на цьому закінчити лист, але знову зробив
приписку: «Грамота писана на пергаменті і до неї причеплена печатка вагою в 3-ри фунти в срібній оправі з кришкою. Тож, якщо
погодяться, то тільки я заплачу за вагою за срібло. (Підписана
імператрицею Єлизаветою, гетьманом Розумовським і інш. чинами на дарування земель теж по річках Дніпру та інші Мотроні
Родзянко)» [5, 388].
Що ж стосується шевченківських матеріалів, то швидше за все
вони так і не потрапили до музею. У 1909 р. вийшла друком брошура Д. Яворницького «Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка»,
де перераховані всі шевченківські раритети, що є в музеї. Названі
Лалошем серед них не зустрічаються.
Це все, що нам поки що відомо про Михайла Лалоша.
ТАТАРБРАНКИ У ЯВОРНИЦЬКОГО:
СЕРЙОЗНО І НЕ ДУЖЕ
Дмитро Яворницький у своєму романі «За чужий гріх» (1907)
вирішив змалювати село у Х. (Харківській?) губернії під назвою
Татарбранка, куди навідалася чумна епідемія: «Духом понабігали до Татарбранки усякі власті — лікарі, фершали, москалі. Усе
село навкруги обхопили сторожею і почали пильно стерегти, чи
не викинетця де-небудь чума, щоб зараз же і палити, і давити,
і вибавляти її» [23, 335].
Та це художній твір. А були в Яворницького й курйози.
Зокрема, в історично-географічному нарисі при альбомі «Дніпрові пороги» (Харків, 1928) старий Дмитро Іванович згадав про
наскоки татар на нашу землю понад Дніпром і зокрема написав: «Як пам’ятка того лишилися назви: Татарбранка — слобідка
вище Любимівки; річка Татарка, яка вливається в Дніпро коло
самої Любимівки, і два острови на Дніпрі — Малий Татарський
або Татарчук і Великий Татарський» [22, 21].
Пам’ять підвела вченого: слобідка (хутір) вище Любимівки, як
і річка коло тієї ж Любимівки, звалися однаково — Татаркою,
а не Татарбранкою! Але ця неточність уже розтиражована інтернетом, і, відтак, виправити таку мимовільну помилку немає ніякої можливості. 1946 р. хутір Татарку позбавлено історичної назви: нині село називається Придніпрянське [20, 61], однак серед
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місцевих жителів ніхто не вживає накиненої 1946 р. нової назви.
На жаль, у нашій області ще не повернулися до історичних найменувань після радянської наруги над топонімікою.
А Татарбранка була у нас одна — на Орелі.
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Сергій Страшнюк

ВАСИЛЬ КАРАЗІН ТА ПЕРШЕ
СЕРБСЬКЕ ПОВСТАННЯ
1804–1813 рр.
Яскравій та суперечливій особистості Василя Назаровича
Каразіна (1773–1842), якому належить головна заслуга у створенні Харківського імператорського університету, присвячено чимало літератури [1, 9, 11, 34], що поповнилася за останнє десятиріччя низкою нових досліджень [8, 10, 21, 32, 40 50, 54]. Історики вже
звертали увагу на те, що університетський проект В. Н. Каразіна,
«не чужий балканським справам через родинні сентименти»,
«зберігав певну ідейну спадкоємність із зовнішньополітичними
планами російського уряду стосовно… Балкан, поширеними
в роки правління імператриці Катерини II…» [55, с. 23]. Були
в нього думки й про підготовку в Харківському університеті греків та південних слов’ян, які страждали під гнітом Османської
імперії [17, с. 57]. Ці плани виходили насамперед із традиційного християнського догмата про допомогу єдиновірним, що
послуговував також ідеологічним обґрунтуванням російської
політики щодо Оттоманської Порти. Активізація її в останній
третині ХVIII ст., успішні російсько-турецькі війни 1768–1774 та
1787–1791 рр., «грецький проект» Катерини II з його ідеєю відродження Візантійської імперії — усе це певним чином впливало на освічену частину російського суспільства, до якої належав
В. Н. Каразін.
Неабияке враження справило на нього повстання у Белградському пашалику, яке спалахнуло в лютому 1804 р., спочатку — проти кричущого навіть за турецькими мірками здирництва яничарських воєначальників, що згодом переросло у виступ проти всієї системи османського панування [див. 7, 27 ]. Ця
непересічна подія, котра, за словами сучасника В. Н. Каразіна
Леопольда фон Ранке, означала національну революцію, народження нової європейської нації [43, с. 37, 39], викликала великий
інтерес з боку інтелігенції, представників чиновництва, купецтва,
духовних осіб у Російській імперії [38, 42]. Саме вона спонукала
Василя Назаровича звернутися до керуючого Міністерством закордонних справ князя Адама Чарториського, а через нього —
до царя Олександра I з пропозицією вжити заходів до створення
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на Балканах «Царства слов’ян» — конституційної монархії на
чолі з одним із представників династії Романових, що з часом
об’єднало б у своєму складі всі населені сербами землі. Більш
того, В. Н. Каразін пропонує свої послуги як спеціального емісара російського уряду, уповноваженого допомогти відновленню
сербської державності, втраченій у XIV ст. [47, с. 46].
Мимоволі виникає запитання: чому раптом відставний статський радник, повністю, здавалося б, заклопотаний справами
по відкриттю в Харкові університету, дозволив собі потурбувати
Його Імператорську Величність надто сміливими планами, здатними — у разі їх здійснення — порушити рівновагу сил у Європі,
охопленій Наполеонівськими війнами? Український історик Іван
Лисяк-Рудницький лаконічно пояснює цю несподівану, на перший погляд, каразінську ініціативу його балканським походженням та родинною традицією [33, с. 212].
Під останньою, напевне, мається на увазі бурхлива діяльність
його батька, Назара Олександровича Каразіна (1731–1783), талановитого інженерного офіцера, котрого, за особистим розпорядженням Катерини II, як знавця турецької та грецької мов 1768 р.
під виглядом мандрівного ченця було відправлено до «Валахії,
Молдавії та інших турецьких провінцій» з розвідувальною місією, що передбачала також поширення серед підневільних християнських народів ідеї антитурецького повстання [45]. І хоча тоді
викликати заворушення на Балканах йому та іншим російським
агентам не вдалося, пройшовши понад три тисячі верст, своїми
даними про розташування фортець і османських збройних сил
він не лише сприяв успішним діям армії графа П. А. Рум’янцева
на початку російсько-турецької війни 1768–1774 рр., але й особисто на чолі загону арнаутів 18 жовтня 1769 р. звільнив від турок Бухарест, взявши в полон господаря Валахії Григорія Гіко та
його родину [44, с. 212–213]. За особисту хоробрість, винахідливість і 25-річну бездоганну службу Катерина II іменним указом
пожалувала Назару Каразіну у вічне та спадкове володіння села
Кручик та Основиці із палацових вотчин Ахтирської провінції
Слобідсько-Української губернії, присвоївши чин полковника [3,
с. 307].
Зазначимо, що в рескриптах російської імператриці від 29 січня 1769 р. та 31 грудня 1770 р. про етнічне походження нового
слобідського поміщика говориться однозначно: «родом болгар»,
«из иностранных народов болгарской нации» [48, с. 277, 282]. Ці
джерела, що були введені до наукового обігу на початку ХХ ст.
й пізніше підтверджені [4, 16, 48, 49, 51, 53], дозволяють вважати
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болгарське походження роду Каразіних найбільш імовірним,
хоча, за свідченнями сучасників, сам він вважав себе вже цілком «русским человеком» [8, с. 50]. Але в такому разі чому в листі до А. Чарториського від 21 листопада 1804 р. Василь Каразін,
будучи чудово поінформованим про подвиги та родовід свого
батька, пише, що його дід (саме дід, а не батько) був сербом [47,
с. 36]? Чи може бути, щоб у етнічного болгарина з російською
самосвідомістю Назара Каразіна батько був сербом? Сумнівно.
Залишається припустити, що Олександр Каразін, дід засновника Харківського університету, був одним із тих, хто записався до
Сербського гусарського полку, створеного указом Петра II від
18 травня 1727 р. [29, с. 97]. Адже разом із сербами в ньому служили також болгари, угорці, волохи, греки та представники інших
національностей. До того ж, як доречно зауважив М. Дринов,
«навіть на початку 19 ст. для багатьох письменників не було особливо значної різниці між сербами і болгарами» [48, с. 281].
Та все ж мати сербське походження в Росії тоді було престижніше: на відміну від болгарських колоністів XVIII ст., переважно
селян, багато сербських переселенців з Османської, а особливо Австрійської імперії та Венеційської республіки, зробивши
успішну військову кар’єру, отримали дворянські звання та маєтки [30], зокрема й у Слобідській Україні. Не випадково один
з перших випускників Харківського університету поет Василь
Маслович полюбляв наспівувати власноруч складені куплети:
Ой сербине, сербине!
Годі сербувати.
Купим хату і кімнату,
Будем шинкувати [56, с. 144].
(В народному оригіналі:
Ой сербине, сербине!
«…Бери серп, та йди в степ
Пшениченьку жати» [37, с. 238].)
До речі, деякі слобідські поміщики, кинувши «сербувати»,
тобто залишивши військову службу, відгукнулися на заклик
В. Н. Каразіна про пожертву на заснування в Харкові університету, а потім записалися у створене ним 1811 р. Філотехнічне товариство. Серед них Іван Вукотич, Никандр Савич, Єгор, Дмитро
та Ніколай Райковичі, Павло Гевлич, графи Федір та Єгор
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Подгорічані-Петровичі, Йосип та Дмитро Хорвати [2, с. 12–13;
47, c. 144, 275, 278, 280, 296, 297, 299]. Останній, що завершив військову службу в чині бригадира, у 1793–1799 рр. був губернським
предводителем слобідсько-українського дворянства [28, с. 57].
Інший представник цього сербського роду генерал-лейтенант
Йосип Іванович Хорват хоча й не був поміщиком СлобідськоУкраїнської губернії, побажав в інтересах просвітництва та через
колишню свою належність до харківського дворянства внести на
створення університету 5000 рублів, починаючи з першого внеску у травні 1803 р., «не отрекаясь и впредь… по возможности…
являть свою готовность… и приверженность благому заведению
оного» [2, с. 12–13].
Напевне, служба офіцером у Сербському гусарському полку
діда Олександра, якому Каразіни зобов’язані своїм дворянським
статусом, і сербське оточення Василя Назаровича, котре на початку 1804 р. поповнилося професором Атанасіє Стойковичем
та ад’юнктом Теодором Філіповичем, саме й сподвигло його називати сербів народом, «близьким мені за походженням» [47,
с. 36]. Посилання на узи, що пов’язували його із народом, який
кинув виклик багатовіковому османському пануванню, мало додати ваги зверненню В. Н. Каразінa до князя А. Чарториського.
Однак не лише співчуття до сербів, балканське походження
та «родинні традиції» підштовхнули його на цей крок. Шукати
нове поле діяльності на Балканах спонукали відставка з посади
керівника Головного правління училищ Міністерства народної освіти з формулюванням «за перебільшення влади у справах Харківського університету», котра відбулася 14 (27) серпня
1804 р. [21, с. 59], та прибуття до Харкова у вересні на шляху до
Петербурга офіційної сербської делегації на чолі з протоієреєм
Матеєм Ненадовичем — племінником Якова Ненадовича, одного із головних воєвод, що підняли повстання у Белградському
пашалику (до неї входили також уродженець Македонії, колишній капітан австрійської армії Петр Чердаклія Новакович, що напередодні перебрався до Сербії, та Іван Протич, майбутній член
Урядової ради від Пожаревацької нахії) [41, с. 268–269 ]. Ці дві події майже збіглися в часі.
У своїх мемуарах, перевиданих нещодавно у Нові Саді, перший сербський дипломат і майбутній голова Урядової ради
пояснює причину, через яку довелося вибрати такий довгий
шлях в імперську столицю через Кам’янець-Подільський, Київ
та Кременчук. Метою відвідування провінційного Харкова,
що ледве нараховував тоді 10 000 мешканців, була зустріч із
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двома вченими — австрійськими сербами, з якими затоваришував
В. Н. Каразін, як видно з листа А. Стойковича до чеського ученого
Йозифа Добровського, одного із патріархів європейської славістики. Його ж колезі й приятелю, юристу за фахом Т. Філіповичу
було запропоновано «від імені сербського народу» приєднатися
до офіційної депутації як «тлумача та писаря» [39, с. 109], тобто
перекладача та секретаря. Напевне, цю кандидатуру порадили депутатам воєводинські друзі повстанців [7, с. 8]. Той охоче погодився, але оскільки вже був затверджений на посаді ад’юнкта права
Харківського імператорського університету, довелося звертатися
до університетської Ради з відповідним проханням, де було зачитано доповненого М. Ненадовичем у Харкові листа Т. Філіповичу
від 28 серпня 1804 р., ухваленого на зібранні керівників повстанців у містечку Ворчар біля Белграду, за підписами Карагеоргія
та Якова Стефановича — ватажка й одного з найавторитетніших
«польових командирів», що керував антитурецькими загонами
у нахіях Валевській, Шабацькій, Ужицькій та Сокольській.
І хоча заміну Т. Філіповичу, що вже розпочав читання лекцій
з історії та географії в підготовчому класі [4, с. 60], знайти було
непросто, Рада схвально поставилася до прохання «відпустити» його до Санкт-Петербурга, куди той поїхав уже як повноправний член делегації «народа сербського». Цілком імовірно,
що у вирішенні цього питання, як в університетській Раді, так
і в Міністерстві народної освіти, користуючись залишками свого колишнього впливу при царському дворі, активно сприяв
В. Н. Каразін, що опікувався сербськими депутатами й у «північній Пальмірі». Непрямим доказом цього є спогади того ж
М. Ненадовича, з яких випливає, що по завершенні місії в СанктПетербурзі, 14 (27) грудня 1804 р., В. Н. Каразін особисто подарував чільнику сербської делегації Євангеліє в оксамитовій обкладинці з надписом: «Высокопочтенному господину протоиерею
Матвею Ненадовичу в знак искреннего своего почитания и доброжелательства, ему и близким его, В. К.» [39, с. 119].
Таким чином, В Н. Каразін мав можливість черпати інформацію про політичні плани повсталих сербів із перших рук, чим,
напевне, пояснюється схожість його пропозицій товаришу міністра закордонних справ із більш раннім проектом Карловицького
митрополита Стефана Стратимировича, що був відправлений
до Санкт-Петербурга в червні 1804 р. [35, с. 74; 41, с. 401–407], та
вимогами, які висувалися керівниками повстанців Белградського
пашалика, викладеними у проханні сербських депутатів від 3 (16)
листопада 1804 р. на ім’я князя А. Чарториського.
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У цьому проханні посланці сербського народу вперше відкрито заявили, що повсталі серби борються за автономію їхньої
країни, котра б «под именем сербского правления, либо под
иными сходными наименованиями, на примере Семи Островов
Республики*, под прямым и непосредственным России защищением и покровительством в самостоятельное политическое состояние произвелось, нерушимо сохраняя донынешнее к султану
обязательство принадлежащую ему умеренную дань отдавать»
[41, с. 62]. Тут же містилося прохання постачати повстанцям
зброю, боєприпаси й відправити до Сербії підрозділ регулярних
військ і російського консула, котрий буде виступати як посередник та гарант при підписанні миру з «добрими турками».
Ознайомившись зі змістом цього документу, А. Чарториський,
перш ніж доповісти про нього царю, вирішив запитати думки
осіб, що були в курсі політичних справ на Балканах. Найбільш
детальний аналіз ситуації в Сербії — через вищенаведені обставини — було надано В. Н. Каразіним, котрий свою точку зору
виклав у листі від 21 листопада (3 грудня) 1804 р. [47, с. 35–40],
а через тиждень — у власноруч написаному проекті [47, с. 41–51].
В. Н. Каразін емоційно доводив, що царський уряд має терміново надати допомогу сербам у їхній боротьбі за визволення
від тиранічної влади султана, висуваючи на користь своєї думки традиційні релігійно-моральні мотиви, а також необхідність
не допустити використання сербського повстання Наполеоном
у своїх політичних інтересах. Проте він розумів, що в умовах
міжнародної ситуації, яка тоді склалася в Європі та на Балканах,
відкрита допомога повсталим сербам з боку Росії не може бути
ефективною, а лише зашкодить її відносинам із Туреччиною та
Австрією. Тому, щоб не давати приводу для хвилювання іншим
зацікавленим державам, В. Н. Каразін пропонував дотримуватися курсу активного негласного впливу. До першочергових заходів, яких мали вжити сербські повстанці після отримання згоди
Петербурга підтримати їхні наміри, він відносив: погодження
з урядом Росії основних вимог, що передавалися Порті; поїздку
сербської депутації до Константинополя для вручення цих вимог, які мають бути підтримані російським послом у Туреччині
* Заснування 1798 р. під формальним турецьким сюзеренітетом та російським протекторатом республіки на Іонічних островах було першою після падіння Константинополя формою грецької державності. Для інших балканських
народів, перш за все для сербів, політичний статус Іонічних островів з уведенням 1803 р. відносно ліберального конституційного устрою перетворився на
еталон широкої внутрішньої автономії.
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А. Я. Італіанським; незалежно від відповіді Порти, розпочати
роботу зі створення адміністративної Ради Сербії (Une espece de
conseli administratif); направити в Сербію для координації дій
повстанців та російських дипломатів в Османській імперії таємного представника, місію якого В. Н. Каразін пропонував покласти на нього. Він просив, щоб його саме таким чином рекомендували сербським депутатам і для успішного виконання завдання хотів долучити на свій розсуд ще трьох осіб із російських
дворян — військового, механіка й хіміка, а також кого-небудь із
сербів, обізнаного із «європейськими та турецькими мовами»
(зі знайомих В. Н. Каразіна таким вимогам відповідав, напевне,
лише Т. Філіпович). Ці люди мали незалежно один від одного виїхати за кордон для приєднання до нього «в таборі інсургентів»
[47, с. 46].
Сам же В. Н. Каразін, керуючись усними інструкціями російського уряду, мав намір із закордонним паспортом на своє
справжнє ім’я під виглядом мандрівника через Відень та Трієст
добратися до Рагузи (Дубровника), а потім, перетнувши гори,
тобто турецький кордон, «странствовать под видом серба, возвращающегося после долгой службы в Пруссии». «Первым
моим делом, — пише далі В. Н. Каразін, — будет учреждение
временного правительства, которое вступило бы в переговоры
с Высокой Портой». Їх мета — не порушуючи союзних відносин
з Османською імперією, дати cербам «самоуправление, с условием только платить известную дань, однажды навсегда определенную и защищать, в случае нужды, как подданная Турции,
империю от неприятелей» [47, с. 47]. У такому випадку, як вважав В. Н. Каразін, «полное освобождение Сербии совершится
постепенно, незаметным образом», внаслідок розвитку освіти
й занепаду могутності Порти [47, с. 48 ]. Відмова останньої задовольнити справедливі вимоги сербів стосовно автномії, на його
думку, приведе до того, що «восстание быстро распространится
и достигнет грозных размеров». Проти Порти виступлять усі незадоволені турецькі паші й у першу чергу Пазванд-Оглу*, якого
стримують передовсім слов’яни. Населення Боснії, що на дві третини складається з християн, також приєднається до сербів, —
розмірковував далі В. Н. Каразін. У результаті через 5–10 років
без серйозних потрясінь, при збереженні «нужного пока призрака Турецкой империи возникнет славянское царство, на престол
* Пазванд-Оглу (1793–1806) — крупний феодал, нащадок старовинного
боснійського роду, син яничарського очільника Омера Павзан-заде, схильний
до сепаратизму.
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которого воссядет один из августнейших братьев Александра»
[47, с. 48]. За своїм державним устроєм, судячи з начерку, що зберігся, це була б конституційна монархія зі становим ладом, де
влада голови держави обмежувалася б сенатом і громадянами,
які користуються виборчими правами [47, с. 52]. «Фактично, —
пише московська дослідниця І. С. Достян, — В. Н. Каразін підтримав пропозицію Стратимировича, що стала йому відома від
сербських депутатів, поєднавши її з власними суспільно-політичними поглядами» [24, с. 60], і, додамо, з російськими зовнішньополітичними інтересами.
Й хоча від послуг В. Н. Каразіна було вирішено відмовитися, деякі його пропозиції знайшли застосування у російській
дипломатичній практиці. Головні положення плану допомоги сербам А. Чарториський обґрунтував у спеціальній доповіді
Олександру I [41, с. 64–66]. Цар розпорядився виділити сербам
на короткотермінові витрати три тисячі червінців, тоді як російському послу в Константинополі пропонувалось «исподволь
стараться благонамеренными внушениями расположить Порту»
до згоди на посередництво Росії у сербських справах і до надання Сербії автономного управління [41, с. 67–76]. Для координації
дій у Ясси відправлявся новий генеральний консул І. Ф. Болкунов,
котрий мав підтримувати зв’язок із сербськими повстанцями,
уникаючи контактів, що могли б «каким-либо образом открыть
существование этих отношений» [14, с. 249]. Така утаємниченість пояснювалася великим ризиком конфлікту з Туреччиною
напередодні війни із Францією, яка за обставин, що склалися,
була неминучою. Крім того, існував російсько-турецький союзний договір 1799 р., у збереженні якого був зацікавлений уряд
Росії. Останній не без зусиль 1805 р. домігся продовження цього договору, цілком виправдано побоюючись можливого зближення Селіма III із Наполеоном [13, с. 433 ]. Тому піти на більше, ніж підтримка вимог сербів шляхом дипломатичного тиску
на Високу Порту, Росія в той час не могла. Сербське питання
мало підпорядкований характер в її політиці на Балканах: головна мета полягала в тому, щоб завадити проникненню Франції
в межі Османської імперії та зберегти Туреччину як союзника
[див. 18, 19, 23, 26, 27, 46].
Отже, розрахунок харківського провінціала повернути втрачені позиції при дворі й лишитися у політичному житті по закінченню місії посла з особливих доручень у Сербії [47, с. 39–40]
не виправдався. А. Чарториський, знаючи про ставлення до
нього царя, що змінилося під впливом дещо авантюрних дій
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В. Н. Каразіна у справі відкриття у Харкові університету, поквапився видалити з Петербурга цю непосидючу людину, випросивши для нього грошову допомогу, без якої той не зміг би доїхати до свого маєтку в Кручику [22, с. 17]. Не запросили його й на
урочисте відкриття Харківського університету 17 січня 1805 р. [52,
с. 49].
А ось вдячні серби не забували свого харківського товариша. Теодор Філіпович, який 1805 р. став секретарем Урядової
ради, більше відомий за ім’ям Божидар Груйович як автор
перших законів і проекту державного устрою Сербії, при кожній зручній нагоді передавав йому вітання й добрі побажання
[41, с. 239]. Зв’язки між Харковом та повсталою Сербією підтримувалися завдяки приятелю В. Н. Каразіна А. Стойковичу,
професору теоретичної та експериментальної фізики, котрий
у 1807 та 1811–1813 рр. обирався навіть ректором місцевого університету. Він підтримував переписку з видатним діячем сербського Відродження, письменником та сенатором Досифеєм
Обрадовичем [2, с. 906–907]. При особистих зустрічах під час
відряджень до Австрійської імперії А. Стойкович, без сумніву, розповідав Д. Обрадовичу про організацію системи освіти
в Харківському навчальному окрузі, ділився планами щодо розвитку наукових досліджень у Харківському університеті. Усе це,
напевне, допомогло Д. Обрадовичу в Белграді, де він доклав чимало зусиль для відкриття 1808 р. Великої (тобто вищої) школи.
Того ж року В. Н. Каразін ще раз дозволив собі потурбувати російського імператора, палко відмовляючи його від нової зустрічі з Наполеоном [47, с. 55–61]. Проте, коли лист із села Кручик
дійшов до Санкт-Петербурга, Олександр І уже був на шляху до
Ерфурта. Серед інших проблем на двосторонніх перемовинах
торкалися й сербського питання. Проте імператор французів
наполіг на збереженні цілісності володінь Османської імперії,
що знайшло відображення в ст. ХІ союзної російсько-французької конвенції від 30 вересня 1808 р. [15, с. 363]. У перспективі ж,
за розрахунками російської дипломатії, по закінченню війни
з Туреччиною, що спалахнула наприкінці 1806 р., Сербія мала
стати монархією зі спадковими правами Карагеоргія на престол
і російським протекторатом [20, с. 401–404; 35, с. 95].
Записка В. Н. Каразіна «О невмешательстве в дела Европы»,
отримана царем після повернення з Ерфурта, виявилася фатальною для її автора. Згідно з указом, адресованим слобідськоукраїнському губернатору, «статского советника и кавалера
Каразина, за нелепые его рассуждения в делах, которые до него
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не принадлежат и ему известны быть не могут, взять из деревни его под караул, посадить на гауптвахту на восемь дней, после чего истребовать от него подписку, чтобы он под опасением жесточайшего наказания не отважился более беспокоить
Его Величество» [47, с. 61]. Після «височайшого» попередження
В. Н. Каразін не звертався до самодержця майже 10 років [12,
с. 86] і довго не виїжджав за межі Слобідської України. Про його
реакцію на придушення сербського повстання у вересні 1813 р.
можемо лише здогадуватися — письмових свідчень не лишилося. Та й взагалі ця трагічна для сербського народу подія опинилася у затінку епічної боротьби з Наполеоном, що перебувала
тоді в центрі уваги європейської політики. Чим, напевне, й скористався султан Мустафа IV, віддаючи наказ силою привести до
покори народ, що майже десять років відстоював своє право на
свободу.
В. Н. Каразін до сербської теми більше не повертався, якщо не
рахувати розмови 6 грудня 1828 р. із молодим М. М. Погодіним,
на той час редактором «Московского вестника», про його плани
чвертьвікової давнини заснувати Сербську державу під покровительством Росії, куди б стікалися всі турецькі та австрійські
слов’яни [22, с. 19]. М. М. Погодін спромігся розшукати в архіві
Міністерства закордонних справ записку В. Н. Каразіна, адресовану князю А. Чарториському, й 1868 р. оприлюднити її з деякими скороченнями у п’ятнадцятому числі журналу «Русский»,
супроводжуючи публікацію словами: «Читатели! Это написано
в 1804 году! Славяне! Помянем добром и благодарностью горячего автора, которого близорукие и односторонние современники
называли мечтателем» [6, с. 290–291]. Від того часу ця записка увійшла до наукового обігу як один із документів, що засвідчив появу в Росії на початку ХIХ ст. ідеї про політичну єдність слов’ян
[див. 25, с. 50-8], що приходила на зміну концепції «християнської солідарності».
Отже, як нам уявляється, «мысль о возвращении политического существования славянским народам, находившимся под
игом иноплеменников» [47, с. 4], виникла у В. Н. Каразіна під
впливом конкретних обставин 1804 р.: сербсько-яничарського
конфлікту в Белградському пашалику; відставки його з високої посади в Міністерстві народної освіти із забороною «втручатися» у справи Харківського університету і, як наслідок, загострення фінансових проблем; нарешті, знайомство з членами
офіційної сербської депутації, що прямувала через Харків до
Санкт-Петербурга для зондажу позиції російського уряду щодо

106

ВАСИЛЬ КАРАЗІН ТА ПЕРШЕ СЕРБСЬКЕ ПОВСТАННЯ

допомоги повсталим «єдиновірним». Отримані від членів депутації свідчення про настрої, що панували в оточенні Карагеоргія
та воєводинських сербів, здавалося, надали йому шанс не лише
продемонструвати свою компетентність у питаннях зовнішньої
політики перед Міністерством закордонних справ, але й повернути втрачену довіру царя на новому терені — у перебігу успішного виконання таємної квазідипломатичної місії на Балканах.
Додатковими аргументами для «височайшого» затвердження
його послом з особливих доручень при Карагеоргії слугувало посилання на сербське походження діда та колишні заслуги батька,
«Катерининського полковника», котрому «не мало была обязана
армия Румянцева своими победами» [47, с. 37–38].
Та ким би не були предки засновника Харківського університету по чоловічій лінії, не підлягає сумніву, що по материнській
лінії його рід — через шлюб батька Назара з донькою дергачівського сотника Харківського полку Варварою Ковалевською —
міцно пов’язаний зі слобожансько-українською старшиною, що
отримала 1785 р. російське дворянство [36, с. 13]. Але, з іншого
боку, визнавати за ним українську самосвідомість, як це намагається Ю. Лавриненко [30], теж було б великим перебільшенням,
а тим паче зараховувати його до «болгарських реформаторів»
[10, с. 52]. Ближчі до істини ті, хто вважає цього «сина малоросійського дворянина болгарського походження» [40, с. 112] локальним, регіональним патріотом Слобідської України та «державницьким патріотом Росії» [33, с. 206 ]. Про це красномовно
свідчить не лише його відома промова «О истинной и ложной
любви к отечеству» (1817) [47, с. 355–367], але й записка князю
А. Чарториському від 27 листопада 1804 р., де він бачить Росію
в ролі «защитницы рода человеческого: богатая внутренними
силами, независимая во всех отношениях, она должна быть покровительницей угнетенных, как будет со временем судьей других царств» [47, с. 43]. Переконаність В. Н. Каразіна в праві Росії,
як спадкоємиці Візантійської імперії, розпоряджатися долями
інших народів — очевидна ознака імперського мислення, що не
є докором, а констатацією факту.
Відродженій Сербській державі у його проекті відводилося місце вірного союзника російського самодержавства, опори
Росії не тільки на Балканах, але й у зносинах із Європою та навіть Африкою [47, с. 50]. Як відомо, цей прогноз В. Н. Каразіна
виправдався лише частково: російсько-сербський союз початку ХХ ст. став однією з причин утягування Російської імперії
в згубну для неї Першу світову війну. Головна ж справа життя
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В. Н. Каразіна — Харківський університет, що з 1999 р. носить
його ім’я, продовжує відігравати помітну роль у міжслов’янських,
зокрема українсько-сербських освітніх та наукових зв’язках.
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Галина Карнаушенко, Дар’я Сало

Східнослов’янсько-сербські паралелі
в дослідженнях О. О. Потебні —
предтечі етнолінгвістики
Сучасне гуманітарне знання позначене стиранням кордонів
між науками про людину й етнос, його мову, культуру, вірування. Однією з таких комплексних наук є сучасна етнолінгвістика,
що розвивається на слов’янських землях. На відміну від французької та американської етнолінгвістики, слов’янська досить
сміливо вбирає в себе досягнення етнології та антропології, релігієзнавства і досліджень у царині міфології. М. І. Толстой, провідний фахівець у цій сфері, спираючись на ідеї Ф. І. Буслаєва,
О. М. Афанасьєва, О. О. Потебні, визначає етнолінгвістику як
дисципліну, «що вивчає мову крізь призму людської свідомості, менталітету, побутової та обрядової поведінки, міфологічних
уявлень і міфопоетичної творчості» [7: 182].
У цьому відношенні роботи О. О. Потебні, «блискучого харківського лінгвіста, філолога, філософа і міфолога» [6: 302], можна віднести до етнолінгвістичного напрямку. У нього, на думку
М. І. Толстого, була ідея створити індекс основних слов’янських
символів і описати їх у парадигматичному плані. У роботах
О. О. Потебні ми зустрічаємо ряд подібних описів («вогонь»,
«кування», «світло», «дим», «калина» та ін.), причому акцентується увага не тільки на парадигматичних відносинах позначених міфів-символів, але й виявляються їх синтагматичні зв’язки.
Очевидно, що «переправа» як різновид ритуального перетину
кордону також мислилася О. О. Потебнею в ряду таких найбільш
значущих для слов’янської традиційної культури символів.
Для О. О. Потебні були важливі паралелі не тільки в одному
жанрі й одній мовній традиції, але й міжжанрові та міжкультурні. Ця відкритість, широта порівняння і свобода опису матеріалу
до сьогодні становлять виключну наукову цінність. Глибока інтуїція вченого дозволяла побачити паралелізм і спільність між даними слов’янських мов і культур у неявних випадках. Так, наприклад, він зазначав глибинний семантичний зв’язок ритуального
посипання зерном і розбивання горщиків у весільному та поховальному обряді. І хоча ця ідея, як і ряд інших, критикувалася
деякими сучасниками О. О. Потебні, пізніше розвиток науки та
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залучення більш широкого матеріалу підтвердили вірність багатьох зіставлень вченого.
У працях О. О. Потебні сербському мовному, фольклорному
та етнографічному матеріалу відведено значне місце. Учений
розглядає сербські дані насамперед у зіставленні зі східнослов’янськими (на широкому слов’янському тлі), але при цьому
яскраво демонструє специфіку сербського етнічного світобачення. Особливо виразними в цьому відношенні є зіставлення, проведені на фольклорному та етнографічному матеріалі. Аналіз
цих паралелей, виявлених О. О. Потебнею, є актуальним як для
сербістики, так і для історіографії гуманітаристики, зокрема, для
вивчення спадщини видатного вченого. Як і раніше, справедливі
слова М. І. Толстого: «На жаль, ще мало вивчений, мало висвітлений, а почасти і зовсім забутий Потебня — міфолог, Потебня —
етнолінгвіст, Потебня — дослідник слов’янських народних старожитностей» [6: 303].
Особливої уваги заслуговують спостереження О. О. Потебні
щодо весільного обряду, а також пісень і слів-символів, які співвідносяться з ним. Сербський матеріал у таких спостереженнях —
нерідко на першому місці (як у статті «Кування» в роботі «Про
деякі символи в слов’янській народній поезії» [3]). У багатьох випадках сербські дані йдуть відразу ж після східнослов’янських.
Така композиція в розділі «Сокіл (v. орел) переносить наречену
через воду. Сокіл — сват», «Олень (лань), тур», «Змія сватом», які
входять до монографії О. О. Потебні «Пояснення малоруських
і споріднених народних пісень» [2].
У цих розділах учений спирається на більш ранню свою статтю, написану 1866 р., — «Переправа через воду як уявлення шлюбу» [4], в якій зазначає важливість переправи для весільного обрядового тексту і говорить про те, що, завдяки особливій відзначеності шлюбу земного як аналога небесного, переправа в символічному просторі весільного тексту стає ключовим моментом,
уособленням самого весілля. Це не просто пересування в певній
земній локації, але символічний перехід з небес на землю, підтвердження «божественності» проведеного ритуалу.
У пізнішій роботі О. О. Потебня послідовно показує, що образ
переправи, перевозу пов’язаний з обрядом сватання. На підтвердження своїх думок він не тільки наводить український пісенний
матеріал, а й порівнює його з даними інших слов’янських мов,
зокрема із сербськими.
Образ сокола (орла), широко представлений в українській
пісенній традиції, у весільному обрядовому тексті набуває рис
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перевізника, помічника нареченого, свата. Для ілюстрації даної
ідеї О. О. Потебня наводить українську пісню.
У квадратних дужках подано ампліфікації (стилістичний прийом для підсилення характеристики явища, що полягає у нагромадженні кількох синонімів, однотипних виразів тощо [5: 40]),
які, на думку О. О. Потебні, можна опустити:
«Стоїт ми, стоїт зелений явір,
Повійний, повійний вітре,
Прихили явір до землі!
На тім яворі сив сокіл сидит, гніздечко віва’т,
Обкладає го острим тернічком,
Острим тернічком, сухим быльечком,
А в серединку — цвіт та калинку,
А на вершечку — широе злотот.
Туди милала гладка стеженька,
Надійшов нею гайний молодець,
Гайний молодець та Ивасенько,
[Сивов шапочков насуваючи,
Рясним суконьцям потрясаючи,
Срібним підківками вибрязкуючи]
Золотим луком потрясаючи,
Ті яв сокола стрілков стріляти
[Стрілков стріляти, шаблев рубати],
Сив сокіл каже: «Нестріляй мене»
[Нестріляй мене, нерубай мене!]
«Коли ти будеш ой женитися,
«Я тобі стану та в пригодонці:
«Тебе молодого [сам] перепроваджу,
«Твою княгиню на крильці возьму,
«А твої гроші возьму на ноші!» [2: 266].
О. О. Потебня проводить не тільки паралелі образів, а й показує етимологічну спорідненість східнослов’янських і сербських
слів. Так, у наведеній пісні слово милала означає «виднілася».
Це триваліша форма, що передбачає *мьл-е-ти (Туль. млеться,
Вят. млиться, здаватися, ввижатися, <…> серб. мљедијах). У серб.
милати се: «На Божић узму двојица чесницу па је окрећу мећу
собом, и пита један другога: «милам ли се?» (т. је помила ли се
иза чеснице). Онај му одговори: «милам мало» (= видно трохи).
А онај први онда рече: «сад мало, а до године (= на той рік) ни
мало (т. ј. Да роди жито добро и да тако велика буде чесница, да
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се ни мало непомила иза ње)», Кар. Рјечн.» (Ми зберігаємо скорочення О. О. Потебні, уточнюючи в окремих випадках) [2: 268].
Як зрети (у двох різних значеннях) — зорити, так при *мьлети
(виднітися), причинне — молити (показувати). Порівняй серб.
помолити: «Још зорица незабијелила, / На даница лица помолила, / А од дана ни спомена нема…». При цьому існує серб. напомол
Бечу, (на увазі): «кад су били Млетку на помолку».
Гайний найближчим чином нагадує укр. гайнувати (марнувати, витрачати). Порівняй також серб. гојан, гојени, як епітет молодця, коня [2:268].
Українська весільна пісня, подана далі, також дає матеріал
для проведення східнослов’янсько-сербських паралелей (Б. Кол.
Гол. II, 60, Сяноц. окр.):
(На яворі сокіл в’є гніздо)
«Барвіничейком го подкладає…
…А завершує сухим золотом.
Там тади лежит давна стежейка,
Стежейков їде молодий панич,
Молодий панич на сивим коні <…>» [2: 269].
Ось як коментує цей текст О. О. Потебня: «“Сухим золотом”
в рос. п. є ледве не άπαξ λεγόμενον, як “милала”. Цей епітет,
як зауважив В. Буслаєв (Про вплив християнства на слов’янську
мову, 1848) про звичайний в серб. п. сухо злато, слід порівняти
з серб. “Тако ме сува муна неосмуділа” (ясна, вогняна) і серб. жежено злато. Цей останній епітет в рос. піснях не зустрічається
<…>, але ж в Іп. л. під 1252, в описі вбрання Данила Романовича —
«седло отъ злата жьжена», де прийменник отъ немає необхідності вважати сербізмом» [2: 270].
Досліджуючи народні уявлення про сокола, О. О. Потебня
зазначає, що сокіл у піснях може розмірковувати, робити вибір. Наприклад, у (Волоч. ib. 109-10): «Я твої мислі пірамислю, /
Піравяду табє через синє море». В іншій пісні — аналогічно (Метл.
242.): «У чистім полі біл камень лежить, / На тім камені сиз орел
сидить, / Ой сидить орел да й размишляє». У сербському варіанті
також (Кар. П. I, 320): «Стаде соко мишљат’ и размишљат» викликано змістом пісні: соколу на ялині (тобто, молодцю) потрібно обирати вдову або дівчину [2: 272].
Образ сокола-перевізника-свата відомий також у весільних
співах інших слов’ян, зокрема, О. О. Потебня наводить сербську
весільну пісню «Кад се скупљаjу сватови» (Кар. П. I, 11, Рисан.):
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Долеће сиви соколе,
Долеће Петру [нареченому — прим. О. О. Потебні]
на дворе;
Излази Петро делиjа,
Сокола стаде плашити;
Говори, сивий соколе:
«Немој ме, Петро плашити:
«Доћи ће бр’јеме — година
[«Мене ћеш, Петро, молити]
«И стаће воде-Дунави
«И друга бистра језера;
«Онда ћеш мене молити,
«Да твоје свате преведем
«И тебе с Аном [нареченою — прим. О. О. Потебні]
пренесем» [2: 274].
У сербській весільній пісні (Кар. С. Н. П. з Херцег. 297), як і в
болгарській (Мілад. 465, N 521), сокіл летить від нареченого до
нареченої на оглядини чи за дорученням вишивати дари. У болгарському варіанті голуби можуть заміняти соколів. Те саме зустрічається і в українській весільній пісні, нареченій сниться:
«з раю пташки вилітали, Чорний шовк проснували» (Чуб. IV 255),
і в російській: «Ишла молода лесом по воду / (…) по студеную,
/ А на встречу мне гуси лебеди. / «Гуси лебеди, / «Что мне скажете,
что прикажете / «Мне про батюшку и про матушку, / «Про родных
братцев, про невестушек, / «Про родну сестру да Елену-свет?» тощо
[2: 279].
Ці приклади тим більше примітні, що в попередній роботі
«Переправа через воду як уявлення шлюбу» [4] О. О. Потебня
показує, що для індоєвропейської культури образ переправи
(моста, броду, а також моря) є архетипічним. На підтвердження
своєї думки про сакральне значення весільної ритуальної переправи він зіставляє слов’янський матеріал із даними інших індоєвропейських мов: лат. pons — «мост», «шлях» (від грец. pontos —
«море»), лит. tiltas — «перехід», «шлях», «вулиця», нім. Pfad —
«стезя» та інш. О. О. Потебня наводить «вираз грамоти»: «море —
путь Божий, всемирный, неразградимый», а також значення лат.
ponti-fex, відповідного скр. патhи-крт, «власне той, хто робить
шлях, тобто прокладає шлях до богів», відзначаючи зв’язок значень «море» — «міст», «небо» — «міст» [4: 424–425].
Сватом, помічником при весіллі, переході через міст, а отже,
божественним посередником, у слов’янських піснях виступав
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і олень. Так, у російській весільній пісні, зафіксованій особисто
О. О. Потебнею в Пензенській губернії:
«Нерозливайся, мой тихій Дунай!
Непотопляй зеленые луга!
Во тех ли лугах все шелковая трава,
По той по травушке ходит олень,
Ходит олень, золотые рога,
По мосту, мосту калиновому
Тут ишол прошел Иван [наречений — прим.
О. О. Потебні] господин,
Встречю ему — белой олень…» тощо.
Олень просить не бити його, а запросити на весілля [2: 321–
322].
Можна порівняти цю пісню із записаною в 1982 р. у селі Завгороднє (колишнє Верьовкіно) Балаклейського району Харківської області:
«Как по сеням, по сенюшкам,
По новым переходушкам, <…>
Там ходила, похаживала
Молодая барыня, <…>
Молодая барыня,
Ох, Марья Ивановна, <…>
‘На ходила, похаживала,
Свово батюшку побуживала. <…>» тощо [8: 176–
177].
У наведених текстах є вказівка на перехід, пов’язаний iз символічним позначенням весілля. Наречений проходить по «мосту, мосту калиновому» до оленя. Дівчина, майбутня наречена,
ходить «по сеням, по сенюшкам», «по новым переходушкам».
У цьому відношенні можна згадати також, що сіни в традиційній культурі сприймалися як прикордонна зона між обжитим
і необжитим простором й активно використовувалися в різного
роду «перехідних» ритуалах. Цікавим видається також, що в північноросійських і, меншою мірою, в середньоросійських діалектах словом мост називають саме сіни (тут спираємося на дані
«Діалектологічного атласу російської мови», див. карту 11). На
території Слобожанщини є також невелика ділянка, де зустрічається подібне найменування сіней.
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Власне весільних пісень, у яких би прямо зазначалося, що олень
перевозить наречену через море або виступає сватом, за даними
О. О. Потебні, не зафіксовано. Не знаходимо подібного мотиву
і в наших матеріалах. Однак у сербській пісні, що має, як показує
останній вірш, відношення до весілля, олень перекидає дівчину
через річку:
Пасла мома јеленке,
На воду их навраћа.
Јеленци јој прећоше,
Ал’ неможе та мома.
Осврте се јеленак,
Узе мому на роге,
Пак је хита на бреге.
Гдје је мома паднула,
Ту је расла бекина.
К њој доходе чобани,
Подсјекоше брекину,
Од ње праве свирале,
У свирале говоре:
«Приди, момо дарове!» (Кар. Пјес. I, 167). [Брекин (горобина) =
дівиця] — пояснення О. О. Потебні. [2: 322].
У пісенній традиції дівчина сама може зберігати чистоту
(український варіант): «Ой недоїжджай чом козаченьку! / «Ой непідхиляй чом кватиреньку! / «Ой ненапускай буйного вітру, / «буйного вітру, ясного сонця,…» (Кол. дівчині, Гол. II, 612 (52), Стрий.
окр.). Або ж, як у російському або сербському варіанті, за неї це
роблять інші, мати, брати: «Есть у нас у братов родна сестра /
<…> Она замкнута тремя ключами, / Ей красно солнушко неогреет / И буйны ветры ее необвеют, / Ясный сокол мимо терема непролетит, / На добром коне мимо молодец непроедет» (Кир. II, 68).
«У госпоће мајке лепу ћерку кажу: / Неда је видити сунцу ни месецу, / Ни мутному облаку, ни младому јунаку …» (Кар. Пјес. I, 356,
N 492). (Облак = јунак (наречений) в серб. і болг. п.: Кар. Пјес. I, 2,
N 3; 16, N 27 — примітка О. О. Потебні) [2: 336–337].
Таким чином, обсяг сербських даних у роботах О. О. Потебні
досить значний, що може свідчити як про інтерес великого
вченого до сербістики, так і про спорідненість сербських мови
й культури зі східнослов’янськими мовами, діалектами та культурами. Публікація та аналіз відповідних фрагментів із робіт
О. О. Потебні, на наш погляд, є важливими для розвитку сучасної слов’янської етнолінгвістики.

118

СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКО-СЕРБСЬКІ ПАРАЛЕЛІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ О. О. ПОТЕБНІ…

Література
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Карнаушенко Г. Н., Сало Д. С. Идеи А. А. Потебни об архаических мифологических основах свадебного ритуала сквозь призму
современной этнолингвистики // Олександр Потебня: сучасний
погляд. Матеріали міжнародних читань, присвячених 17-річчю
від дня народження фундатора Харківської філологічної школи. — Х., 2006. — С. 199–207.
Потебня А. А. Объяснения малорусских и сродных народных песен. — Т. II. — Варшава, 1887.
Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной
поэзии // Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. —
М., 2000. — С. 5–91.
Потебня А. А. Переправа через реку как представление брака //
Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. — М., 2000. —
С. 418–432.
Словник української мови в 11 томах. — Т. 1. — К., 1970.
Толстой Н. И. О некоторых этнолингвистических наблюдениях
А. А. Потебни // Толстой Н. И. Избранные труды. — Т. III. Очерки
по славянскому языкознанию. — М., 1999. — С. 302–315.
Толстой Н. И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании
и этнографии (Язык и этнос). — Л., 1983. — С. 181–190.
Фольклорні осередки Харківщини / Упор. К. Дорохова, В. Осадча,
Н. Плотнік. — Х., 2002.

Любов Жванко

СЕРБСЬКІ БІЖЕНЦІ
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОКИ
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Початок Першої світової війни, століття якого буде відзначатися наступного року, європейці ворогуючих блоків зустріли із
великим ентузіазмом. Уважалося, і до формування цієї думки
долучилася преса, що нова війна, яка буде провадитися із використанням сучасної техніки, принесе миттєву перемогу. Проте
світ не міг уявити, який жах тривалих лихоліть чекає на цивілізацію. Війна змінила світ, перекроїла геополітичну карту Європи,
змусила зірватися з насиджених місць мільйони осіб. У цьому гігантському театрі жахів особливе місце належить маленькій державі на Балканському півострові — Сербії, на долю якої у 1914–
1918 рр. випали тяжкі випробування.
Убивство ерцгерцога Фердинанда 28 червня 1914 р. у Сараєві
сербським студентом Гаврилом Принципом надало руху низці
стрімких подій, які переросли у повномасштабну війну. 23 липня Австро-Угорщина висловила думку, що за вбивством стоять
сербські діячі, і висунула ультиматум Сербії, щоб та покарала причетних до скоєного та допустила австрійську поліцію на
свою територію. Фактично Дунайська імперія шукала приводу
до початку воєнного вторгнення, а відтак 26 липня оголосила
мобілізацію та підвела війська до кордону із Сербією. 28 липня
Австро-Угорщина, у зв’язку з невиконанням умов ультиматиму,
оголосила Сербії війну*. Ці події поставили Сербську державу на
грань національної катастрофи, а самих сербів було перетворено,
за влучним висловом канадського історика Майкла Марруса, «на
народ біженців»**.
Проблема дослідження долі сербських біженців, які в роки
Першої світової війни потрапили на українські терени, залишається відкритою. Серед опублікованих робіт слід звернути
увагу на статті історика і краєзнавця Сергія Шевченка, доцента
* Перша світова війна: [Електронний ресурс] / Перша світова війна. —
Режим доступу: //http://uk.wikipedia.org/wiki. — Назва з екрану.
** Piskorski Jan M. Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej
Europie / J. M. Piskorski. — Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. —
S. 43.
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кафедри всесвітньої історії Кіровоградського педагогічного університету, в яких автор висвітлює долю перебування сербських
біженців у Єлисаветградському повіті Херсонської губернії*.
Інша його стаття стосується публікацій про переселенців на сторінках газети «Одесский листок» на початку 1917 р. У виданому
2009 р. нашому збірнику документів «Біженство Першої світової
війни в Україні. Документи і матеріали» є окремий документ, що
висвітлює допомогу дітям сербських біженців у Херсонській губернії**.
Метою запропонованої роботи є окреслення дослідницьких
аспектів вивчення проблеми перебування сербських біженців на
українських землях у роки Першої світової війни.
Зазначена тема цікава і водночас дуже складна, оскільки має
досить обмежене коло джерел. Опрацьовані авторкою матеріали
9-ти вітчизняних архівів, і серед них — Держархівів Херсонської
та Одеської областей, де на початок Першої світової війни проживали сербські громади, засвідчують майже повну відсутність
першоджерел. Про брак їх у Черкаському, Кірововградському,
а також Одеському державних обласних архівах наголошує
й С. І. Шевченко***. Унікальним є документ, що зберігається у фонді Полтавському губернського відділення Тетянинського комітету в Державному архіві Полтавської області. У ньому зазначено,
що на 1 січня 1917 р. у Полтавському повіті проживало 15 біженців-сербів. Із них 6 — діти (5 хлопчиків і дівчинка) і 9 дорослих
(6 чоловіків і 3 жінки)****. Фактично, це єдиний документ, який нам
вдалося віднайти, що подає статево-вікові характеристики сербських біженців.
Поодинокі матеріали віднайдено у фондах Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України,
які стосуються вже доби Української Центральної Ради та
Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. У такій
* Шевченко С. І. «Одесскій листокъ» про сербську громаду у Причорномор’ї
напередодні та після Лютневої революції 1917 р.: [Електронний ресурс] /
C. І. Шевченко. — Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-63260.html
?page=14. — Назва з екрану.
** Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали: монографія / Л. М. Жванко. — Х.: ХНАМГ, 2009. — С. 258–259.
*** Шевченко С. І. «Одесскій листокъ» про сербську громаду у Причорномор’ї
напередодні та після Лютневої революції 1917 р.: [Електронний ресурс] /
C. І. Шевченко. — Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-63260.
html?page=14. — Назва з екрану.
**** Державний архів Полтавської області. — Ф. 992. — Оп. 1. — Спр. 27. —
Арк. 41.
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ситуації непересічними джерелами стають періодичні видання,
які вимагають подальшого опрацювання.
Перш за все слід зауважити, що всі держави — учасниці військового конфлікту зіткнулися з новим суспільним явищем —
біженством, яке з упевненістю можна зарахувати до ключових
соціальних та морально-психологічних проблем того часу. Із початком руху біженців стало зрозуміло, що ця війна — не лише
воєнні дії, стратегічні плани геніальних чи бездарних полководців, але й невідомі з попередніх воєн «великі трагедії маленької
людини», вирваної зі звичного середовища проживання, водночас позбавленої всього, із безмежними стражданнями від невизначеності, непевності у майбутньому, туги за таким недалеким
стабільним минулим…
До кінця 1915 р. у Російській імперії для соціального захисту
біженців було сформовано систему відповідних органів допомоги, у яку, безумовно, вписувалися й сербські біженці. До неї
належали державні органи, громадські та благодійні комітети,
покликані розв’язувати численні проблеми понад 3 млн. біженців, розселених на той час у її тилових губерніях. Керуючим органом стала Особлива нарада з улаштування біженців (при імперському МВС). У її підпорядкуванні перебували губернські та
повітові підрозділи, які очолили місцеві губернатори та земські
діячі. Також діяв інститут двох головноуповноважених з улаштування біженців на Південно-Західному (М. Урусов) та ПівнічноЗахідному фронтах (С. Зубчанінов) та 12 головноуповноважених
з улаштування біженців усередині імперії. Важливе місце у системі державних органів посів Комітет Її Імператорської Високості
Великої Княжни Тетяни Миколаївни для надання тимчасової допомоги постраждалим від воєнних дій (далі — Тетянинський комітет) — благодійна організація, створена під патронатом доньки
імператора Миколи ІІ. До соціального захисту біженців активно
долучилися Всеросійський земський союз та Всеросійський міський союз, численні етнічні комітети — польські, латиські, литовські, єврейські, українські, різні благодійні громадські комітети,
комітети різних релігійних конфесій, жіночі комітети — «дамські
гуртки» та ін.*. Отже, сербські біженці мали змогу по прибутті до
України отримувати різнобічну допомогу від численних структур.
Більше того, у правовому статусі ці люди підпадали під категорію «біженець», на яку поширювалася державна допомога.
* Жванко Л. М. Перша світова війна: біженці в Україні (1914–1918 рр.).:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія
України» / Л. М. Жванко. — Х., 2013. — С. 20-21.
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30 серпня 1915 р. імператор Микола ІІ підписав «Положення про
забезпечення потреб біженців». Насамперед слід акцентувати,
що його автори вперше в юридичній практиці Російської імперії дали тлумачення поняття «біженець». «Біженцями визнаються особи, що залишили місцевості, під загрозою наступу ворога або ним уже зайняті, або виселені розпорядженням військової чи цивільної влади з району військових дій, а також вихідці
з ворожих Росії держав»*. Серби якраз були серед тих дружніх
братських етносів, «…які перші зустріли удари ворога…», і яким,
у разі потреби, передбачалося надавати допомогу та підтримку.
Також потрібно зауважити, що сербський король Петро I
Карагеоргієвич (1944–1921) провадив дружню політику по відношенню до Російської імперії. Його донька Олена, уроджена принцеса Сербська, 1911 р. вийшла заміж за російського
князя Івана Костянтиновича, сина великого князя Костянтина
Костянтиновича. Маючи двох мололітніх дітей Всеволода (1914–
1973) і Катерину (1915–2007), вона активно займалася подвижницькою діяльністю у справі опікування сербськими біженцями.
Зі свого боку російський імператор Микола ІІ у Маніфесті до
своїх підданих про вступ у війну з Німеччиною, оголошеному
20 липня 1914 р. (за старим стилем) виголосив: «Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно.
С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые
для державного государства требования.
Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского Правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России,
Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв
бомбардировку беззащитного Белграда. Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые меры предосторожности, МЫ повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием НАШИХ подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров»**.
* Положение об обеспечении нужд беженцев // Собрание указаний
и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате,
1915. — Том Первый. Второе полугодие. — Пг., 1915. — № 242. — 1 сентября
1915 г. — Пг.: Сенатская тип., 1915. — С. 2424.
** Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914–1918 рр.): монографія /Л. М. Жванко; Харк. нац. акад. міськ. госпва. — Х.: ХНАМГ, 2009. — С. 112–113. Цитату подано мовою оригіналу.
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З початком війни сербські біженці вирушили до різних європейських держав — Італії, Іспанії, Франції, Греції. За способами
переміщення слід виділити їх рух пароплавами, потягами, власним гужовим транспортом та пішки, несучи із собою найнеобхідніші речі. Масовий потік біженців, як зазначила російська
дослідниця Г. Шевцова, припав на осінь 1915 р.*, коли у жовтні
1915 р. австро-німецькі та болгарські війська здійснили наступ на
територію Сербії. У грудні 1915 — січні 1916 рр. сербська армія
під натиском перевершуючих сил супротивника рухалася через
непрохідні гірські перевали на південь до Албанії та узбережжя
Адріатичного моря. Король Петро I Карагеоргієвич не побажав
залишатися під австрійською окупацією і, будучи престарілим
і хворим, розділив разом зі своєю армією усі труднощі героїчного відступу під ударом австрійських військ. Із ними йшло близько 200 тис. цивільного населення. Ця дорога стала для відступаючих справжньою сербською Голгофою. «Австрійські літаки
і напади албанських гуралів, але перш за все, мороз, дощ, голод
і хвороби нищили цих людей», писав Людвік Гіршфельд, польський лікар-імунолог, який разом зі своєю дружиною Ханною
допомагали сербам**.
Цікаво, що й українська преса на своїх шпальтах також торкалася долі сербських біженців. Серед них і харківські видання —
газети «Южний край», «Утро» неодноразово звертали увагу на
переміщення сербів до інших країн. Наприклад, газета «Утро»
31 грудня 1915 р. писала: «До Іспанії прибуло понад 300 сербських біженців. У Римі організувався за широкої підтримки російського посольства комітет допомоги»***. 3 січня 1916 р. вона фіксує: «Солернь. На пароплаві “Прованс” на Корсіку і до Марселя
виїхало 760 сербських біженців і 500 сербських солдатів»****. Значна кількість сербів осіла в сусідній Румунії. Проте взимку 1917 р.,
у зв’язку з переходом Румунії на бік Антанти та окупації її теренів німецькими військами, частина з них вирушила до України.
Потрібно зазначити, що сербські біженці, які опинилися в європейських державах, отримували допомогу від присутніх там
російських дипломатичних служб та військових представництв.
* Шевцова Г. Организация российской помощи сербским беженцам на территории Румынии (1915–1916 гг.) / Г. Шевцова // Власть. — 2011. — № 7. — С. 142.
** Piskorski Jan M. Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej
Europie / J. M. Piskorski. — Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. —
S. 40–41.
*** Хроника // Утро. — 1915. — 31 декабря.
**** Хроника // Там же. — 1916. — 3 января.
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Приміром, наприкінці 1915 р. у Римі за широкої підтримки російського посольства було утворено комітет допомоги вигнанцям*.
Ґрунтовну статтю про перебування сербів у Румунії було опубліковано в катеринославській газеті «Придніпровський край»
від 20 жовтня 1915 р. У румунському місті Турн-Северин знайшли притулок сім’ї сербських біженців — старі, жінки та діти.
Ситуація, в якій вони опинилися, була критичною. «Тіснота неможлива. Виникла епідемія, що косить усіх підряд. Особливо
страждають діти. Від відсутності свіжого повітря, браку молока,
від бруду діти мруть десятками. Щоденно тягнуться смутні похоронні процесії за маленькими ні в чому невинними істотами»**.
Допомогу для близько 3 тис. осіб організував контр-адмірал
Михайло Михайлович Веселкін (1871–1918), який у роки Першої
світової війни керував Експедицією особливого призначення на
Дунаї. Йому допомагали М. Є. Драшусов та С. М. Ратманов. Для
утримання біженців було виділено кошти, що дозволили їм протриматися певний час, — влаштовано кухні, організовано видачу
гарячої їжі та хліба. Багатьох хворих було переведено у просторіші будинки, дітям почали видавати молоко. «Можна сказати, —
писав журналіст, — що лише завдяки цій екстренній та добре
організованій допомозі вдалося врятувати від неминучої смерті
тисячі біженців»***.
Проте невдовзі, через відсутність фінансів, ситуація знову
ускладнилася. Сербські біженці висловлювали надію лише на
російських представників і Росію як їхню захисницю загалом.
«У своєму складному становищі біженці звертають свої погляди на Росію і надіються, що російське суспільство, яке прийняло
так близько до свого серця справу сербського народу, дасть можливість як-небудь прожити в чужій стороні до кращих часів…
Особливо прохають нещасні втікачі згадати про долю сотень маленьких дітей»****.
Дещо згодом М. М. Веселкін організував евакуацію сербських
дітей до Одеси, для яких у місті було організовано два притулки. Ці заклади перебували на утриманні Тетянинського комітету, що з осені 1915 р. перебрав на себе опікування неповнолітніми у межах Російської імперії. Таким чином, Одеса фактично
стала одним із центрів перебування сербських біженців. Серед
* Хроника // Там же. — 1915. — 31 декабря.
** Сербские беженцы в Румынии // Приднепровский край. — 1915. —
20 октября.
*** Там же.
**** Там же.
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чинників, що посприяли цьому, були розташування там сербського консульства, очоленого Марком Цемовичем, та наявність
невеликої місцевої сербської громади. Для забезпечення життєвих потреб сербських біженців в Одесі, крім асигнувань із бюджету, практикувалися різні благодійні збори пожертв серед
місцевого населення. Необхідно зауважити, що всілякі доброчинні акції, серед іншого і для біженців, завдяки активізації громадських сил стали невід’ємним атрибутом тієї війни*.
Одним з осередків розміщення сербських біженців став Єлисаветградський повіт Херсонської губернії — т. зв. Нова Сербія,
де, за наказом імператриці Єлизавети, почали селитися вихідці з цієї країни (нині ці терени належать до Кіровоградської
області)**. С. І. Шевченко зазначив, що у роки Першої світової війни в Єлисаветграді перебувало більше тисячі біженців із Сербії.
До них приїжджали донька короля Сербії Олена, посол Сербії
в Росії Мирослав Спалайкович, консул Сербії в Одесі Марко
Цемович. Біженців очолював професор Белградського університету Георгієвич***.
Комітет опікування сербськими біженцями був утворений
на прохання херсонського губернатора Віталія Георгійовича
Ветчініна. 24 листопада 1915 р. він звернувся із проханням до
предводителя дворянства Єлисаветградського повіту барона
Михайла Петровича Медема, який мав великий досвід подібної
роботи, оскільки керував місцевим відділенням Тетянинського
комітету****. «М. П. Медем, — як пише російська дослідниця
Г. І. Шевцова, — із завзяттям узявся за цю справу і, за участі голови міської управи, 26 жовтня 1916 р. організував розширену
нараду з проблем сербських біженців за участю представників Тетянинського комітету»*****. До складу комітету М. П. Медем
* Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914–
1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко. — Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2012. —
С. 210.
** Заснування Нової Сербії і фортеці Святої Єлисавети: [Електронний ресурс] / Заснування. — Режим доступу: http://mif.kr.ua/kirov/index.php/stati/
istoriya/item. — Назва з екрану.
*** Шевченко Сергій. До 250-річчя Нової Сербії. Традиції зв’язків живуть:
[Електронний ресурс] / C. І. Шевченко. — Режим доступу http://library.kr.ua/
kray/serbtrad.html. — Назва з екрану.
**** Журналы заседаний Херсонского губернского собрания сессии 1916 г. —
Херсон: Б. и., 1916. — С. 2.
***** Шевцова Г. И. Помощь российской общественности и государства сербским беженцам (октябрь 1915 — октябрь 1917 гг.) / Г. И. Шевцова. // Ученые
Записки Российского Государственного Социального Университета. — 2009 —
№ 2. — С. 213–214.
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залучив найбільш авторитетних городян: виконуючого обов’язки голови земського самоврядування Івана Мар’яновича, градоначальника Григорія Волохіна, міського лікаря Івана Пашутіна.
Представниками сербських біженців у Комітеті були Георгій
Джорджевич та Іван Зорко. Практично одночасно був сформований Сербський Одбор (сербський комітет). Його голова Д. Михайлович виконував ще й обов’язки представника сербського
консула в Одесі Марка Цемовича у єлисаветградському Комітеті
допомоги сербським біженцям.
На середину 1917 р. цих людей у місті було 1138 осіб (із них дітей обох статей — 320 осіб, жінок — 518, чоловіків — 300). Нами
було встановлено, що на літо 1918 р. у місті діяв сербський комітет допомоги біженцям. У першій чверті 1918 р. на його опікуванні перебувало 1113 біженців, а вже у другій чверті — лише
232 особи*. Це свідчило про повернення сербів додому, оскільки
саме з літа 1918 р. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського розпочала повномасштабну акцію з реевакуації, перш
за все, іноземних біженців**.
Життя біженців супроводжувалося значними проблемами.
Більшість із них не знала місцевої мови, що, у свою чергу, ускладнювало отримання сербськими дітьми освіти. Опікуванням неповнолітніх біженців, яких у місті налічувалоя близько 350, займався професор Г. Джорджевич. Він неодноразово зв’язувався
із Тетянинським комітетом, виїздив до Москви у пошуках грошей, звертаючись, серед іншого, й до комітету принцеси Олени
Петрівни***.
Відсутність зимового одягу та засобів до існування, погані умови життя призводили до спалахів епідемічних захворювань.
Спостерігалися труднощі й в організації реєстрації сербів. Співробітники Комітету, що мали право надавати допомогу лише зареєстрованим біженцям, розраховували на допомогу сербського
консула в Одесі та представників Сербського Одбора, проте списки переселенців із зазначенням категорій так і не було складено****.
* Центральний державний архів вищих органів влади та управління,
м. Київ (далі — ЦДАВО України). — Ф. 1216. — Оп. 3. — Спр. 109. — Арк. 174.
** Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914–
1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко. — Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2012. —
С 397 — 398.
*** Шевченко С. І. Допомога сербским біженцям у Єлисаветграді / С. І. Шевченко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. зб. ст. / відп. ред.
П. Т. Тронько [та ін.]. — К., Донецьк, 2001. — Вип. 15. — С. 131–132.
**** Шевцова Г. И. Помощь российской общественности и государства
сербским беженцам (октябрь 1915 — октябрь 1917 гг.) / Г. И. Шевцова. //
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Утримання біженців здійснювалося з декількох джерел: кошти Експедиції Особливого призначення, від місцевого земства,
від повітового відділення Тетянинського комітету, від Комітету
Її королівської високості княгині Олени Петрівни, який було
створено у Петрограді. Окремо слід назвати низку проведених
благодійних зборів серед місцевого населення Єлисаветграда.
Зі способів залучення пожертв потрібно виокремити збори за
підписними листами, влаштування різних концертів, спектаклів,
масових гулянь та свят, кухликові збори, відрахування відсотків
заробітної плати службовців, виторг від продажу книг, рукоділля, квітів, а також від проведення лекцій та бесід, лотереї та
базари, фургонні збори. Населення при проведенні таких акцій
давало кошти, продукти харчування, одяг і взуття. Цікаво, що навіть місцеві діти прониклися проблемами прибулих ровесників
(Додаток 1).
Окремо слід виділити подвижницьку діяльність духовенства.
Своїми проповідями священики переконували парафіян у їх святому обов’язку пожертвувати знедоленим частину коштів, одягу
чи продуктів харчування. Безумовно, це складне завдання вимагало неабияких здібностей священнослужителів, оскільки місцеве населення теж потерпало від воєнного лихоліття. Благодійні
збори проводилися при церквах на релігійні свята, або й просто
під час недільних богослужінь. Для цього біля храмів встановлювалися спеціально опломбовані скриньки та кухлі. Безпосередня
відповідальність за проведення таких заходів покладалася на
сільських та міських священиків, які звітували про виконання робіт перед головами благочинних округів*. Для сербських біженців від місцевої церкви надійшло 196 руб. 43 коп. і велика кількість речей, зібраних парафіянами**.
На отримані кошти було організовано харчування за встановленими щоденними нормами для декількох категорій: освічені
серби та їхні діти і малоосвічені та їхні діти, також було закуплено одяг та взуття.
Ученые Записки Российского Государственного Социального Университета. —
2009 — № 2. — С. 214. Стаття для використання люб’язно надана авторці
Г. И. Шевцовою.
* Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914–
1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко. — Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2012. —
С. 217.
** Шевцова Г. И. Помощь российской общественности и государства сербским беженцам (октябрь 1915 — октябрь 1917 гг.) / Г. И. Шевцова. // Ученые
Записки Российского Государственного Социального Университета. — 2009 —
№ 2. — С. 213 — 214.
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Отже, незважаючи на труднощі воєнного часу, російський
уряд і громадськість українських міст надавали всебічну допомогу сербським біженцям. Повсюдно була організована підтримка
через місцеві організації допомоги переселенцям, православну
церкву, відділення Комітету Її імператорської високості великої
княжни Тетяни Миколаївни для надання тимчасової помочі постраждалим від військових дій та відділення Комітету Її королівської високості княгині Олени Петрівни з надання допомоги
Сербії.
***
Насамкінець зауважимо, що зазначена тематика, безумовно,
потребує подальшого дослідження, оскільки сербські біженці
були розпорошені, напевно, по всіх українських губерніях.
Додаток 1*.
Витяг із подяки попечителя Одеського навчального округу інспектору
Бериславського вищого початкового училища Херсонської губернії за організацію збору коштів для сербських дітей-біженців
Одеса, 5 січня — 22 лютого 1917 р.
Господину инспектору
Берыславского высшего
начального училища
Препровождая Вам квитанцию в получении денег на нужды
Комитета попечения о сербских детях, считаю своим нравственным долгом выразить Вам от своего лица и от лица Комитета
глубокую благодарность зато, что Вы своим сочувствием поддерживаете дело помощи сербским детям-беженцам, нуждающимся не только в образовании, но и материальном содержании […]
Председатель Комитета,
Попечитель округа [Підпис]
За секретаря Комитета [Підпис]
Квитанция № 194
Благотворительного Комитета по изысканию средств на
устройство сербских детей, учрежденных Управлением Одесского ученого округа. В прием от учащихся Берыславского высшего
начального училища 24 руб. 23 коп.
Казначей Директор 2-й Одесской
мужской гимназии [Підпис]
* Державний архів Херсонської області. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 20. —
Арк. 45, 46.
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Сербська тематика у науковій
та публіцистичній діяльності
Олександра Погодіна
Олександр Львович Погодін (1872–1947) — учений-філолог, історик, професор Варшавського, Харківського та Белградського
університетів, зробив помітний внесок у розвиток славістики, і, зокрема, таких її ділянок, як історія південних слов’ян,
слов’янське мовознавство та літературознавство. Сербістика займала важливе місце у творчості вченого, особливо зрілого періоду. Інтерес до сербської тематики, як буде показано далі у цій
статті, зумовлювався значною мірою обставинами суспільно-політичного життя і зовнішньополітичними пріоритетами Росії
початку ХХ ст. Згодом доля вченого склалася так, що після вигнання з радянської Росії він знайшов притулок саме у Сербії.
Кар’єра О. Погодіна розпочалася на історико-філологічному
факультеті Санкт-Петербурзького університету, який він блискуче закінчив 1894 р.* У той час цей заклад вважався одним із найпотужніших центрів славістики в Росії та за її межами. Олександр
Погодін був учнем В. Ламанського, називав своїми вчителями також О. Соболевського та О. Шахматова**. Вони, зі свого боку, помітили здібного науковця ще на студентській лаві. Після закінчення курсу Погодін залишився при університеті, щоб підготуватися до професорського звання, і одночасно почав викладати
в Археологічному інституті курс слов’янських старожитностей.
Наукові інтереси Погодіна у той час були досить широкими
і торкалися як історії слов’ян, так і слов’янського мовознавства.
На рубежі ХІХ–ХХ ст., коли процес диференціації славістичних дисциплін ще не завершився, така ситуація була досить
типовою***. Саме тоді формувалися ідеологічні та методологічні
* Соловьев А. Н. Александр Львович Погодин (К десятилетию со дня
кончины) // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. — Москва, 1958. — № 23. — С. 57.
** Погодін А. Л. Из истории славянских передвижений. — СПб, 1901. —
С. IV.
*** Лаптева Л. П. Основные линии научного славяноведения в России в XIX —
нач. ХХ века // Вестник Московского университета. История. — 1977. — №2. —
С. 54.
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засади наукової творчості Погодіна. На той час у славістиці переважаючого впливу набув позитивізм. Погодін також проявив себе як прихильник цієї методології та критик умоглядних
слов’янофільських конструкцій. Бібліографія ранніх праць ученого, уміщена в ювілейному збірнику з нагоди 50-річчя наукової діяльності В. Ламанського, охоплює період до 1905 р. і налічує 56 позицій. Тематика праць, відображених у бібліографії,
не стала визначальною для майбутніх досліджень Погодіна, але
методологічні та ідеологічні засади, сформовані у ранній період,
залишалися надалі в цілому незмінними. Стиль Погодіна відрізняється властивою позитивістам повагою до фактів, генетичним
підходом до історичних явищ, зверненням до соціологічних та
статистичних даних. Однак у нього наявні й типові недоліки цього методу, зокрема, зловживання описом, що подекуди шкодило
аналізові.
У 1902 р., після захисту магістерської праці, Погодін став екстраординарним професором Варшавського університету*. Він
інтенсивно працював, займаючись науковою та викладацькою
діяльністю, беручи участь у роботі університетських комісій та
наукових товариств. Дослідження з порівняльного мовознавства
1903 р. вилилися в докторську дисертацію «Следы корней-основ
в славянских и балтийских языках». Із часом Погодін почав викладати сербську та литовську мови, етнографію слов’ян і курс
слов’янських старожитностей**. Однак найсуттєвіше місце у доробку вченого та в його громадській діяльності почали займати
польські сюжети. Виступи Погодіна з польського питання викликали невдоволення реакційної професури Варшавського університету, але здобули йому популярність серед польського студентства. Зрештою, Погодін звільнився зі служби і повернувся до
Петербурга зі статусом приват-доцента та репутацією ліберала
і дещо неблагонадійного громадянина***.
Ці події відбувалися на тлі політичної кризи, яку спричинила анексія Австро-Угорщиною турецьких провінцій Боснії
і Герцеговини. Зміни в цьому регіоні викликали інтерес у різних
верствах російського суспільства. Зріс попит на наукову та популярну літературу, присвячену Балканам, стали популярними
* Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян // Под. ред. Д. Ф. Маркова. — Москва: Наука, 1988. — С. 333.
** Варшавские университетские известия. — 1904. — Т. VI. — С. 9; Т. ІХ. —
С. 3.
*** Погодин А. Л. // Энциклопедический словарь товарищества «бр. Гранат
и К». — Т. 32. — С. 402.
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лекції та екскурсії, з’явилися численні публікації в пресі. Погодін,
поряд з іншими професорами, також читав публічні лекції про
сербів та інших південних слов’ян*. У червні 1909 р. він із групою
студентів і курсисток здійснив подорож слов’янськими землями, відвідавши, зокрема, Сербію і Болгарію. У супроводі проф.
Радована Кошутіча група зупинилася на 3 дні у Белграді, а згодом на військових автомобілях відвідала західну і південну частини країни**.
Ідеї про необхідність активізації політики Росії на Балканському півострові сприяли поширенню неославізму. Ця течія,
одним з ідеологів якої був О. Погодін, передбачала зближення
Російської та Австро-Угорської імперій на противагу Німеччині
з метою обмежити інтереси останньої у Центрально-Східній
Європі. Лідери неослов’янського руху проголошували його ідеологічною основою принципи свободи і рівності слов’ян, а його
програма включала плани щодо економічної та культурної співпраці. На практиці ж кожна національна і/або політична група
трактувала неослов’янські гасла, виходячи з власних інтересів***.
Новітні слов’янофільські настрої знайшли відображення
й у працях професійних славістів. Міжнародні події спричинили
появу численних історичних праць, які крім академічної складової містили політико-публіцистичні оцінки минулого й сучасного
становища балканських народів****. Погодін також продемонстрував уміння узгоджувати тематику наукових праць із актуальними проблемами суспільно-політичного життя. Окрім публічних
лекцій про південних слов’ян він опублікував «Історію Сербії» та
«Історію Болгарії», які стали найкрупнішими працями вченого
з історії окремих слов’янських країн.
Обидва видання мали науково-популярний характер і заповнили прогалину в російській історіографії, де на той час не
* Лаптева Л. П. Александр Львович Погодин (1872–1947) как исследователь
истории славян // http://www.sgu.ru/files/nodes/9644/12.pdf.
** Носов А. Славянские экскурсии // Славянство. — 1911. — № 4–6; Документы к истории славяноведения в России (1850–1912) / под. ред. Б. Грекова. —
Москва, 1948. — С. 178.
*** Погодин А. Л. Славянские задачи России в настоящий исторический момент // Московский еженедельник. — 1908. — № 7. — С. 18–20; Його ж. Причины
и цели новейшего славянского движения // Вестник Европы. — 1909. — № 1. —
С. 250–264; Його ж. Петербург и Вена // Московский Еженедельник. — 1909. —
№ 10. — С. 7–16.
**** Дьяков В. А. Политические интерпретации идеи славянской солидарности и развитие славяноведения (с конца XVIII в. до 1939 г.) // Методологические
проблемы истории славистики. — Москва: Наука, 1978. — С. 232–260.
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існувало узагальнючих праць з історії цих південнослов’янських
народів. «Історія Сербії» побачила світ у видавництві «Брокгауз
і Ефрон» як частина серії «Історія Європи за епохами і країнами
у середні віки та новий час». Вона географічно охоплювала ту частину земель, які станом на час публікації входили до Сербського
королівства, тобто ігнорувала території Боснії і Герцеговини
(у складі Австро-Угорщини з 1908 р.) та Чорногорії*. Автор намагався подати хронологічно повний огляд сербської історії від
найдавніших часів до першого десятиліття ХХ ст. Ранній період
сербської історії (починаючи зі слов’янської колонізації Балканів)
розглядається у книзі в тісному зв’язку з історією Болгарії, очевидно, зважаючи на давнішу державну традицію останньої.
«Історія Сербії» була написана як науково-популярне видання
для широкого загалу. Реакція критиків на появу цієї праці була
неоднозначною. З одного боку, книгу називали «цінним внеском
у наукову російську літературу з історії слов’янських народів»**.
З іншого, як відзначали критики, — популярний характер викладу закономірно зумовив його поверховість та однобічність.
Розповідь автора стосується переважно політичного життя
Сербії і містить відносно мало даних про її економічний та культурний розвиток. Аналіз політичного життя також є неповним
і переважно обмежується оглядом парламентського суперництва між австрофілами і русофілами***. Зовнішньополітичним
аспектам історії балканських держав автор приділяє помітно
більше уваги. Ця обставина також свідчить про вплив міжнародної політичної ситуації на Балканах на появу і зміст «Історії
Сербії».
Оцінюючи мотиви російської політики на Балканах і причини сербсько-російської співпраці, Погодін демонструє прагматичний погляд, який відрізняється від ідеалістичних слов’янофільських уявлень про єдність слов’янських народів та безкорисливу місію Росії щодо них. Він пояснює співпрацю російської
армії з сербськими повстанцями суто практичними інтересами
сторін: «Війна Росії з Туреччиною змушувала російських командирів армії встановити стосунки із сербськими повстанцями, від яких російське військо могло отримати деяку підтримку.
… Серби ж мали протилежний погляд на ситуацію: вони були
переконані, що Росія повинна надати їм допомогу заради них
* Погодин А. Л. История Сербии. — Спб, 1915. — С. 3.
** Славинский М. Рец. на: А. Л. Погодин. История Сербии. СПб., 1909 //
Вестник Европы. — 1909. — № 11. — С. 418–419.
*** Погодин А. Л. История Сербии. — С. 162
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самих. Ця принципова різниця у поглядах лягла в основу наступних ускладнень у російсько-сербських стосунках»*.
Однак, автор не завжди зберігає безсторонність, ведучи мову
про боротьбу російських та австрійських впливів на молоду
сербську державу. Політику Австрії, а згодом Австро-Угорщини
він часто описує як апріорі агресивну, гегемоністську, шкідливу, будь-яке дипломатичне втручання з її боку — як «австрійську інтригу», на яку Росія мала право реагувати із «заслуженою ворожістю»**. Описуючи модернізацію внутрішнього життя
Сербії за часів Мілоша Обреновича, Погодін привертає увагу читача не до позитивних наслідків формування національних владних структур і бюрократичного апарату, а до негативної сторони
перетворень, яка, на його думку, полягала у заповненні більшості адміністративних посад «швабами», тобто вихідцями з підавстрійської Сербії: «які не були чужими народові по крові, але
встигли стати чужими культурно». За твердженням Погодіна, ці
елементи відзначалися «зневагою до простого люду», а також
«сприяли бюрократичній анархії, яка надалі спричинила стільки
труднощів у житті Сербії»***.
В останньому розділі праці Погодін торкається найбільш злободенного на той час питання про анексію Боснії і Герцеговини,
однозначно засуджуючи цей крок Австро-Угорщини. Характеризуючи вплив цього акту на зовнішню політику та внутрішнє
життя Сербії, зокрема на розвиток великосербської ідеї, Погодін
стверджував, що анексія сприятиме узгодженню зовнішньої політики Сербії з Росією****. Зрештою, автор ще раніше відверто зазначив, що будь-яка політика Сербії, яка не враховує інтересів
Росії, не має перспектив і «призводить до краху»*****.
Порівняно із внутрішньою та, особливо, зовнішньою політикою, економічному та культурному розвитку Сербії у цій книзі
приділено набагато менше уваги. Автор найчастіше обмежується загальними твердженнями. Наприклад, визначальною рисою
культурного образу Сербії, на думку Погодіна, є його багатоманітність, адже тут: «…впливи католицький і православний, візантійський і римський зустрічалися в одному місці, відображалися
в одному обличчі»******.
* Погодин А. Л. История Сербии. — С. 112.
** Погодин А. Л. Там само. — С. 144.
*** Погодин А.Л. Там само. — С. — 142
**** Погодин А.Л. Там само. — С. — 164
***** Погодин А.Л. Там само. — С. — 147
****** Погодин А. Л. История Сербии. — С. 13.
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Статус лектора приватних вищих шкіл, у якому Погодін перебував два роки після звільнення із Варшавського університету, далеко не відповідав здібностям і авторитету цього вченого. Тому,
а також із фінансових міркувань, він почав енергійно клопотатися про посаду професора слов’янської філології у Харківському
університеті. В одному з листів до декана історико-філологічного факультету М. Ф. Сумцова він зізнавався, що до Харкова його
«тягне давно». Загалом листи, які зберігаються у фонді Сумцова
в Центральному державному історичному архіві, також підтверджують, що думка «перебратися у Харків» з’явилася в Погодіна
ще 1904 р.* Навколо його призначення відбувалася невидима боротьба: з одного боку, Міністерство внутрішніх справ чинило тиск
на міністерство освіти, маючи намір не допустити призначення на
посаду «вільнодумця» і «полонофіла». З іншого — Погодіну протегували такі особи, як С. Венгеров, М. Гредескул, проф. Кульбакін,
використав свій авторитет і М. Сумцов, який симпатизував ученому. На підсумки голосування Ради університету вплинула замітка,
надрукована Сумцовим у місцевій пресі, яка високо оцінювала науковий доробок і ліберальні переконання кандидата**.
Праці О. Погодіна, опубліковані у харківський період діяльності (1910–1919), стали вагомим внеском у розвиток російської
славістики. Основний інтерес для нього у цей період складали
слов’янські старожитності, історія західно- і південно-слов’янських літератур, польська історія, загальна історія слов’ян***. Як
і раніше, на тематику праць Погодіна значний вплив мала його
педагогічна діяльність: для студентів він видав посібник із сербохорватської літератури****, оглядову статтю з історії болгарської літератури. Інтерес Погодіна до ідеології слов’янської солідарності
знайшов вияв у публікації науково-популярних «Очерков по истории славянской взаимности»*****.
Друга половина перебування Погодіна у Харкові припала на
складні передвоєнні і воєнні роки. Учений знову відреагував на
* Центральний державний історичний архів України, м. Київ. — Ф. 2052.
«М.Сумцов». — Оп. 1. — Од. зб. 233, 337, 921–931.
** Сумцов Н. Ф. Профессор А. Л. Погодин // Южный край. — 1910. — 26 января.
*** Лиман С. И. Харьковский период научной деятельности профессора
А. Л. Погодина. — С. 127.
**** Погодин А. Л. Лекции по истории сербской и болгарской литератур. —
Харьков, 1914. — 279 с.
***** Погодин А. Л. Очерки из истории славянской взаимности // Московский
еженедельник. — 1910. — № 10. — С. 26–34, № 11. — С. 35–44, № 15. — С. 31–46,
№ 20. — С. 33–42.
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події міжнародного життя слов’янознавчими працями, зокрема двома науково-популярними виданнями*. Цей тип літератури набув особливої популярності на поч. ХХ ст. При цьому
відіграли роль високий рівень слов’янознавчих досліджень, накопичення значної кількості наукових даних, які потребували
узагальнення і систематизації та деякі тенденції громадсько-політичного життя, зокрема вже згадане поширення неославізму**.
Вказані причини зумовили появу в той час відразу кількох праць
узагальнюючого характеру, авторами яких були російські, чеські
та польські вчені. У 1903 р. Російська Академія наук виступила
з проектом енциклопедії слов’янознавства, в межах якої побачив світ, зокрема, «Географическо-статистический обзор современного славянства» Л. Нідерле. 1907 р. вийшла друком праця
київського професора Т. Флоринського «Славянское племя»,
а в 1909 р. — науково-популярний огляд Л. Василевського.
Праця «Славянский мир» була задумана автором як своєрідна
енциклопедія слов’янського світу, довідкове видання, яке б містило повну і різнобічну інформацію про тогочасне слов’янство.
Працюючи над нею, автор опирався на матеріали преси і джерела, зібрані під час численних поїздок слов’янськими землями, та
продемонстрував глибоке знання тогочасної слов’янської історіографії. Результатом став найбільш масштабний огляд у славістичній літературі того часу. «Краткий очерк…» є його скороченим і досить невдалим виданням, яке критика зустріла не дуже
прихильно***. Структура праці «Славянский мир» у порівнянні
з іншими узагальнюючими працями, свідчить про ширший авторський задум. Якщо інші автори (зокрема Нідерле) опублікували переважно етнографічний огляд тогочасного слов’янства, то
праця Погодіна справляє враження довідника, що супроводжується стислим історичним оглядом. У праці міститься характеристика становища всіх слов’янських країн і народів напередодні війни. Насправді, як відзначив у своєму огляді В. Пічета, таке
завдання було занадто складним для одного виконавця****. У результаті — статистична частина викладу виявилася недостатньо
* Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян. — Москва, 1915. — 126 с.;
Погодин А. Л. Славянский мир. Политическое и экономическое положение
славянских народов перед войной 1914 г. — Москва, 1915. — 420 с.
** Чорній В. Праця Дмитра Дорошенка «Слов’янський світ»: українська візія слов’янства // Проблеми слов’янознавства. — Львів: Світ, 1995. — С. 149
*** Пичета В. Рец. на Погодин А. Л. «Краткий очерк истории славян» // Голос
минувшего. — 1916. — № 10. — С. 207.
**** Пичета В. Рец. на Погодин А. Л. «Славянский мир» // Голос минувшего. —
1916. — № 10. — С. 207–208.
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повною і детальною, а історичні огляди — занадто поверховими. Є. Ф. Карський назвав працю «Славянский мир» «багатою за
змістом» та актуальною. Текст праці, на його думку, «строго науковий і об’єктивний», але страждає від нерівності й неповноти*.
Якщо згадана раніше «Історія Сербії» відзначалася певною
«політичною загостреністю оцінок»**, то «Славянский мир», що
вийшов із друку на самому початку Першої світової війни, заслуговує на таку характеристику ще більшою мірою. Окрім полемічної гостроти оцінок праця демонструє «справіння» поглядів
ученого. Книгу відкриває пасаж, що певною мірою суперечить
попереднім поглядам Погодіна — автономіста і прихильника
права народів імперій на самовизначення: «Уявляючи сучасну
Німеччину, ми думаємо про її німецьке населення; в Росії живуть росіяни; і скільки б ще народів не було в Німеччині чи Росії,
ми чітко усвідомлюємо, що державність у Німеччині німецька,
а в Росії — російська … [недержавним] народностям належить
все-таки другорядне місце»***.
Щодо Сербії, яка у той час перебувала в центрі європейської політики, то їй присвячено два розділи у праці «Славянский мир»:
«Сербы в Венгрии. Босния и Герцеговина» та «Сербское королевство», що разом складають 52 сторінки (загальний обсяг книги —
420 с.) Джерелами до «сербської» частини тексту стали «Історія
Сербії» самого автора та тогочасна югослов’янська література, особливо «Історія сербського народу» Ст. Станоєвича (1910).
Новітню історію висвітлено на основі документальних джерел
і преси — це газетні статті, статистичні бюлетні тощо. Автор подає розширені статистичні викладки, докладно, з багатьма цифрами змальовує господарське, фінансове, культурне становище
Сербії.
Еволюція поглядів ученого, згадана вище, не означала його
солідарності з «традиційними» слов’янофільськими колами.
Це, наприклад, яскраво демонструє ставлення автора до задруги. Якщо поняття общини й колективізму лежало в самій
основі слов’янофільського світогляду, то Погодін пише про цю
форму общини в Сербії критично: «…для сучасної людини задружне існування вже стає нестерпним. Та й не існує зараз ніяких причин для зберігання цього старого ладу, який заперечує
* Карский Е. Ф. Отзыв на Погодин А. Л. «Славянский мир» // РФВ. — 1915. —
№ 3. — С. 204.
** Историография истории южных и западных славян / Под. ред. Л. В. Горина, В. Г. Карасева. — Москва, 1987. — С. 193.
*** Погодин А. Л. Славянский мир. — С. 1.
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індивідуальні права кожного на вільну працю і вільне використання заробленого»*.
Політичний розвиток, на якому автор концентрується у першій книзі, тут представлений пунктирно, за винятком політичних подій починаючи із першої Балканської війни. Особливості
авторського стилю Погодіна, відображені у згаданих працях,
різко, але досить точно підсумував В. Пічета: «… частина історичних праць проф. Погодіна, зокрема його книги і статті з історії південного слов’янства, відзначаються одним суттєвим недоліком — вони занадто деталізують зовнішню історію, завдяки
чому він [читач] на завжди спроможний вловити сутність історичної еволюції, зрозуміти характер і темп історичного процесу.
…Автор перевантажив свою книгу фактами, не відділяючи суттєвого від другорядного, наповнив свою роботу іменами і назвами,
але пройшов у історії слов’янства повз її внутрішню еволюцію»**.
Початок війни і закриття Харківського університету припинили діяльність Погодіна у цьому закладі. Більшовицька «чистка» університету, яка розпочалася відразу після встановлення
радянської влади, мала своїм наслідком звільнення з роботи
багатьох відомих славістів***. Навесні 1919 р. Олександр Погодін
виїхав до Королівства СХС, де продовжив свою наукову та педагогічну діяльність. У Белграді Погодін спочатку обійняв скромну посаду лектора російської мови та літератури в університеті,
а з 1926 р. також викладав російську мову та літературу в гімназіях. На відміну від деяких харківських колег (зокрема професора
С. М. Кульбакіна), О. Погодін із великими труднощами інтегрувався до югославського академічного середовища.
Життя немолодого вже ученого в еміграції було важким: він
потерпав від матеріальних нестатків та відчував моральне приниження через свій низький статус у югославському академічному середовищі: «нас… не пускають на засідання факультету, не
дають нам права виписувати книги і навіть у сенсі матеріальному платять значно менше» писав він у листі до одного з колег****.
Однак, незважаючи на це, Погодін не покинув науки. Центральне
місце в його науковій діяльності у цей період відведено питанням югослов’янської історії та російсько-сербських зв’язків. Так,
* Погодин А. Л. Славянский мир. — С. 344.
** Пичета В. Рец. на Погодин А. Л. «Краткий очерк истории славян». —
С. 207.
*** Робинсон М. А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). — Москва: Индрик, 2004. — С. 72–73.
**** Цит. за Лаптева Л. П. Александр Львович Погодин…
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у листі до А. В. Флоровського у 1938 р. Погодін ділився окремими
зі своїх наукових відкриттів, зокрема знахідками сербських народних пісень, які свідчать про ранні сербо-російські контакти.
Про одну з таких пісень він згодом опублікував статтю («Српска
народна песма о Куликовом воjy 1380»)*. У листах до колег він
признавався, що сподівався написати історію сербської літератури, але здійснити цей проект виявилося неможливим через
відсутність належних умов для наукової праці, зокрема, бідність
бібліотек.
Основною працею Погодіна емігрантського періоду стала тритомна російсько-сербська бібліографія, яка охоплювала
всі праці, статті і рецензії, що стосувалися російсько-сербських
зв’язків і були опубліковані в Сербії за період 1800–1941 р., а також усі переклади з російської мови сербською. У 1932 та 1936 рр.
у Белграді були надруковані перші два томи бібліографії**.
Як видно, сербська тематика займала суттєве місце у науковій та публіцистичній діяльності Погодіна. Особливо важливу
роль сербські сюжети почали відігравати напередодні та після
Першої світової війни, у зв’язку зі змінами в суспільно-політичному житті Росії. Незважаючи на науково-популярний характер та певну політизованість оцінок, такі його праці, як «Історія
Сербії» та «Російсько-сербська бібліографія…», досі залишаються важливим внеском у розвиток славістики.

* Аксенова Е. П. К истории русской научной эмиграции (Письма А. Л. Погодина к А. В. Флоровскому) // Славяноведение. — 1995. — № 4. — С. 80.
** Соловьев А. Н. Александр Львович Погодин (К десятилетию со дня
кончины). — С. 59.
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Сербістика в науковій спадщині
професора С. М. Кульбакіна
Відповідаючи на запитання про те, кому сьогодні потрібна славістика, Д. Айдачич аналізує цілий комплекс взаємопов’язаних
питань (розпад багатонаціональних слов’янських федерацій; глобалізація; тиск англійської мови; поява масової культури; поява
нових парадигм, котрі намагаються витіснити традиційні, національно орієнтовані дослідження мови та культури славістикою,
яка б орієнтувалася лише на розгляд проблем етнічних, расових,
конфесійних тощо). Він слушно зазначає, що: «слов’янським народам славістика потрібна для того, щоб розуміти себе та етнічно
близькі народи, а також вивчати свою та їхню історію й історію
культури та зв’язки з неслов’янськими народами. Зі славістичними знаннями слов’яни ставитимуться з більшою повагою та самоповагою до всіх — близьких і далеких народів» [1: 11]. У цьому
контексті особливо актуалізується подія, яку 28 липня 2013 р. відзначила світова наукова громадськість: 140-річчя з дня народження видатного українського, російського і сербського славіста широкого профілю, палеографа, фахівця в галузі старослов’янської
мови Степана Михайловича Кульбакіна.
Його доля була тісно пов’язана із трагічним для України, Росії, а, зрештою, й для всіх колишніх радянських республік часом так званого «відпливу мізків». Коротко нагадаємо, що
С. М. Кульбакін народився у Тифлісі, в міщанській родині, яка
мала югославське коріння. Учений закінчив історико-філологічний факультет Новоросійського університету і був залишений для приготування до професорського звання. З 1900 р. —
він приват-доцент Новоросійського університету. Протягом
1901–1903 рр. подорожує слов’янськими країнами, удосконалюючи знання слов’янських мов і досліджуючи пам’ятки писемності. Подальший тривалий період його діяльності, з 1904го по 1919 р., пов’язаний із Харковом. У 1903 р. С. М. Кульбакін
захистив магістерську дисертацію «До історії й діалектології польської мови», за яку був удостоєний академічної премії імені О. О. Котляревського, а в 1908 р. — докторську дисертацію «Охридський рукопис Апостола кінця ХІІ століття», котра також була відзначена академічною премією імені
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М. М. Ахматова. З 1908 р. він — професор Харківського університету, а водночас (з 1911 р. по 1919 р.) обіймає посаду директора Вищих жіночих курсів. У 1919 р. ученого обирають членом-кореспондентом Російської Академії наук. Оскільки
С. М. Кульбакін дотримувався ліберально-демократичних поглядів, то з ідеологічних міркувань не зміг сприйняти жовтневі
події 1917 р. Уже в грудні 1919 р. із денікінцями, що відступали,
він залишив Харків та емігрував до Королівства Сербів, Хорватів
і Словенців. У 1920 р. С. М. Кульбакін стає професором університету в Скоп’є, а з 1924 р. — професором богословського факультету Белградського університету. У 1925 р., зокрема, за фундаментальну наукову працю «Палеографічні й мовні дослідження Мирославового Євангелія» його було обрано дійсним членом
Сербської Королівської академії наук. У 1928 р., з огляду на «втрату зв’язку з СРСР», С. М. Кульбакін був виключений із членів РАН,
а в 1991 на Загальних зборах АН СРСР це звання було йому повернено. Характеризуючи наукову спадщину лінгвіста, професор
Є. Х. Широкорад, зокрема, наголошує, що: «Кульбакін відомий …
як дослідник старослов’янської («давньоцерковнослов’янської»)
мови. Трьома виданнями (1911–1912, 1913, 1917) вийшла його
книга «Давньоцерковнослов’янська мова» (рос. мовою), де вперше у вітчизняному слов’янознавстві дістали справді наукове, порівняльно-історичне висвітлення фонетика та морфологія цієї
мови. Своїми працями зі старослов’янської мови Кульбакін
фактично створив самостійну наукову дисципліну. Ряд розвідок
присвятив окремим явищам слов’янських мов. У колі його наукових інтересів було також вивчення польської, сербської та болгарської мов» [11: 298]. Перебуваючи в еміграції, С. М. Кульбакін
підтримує активне спілкування зі своїм давнім знайомим, академіком А. Белічем, котрий опікувався, зокрема, й долею видатного російського письменника І. О. Буніна та допомагав іншим
представникам східнослов’янських країн, що постійно або тимчасово перебували в Сербії. С. М. Кульбакін продовжує плідно працювати на ниві словянської філології, будучи учасником
гуртка белградських філологів, які гуртувалися навколо відомих часописів «Південнослов’янський філолог» і «Наша мова».
Лінгвіст бере активну участь у суспільному житті Сербії, демонструючи небайдужість до долі емігрантів: у 1921 р. він входить
до складу комісії у справах російських біженців як представник
Міністерства народної освіти; співпрацює з російськими педагогічними організаціями і в 1922 р. видає підручник «Коротка
сербська граматика для росіян». До кінця життя С. М. Кульбакін
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мешкає в Сербії: він помер 21 грудня 1941 р. і похований на
Новому цвинтарі у Белграді [детальніше про це див., напр.: 10].
Таким чином, сама доля посприяла тому, аби сербістика посіла почесне місце у науковому доробкові С. М. Кульбакіна.
Ще в 1915 р. учений видає посібник «Сербська мова. Фонетика
і морфологія сербської мови» з мапою її наріч. У передмові до згаданого видання автор зазначає: «Серед слов’янських мов, що
вивчаються на історико-філологічному факультеті наших університетів, сербська мова віддавна користується особливою
увагою як з огляду на те, що її дані є вельми цінними для порівняльної граматики слов’янських мов, так і через те, що вона
є джерелом цікавої літератури й багатої народної поезії» [6: ІІІ].
Характеризуючи наявні посібники для вивчення сербської мови
як застарілі й такі, яким притаманний занадто стислий виклад
предмета, С. М. Кульбакін у своїй праці подає широкий науковий огляд тодішньої сербохорватської мови та її меж, усебічно
висвітлює положення сербської мови серед інших слов’янських,
а також пропонує короткий, але дуже змістовний діалектологічний нарис, стосовний кайкавського, штокавського і чакавського
наріч, основних відмінностей кайкавського наріччя від штокавського, призренсько-тимоцьких та інших говірок. У полі зору
вченого також сербський вокалізм і консонантизм, які він розглядає в їх відношенні до фонетичної будови інших слов’янських
мов і праслов’янської мови, окрема увага приділяється складотворним r і l, а також кількості й наголосові. Зміст посібника суттєво доповнюють парадигми відмінювання іменників, займенників, прикметників, числівників, а також зауваження щодо дієвідмінювання сербського дієслова, системи його претеритальних
форм тощо. Треба сказати, що методичні принципи, покладені
в основу посібника, можна назвати дуже гнучкими в позитивному сенсі, адже С. М. Кульбакін знаходить потрібний баланс між
науковою повнотою навчального матеріалу та доступністю форми викладення останнього.
Найґрунтовнішою працею С. М. Кульбакіна в галузі сербістики справедливо прийнято вважати «Палеографічні й мовні дослідження Мирославового Євангелія», першої пам’ятки сербської кириличної писемності ХІІ ст., давнішої за дві інші визначні пам’ятки:
«Вуканове Євангеліє» і «Грамоту бана Куліна». Нагадаємо, що в своєму первинному значенні «євангеліє» означає «добру новину»
для усього людства, пов’язану зі спасінням через розп’яття та воскресіння Ісуса Христа. Як свідчать дослідження, пам’ятка була
написана наприкінці ХІІ ст. дяком Григорієм і його невідомим
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помічником на замовлення Хумського жупана Мирослава, очевидно, для побудованої ним церкви Петра і Павла у м. Бієло
Полє на території сучасної Чорногорії. У середині ХІХ ст. рукопис знайшов архимантрит Порфирій Успенський у грецькому монастирі Хіландар на Афоні. Його зацікавило старовинне Євангеліє (360 сторінок), у дерев’яній палітурці, обтягнутій
шкірою коричневого кольору, написане кирилицею, а саме,
церковнослов’янською мовою сербської редакції, на високоякісному пергаменті, оздобленому вишуканими малюнками,
прикрашеними анімалістичними і рослинними орнаментами,
виконаними чудовими фарбами й золотом. Текст пам’ятки написано у два стовпчики шрифтом «унціал». Крім того, для рукопису характерним є так зване «одноєрове» письмо. Порфирій
Успенський настільки зацікавився своєю знахідкою, що таємно вилучив 165-ту сторінку й вивіз її до Росії. Пізніше рукопис «Мирославового Євангелія», найдавнішої пам’ятки сербської писемності, був повернений на батьківщину. Щодо того,
як саме він опинився на Афоні, точних відомостей немає, існує
лише припущення, що сюди його привіз Стефан Неманя, засновник сербської династії Неманичів, брат хумського жупана
Мирослава. Наприкінці ХІХ ст., після встановлення походження
цього рукопису, останній було урочисто подаровано тодішньому королю Сербії, Александру Обреновичу, на знак подяки за
те, що він сплатив борги монастиря. Пізніше рукопис знайшли
в багажі спадкоємця Олександра, короля Петара. Існує легенда
про те, що, знаючи про цінність цієї пам’ятки, під час Першої
світової війни її намагалися знайти фашисти, проте ці спроби
не були успішними. Нині «Мирославове Євангеліє» зберігається в Національному музеї Республіки Сербії в Белграді, а та сторінка, яку свого часу вилучив Порфирій Успенський, знаходиться в Національній бібліотеці Санкт-Петербурга. Підкреслимо
також, що в 2005 р. ЮНЕСКО зарахувало пам’ятку до переліку
«Пам’ять світу». Текст «Мирославового Євангелія» відноситься до
апракосів (ἄπραχτος — недільне, святкове), що являють собою
різновид Євангелія, в якому опис подій подається не по порядку,
а за календарними святами, починаючи з Великодня [детальніше про це див., напр.: 8; 9].
Певна річ, що ця пам’ятка не могла не зацікавити С. М. Кульбакіна як лінгвіста й палеографа. Переходячи безпосередньо до
аналізу його «Палеографічних і мовних досліджень Мирославового
Євангелія», необхідно наголосити, що саме це дослідження є,
очевидно, найвагомішим в усій його багатій «сербістичній»
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спадщині. Дослідження складається зі вступу, трьох частин
і висновків. У І частині, яка називається «Палеографічний аспект
пам’ятки», автор намагається розв’язати принципово важливу
проблему — визначити, скільки осіб (або, як образно висловлюється сам автор, «рук») писало пам’ятку, дає докладну характеристику окремих літер і приділяє увагу вживанню окремих
слів. ІІ частина («Старослов’янська основа Мирославового Євангелія»)
присвячена питанням безпосереднього оригіналу і його давнішої, несербської основи, а також загальній характеристиці старословянської основи пам’ятки. С. М. Кульбакін послідовно
досліджує останню з погляду морфології, дає блискучі зразки
аналізу особливостей відмінювання іменників та займенників;
характерних рис уживання числівників, прикметників і дієприкметників; прикладу фрагментарного вживання артикля, загалом
непритаманного сербській мові (у слові ægíàòà); дієслівних форм
і утворень (особових закінчень; різних форм аориста (його асигматичних і сигматичних різновидів старого типу тощо); форм
імперфекта; супіна; умовного способу; дієприкметників минулого часу; дієприкметників теперішнього часу. Низка цінних
спостережень лінгвіста пов’язана з лексикою: різними утвореннями від того самого кореня; випадками, коли у старих текстах
трапляються неперекладені слова; новими висловленнями; мовними особливостями сербського походження і фактами, внесеними сербами-переписувачами. Концептуальне значення має,
звичайно, ІІІ-тя частина книги «Мовні риси сербського походження
і факти, внесені сербами-переписувачами» [детальніше про це див.:
5: 111].
У «Передмові» до «Палеографічних і мовних досліджень Мирославового Євангелія» С. М. Кульбакін полемізує з академіками
П. О. Лавровим і Л. Стояновичем. Останній, зокрема, підготував це видання і збагатив його «Додатками», де стисло й вичерпно описав усі палеографічні та мовні особливості пам’ятки,
а також виклав її характеристику з погляду редакції перекладу.
Ось як пише про це сам С. М. Кульбакін: «Простір, який пан
Л. Стоянович окреслив для своєї характеристики пам’ятки, не
дав йому можливості дійти вичерпних висновків в усіх напрямках. Однак, ця пам’ятка більше, ніж будь-яка інша, заслуговує
на те, щоб присвятити особливу увагу всім проблемам, які мають до неї відношення. …З погляду питання, скільки осіб писало
пам’ятку, існують певні труднощі; перші 88 сторінок трохи відрізняються від решти (з 89-ої й майже до кінця)…, причому здебільшого в тому розумінні, що обриси літер на початку жирніші,
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ніж в іншій частині рукопису» [5: 1]. Академік Л. Стоянович
дотримувався думки, що рукопис писала одна особа, а різниця виникла лише через те, що перші літери на перших сторінках пізніше, в ХIV ст., були знову обведені чорнилом. Академік
П. О. Лавров гадає, що це не зовсім правильно, оскільки, на його
думку, не можна знехтувати великою схожістю письма в обох
частинах Євангелія. Але вчений убачає в них і такі відмінності,
які не залежать від поновлення письма. Якщо порівняти письмо кіновар’ю в частині рукопису, який залишився без виправлень, то звертає на себе увагу різне написання окремих літер.
Цікавою є аргументація, що її наводить С. М. Кульбакін, який,
по суті, спростовує обидва вищезгадані погляди: «Питання полягає в тому, хто має рацію, Л. Стоянович або П. Лавров. Оскільки
я вивчив увесь рукопис у контексті цієї проблеми, то дійшов висновку, що ані перша, ані друга думка не є абсолютно правильними… Те, що увесь рукопис написаний тією самою рукою, як
гадає Л. Стоянович, не зовсім правильно; не зовсім правильно,
що «переписувач був водночас і поновлювачем», як він стверджує; та й наголоси, навряд чи, можуть слугувати доказом правильності думки Л. Стояновича… Проте, з іншого боку, не є повністю правильними і спостереження П. Лаврова, так само, як
не є правильним висновок, зроблений із цих спостережень, адже
співвідношення перших 88 сторінок і решти з погляду самого тексту, написаного чорним чорнилом, не є таким самим, як
між однією і другою рукою у написах, зроблених кіновар’ю. …
На дою думку, справа виглядає так. …Основна рука з граничною
чіткістю простежується, починаючи з 89 сторінки; на 151 сторінці, як точно стверджує Л. Стоянович, поновлено 7 рядків, але так,
що знову-таки не залишається жодних сумнівів, що їх писала та
сама рука. … Основна рука продовжує писати до 358 сторінки;
перший стовпчик цієї сторінки є останнім, який вона написала. Другий стовпець 358 сторінки, 359 і 360 (остання) сторінки,
безсумнівно, написані іншою рукою, і цією рукою була рука
Григорія… На 358 сторінці ми знову знаходимо ще коротший
запис…, але той запис написаний не … його рукою, як це випливає з форми літер à і ì, а писала його та сама рука, яка написала
більшу частину рукопису (88–358а)» [5: 2].
Витлумачуючи особливості, які «Мирославове Євангеліє»
успадкувало від старослов’янської основи, професор С. М. Кульбакін водночас особливо акцентує на низці характерних особливостей, котрі дозволяють кваліфікувати його як найдавнішу
пам’ятку саме сербської кириличної писемності: «Поряд …із
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палеографічними особливостями, які Мирославове Євангеліє
має як південнослов’янська пам’ятка другої половини ХІІ століття, у ньому ми знаходимо й риси, пов’язані з його сербським походженням… Як сербська пам’ятка Мирославове Євангеліє використовує лише ü, а в зв’язку з тим û…, в якому з’єднані перша
й друга частина літери; те саме знаходимо у Грамоті бана Куліна;
у Вукановому Євангелії поряд із таким û зберігається ще й давніше û, ü. З’єднання першої й другої частини цієї літери є визначальною рисою ХІІ століття, так само, як і заміна її першої
частини ú на ü…» [там само: 13].
Іншою яскравою особливістю, що на неї звертає увагу вчений, є літера для позначення звука, який існував на місці старого палатального ã у запозичених грецьких словах. На думку
С. М. Кульбакіна, «…немає сумніву, що цей звук вимовлявся як
ђ, і через те ми знаходимо його у Грамоті бана Куліна для позначення ђ у слові ƒðàђàìü, у той час, як слово gâàíüãgëèg пишеться
у тій самій Грамоті з літерою ƒ» [там само: 13].
Вивчаючи пам’ятку, професор С. М. Кульбакін доходить висновку, що в його основі був старослов’янський, і в жодному разі
не так званий «середньо-болгарський текст», що, однак, не означає, що старослов’янський текст був безпосереднім джерелом, «…
навпаки, набагато вірогідніше, що між цим старослов’янським
давнім першоджерелом пам’ятки і самою копією, що збереглася, була, принаймні, одна, якщо не більше, сербська копія» [там
само: 47].
Насамкінець С. М. Кульбакін стисло формулює висновки великої наукової ваги. Наведемо лише деякі з них, стосовні принципових моментів: «У Мирославовому Євангелії розрізняємо
дві руки: головну, якою написано рукопис з 1 до 358а, й іншу
руку — Григорія, якою написано частину надпису і кінець рукопису 358б–360; …оригінальною правописною особливістю
Мирославового Євангелія може вважатися регулярне використання літери ó замість q; …у правописі «головної руки» відбивається старий сербський правопис, який, імовірно, був характерним і для безпосереднього сербського оригіналу Мирославового
Євангелія, а саме, правопис, у якому не було йотованих літер,
крім þ, яке не вважалося йотованим. Ця старосербська графіка
формувалася, очевидно, під впливом ще давнішої, македонської
графіки; …особливі форми ì та ô можуть уважатися індивідуальними (для ХІІ ст.) Мирославового Євангелія (причому, головної
«руки»); …у внутрішньому зв’язку із загальною правописною
системою Мирославового Євангелія знаходиться й уживання
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літери þ в фонетичному значенні ó (@) [5: 111]; …у Мирославовому
Євангелії простежується давньосербський діалект, на якому, очевидно, говорили останні переписувачі, причому, це, звичайно
ж, був південний сербський діалект з притаманними сербськими рисами: û = (зливався з ) è; ú з ü… Можна припустити, що h
у цьому діалекті зберігався як окремий звук, і що цьому діалектові була відомою форма česo … і форма аориста рhх; …стосовно
декількох безсумнівних прикладів h = е, то їх можна було б тлумачити двома способами: як такі, в яких простежувалася тодішня церковна вимова слів зі старим h, або ж як зразки народної
вимови цього звука у тих переписувачів-сербів, які писали безпосередній оригінал Мирославового Євангелія» [там само: 111–112].
Аналітичне переосмислення матеріалу дало змогу С. М. Кульбакіну дійти ще декількох важливих висновків концептуального
характеру: щодо давньої основи «Мирославового Євангелія», яку
учений уважає старослов’янським, а не так званим «середньоболгарським» текстом; про те, що між старослов’янською основою й аналізованою пам’яткою була, принаймні одна, якщо не
більше сербських копій [детальніше див.: 5: 111].
Досліджуючи найдавнішу сербську кириличну пам’ятку та
інші слов’янські писемні пам’ятки, С. М. Кульбакін тим самим посприяв подальшому розвиткові теолінгвістики як мовознавчої галузі, яка у той час ще остаточно не сформувалася.
Характеризуючи нинішній рівень розвитку теолінгвістики в Сербії, професор К. Кончаревич висловлює думку, яка промовисто
свідчить про наступність поколінь учених: «Православний богословський факультет Белградського університету з наукового погляду виділяється як заклад, який дедалі успішніше збирає для
загальних справ … дослідників різних профілів, чия діяльність
спрямована на проблематику, пов’язану з теологією та духовністю у взаємодії з іншими дисциплінами й феноменами, тому
на цій підставі можуть засновуватися й очікування, …що головну координуючу, об’єднуючу й спрямовуючу роль у плануванні
й виконанні міждисциплінарних досліджень, релевантних для
розвитку теософії, він буде здійснювати і в найближчому майбутньому» [4: 486].
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ПРАЦІ АЛЛИ ТАТАРЕНКО

Алла Татаренко

Поразка, вірна сестра перемоги
Невтомно і несхибно ступає слідами Перемоги її вічна сестра
Поразка. І в той час, як перша, заслухана у звуки фанфар, часто
забуває про присутність своєї тіні, друга тихо йде за нею, свідома
нерозривности їх доль. Вона знає: Перемога, славлена й оспівувана, бажана й жадана, не є самодостатньою. Для того, щоби заіснувати, вона має бути перемогою над кимось або чимось, отже,
неминуче привести за собою чиюсь поразку. Ця нерозлучна супутниця блискучої Діви у лавровому вінку виявляє, на відміну
від неї, значно більшу самостійність та життєспроможність.
Минуле століття залишило у спадок прийдешнім поколінням
чимало літературних свідчень універсальної поразки: від літератури «втраченого покоління» до творів, позначених екзистенційною безнадією.
Сербська література, твори якої дали імпульс цим «роздумам
на марґіналіях», не є винятком із загального европейського правила. Вона радше слугує його підтвердженням, національноавтентичним і вмотивованим непростим історичним шляхом,
який її народу довелося подолати. Культури, які виросли в тіні
страшної поразки, зустрічаються, напевно, не рідше, аніж ті,
яких вигодувала перемога, однак існує не так багато народів, які
свій головний національний міт побудували на найбільшій національній катастрофі. Нещаслива битва на Косовому полі, що
сталася 28 червня 1389 р., зробила день святого Вида (Видовдан)
найзначущішим в історії сербів — як день загибелі сербського
царства, як день найважливішого вибору. Саме момент свідомого вибору, більшою мірою, аніж момент жертовности, може
вважатися зерном Видовданського культу. Без нього оспівування
власної загибелі перетворилося би на вічний трен, здатний викликати зачудування незвичних до величання програних битв істориків.
Звернімося спочатку до давніх епічних свідчень. Пісня «Загибель царства сербського», яка є розповіддю про знаменну битву
і одним із центральних творів фольклорного Косовського циклу, починається такою експозицією: сивий сокіл-вісник (святий Ілля) прилітає з Єрусалиму із листом, який шле сербському
цареві Лазару сама Богородиця. У божественній звістці — питання, на яке той мусить відповісти: чи воліє він земне царство,
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чи царство небесне? Якщо до душі йому земне царювання, має
Лазар вдарити на турків і заскочити їх нападом, якщо ж вище
царство — побудувати на Косовому полі церкву і вирушити назустріч своїй загибелі і загибелі свого війська. Знаючи, що втрачає, сербський правитель обирає царство небесне. Рішення, яке
він приймає, стає рішенням цілого народу, війська, яке гине на
полі бою, не відступивши перед ворогом.
Свідомий вибір загибелі надає не просто нового звучання традиційній темі вирішального бою — він перетворює військову
поразку на духовну перемогу. Отже, неоднозначність трактування «двох П» (у сербській мові у згаданих ключових словах —
«Победа» та «Пораз» — співпадають навіть дві перші літери)
з’являється у літературі сербів ще на етапі фольклорного осмислення історії і характеризує позбавлене шаблонности розуміння
цієї примарної антиномії в культурі сербського народу.
Поряд із Косовським циклом епічних пісень існує не менш відомий, спільний для кількох народів реґіону, цикл про Марка
Короленка (Королевича Марка). У фольклорному герої — славному переможці, який дозволяє собі зверхньо спілкуватись із самим султаном, прискіпливий історик навряд чи впізнає реальну
історичну особу — турецького васала, що неодноразово бився
на боці османів проти християн, і, за свідченнями епохи, був далеким від омріяного народного ідеалу. Компенсаторна функція
створення іміджу Королевича Марка зрозуміла — поневоленим
балканським слов’янам дуже хотілося хоча б у пісні бути переможцями. Намагання ж піднятися над власною поразкою, створивши її культ і забарвивши трагічними тонами пам’яті культуру, зустрічається у фольклорі значно рідше (цікаво, що головним об’єктом прокльонів виступає в косовських піснях не звичний чужинець-супостат, а представник власного народу — Вук
Бранкович, який єдиний не послухався Лазара і відвів своє військо з поля битви).
Топос поразки, якщо оминути увагою вже згадуваний косовський міт, з’являється на сербській літературній сцені особливо
часто у ХХ ст., що пов’язано як із загальним для культури інтересом до цієї проблеми, так і з драматичними подіями епохи —
постійною грою у переможців та переможених. Дефетизм сербських експресіоністів був лише однією з форм маніфестації проблеми, яка для них, громадян двох ворогуючих держав — Сербії
та Австро-Угорщини — була далекою від однозначності. Так,
воєводинський серб Мілош Црнянський у своїй поетичній збірці «Лірика Ітаки» проклинає «перемогу й захоплення» («Наша
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елегія»), закликає до мовчання голоси, що кричать «про справедливість і перемогу» («Пам’яті Принципа»), присвячує перемозі
вірш, повний гірких звинувачень («Перемозі»). Поразницькими
настроями просякнутий його щоденник з галицького фронту («Записи про Чарноєвича»), оповідання з циклу «Розповіді
про чоловіка». Чи не є, однак, у цьому дефетизмі, цілком щирому і молодечо-бунтівному, прикликання перемоги Поразки?
Енергія заперечення традиційних ідеалів, відчутна у творах молодого серба в однострої австро-угорського вояка, дозволяє говорити про відсутність резигнації та згоди бути переможеним.
Поразка, про яку він пише, — чужа поразка, з якою він змушений воювати за чужі йому інтереси проти представників власного народу, не ідентифікує себе. Це поразка, в якій письменник
бачить власну перемогу, перемогу ідеалів свого далекого від ідеалізації покоління.
Амбівалентність стосунків «двох П» знаходить цікаве художнє
відображення в оповіданнях Іво Андрича. Доля героя його новели «Шлях Алії Джерзелеза» демонструє неможливість функціонування сучасного образу ідеального переможця, який створила література попередніх століть і, передовсім, народна уява.
Оспіваний у піснях Алія Джерзелез виявляється анти-героєм,
посміховиськом для багатьох гірших і слабших від себе — варто
лише йому залишити мітичний простір епосу, зійти з коня на
землю і … закохатися. Три оповіді про поразки славного переможця знаменують його шлях до усвідомлення релятивности
перемоги, неможливости її осягнення в абсолютній універсальній повноті. Переможець на полі бою виявляється переможеним у мирному, звичайному житті. В І. Андрича ми знайдемо
чимало варіацій на теми перемоги та її сестри. Його відомі романи «Міст на Дрині» та «Травницька хроніка» несуть потужний
«П»-код, адже історія Боснії під чужоземним пануванням є безперервною грою переможених із переможцями, які нерідко виступають в одній постаті. Так, сербський хлопчик, пройшовши
яничарський шлях, стає могутнім пашею. Міст на Дрині, який,
сильніший від волі людської та природних стихій, віками переможно протистояв бурям та негодам, гине з приходом нової
епохи. Свідок докорінних історичних змін, падіння старих імперій і створення нових держав, Андрич залишив свої роздуми про
приховану перемогу поразки: «Всі завойовники сподіваються,
що пишуть палімпсести, але мало кому вдається, удаючи Творця,
почати світ від Альфи та Омеги. На зіскобленому пергаменті
успадкованого життя завжди щось залишається. Переможені
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народи йдуть у майбутнє у вигляді криптограми. Серед того, що
є видимим, глибоко під обрисами і знаками видимої історії, тектиме невидима історія вимерлих рас та зниклих племен, і кінця
їй немає». У часи, коли в моді був оптимізм і віра в світле майбутнє, письменник застерігав: «Старою є істина, яку всі ми знаємо, але якій ніколи не приділяємо достатньої уваги, що народи
після перемоги часто важче страждають, аніж після поразки. Це
не тільки тому, що після підйому легше падіння, але й тому, що
люди й народи, як правило, не вивчають справжніх причин своїх
перемог, легко забувають обставини та умови, за яких вони перемогли, і в результаті припускаються доленосної помилки, коли
своє відчуття перемоги поширюють і на нові події, і на нові небезпеки, які вимагають нових зусиль. Отже, можна сказати, що
найбільша небезпека загрожує народові тоді, коли він увесь просякнутий усвідомленням власної перемоги».
Варіації на тему перемоги і поразки знаходимо також на сторінках прози Мілорада Павича, зокрема в його романах «Хозарський словник» та «Остання любов у Царгороді», а також у численних інтерв’ю письменника, що свідчить про її місце в його
світосприйнятті. Відносячи себе до покоління синів переможців
(у даному випадку, у Другій Світовій війні), автор вкладає у вуста
своїх героїв сентенції: «Важко бути сином переможця! Світ ніколи не належатиме тобі» («Найгірше, що з Вами може статися, це
коли ваш батько переможе у війні. У цьому випадку світ ніколи
не буде вашим» — повторює вслід за персонажем сам письменник в одному з інтерв’ю), або роздуми про дочок та дружин переможених і переможців. У романі «Остання любов у Царгороді»
читаємо: «У перемоги багато батьків, а поразка — завжди сирота». «Перемога не має дітей, має тільки батька. А поразка має
сотню дітей. От і подумай, хто сильніший?» — пропонує замислитись М. Павич.
Неоднозначність конкретної перемоги, коли після Другої
Світової війни до влади прийшов Йосип Броз Тіто, з ідеями
якого ідентифікувала себе лише частина сербського суспільства,
породила нові колізії, поставила проблему «двох П» під несподіваним кутом зору. У сербській літературі з’являється тема чужої перемоги, яка одночасно не є безпосереднім результатом
поразки. Ілюстрацію до мотиву обманутих сподівань і життя
у ґето серед власного народу знайдемо, наприклад, в оповіданні Б. Пекича «Музикант Золотих часів» (зб. «Новий Єрусалим»),
у якому молоді герої прирікають себе на суспільну ізоляцію,
відмовляючись ототожнити себе із духовно чужими для них

154

ПОРАЗКА, ВІРНА СЕСТРА ПЕРЕМОГИ

переможцями. У романі М. Данойловича «Визволителі та зрадники» змальовано дилеми повоєнного хлопчика з родини четників, який розіп’ятий між бажанням відчувати себе переможцем
(як вчать його в школі, як пишуть про це книжки), бути активним учасником життя і почуттям провини перед рідними, які
живуть з тягарем поразки. Не бажаючи зрадити людей, яких він
любить, хлопчик страждає від неможливості поєднати два світи,
два кола людей, з якими він тісно пов’язаний. Переможено німецьких загарбників, із якими його рідні теж воювали. Але перемога над ворогом потягнула за собою їхню поразку…
У прозі Момо Капора Переможений і Переможець часто
йдуть поруч. Нерідко це найкращі друзі, як, наприклад, Алей та
Режисер у романі «Облудники», або герої оповідання «З Любим
другом трапилося диво». Переможець наділений усім, про що
потай мріє Переможений: Алей гарний, сильний, здоровий,
у нього закохується найкраща дівчина. І Режисер, який визнає
закономірність подібного вибору, мириться з таким порядком
речей, захищаючись від заздрости почуттям дружби до улюбленця долі. Капор у всіх своїх творах обирає позицію оповідача-невдахи, отого негарного, інтелігентного, приреченого на
програш у змаганні за увагу дівчат героя. Симпатії автора до
Переможеного виявляються й у трагічних для Переможців перипетіях сюжету: безглуздо гине Алей — Режисер залишається,
щоби розповісти нам цю історію. Природженим Переможеним,
Осману-паші та Зуку Джумхуру, присвятив М. Капор роман
«Зелене сукно Монтенеґро» — історію військової поразки, яка
зробила переможеного Осман-пашу Сархоша завойовником почуттів не тільки прекрасної англійки, але й читачів роману.
Правда, слід пам’ятати, що симпатії до переможених не завжди є справою безпечною. У співчутті до них влада, що чується
у небезпеці, вбачає загрозу для себе — свідчить роман І. Андрича
«Проклятий двір». Герой твору Чаміл платить свободою, а потім,
можливо, і життям за захоплення особою переможеного султана
Джема. Письменник попереджає: ідентифікація з сильним правителем, з переможцем може бути розцінена як хворобливий
стан душі. Натомість той, хто уявляє себе жертвою сваволі правителів, є небезпечним для влади шаленцем.
В І. Андрича знаходимо також одну з можливих відповідей
на питання фатальної привабливости Поразки. Поет Морі Іпо,
герой оповідання «Оповідь з Японії», після смерті страшної цариці Ау-Унг і перемоги своїх товаришів-змовників, несподівано
відмовляється розділити з ними перемогу і владу так, як ділив
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колись труднощі боротьби. У листі, який він передає своїм колишнім соратникам, Морі Іпо пише: «…Ми, поети, на відміну
від інших людей, вірні лише у нещасті, а тих, кому добре, ми залишаємо. Ми, поети, народжені для боротьби; ми — пристрасні ловці, але здобичі не їмо…» Заколисані власним успіхом, нові
правителі не захотіли читати листа до кінця, перейшовши до
важливішого питання про експорт та мито…
Отже, чи потрібні переможцям поети і письменники? Потрібні, ясна річ — здивується дехто. Адже мусить хтось оспівувати
їхню велич! Але яким він буде з часом, той портрет Переможців?
Чи не почнуть непомітно зникати з нього обличчя колишніх
соратників — теперішніх іншодумців, а з часом несподівано
з’являтися нові? Яким він буде, портрет Перемоги? Чи не повторить його автор долю вайлдівського Безіла Голворда, небажаного
і наділеного чутливим сумлінням свідка? Із часом молода, квітуча Перемога з картини вже не буде нагадувати своїх творців, які
подарували їй колись своє обличчя. Можливо, дратуватиме своєю вічною, незмінною молодістю. Або просто почне видаватися чужою. А якщо художнику вдасться новий «портрет Доріана
Ґрея», чи не помітять із жахом вічно молоді переможці, що досконалі риси Вікторії дедалі більше нагадують загострені сумом
риси її вічної сестри? Бо портрет кожної епохи складається з цих
двох облич — обличчя Перемоги й Поразки.

Алла Татаренко

Мілош Црнянський — герой
постмодерної епохи
«Я був типовим явищем свого часу», — любив повторювати
Мілош Црнянський, і ця фраза продовжує невтомно кружляти
просторами сербського постмодерну. Йдеться не про розвідки
з історії літератури: Црнянського люблять цитувати в автопоетичних та есеїстичних текстах, розмірковуючи про актуальні літературні події та про власне творче «вірую». Ще один експліцитний доказ постійної присутності цього письменника в сучасній літературі знаходимо у тому, що він, поряд з Іво Андричем,
належить до улюблених літературних героїв постмодерних авторів. Ці літератори часто з’являються у парі, причому в творах
різної жанрової організації: у романі Милисава Савича «Рубці
тиші», в оповіданні Милована Марчетича «Парламентський
парк», у поезії та есеїстиці Милана Орлича… Автори призначають цим письменникам різні ролі, і перевтілення, які вони переживають, переходячи до категорії літературних персонажів, можуть бути темою окремого дослідження.
Црнянський — літературний герой з’являється і в оповіданні
Мілорада Павича «Смерть Мілоша Црнянського», незвичайності якому надає саме вибір протагоніста: як відомо, просторами оповідей автора «Хозарського словника» найчастіше мандрують письменники-сучасники (включно із самим Павичем),
а також літератори епохи бароко та Просвітництва, до яких
він, ще й як історик літератури, має особливу симпатію. У вуста М. Црнянського — рідкісного модерніста, який опинився
у Павичевому художньому просторі — автор вкладає свої роздуми про таємниці оповіді й писання… Народжується питання: чи йдеться про діалог двох літературних епох, про духовну
спорідненість письменників, чи про спільні поетичні засновки, на яких будуються їхні твори? Відповідь на нього пошукаємо у літературних висловлюваннях самого Црнянського, у його
«Коментарях», які цілком виправдано викликають зацікавлення
літературних критиків, літературознавців та письменників, і передовсім — у «Поясненні “Суматри”».
Пошуки духовних коренів постмодерністських експериментів із формою приводять нас до модерністського бунту проти
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традиції, хрестоматійним вираженням якого є «Пояснення».
Побачений із постмодерністичної перспективи, цей експерсіоністський маніфест пропонує нові, додаткові можливості інтерпретації. Відмова від кліше, загальноприйнятих форм, традиції
(передовсім, поетичної) має значно ширшу основу і далекосяжніші для усієї сербської літератури ХХ ст. наслідки. «Чиста форма
екстазу», що дається «безпосередньо», звучить справді експресіоністично, хоча констатація «ми не вкладаємо все це до готових
форм» веде далі, до усвідомлення нової форми, яка базується
на абсолютно інакшому ставленні до мови. Постмодерністська
розкутість мовної гри накреслена вже у «Поясненні “Суматри”»:
«Ми звільнили мову від банальних кайданів і слухаємо, як вона,
вільна, розкриває нам сама свої таємниці». Не йдеться про експресіоністське самовираження через мову, йдеться про сповідальний монолог самої мови… Яскраво виражений інтерес до
оніричного, помітний у сербській постмодерній фантастиці,
знаходить пояснення у словах Аристотеля («Наяві ми всі живемо в одному світі, а уві сні — кожен у своєму!»), які наводить
Црнянський, сягаючи уявлення про літературу як про сон, параболічну картину якого дає Борхес.
Не менш цікавою з точки зору літературних паралелей видається турбота про читачів, яку демонструє у своєму маніфесті
письменник: «Віримо у тих невидимих, переорієнтованих слухачів та читачів наших!». З вірою в отих читачів він пише автопоетичні коментарі, що перетворяться наприкінці ХХ ст. на окремий літературний жанр. Як стверджує сербський письменник
М. Орлич, «коментар тут розуміється як суміш, гібридний продукт коментаря sensus stricto, мемуарів і, звичайно, всепроникного есеїзування», а історик сербської літератури М. Ненин називає їх «романізованою автобіографією». У випадку «Коментарів
до “Лірики Ітаки”», читач, однак, не завжди має справу з текстами, об’єднаними спільною концепцією. У зібранні творів
М. Црнянського під таким заголовком знаходимо все приналежне до цієї теми. Включення до спільного блоку текстів, які писалися протягом кількох десятиліть, дозволяє побачити не лише
зміни оповідної перспективи, але й зміни письменницьких наративних інтенцій. «Коментарі», по суті, є частиною автобіографії
М. Црнянського, пов’язаною з періодом Першої світової війни,
і в несподіваний, непрямий спосіб доповнюють його літературні свідчення, надаючи їм нового виміру. Ліричну поезію «Слід»
супроводжує досить сухий коментар, який жодним чином не
розкриє читачам таємниць любовного життя письменника, тоді
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як до віршів, що не містять еротичного компоненту, додаються
коментарі сповідально-емоційного характеру. Црнянський підважує наївну віру читача у міметичну модель, у літературу, яка
йде за життям і переносить його у художні твори — у вірші як
безпосереднє відображення поетових переживань.
Постмодерний читач напевно зауважить, як часто у «Коментарях» розповіді про жінок переплітаються з розповідями про книжки, які вони читали або які прочитав завдяки їм
Црнянський. Сторінки «Коментарів до “Лірики Ітаки”» стають
місцем зустрічі життя та літератури. І не лише вони: пишучи
розділи «Щоденника про Чарноєвича», який власне не є класичним щоденником (і розповідає не тільки про Чарноєвича), письменник, ховаючись за маскою оповідача, створює винятково цікаву модель: приклад стирання межі між реальним та фіктивним
у тексті. Його фраґментарна, дисперсна структура свідчить і про
сприйняття світу як хаосу, і про створення умов для вільної циркуляції літературного матеріалу, який реальне перетворює на літературне, а літературному надає статусу реального. Протагоністки
його справжнього життя обертаються випадковими перехожими,
образами-статистами, що залишаються в тіні літературних героїнь роману. Маскуючи сліди дійсності та не бажаючи при цьому
її зректися, Црнянський майстерно вмонтовує її у романну картину. На перших сторінках «Щоденника про Чарноєвича» автор
згадує молоду пані з двома дітьми, дружину майора Штурма, яка
пізніше загубиться серед інших випадкових мандрівників життям головного героя. І лише прискіпливий читач (і перекладач,
засуджений на хворобливу увагу до кожного слова), запитає себе,
чому герой каже: «І було обридливо банально: як вони увивалися
довкола неї». Пояснення неприємного відчуття протагоніста знаходимо на незвичайному місці, у «Коментарі до “Здравиці”», написаному через багато років. Довідаємося, що, схоже, через цю
жінку Црнянський приїхав до Нового Саду і там залишився і що
пізніше разом із нею він був заарештований у Сегеді при спробі
перейти кордон із Сербією: «Звідки тут ще і я, про це довго оповідати і це нікого не стосується. Давно мертвий той відомий новосадський музикант і той відомий офіцер, мертва й вона.
Я слухаю ще стукіт лише мого серця.
Cor meum vigilat.
Отже, «Коментар до “Здравиці”» розповість про героїню «Щоденника про Чарноєвича», але про сам вірш розкаже дуже мало…
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Коли перелічують жіночі образи «Щоденника про Чарноєвича», всі перемоги й пристрасті того, хто гордо, «як Казанова»,
пише свої нотатки, переважно згадують Мацу, анонімну польку, сестер Марію та Ізабелу, в той час як дівчина з дивним ім’ям
Луся залишається у тіні. Та, яку герой обрав («Я вибрав одну.
Оту»), яка мала теплі вуста, і яку він пристрасно цілував у лісі
(«Я цілував її, так, ніби у мене в усьому світі не було нікого, крім
неї»). Привілейований у творах Црнянського простір (ліс із червонавими верхівками) надає цьому епізоду особливого значення — в певний момент відбувається злиття піднесеної любові до
червонастих дерев та тілесного бажання (невипадковою є паралель із птахом, якою закінчується цей фрагмент). У «Коментарі
до “Солдатського вірша”» Црнянський розповість про свою
знайому Лусю: «Осінь гарна й тепла, і ми купаємося у Дунаї,
у Крицендорфі. Луся Райцес (з Лемберґа) така красуня, що люди
збираються подивитися, як вона виходить з води, як Анадіомена».
Багато десятиліть Црнянський пам’ятатиме красу Лусі зі Львова
і розповість про неї у кількох рядках «Коментаря». Хто знає,
як виглядав би «Коментар до “Щоденника про Чарноєвича”»,
який Црнянський збирався написати, але й він, напевне, не розказав би читачам більше від художньої прози, у яку вплетений
життєвий досвід. Може, саме тому письменник і не написав того
Коментаря?
Хоча «Щоденник» розглядається зазвичай як експресіоністське
свідчення про Першу світову війну, він пропонує і більше, і менше від цього. На першій його сторінці читаємо: «І, переповнений спогадами, я пишу їх гордо, як Казанова, для тих, хто горів
у пожежі життя і хто зовсім розчарований». Згадуючи великого
коханця, Црнянський спрямовує увагу отого переорієнтованого
читача на ще один рецепційний ключ, на ще одну можливість
прочитання книги. І в той час, як щоденник зазвичай служить
прихистком для дорогих спогадів або принаймні подій, які автор вважає гідними пам’яті, «Щоденник про Чарноєвича», вочевидь, ним не є: «я пишу багато чого, про що неохоче згадую».
Справжній щоденник биття серця залишається у вгадуваному
підтексті. Заслуговує на увагу і наполягання на «писанні», а не
«записуванні», «нотуванні» спогадів — що знову кличе до постмодерного дискурсу, в якому робиться наголос на літературному характері записів. Вигаданий досвід замінює реальний, який
письменник ревниво береже для себе, і який часами «пробивається» крізь текст, як промінь сонячного світла. Ті моменти істини позначені певними фаворизованими реченнями, на особливе
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місце яких вказує постійне повернення до них письменника.
Знаходимо в Црнянського і цікаві приклади автоцитатності, які,
безумовно, заслуговують на увагу. У любовному епізоді з молодою полькою раптом зринають речення з оповідання «Адам та
Єва» (1918). Той самий місяць листопад, зародження кохання, яке
співпадає з першим снігом, чисті вуста героїні, молодої і тоненької, «як дівча, яке вперше їде на бал», її тіло, «яке вміло лише цокотіти зубами від пристрасті». Той самий поетичний опис її рук,
зауваження, що вона читала Ніцше, але цього разу слова «висока
жінка» з’являються у лапках.
Використання лапок породило також певну інтертекстуальну
загадку. Якщо в оповіданні «Адам та Єва» Црнянський вустами
класичного оповідача каже: «Він ніколи не бачив її грудей. Вони
були маленькі, ніжні і мали глибоко пристрасно темний фіолетовий цвіт», то в «Щоденнику про Чарноєвича», після слів наратора: «Я ніколи не бачив її грудей», — іде фраза: «Вони були маленькі й ніжні і мали глибокий страшно фіолетовий цвіт», — яка
тепер належить коханці протагоніста, котра немов цитує якийсь
роман, перетворюючи «пристрасно темний фіолетовий цвіт»
на «страшно фіолетовий»… І навпаки: фраза «Вона спала добре,
відколи знає мене, вона спить добре» дістає несподівані лапки
у «Адамі та Єві» («Вона спала добре, відколи його знає, завжди
спить добре»), щоби знову прозвучати трохи штучно, як цитата.
Хто знає, кому були адресовані ті мовні ігри, але цей приклад
автоцитатності видається достатньо навмисним і знову підштовхує до роздумів про балансування письменника на тоненькій
линві жанру щоденника. І якщо «Щоденник про Чарноєвича»
має статус ліричного роману (хоча сам Црнянський, у тих-таки
«Коментарях», уникає такого або інакшого жанрового визначення свого твору), в якому перетворення фактів на літературну
матерію є цілком очікуваним прийомом, створення нової фікції
із засади «вірогідного» жанру коментаря заслуговує на увагу дослідників.
Прикладом подібної метаморфози може слугувати і «Пояснення “Суматри”», якому, здається, можна вірити такою ж мірою,
як і літературним творам Црнянського, що видають себе за міметичні. Згадаймо останнє речення цього найславнішого коментаря
Црнянського, що завершує розповідь про те, «як створюється така
поетична, гіпермодерна маячня, як “Суматра”»: «Потім у Новому
Саді у готельному номері я зробив з того всього вірш». Однак
«Суматра» має інакшу «поштову адресу», яка вказує на місце її написання. Під цим віршем стоїть: Белград, Братів Недичів 29…
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Тоді якого ж вірша написав Црнянський у новосадському готелі? Схоже, це був якийсь інший, до якого додається «Пояснення
“Суматри”… Що це: літературна загадка, цікавий інтертекстуальний хід чи лише один з проявів бунтівного духу творчості
Црнянського, що перетворює письменника з «типового явища
свого часу» на героя постмодерної епохи?

Алла Татаренко

Сербське відлуння поетики
Бруно Шульца
Творчість Бруно Шульца здобула популярність у Сербії ще
в 60-ті роки ХХ ст. з появою «Цинамонових крамниць» у перекладі Стояна Суботина (1961). Проза видатного модерніста неодноразово перевидавалася, з’явилися і продовжують з’являтись
нові переклади його художніх творів і листів. Свідченням важливості феномену Шульца для сербської культури є також тематичне число літературного часопису «Градац» (№ 148–149, 2003),
присвячене польському письменнику. Редактор цього номера,
літературознавець Бранислава Стоянович включила до нього не
лише тексти самого Бруно Шульца і добірку розвідок про нього,
написаних відомими дослідниками його творчості («шульцологами»), але й автопоетичні есе «шульцоїдів» — сучасних сербських письменників, які є продовжувачами поетикальної лінії
автора «Цинамонових крамниць».
Одним із перших про свою поетикальну близькість до прози
Шульца заявив видатний сербський письменник Данило Кіш
(1935–1989). Зіставне дослідження його роману «Сад, попіл»
(1965) та прози Бруно Шульца вказує на креативне прочитання
сербським прозаїком «Цинамонових крамниць» та «Санаторію
під Клепсидрою», результатом якого є інтертекстуальний діалог поетик. Творчий розвиток автором «Гробниці для Бориса
Давидовича» поетики Шульца сприяв, без сумніву, її закоріненню в сербській літературі. У сучасній сербській прозі її вплив
відчувається у творах Йовиці Ачина та Мирко Демича, у поезії
Драгана Бошковича та Зорана Джерича (який є також «шульцологом»). Значної уваги заслуговує вивчення особливостей
презентації художнього світу Шульца через фікційну реконструкцію біографії польського письменника у романі М. Демича
«Бурштин, мед, горобина». У цьому огляді зупинимося також на
своєрідній імплантації поетикальних принципів Б. Шульца в художню тканину поезії Д. Бошковича і на функціонуванні образу
Шульца в творчості цих сербських авторів.
Творчість Данила Кіша може вважатися своєрідним вузловим
пунктом, у якому перетинаються минуле й майбутнє поетики
автора «Санаторію під Клепсидрою», модерне і постмодерне.
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Сприйнявши твори Шульца як спадщину своєрідного літературного батька, Кіш плідно її використав і розвинув, наблизивши Шульца до наступних генерацій сербських письменників, які
вчилися літературної майстерності в автора «Енциклопедії мертвих». Заслуговує на дослідження і феномен «зворотного впливу»:
перекладачі творів Д. Кіша польською мовою (свідомо чи несвідомо) намагалися максимально наблизити його стиль до стилю
Б. Шульца, нерідко за рахунок доповнень тексту «шульцівськими» метафорами й описами [10]. Це підсилювало сприйняття
сербського письменника польськими читачами як «шульцоїда»,
але й ще більше наближало до них його прозу. Кіш у польському перекладі — новий Шульц, що змушує згадати слова сербського письменника про ситуацію міжмовного відлуння, коли
оригінал доходить до читача «як потрійна луна одного далекого
голосу» [2: 226].
Говорячи про Данила Кіша як представника критичної літератури, у якій етика стоїть на першому місці, визначний сербський
літературознавець Предраг Палавестра вказує, що перші поетикальні орієнтири такої літератури поставив один із Кішових літературних вчителів Бруно Шульц. У висновках, які польський
письменник робить в огляді «Фердидурке» В. Гомбровича, можна, на думку дослідника, «розпізнати поетику Данила Кіша, яка
робить його письменником “критичної літератури”» [4: 68].
Літературні референції, інтертекстуальність, важкий синтаксис
засвідчують, на думку Світлани Бойм, його приналежність до
уявної спільноти східноєвропейських космополітів, яка не визнає національних кордонів і корені якої — у творчості Вітольда
Гомбровича та Осипа Мандельштама, і Кіш належить до цього
«високо індивідуалізованого літературного культу».
Найбільше слідів шульцівського «рукопису» знаходимо у вже
згаданому романі Д. Кіша «Сад, попіл» (1965)*. Спільними для
обох письменників є місце (Центральна Європа) і час, який видається міфічним, несправжнім. Колір цієї прози — колір цинамону, кориці, колір старих, вицвілих фотокарток, хоча в ній не бракує інших барв. Ліричні герої обох письменників сприймають
світ через колір і запах, радше інтуїтивно-чуттєво, аніж розумово-раціонально. Літературознавці помітили поетикальну спільність прозаїків, про «гени» прози польського письменника згадував неодноразово у своїх автопоетичних творах і сам автор «Саду,
попелу» [7]. Про вплив Шульца на творчість Д. Кіша докладно
* Польський переклад роману молодого сербського письменника з’явився
надзвичайно швидко (1967 р.).
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пише сербський дослідник Петар Піянович [5]. Німецький славіст Єрг Шульте детально порівнює «календар» творів обох авторів і розглядає ліричний роман Кіша як коментар до прози його
літературного попередника [6]. Вивчення численних паралелізмів та типологічних сходжень приводить окремих дослідників
до висновку про вторинний характер художніх пошуків молодого Кіша, якого трактують як наслідувача стилю Шульца. Така
думка дещо спрощено представляє творчі інтенції автора «Саду,
попелу» і залишає без відповіді питання про доцільність такого
відвертого наслідування. Не викликає сумніву захоплення сербського автора оповіданнями польського письменника (у бібліотеці Кіша збереглося два примірники перекладів «Цинамонових
крамниць», сербський (1961 р. видання) та французький (1978 р.),
натомість спосіб, у який він реактивує його поетику, заслуговує,
на нашу думку, на детальніше вивчення.
Як відомо, «Сад, попіл» є частиною «Родинного циклу»
Д. Кіша, до якого входять також циклізовані оповідання «Ранні
печалі» (1969) та роман «Клепсидра» (1972). «Родинний цирк» (як
любив називати цей цикл автор), що об’єднує три стилістично
гетерогенні й багатошарові твори, можна вважати динамічним
прозовим цілим. Такому трактуванню сприяє й відкрита форма
цих текстів. «Ранні печалі» були доповнені пізніше оповіданням
«Еолова арфа», а «Клепсидра» подає з іншої оповідної перспективи образи роману «Сад, попіл». «Отже, “Клепсидра” є третьою й останньою книгою родинного циклу і, гадаю, що саме так,
як своєрідна трилогія, ці книжки набувають свого правдивого
значення “роману виховання”. Тому що саме в такому зв’язку ці
три книжки показують, у двох різних планах, в якомусь химерному паралелізмі, розвиток не лише головних дійових осіб, які
в цих книжках шукають одне одного і доповнюють, але показують також дозрівання цих двох особистостей і щодо творчості:
коли особа, названа А. С., ідентична з особою письменника, тоді
ці три книжки, в такому порядку, у певний спосіб і одночасно —
Bildungsroman літературної біографії» [8: 17]. Метою створення
«Родинного циклу» було, без сумніву, випробування можливостей різних жанрових форм, про що автор говорить метафорично: «“Ранні печалі” — замальовка в блокноті (щоправда, кольорова), “Сад, попіл” — малюнок графітом на полотні, на який
лягли темні фарби “Клепсидри” (…)» [8: 52]. До намірів автора,
очевидно, входили й експерименти зі зміною перспективи оповіді (в дусі актуальної теорії, а також і практики французького
«нового роману»).
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Обравши автобіографічний сюжет, Кіш використовує можливості прустівської моделі, але робить це у поєднанні з іншим
поетикальними ключами. Якщо у «Клепсидрі» помітними є особливості «нового роману», наслідування кінематографічної техніки, у «Саду, попелі» не менш (навіть більш!) відвертим є використання художніх здобутків Шульца. Водночас, саме цей ліричний роман є найбільш автобіографічним за духом. Якщо пригадаємо, що Кіш зробив протагоністом свого першого роману
«Мансарда» (теж з латентними елементами автобіографії) homo
legens-a, а себе вважав громадянином Літературної республіки,
не здивує факт, що літературу, «гени прочитаних книжок», він
трактував як частину власної біографії. Тому дозволимо собі припущення, що оповідання Шульца він сприйняв як розповідь про
своє дитинство, чарівним чином занотовану польським письменником*. Наслідування стилю, настрою, звернення до подібних
мотивів і топосів диктувалося наміром Кіша підкреслити цю подібність і — що видається принципово важливим у поетикальному плані — продовжити розвиток розпочатої у «Мансарді»
лінії надання своєму творчому світові літературоцентричного
характеру. Літературна транспозиція власної біографії відбувається у цього протопостмодерніста через створення інтертексту,
в основі якого лежить проза Шульца. Саме така автобіографія
є для homo legens-a Данила Кіша найавтентичнішою.
Справді, у ранній біографії польського і сербського письменників виявляється чимало паралелей. Вони обидвоє втрачають
рідний дім. Під час Першої світової війни згорів будинок на
площі Ринок у Дрогобичі, в якому жила родина Шульців. Не залишилося будинку в Суботиці, в якому провів свої перші роки
Д. Кіш. За свідченням-реконструкцією Бошко Крстича («Потрага
за улицом дивлих кестенова. Суботичке успомене (на) Данила
Киша», Сремски Карловци, 1999), на його місці посаджено дикі
каштани, описані у «Ранніх печалях». З 1942 по 1947 рр. родина письменника живе у Керкебарабаші, на батьківщині батька.
Цей будинок теж планують зруйнувати, зазначає у нарисі «А і Б»
Д. Кіш [2]. У цій же коротенькій замальовці, у першій її частині,
він згадує батька, який є головним персонажем, центром літературного всесвіту «Родинного циклу». Батько Кіша, Едуард Кіш,
службовець залізниці, автор міфологізованого письменником
«Розкладу руху», загинув у Освенцимі 1942 р., тоді ж, коли загинув від кулі гестапівця Бруно Шульц. Як і автор «Цинамонових
* Дивовижні паралелі між життям і літературою нерідко тематизувалися
Д. Кішем.

166

СЕРБСЬКЕ ВІДЛУННЯ ПОЕТИКИ БРУНО ШУЛЬЦА

крамниць», Кіш-старший був за гороскопом Раком, і ця деталь
відіграє помітну роль у творах «Родинного цирку». Ці та деякі інші збіги не могли залишитися поза увагою Данила Кіша,
який любив повторювати, що випадковостей не буває. Він «проживає» у «Саду, попелі» свою біографію через інтертекстуальне прочитання «Цинамонових крамниць» та «Санаторію під
Клепсидрою».
Особливо це помітно у створенні образу батька. Батько для нього — «був з іншого світу, останній, певно, нащадок середньоєвропейського неврастенічного єврейського міщанського класу, який
розпадався і передчував скорий кінець» [9: 254]. Шанувальники
творчості Шульца можуть використати цю характеристику для
тлумачення образу батька в його оповіданнях — батька-носія таємниці Книги і батька-дивака, батька, який зникає на очах читачів. Культурологічні стереотипи у представленні єврейства (психоаналіз, торгівля*, бездомність, яка знаходить втілення в емблематичній фігурі батька-Агасфера), які бачимо у Кіша, значною
мірою (фантастичніше, а водночас реалістичніше, що у даному
випадку не сприймається як протиріччя) присутні й у Шульца.
В одному зі своїх інтерв’ю Кіш згадує намір відтворити три погляди, три підходи до дійсності, в якій фігура зниклого Е. С.**
є центральною фігурою світу, який зник. «Розклад руху» передбачав фіксацію приїзду, тому батько (Вічний Жид) не може зупинитися і закінчити його. Сербська дослідниця Марія Митрович
[3: 125] вказує, що модель особистості водночас душевно хворої
і геніальної, величної і ницої, образ людини, яка є великим авторитетом і предметом насмішок, Кіш «запозичив» у Шульца, але
роль, яку він призначив Батькові у своєму метаромані «Сад, попіл», вимагала відходу від цього типу фантастичного образу.
У наступному романі «Клепсидра» Кіш пробує відтворити дух
епохи, «всі елементи, з яких той світ складався, пару хмарини, яка
обвивала той світ і яка зникла» [9]. Одним із способів збереження аури минулого є листи. Героїня оповідання Кіша «Червоні
марки з Леніним» спалює листи свого коханого М. О. — і це чин
прощання, руйнування світу, з неможливістю реконструювати
його пізніше без цих листів. Світ Шульца теж неможливо реконструювати повністю без його листів, які були важливою частиною його життя. Згоріли листи Шульца до Зоф’ї Налковської,
втрачені під час війни його листи до Юзефіни Шелінської…
* Батько (у) Шульца — власник крамниці, дід Кішового ліричного героя —
торговець пір’ям.
** Батька у Кішовій трилогії звати Едуард Сам (Е.С.)
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Коханець Налковської в спаласі ревнощів спалив унікальну
книжку Шульца з оригінальними ілюстраціями, з присвятоюлистом. Зрештою, «Цинамонові крамниці» й постали з листів,
написаних до Дебори Фогель. «Що від нас залишиться, панове,
крім любовних листів?» — це запитання двічі лунає на сторінках останнього прозового циклу Д. Кіша «Лютня і шрами» [2].
З. Налковська пише у «Щоденнику» про листи Шульца, порівнюючи їх із листами хорватського класика Мирослава Крлежи.
Про його листи згадують всі жінки, які відіграли в житті письменника певну роль. Шульц жив у тих листах. А реконструкція
світу батька у «Клепсидрі» відбувається через відчитання його
«Листа», який називається також «Великим Заповітом».
Недаремно знавець творчості Д. Кіша та Б. Шульца, сербський прозаїк Мірко Демич обирає для свого роману про автора
«Цинамонових крамниць» форму любовних листів. Модерніст
Шульц у романі «Бурштин, мед, горобина» піддається постмодерністській трансформації. Його живий, тілесний світ проходить через випробування текстом — невипадковим є використання топосу листа як посередника між життям і його представленням на папері. Життя олітературнюється, листи є не простим
описом подій, а складними картинами переживань, викладеними в певній формі. Референтом у них виступає не сама реальність, а її рецепція автором листів, і саме з нею співвідносяться
картини представленого світу.
Топос знайденого рукопису має у романі Демича форму знайдених листів Шульца до його дами серця, і, свідомий неоригінальності такого прийому, письменник піддає його іронічній
інтерпретації. У своєрідній передмові, листі, під яким Демич
поставив підпис видатного польського шульцознавця Єжи
Фіцовського, його герой-науковець висловлює своє невдоволення зверненням до цього прийому. У ролі персонажа фікційного
твору, причому того, що виконує по-постмодерністському наголошену роль автора своєрідної передмови, виступає відомий
учений, який чимало зробив для відтворення біографії Бруно
Шульца. Але й він є частиною світу фікції, як і автор анонімного листа до редактора видавництва, що є своєрідною післямовою
роману. Цим додатково наголошується можливість існування
листів, зображених у них подій, виголошених думок. Героями літературного твору стають не тільки Бруно Шульц та його (можлива) кохана, але й дослідники його творчості, видавці творів про
нього (Ч. Вишнич, у видавництві якого вийшов роман Демича),
які є частиною одного шульцівського всесвіту.
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Розмивання меж між реальним і документованим та можливим і псевдодокументованим відбувається в координатах створення літературної дійсності, яка в епоху постмодернізму урівнюється в правах із життєвою та оніричною. Цікавим є і вибір
поля «обережних припущень» — епістолярна спадщина як місце збереження таємниці, як справжнє, приховане життя письменника. Перша інтертекстуальна паралель, яка з’являється
(і превентивно згадується самим автором у «передмові») — паралель до листування Кафки з його коханою Міленою Єсенською.
Незнайомка з роману Демича — перекладачка, як і Мілена. Саме
вона перекладає листи Шульца німецькою, щоби приховати їх
від сторонніх очей, а крім того залишає на їхніх берегах коментарі. Цікаво, що листи-відповіді жодної з адресаток письменників
«не збереглися». Листи Мілени до Кафки «дописувалися» фантазією літераторів (такі спроби існують, принаймні у сербській
літературі), і, можливо, саме тому в романі М. Демича, поряд
із численними листами Шульца, є лише один лист до Шульца.
М. Кундера, який у романі «Безсмертя» запідозрив Беттіну
у фальсифікації листів-доказів кохання Гете, міг би запідозрити
і адресаток Кафки і Шульца: заміжні дами, попри засоби конспірації, зберігали любовні листи, а архіви вільних від подружніх
зобов’язань письменників не містять їхніх відповідей. Таке припущення, звичайно, аж ніяк не є спробою звинуватити Мілену
Єсенську в корегуванні кореспонденції або в байдужості до
Кафки; нашою метою є вказати на паралелізм у моделі листування: реального (Кафки і Мілени) та вигаданого (Шульца і його
дами в романі Демича).
Листи (які у «передмові» до роману згадуються як можливий
рукопис «Месії») продовжують існувати і після загибелі автора.
У цьому відмінність фікціоналізації образу Шульца Демичем
від спроб його попередників. Давид Гроссман та Цинтія Озік
звертаються до можливостей розповіді про продовження життя Бруно Шульца (в романі «See Under: Love» це фантастичний
сюжет про втечу письменника до Гданська і перетворення у морі
на лосося, а в романі «Месія зі Стокгольму» — історія своєрідної реінкарнації письменника у позашлюбному синові, який
шукає втрачений твір свого батька). Ці письменники створюють
відверто вигаданий сюжет, відштовхуючись від завершеної історії життя Шульца, обірваного в 1942 р. Світ цинамонових крамниць для них є мертвим, як і автор оповідань про нього, тому
письменники звертаються до теми пошуків його спадщини у виразно постшульцівський час. М. Демич, натомість, оживляє цей
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світ, транспонуючи у вигадані листи думки, вичитані у творах
Шульца, а також власні ідеї, навіяні роздумами про них.
«Що від нас залишиться, панове, крім любовних листів?»
З. Налковська у щоденнику зазначає, що для її еротичних захоплень завжди був важливий особливий світ чоловіка — і цей світ,
поза сумнівом, жив у листах Шульца до письменниці, яку він, за
її власним свідченням, обожнював. Ці листи, як і листи героя роману Демича, не вимагають відповідей, адже їхні автори пишуть
їх як для прекрасних адресаток, так і для себе. Листи Шульца
в романі «Бурштин, мед, горобина» постають як основа його внутрішнього світу, за якими він може бути відтворений. І тут знову
пригадаємо Кіша: створення текстуального світу в «Клепсидрі»
починається з листа батька, Е. С.
Проза польського письменника надихнула сербського поета (і відомого знавця творчості Д. Кіша) Драгана Бошковича,
у збірці якого «Запаморочення, брехня і картонний Вавилон»
знаходимо відлуння метафорики Бруно Шульца. Саме відлуння,
оскільки йдеться про реінтерпретацію символів і нове їх прочитання в епоху, позначену рисами постгуманізму. Нове прочитання здобувають не лише традиційні образи та символіка, але
й барви і запахи з оповідань Шульца. Наголошена тілесність світу природи, яка є зовнішнім, часто дивним і почасти ворожим
первнем для протагоніста «Цинамонових крамниць», втрачає
у Бошковича рису еротичного буяння. У його віршах герой не
може зустріти в саду обідранця Пана, бо, на відміну від шульцівського Дрогобича, Новий Белград — символ урбаністики другої
половини ХХ століття — не передбачає чергування кам’яниць
і садів. Головний герой Шульца живе на площі Ринок — у самому серці міста, околиці якого є таємничим садом. Його світ поділений на дві частини світу: знайомий центр, вулиця Крокодилів
і вулички з таємничими крамницями кольору цинамону. Цикл
«Будівництво вежі» Д. Бошковича вводить нас у світ будинків-веж,
які є вавилонськими за взаємним нерозумінням її відчуджених
жителів. Вірші носять промовисті заголовки «Передмістя (без
перспективи)», «Мікрорайон кольору цинамону (з перспективи присадкуватої жінки)», «Центр міста (з нашої перспективи)».
Колір Шульцової таємниці (цинамоновий) стає безбарвним, безликим кольором мікрорайону, центр міста виявляється смітником, позбавленим прикмет урбаністичного характеру:
У вікні жінка присадкувата, апатична наче ворона.
Запізнілий вітер вповзає крізь шпарку замкову
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Пісок засипає вітрові очі
Дієслова спітнілі, смертники всі присутні
Під офіцерським мундиром склянка води
Краї хмарочосів крають дні повоєнні
На великі скибки для казкової трапези
Вуж, усміхаючись сонцю,
виводить хвостом ім’я цинамонове
БРУНО ШУЛЬЦ
У вікні жінка присадкувата, апатична наче ворона.
(«Мікрорайон цинамонового кольору»)*
У світі віршів Бошковича, у місті-передмісті немає периферії, бо воно позбавлене центру. І якщо прийняти до уваги автопоетичне есе автора, в якому він вказує на паралелі з реаліями
свого дитинства [1], така побудова поетичного міста теж є паралеллю до життя: Новий Белград, де виріс поет, не має центру.
Побудований як втілення нової урбаністичної мрії, він водночас є частиною столиці Сербії і окремим містом, зі своїм особливим способом життя, з окремою (літературною) міфологією. Якщо в оповіданнях сербського прозаїка Михайла Пантича
Новий Белград постає як символ самотності сучасної людини,
у Д. Бошковича люди зникають з нього взагалі. Залишається
присадкувата жінка, яка оглядає пейзаж, позбавлений людського елементу (та й невідомо, скільки гуманного залишилося у ній
самій), а також ті, хто дивиться, щоб інші побачили — нечисленні «ми», до яких належить ліричне «я»:
Стоїмо в центрі міста
Де зникає й останній сенс
І дивимось лиш для того щоби ви теж побачили
Сонце розбите як тарілка
Сорок сім годин на небі повішене
Невловиме календарем
Бачимо церковні дзвінниці
Заточені хмарами-різцями
Колодками захищені помешкання
Наших двійників які
Розмовляють самі з собою
(«Центр міста»)

*

Уривки з віршів Д. Бошковича подаємо у власному перекладі.
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Цивілізація скрізь залишила свій незнищенний слід, як автолак
на крилі чайки, що опускається на смітисько у цьому вірші, а інтертекстуально «прилітає» сюди з коміксу Германа «Джеремая»,
з «Зими клоунів». У світі Бошковича є місце для літературної
реальності, стіни якої зробив прозорими Д. Кіш. Б. Шульц легко долав кордони між реальним і фантазійним, між явою і сном.
Д. Бошкович не менш легко стирає розмежування між життєвою
і літературною, мистецькою реальністю, які є рівноправними
частинами його світосприйняття та уявлення про світ.
Навіть цей короткий огляд креативної рецепції творчості
Бруно Шульца у сербській літературі дозволяє зробити висновок,
що життя автора «Санаторію під Клепсидрою» продовжується
у ній в інший, літературний спосіб. Його поетика розвивається
навіть тоді, коли бібліографи підвели риску під списком не лише
виданих, але й можливих творів Бруно Шульца.
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Алла Татаренко

Лицар сумніву Данило Кіш
Найкоротший і найстисліший роман про людське існування —
це ім’я, дати народження та смерті, записані на могилі. Ця епітафія — документ. Між двома датами — порожнеча, поле письменникових досліджень.
Данило Кіш
У долі письменника ніщо не є випадковим, навіть місце його
народження, — стверджував югослав, балканець, європеєць
Данило Кіш. Він прийшов на світ у невеличкому воєводинському місті Суботиці на югославо-угорському кордоні, а дитинство
провів у багатонаціональному Новому Саді, на пограниччі традицій та культур. Напівжартома-напівсерйозно він називав себе
єдиним югославським письменником цього світу, вперто не бажаючи додавати до свого прізвища національну «етикетку»,
опираючись, як він казав, «згубній привабливості прикметника».
У часи, коли стало надзвичайно популярним (і нерідко зисковним) бути насамперед сербським, хорватським, словенським,
а вже потім — письменником, Д. Кіш наголошував на другому
слові, обстоюючи права того, кого називав Homo Poeticus у нерівній боротьбі із Homo Politicus-ом.
А який «національний» прикметник мав обрати цей прозаїк
кафкіанської долі, роман про якого — ота порожнеча, поле письменникових досліджень — ще й тепер, через десять років після
його смерті, залишається недописаним? Батько його, угорський
єврей Едуард Кон, що у 20-ті роки поміняв прізвище на типово
мадярське Кіш, вільно володів трьома мовами, але єдиною мовою спілкування у родині була рідна для Данилової матері, чорногорки Мілиці Драгічевич, сербська мова. Від самого народження письменника супроводжуватимуть дві релігії, до юдейської та
православної пізніше, вже в школі, додасться ще й католицька,
разом із усвідомленням страшної провини — «єврейського гріха», яку відчує на своїх плечах маленький Данило. «Підступний
вплив біографії» не слабшатиме впродовж усього життя прозаїка. Не вважаючи себе єврейським письменником, Д. Кіш часто
говорив про свою східно-європейську єврейську долю, повторюючи слідом за Сартром, що «євреєм є не той, хто народився євреєм, євреєм стають завдяки іншим», згадуючи про численні нещастя, принесені «царською кров’ю» (алюзія до біблійних царів).
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Такий, а не інакший склад крові зумовив, на думку письменника, і невротичний страх батька — «хворобу центральноєвропейської єврейської інтелігенції»; приналежність до паріїв Історії
зробила маленького Данила свідком масових убивств угорськими фашистами новосадських євреїв та сербів, коли батька письменника порятувало лише те, що ополонка, куди скидали тіла,
була переповнена трупами (що, однак, не врятувало його від
Освенцима). Пам’ять про кулю, що влучила в шибу їхнього будинку під час погромів, про жовту зірку, яку носив батько і яку
приготували також і для сина, спогади про голод і страх — все це
за законами літературної транспозиції перетворилося на художні факти. Батько буде героєм його перших романів, буде втіленням вічного агасферівського прокляття, символом конкретно-історичного страждання, але буде також і приземленим образом
єврея, що шукає в алкоголі порятунку від страху.
У прозі Кіша дуже мало згадок про «прекрасну чорногорку»
Міліцу Драгічевич. Він вважав, що образ матері в літературі традиційно позбавлений іронії, на відміну від образу батька, а любов
до неї вважав надто патетичною, щоб бути описаною на сторінках художнього твору. Неможливість встановлення іронічної дистанції щодо матері примушує Данила Кіша обходити мовчанням
цей важливий сегмент духовного життя свого героя. Не можна,
однак, не згадати поруч із єврейською, батьківською, про чорногорську лінію письменника. У родині матері були видатні вчені
(наприклад, його дядько історик Рісто Драгічевич), письменники
та етнографи (воєвода Марко Мілянов, автор відомих Прикладів
людяності та героїзму), численні хоробрі чорногорські воїни.
Після кількох років, проведених в Угорщині, Данило разом
із матір’ю переїздить до Чорногорії. На відміну від просторів
дитинства, Кіш ніколи в своїх творах не говоритиме про країну
своєї юності. Тут він змужнів (і вперше побився із хлопцями —
в Угорщині єврейського хлопчину били навіть найслабші), тут
почалася його втеча у світ літератури. Віковічна чорногорська
традиція хоробрості та незалежності у поєднанні зі ще давнішою
традицією єврейського терпіння та страждання породжує не
тільки «етнографічний феномен», як жартома називав себе Кіш;
вона дає літературі ще одного сумного лицаря, благородного лицаря Сумніву Данила Кіша.
Сумнів — одне з небагатьох гасел, які відкривають читачеві
шлях до розуміння творчості югославського прозаїка. Його сумнів — невіддільна частина погляду на світ та літературу, життєве кредо і майже фізичний тягар. Саме з нього починається
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творчий пошук автора «Енциклопедії мертвих», його численні
експерименти з формою, подорож від однієї нав’язливої ідеї до
іншої, незмінним правилом якої є уникання повторів. Рушійною
силою Кішового пошуку новацій були сумніви у сенсі окремого літературного твору і літературної творчості як такої на тлі
песимістичної візії зникнення «Ґуттенберґової галактики». На
думку Д. Кіша, письменник стоїть «під зоряним небом, на якому
гаснуть зірки». Із цього меланхолійно-песимістичного бачення
реальності випливає усвідомлення значення сумніву як джерела цілого сучасного мистецтва, як «ліричного, інтелектуального
та філософського зерна кожного художнього твору», і водночас
констатація, що «сумніви у сенсі власного існування є двигуном
сучасного мистецтва».
Своїм Сумнівом митці протистоять спрощенню і примітивізації картини світу: це оті, які ще вносять неспокій та сумнів у всезагальну віру в світ та людину; це оті, що бачать проблему життя
і смерті не тільки під кутом зору «операцій пересадки свинячого
або мавп’ячого серця людині, або заморожування трупів, призначених для вічності», тому Д. Кіш вважає, що Сумнів є метафорою літератури та мистецтва.
Сумнів штовхає митця до пошуку (характерну маніфестацію
«часу сумніву» у літературі Кіш бачить у творчості Г. Флобера та,
передусім, у пошуках абсолютної форми Дж. Джойса). Прозаїк
піддає сумніву не тільки спрощений образ світу, створюваний
митцями; література, на його думку, має зазнати благодійного
впливу сумніву, щоб знайти ідеальну форму виразу. Пошуки такої форми й усвідомлення цих пошуків є для Д. Кіша ознакою
сучасного мистецтва.
Творчість автора «Гробниці для Бориса Давидовича» можна
назвати тривалим експериментом пошуку ідеальної модерної
форми, яка є не просто текстуальною конкретизацією змісту,
а й «здійсненою структурою для виробництва сенсу і значення».
У постійних пошуках нових шляхів втілення свого художнього
ідеалу Д. Кіш майже до невпізнання змінює «реґістр», манеру
письма, творчий почерк, що є, за свідченням самого автора, ще
одним виявом його постійного бунту проти загальноприйнятого,
проти обтяжливих для справжнього митця вимог споживацького суспільства — бути «впізнаваним», себто передбачуваним,
бути ремісником-майстром, чиї твори, склепані згідно зі смаками невибагливої публіки, мають постійного споживача.
Отож, відкинувши перевірені приписи, югославський письменник пускався щоразу в нову авантюру творення, в якій
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експеримент із формою займав одну з привілейованих позицій.
«Ця знаменита форма по суті є, передусім, певним типом стимулу, завжди новим відкриттям не тільки літератури, але й дійсності як такої; дійсність є такою ж загадкою, такою ж таємницею, як і самі літературні форми, за допомогою яких ми намагаємося її розшифрувати та зафіксувати».
Кожна книжка Данила Кіша є свідченням невтомного пошуку синтезу форми та змісту. Нова форма або її варіації народжуються не лише як реалізація задуму нової книги, експеримент
часто присутній в рамках одного твору. Кинувши навіть побіжний погляд на прозову спадщину Кіша (свої поетичні спроби
письменник не включив до зібрання творів, вважаючи їх лише
пробою пера), неважко помітити, що автор обирає складний
шлях експериментальних прозових форм. Свій перший роман
«Мансарда» (1962) Д. Кіш наділяє підзаголовком «сатирична поема». Сатира, як пояснював сам автор, спрямована проти його
власного ліризму та ідеалізму. Але й це прихильники соцреалістичної літератури витлумачили як вороже явище: адже й самокритика є критикою…
У першому романі Д. Кіш звернувся до автобіографічного ключа, до ліричної транспозиції пережитого. У наступному творі,
«романному репортажі» «Псалом 44» (1962) письменник звертається до документальної манери письма. Таким чином, уже перші романи Д. Кіша вказують на дві основні лінії розвитку творчості прозаїка: інтелектуальний ліризм та документальна література. Ці тенденції знаходять розвиток у творах т. зв. родинного
циклу: «Сад, попіл» (1965), «Ранні скорботи» (1969), «Клепсидра»
(1972). У центр оповіді Д. Кіш помістив Е. С., Едуарда Сама —
своєрідний символ зниклого єврейського світу Центральної
Європи. Родинний цикл буде також і першим кенотафом — порожньою гробницею, спорудженою в пам’ять про батька, який
зник у Освенцимі.
У «Ранніх скорботах» читач дивиться на події очима дитини, у романі «Сад, попіл» до дитинної перспективи додається
пункт бачення письменника, який ідентифікується із хлопчиком.
У третій частині циклу оповідь тяжіє до «майже божественної
об’єктивності», оповідач практично зникає.
Така зміна позицій і манери оповіді дала авторові можливість
створення різнопланової, багатовимірної картини подій, можливості трагічної дистанції, яку Кіш неодноразово використовував у творах із автобіографічним елементом. У романах трилогії
прозаїку вдається уникнути пастки домінуючої фабули, зайвої
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патетики та емоцій. Кіш вважав, що писати про жахи та нещастя, яких йому довелося зазнати під час Другої світової війни,
малодушно та принизливо, все одно що показувати рубці або
понівечені кінцівки: «У своїх книгах я намагаюся викликати не
відчуття провини, а швидше певний тип катарсису». Подібно до
символістів, які вважали, що назвати предмет означає позбавити
читача задоволення поступового вгадування, Д. Кіш уникає «знаків розпізнавання»: «назвати — значить применшити».
Проводячи чітку межу між поетикою та патетикою, письменник відмовляється від останньої, обираючи іронію, яку вважає
єдиним порятунком проти жаху існування. Він так і не зміг описати деякі з подій свого дитинства — надто страшними вони
були, щоб можна було використати іронію без ризику перейти
межу цинізму.
Депатетизація є постійною ознакою Кішового творчого методу. «Факти біографії вимагають метафори та іронії», — говорив прозаїк, «через метафоричність досягають об’єктивності, що
є результатом художнього досвіду».
Основні художні особливості маленьких романів Данила Кіша
та його «Родинного цирку» (так він сам часом називав Родинний
цикл) розвинулись у відомих циклах новел «Гробниця для
Бориса Давидовича» (1976) та «Енциклопедія мертвих» (1983).
Зміна жанру позначила фазу сумнівів щодо можливостей роману. Д. Кіш порівнював цей жанр із кометою Ґаллея, що тягне за
собою по небу блискучий есеїстичний хвіст. У творчості прозаїка
починається період новели або повісті, який буде характеризуватись розвитком двох ліній — метафізичної константи та документальної реконструкції.
Гасло «Я вірю в документ, у сповідь, у гру розуму» повною мірою ілюструє кредо автора «Гробниці для Бориса Давидовича».
Книжка, жанр якої критики визначають як «вінок новел», «історичний роман», «борхесівський гібрид» (поєднання новели та
есе), від самого автора дістала підзаголовок «Сім розділів одної
загальної повісті». Новели збірки об’єднані не тільки спільними
героями. Їхній зв’язок простежується на рівні алюзій, асоціацій,
лінії внутрішнього зв’язку, єдності деталей та способу реалізації
авторського задуму. Письменник презентує європейську історію цього століття; вийшовши з вузьких рамок особистого досвіду, він опиняється на просторах досвіду колективного. Після
романів, дія яких розгортається в часи нацистської окупації, автор «Гробниці для Бориса Давидовича» звертається до проблеми сталінізму, який має глибокі історичні та антропологічні
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корені. Цикл новел народжується під впливом гарячих дискусій із французькими лівими (Кіш у цей час жив і працював
у Франції), які відкидали можливість існування сталінських концтаборів. Розуміючи вагу документальних свідчень, прозаїк пише
свій цикл на підставі книги спогадів Карла Штайнера «7 000 днів
у Сибіру». Ще одним поштовхом до створення «Гробниці» послужила книга Х. Л. Борхеса «Загальна історія безчестя», яка,
на думку Данила Кіша, не має права на свою назву, бо злочини, описані в ній, виглядають дитячими витівками у порівнянні
з соромом концентраційних таборів. Визнаючи Борхеса одним
із своїх вчителів (поруч із І. Андричем і М. Крлежою, І. Бабелем
і Б. Пільняком, Ф. Рабле і Дж. Джойсом), Кіш указував на своє
полемічне, навіть амбівалентне ставлення до цього письменника.
Дискутуючи з ним, автор «Гробниці» обирає шлях опрацювання
документів, створення документальної прози на борхесівський
манер, що не означає відсутності «поетичного мистецтва», більше або менше прихованої метафоричності.
«Гробниця для Бориса Давидовича» — своєрідна інтелектуальна гра із читачем, у якій до маси фактів та достовірних документів додається вагома дещиця вигаданих подій та фальсифікованих свідчень. Ця книжка була для її автора не тільки «квитком до
европейства та єврейства», але, насамперед, спробою «видобути
справжню літературу з цього матеріалу», оскільки метою автора
була завжди поезія, а не політика.
Тема сталінізму, таборів, тема трагізму революції привернула
увагу критиків на Заході, які у своїх коментарях намагалися надати Д. Кішу ореол дисидента. Такий підхід до свого твору письменник вважав невірним; він категорично виступав проти перетворення письменників Центральної та Східної Європи на письменників політичних, проти збіднення художнього твору зведенням його лише до політичного виміру. Homo Poeticus послідовно
виступає за літературу, що бореться проти знелюднення, одним
із виявів якого є перетворення людини на zoon politikon — політичну тварину. Даючи поради письменникам-початківцям
(Поради молодому письменнику, 1984), Д. Кіш наголошував:
«Плекай сумнів щодо пануючих ідеологій та принципів.
Тримайся якомога далі від принципів.
Стережися, щоб не забруднити свою мову мовою ідеологій».
Однак, слідом за М. Крлежою, письменник повторює:
«Політика є нашою долею» і додає: «І нещастям». Митець
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ХХ століття, приречений на участь у політичному житті, може
втекти лише у літературу, яка є паралельним життям, або ж
його заміною.
Д. Кіш, наслідуючи приклад своїх великих учителів, намагається надати реальності найефективнішої літературної форми
і, посередництвом емоційної та інтелектуальної дії художнього
твору, вплинути на трагічну реальність. У цьому проекті він спирається на документи — свідчення епохи, вважаючи їх найвдячнішим та найпевнішим джерелом найхимерніших фактів. Усі
майже фантастичні у своїй жорстокості сцени «Гробниці» взяті
зі спогадів Карла Штайнера, адже, стверджує Данило Кіш, «немає нічого жахливішого від реальності».
Доказом цього може служити історія, розказана у новелі «Ніж
із держаком з трояндового дерева». У К. Штайнера розповідь
про м’ясника Мікшу з московської в’язниці Бутирки займає неповних дві сторінки. Ми довідуємось, що Мікша дуже добре говорив румунською, мадярською, українською та їдиш, і був єдиною людиною в камері, яка чимось завинила. Доволі детально
Штайнер розповідає «цікаву історію» про те, як за партійним
завданням Мікша вбив польську єврейку, котра нещодавно вступила до лав організації. Під пером Д. Кіша уривок із мемуарів
перетворюється на борхесівську оповідь з його вавилонськими
асоціаціями. Письменник позичає у документа «основу», полотно для своєї картини — фабулу та автентичні, невигадані подробиці страти дівчини, але новела «Ніж із держаком з трояндового
дерева» — набагато більше, ніж просто історія злочину і кари.
Уже в першій частині новели міститься резюмоване кредо
письменника, його мрія про ідеальну прозу. Автор наголошує,
що його розповідь, яка народжується в сумнівах та зачудуванні,
має нещастя бути правдивою, адже взята вона зі потверджень
чесних людей та надійних свідків (множина лише підсилює враження автентичності розповіді). Таким чином, Д. Кіш наближається до свого ідеалу правдивості та документальності розповіді.
Документ, однак, не є у Кіша незмінною даністю, він досить
вільно поводиться з ним, додаючи фіктивні свідчення, які ще
більше підсилюють звучання справжніх. У К. Штайнера вбивця Мікша однаково добре говорив кількома мовами, у Д. Кіша
цими ж мовами говорить його жертва, що однак, не дає їм змоги
порозумітися. Безіменна єврейка з мемуарів дістає у новелі ім’я
Хана Кшижевська. Якщо прізвище викликає євангельські асоціації (krzyż — пол. хрест), ім’я Хана майже повністю віддзеркалене у прізвищі її вбивці — Хантеску. За страшною логікою історії,
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вони обоє — жертви: і молода революціонерка, на обличчі якої
Мікша побачив знак зради (автор зауважує на ньому лише знак
раси й прокляття) і підмайстер, що за декілька секунд, поки горить сірник, пришивав гудзик (цей сірник є виміром не тільки
його майстерності, але й ідеалу майбутнього). Розповідь точиться без поспіху і позбавлена будь-якої явної емоційності — жорстокість цих подій така, що автор вважає блюзнірством навіть
згадувати слово «душа».
Останні сторінки новели присвячені кінцю життя М. Хантеску.
І тільки неуважному читачеві можуть видатись зайвими деталі, не пов’язані напряму з історією вбивства, наприклад, список
учасників змови, написаний Мікшою. Цей перелік — місток до
узагальнення як епілогу розповіді про еволюцію вбивці — від обдертого живцем тхора до молодої дівчини. Доля Мікші — одна
з багатьох нерозказаних, але типових для цього часу історій.
Цікавим є і заголовок новели: опис таких ножів зустрічався вже
в родинній трилогії, ними були озброєні молоді фольксдойчі.
Тепер такий ніж убиває невинну жертву провокатора, а виконавцем вироку стає той, кого в одному з розділів автор іронічно називає «позитивним героєм».
Ідеал художньої форми Д. Кіша найповніше втілено у його
збірці новел «Енциклопедія мертвих»: «Моїм ідеалом була, і залишається дотепер, книга, яка може читатися ще й як енциклопедія… себто у різкій, карколамній зміні понять, за законами випадковості та алфавітного (або якогось іншого) порядку».
Кінцеву мету автор убачав у встановленні глибинних аналогій
між усіма явищами. Енциклопедична форма є для нього не інтелектуальною грою, а результатом переконання, що саме вона
є «джерелом змісту, повного нових значень і майже філософської напруженості».
Заголовок останньої збірки новел Д. Кіша міг би стояти над
усією його творчістю, яку характеризує потяг до енциклопедичного ідеалу та незмінна присутність теми смерті. «Усі оповідання
в цій збірці, — зазначає Д. Кіш, — більшою або меншою мірою
стосуються одної теми, яку я б назвав метафізичною: починаючи
від епосу про Гільгамеша, проблема смерті є однією з постійних
тем літератури».
Епіграфом до книги («Шал мого кохання виходить на смерть,
як вікно на подвір’я») автор вказує на існування непорушної константи — в дуже різні часи постійною є присутність кохання та
смерті. З-поміж багатьох цікавих аспектів цього справді універсального за своєю енциклопедичністю твору виділимо найменш
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вивчений — питання про функцію та роль літератури, адже
практично кожна з дев’яти новел циклу може розглядатися як
алегорія літературної творчості.
В оповіданні, що дало назву збірці («Енциклопедія мертвих»),
міститься найбільш прозора алегорія: герой твору Дж. М. починає малювати у мить, коли в ньому розростається страшна
пухлина. Основний квітковий мотив його творчості — незвичайна квітка, що нагадує велетенську помаранчу. Коли донька
Дж. М. показала малюнок лікареві, котрий оперував її батька,
він підтвердив, що саме так виглядала саркома у нутрощах хворого. Письменник теж творить, вносячи у книгу своє серце, своє
тіло. Література, на думку автора, — змагання із самим Богом
у творчості, за що письменник буде покараний — хворобою.
Неодноразово Д. Кіш ставить знак рівності між бажанням писати та хворобливим станом, називає хворобою саму літературу.
Літературна творчість заслуговує, на думку автора, вивчення
під різними кутами зору. Оповідання «Прекрасно вмирати за
Батьківщину» пропонує візію патріотично забарвленої літератури, коли твориться легенда. Мати графа Естерґазі, яка в останні
хвилини життя свого сина підтримує його дух шляхом високого обману надією — чи не є вона алегорією літератури, що прикрашає минуле, підбадьорюючи сучасника, який іде на смерть?
Посмертні почесті — розповідь про похорон проститутки, що
перетворився на справжній бунт проти багатих та задоволених
жителів Ґамбурґа 20-х років. Під напливом почуттів, пробуджених власною промовою і видовищем маси квітів, що вкрили ще
одну жертву життя, моряк та революціонер-українець Бандура
не може вже пригадати обличчя самої небіжки Марієтти: «У його
свідомості з’явилася її посмішка, тінь її обличчя, але й те відразу
зникло». У вихорі явищ та почуттів, що пробуджують імпульс до
літературного творення, часто зникає першопричина. Посмертні
почесті, що їх віддає література, часто мають небагато спільного
із самими героями подій — історичними небіжчиками.
Трагічне прагнення літератури бути вчителькою справедливості, правди, етики знаходить художнє втілення в образі Симона Чудотворця («Симон Чудотворець»). Літературна творчість
має також функцію «дзеркала невідомого», вона наділена здатністю передбачати майбутнє у його найжахливіших проявах.
Оповідання про дівчинку, яка побачила у дзеркальці страшну
загибель своїх сестер та батька від рук розбійників («Дзеркало
невідомого») — розповідь про Касандру-літературу, що кричить
про жахливі вічні злочини, які відбуваються або мають статись,
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але її не слухають. Їй не вірять, як не вірять до певного моменту
головній героїні. Дівчинка пізніше впізнає вбивць, яких бачила
у дзеркалі, але це не поверне її рідних…
Письменник, який усе своє творче життя виступав за свободу
сумніву, котрий є рушійною силою пізнання, у своїй останній
збірці висловив сумнів над сумнівами, сумнів у сумніві («Легенда
про сплячих»). Єдиний із сплячих, що має у серці троянду —
символ кохання й життя — Діонісій, прокидається зі сну в новий
сон у марному бажанні вийти з кошмару в світлий день. Момент
радості, пробудження життя у печері вічності, що виявляється
лише сном, вбиває його назавжди: тепер вони «лежать у мертвому сні мерців».
«Ах, хто відмежує сон від яви, день від ночі, ніч від світанку,
спогади від марення?
Хто чітко позначить межу між сном і смертю?»
«Книга королів та дурнів» — страшна історія книги-вбивці —
підводить читача до питання про вплив та відповідальність літератури — питання, дуже важливого для Д. Кіша. Відповідаючи
на запитання про «силу книги», письменник каже: «Не є небезпечно читати багато книг, небезпечно читати одну-єдину. Люди,
що прочитали тільки одну книгу — чи то Біблію, Коран чи Майн
Кампф — найзатятіші фанатики релігійних та політичних вірувань. Проблема, однак, існує, навіть коли подивитись на загальну
дію літератури на людину. Візьмемо німців: історія говорить, що
вони належать до народів із найвищим рівнем культури. Німці
мають письменників світового виміру і багато читають. Але, хоча
вони й мали Ґете, Шіллера, Ґердера, Лессінґа, Гайне і Канта,
у них виник нацизм, вони створили концентраційні табори знищення, вбивали євреїв та представників “нижчих рас”. Те, що
вони читали згаданих авторів, що вони виховувалися в гуманістичному дусі, ніяким чином не перешкодило їм опуститися до
варварства». Підбиваючи підсумок розвитку людської цивілізації,
Д. Кіш зазначає: «Ми бачимо, що людство прогресувало в технічному та науковому аспекті, але не в аспекті антропологічної реалізації специфічної гуманістичної концепції. Югославський поет
М. Крлежа показав якось наше двадцяте сторіччя в образі мавпи,
котра керує літаком (…) Ми мали б бути дуже наївними, щоб
вірити, наче сучасна людина інша, розвиненіша. Я, в принципі,
переконаний, що історія здійснюється як історія нещастя, що
вона повторюється завжди у своїх поганих аспектах».
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Що ж може література? Д. Кіш відповідає: «Література може
лише надати на мить хаосу історії та людського існування якогось сенсу, бо література є формою надії, література має засипати прірви, які сама створила, як казав Марсель Реймон».
Чим є література? Письменник стверджує: «А чим би література могла бути, крім крику й питання, завжди нового і завжди
без відповіді, людини, що задивилася у паскалівські жахливі
простори, і, з іншого боку, погляду на власну епоху та свій час із
можливої історичної перспективи, щоб через літературну творчість і самим актом літературної творчості можна було роздивитись людину в бійні історії, яка не є ніякою «вчителькою життя»,
а криком і шаленством, і бурмотінням ідіота».
Що ж може зробити письменник, щоб перетворити літературу на чинник історії? Усе, що би він не робив для цього, має бути
позбавлене ілюзії ефективності, бо це навряд чи «ефективніше
від його боротьби із смертю. Але він однаково вступає в цю завідомо програну битву».
Вступив у цей двобій і Данило Кіш. Уважаючи творчий акт
єдиною можливістю протистояти трагічному усвідомленню
власної смертності, письменник створив книжки, сповнені гіркої
мужності сумніву. Сумніву, що є вічним джерелом думки, джерелом пошуку, джерелом творчого життя.

Алла Татаренко

(Де)міфологізація історії в малій прозі
Данила Кіша та Борислава Пекича
У сербській літературі епохи постмодернізму питання презентації минулого та знання про нього посідає важливе місце, що
пов’язане як зі специфікою постмодерністського ставлення до історії, так і з особливостями функціонування історичного матеріалу у творах відомих сербських прозаїків. Удаючись до розповіді про час, який минув, постмодерністи визначаються не лише
у ставленні до дійсності, але й у ставленні до літературної моделі,
до самого жанру, до літературної форми. У їхній позиції щодо
історичного роману помітні іронія, гротеск, потяг до фрагментаризації та створення нової історичної мозаїки, використання справжніх і фіктивних документів. Історію постмодерністи
сприймають як текст, і як така вона стає полем літературного
експерименту. Тема історії є засобом визначення стосунків з літературною традицією (адже історія літератури — теж історія).
Постмодерна епоха проблематизує історичне в онтологічному
й епістемологічному плані. «Постмодернізм не заперечує існування минулого: він ставить запитання, чи ми взагалі можемо
пізнати минуле інакше, ніж за посередництвом його текстуалізованих залишків» [15: 44].
Своєрідну відповідь на це запитання знаходимо в оповіданнях
сербських прозаїків Данила Кіша та Борислава Пекича, які не
лише звертаються до тематизації історії, але й ставлять питання
про її взаємини з легендою і літературною фікцією. Cтавлення до
історії Д. Кіша вивчається здебільшого крізь призму «Родинного
циклу» (історія та автобіографія), під кутом зору автопоетичних коментарів письменника, а також в аспекті використання
документа (на матеріалі «Гробниці для Бориса Давидовича»).
Вивченням цієї проблеми займалися відомі дослідники творчості Д. Кіша Михайло Пантич [10], Петар Піянович [13], Александар
Єрков [16], Йован Делич [4; 5], Драган Бошкович [14] та ін.
Бориславові Пекичу як історіофагу присвячено також чимало історико-літературних студій (дослідження Петара Піяновича [12],
Гойко Божовича [2], Бояна Джорджевича [6; 7] тощо). Однак,
компаративне прочитання його «Нового Єрусалима» та новелістичних циклів Д. Кіша («Гробниця для Бориса Давидовича» та
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«Енциклопедія мертвих») наводить на питання, яке досі залишається поза увагою літературознавців: чи в оповіданнях класиків
сербського постмодернізму йдеться лише про деміфологізацію
історії, чи й про її реміфологізацію? Чи не йдеться тут про створення нового міфу історії у координатах літератури — на противагу міфу історії в реальності?
До таких роздумів підштовхують також думки Д. Кіша, висловлені з нагоди вручення письменнику літературної премії
імені Іво Андрича (1984) за «Енциклопедію мертвих». Цей твір,
один із найменш вивчених дослідниками, згадується переважно
у контексті легенди (тому В. Зорич присвятив йому особливу увагу), у той час як історичний компонент не надто часто опинявся
під мікроскопом «професійних читачів». В одному з нечисленних інтерв’ю, присвячених цій книжці, письменник згадує, що
хотів створити «щось таке, що називається метафізичною, фантастичною (…) прозою, а при цьому надати і їй документального характеру» [17: 198]. Метафізичний вимір «Енциклопедії
мертвих» опинився на першому плані, зробивши менш помітним намір автора переконати читача в «істинності своїх тверджень — звичайно, наративних» [там само]. Приймаючи відзнаку, Д. Кіш присвячує свою промову трактуванню історії в творчості І. Андрича. У ставленні цього письменника до дійсності він
бачить висування на перший план істинності фікційного твору,
надавання оповідному мистецтву більшої відповідальності, а європейській культурі — нових можливостей і художніх прийомів:
«Таким чином, почавши свій шлях від досвіду історії, Андрич
знову повернувся до історії — як фікції; замість змалювання хаосу й експериментів у матерії мови — пошук закономірностей,
порядку й міри у матерії історії.
На відміну від іншого модерного оповідача, Борхеса, який історію розуміє передовсім як історію ідей, а на своєму тексті
(в етимологічному значенні цього слова — ткання, тканина) залишає помітні шви в місцях, де переплітаються фантазія й факти, Андрич, у прагненні осмислити історію, створює оповідні форми, які є амальгамою фактів і “необмеженого розмаху
уяви”: плетиво оповіді є цілісним, місця з’єднання непомітні»
[17: 112–113]. Д. Кіш, отже, говорить про два компоненти постмодерної картини історії, кожна з яких представлена іменем
великого письменника. Про дві моделі (андричевську й борхесівську), які були творчо запозичені й розроблені як самим автором «Енциклопедії мертвих», так і його сучасниками, передовсім, Б. Пекичем.

186

(ДЕ)МІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ В МАЛІЙ ПРОЗІ ДАНИЛА КІША ТА БОРИСЛАВА ПЕКИЧА

Більшість сербських письменників-постмодерністів обрала
борхесівський шлях, який видавався провокативнішим і відводив розгалуженими стежками далеко від традиційної моделі
літератури, в якій почесне місце посідала (національна) історія.
Сербські постмодерністи створили чимало текстів, у яких вони
експериментують з історією. Замість реально існуючої країни у них часто з’являється, як в оповіданні Светислава Басари,
Falseland. Це «Країна фальсифікаторів. (…) У “Словнику символів” Шевальє вона означає один із передзнаків Апокаліпсису;
замкнуте коло; історію, яка, оселившись у міфі, у міфі ж і завершується» [1: 353]. В епіграфі до цього оповідання читаємо:
«Фальсифікування всіх речей є однією з основних рис нашої епохи». Пишуться апокрифні історії, створюються (літературні) легенди, перші й другі зливаються до нерозпізнавання. Наміри постмодерністських письменників нерідко пов’язані з ігровим концептом: сумнів у ставленні до великих наративів породжує гру
з фактами та їхню літературну релятивізацію.
Творчість Д. Кіша та Б. Пекича демонструє інакший характер
їхніх літературних намірів, на що недвозначно вказують також
свідчення самих письменників [див. напр., 18]. Свої непрості стосунки з історією — передовсім історією ХХ ст. — вони реалізують через деміфологізацію офіційної історії і створення нової
історії з суміші фактів, припущень і легенд. Відкидаючи роль
літератури як адекватної картини фальсифікованого минулого,
Б. Пекич та Д. Кіш пропонують нові, постмодерні можливості.
Вони створюють нову історію, застосовуючи основний «рецепт»
для її «приготування» — додавання до реальних подій та імен
легендарного і бажаного, відповідно до смаку хроніста і/чи його
епохи.
Андреас Гансен вважає, що постмодернізм витісняє історію на
звалище застарілої епістеми, доводячи, що історія існує лише як
текст. Це веде до несподіваного, але логічного висновку, що легенди (принаймні, деякі), достовірніші від історії, бо їх не пишуть
спеціально ангажовані люди. Отже, якщо письменник бажає надати достовірності своїм картинам історичних подій, він мусить
(парадоксально) спиратись не на документ, а на легенду. Або
створити її — бажаючи спокусити читача ілюзією істинності.
Стратегія створення легенди і міфологізація осіб та подій становить важливий елемент оповідань Д. Кіша. У «Гробниці для
Бориса Давидовича» (1976) глави спільної повісті-історії* (яка
*

Слово «повест» перекладається українською як повість і як історія.
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має бути універсальною, як міф) презентують власне легендарні
біографії героїв, які фігурують в історичних документах або відсутні в них. У «Механічних левах» доля можливого Челюстникова
переплітається на короткий час із історично задокументованим життям ватажка французьких радикалів. Співвідношення
сил між історією та легендою буде визначене на самому початку оповідання: письменник попереджує, що Ерріо «посяде тут,
можливо, недостатньо значне місце…» [9: 157]. Свідчення про
нього наводяться згідно з правилами жанру (напр., «Аndré Ballit,
“Le Monde”, від 28 березня 1957 року»), в той час як Отой другий представлений більш-менш достовірними свідченнями про
те, що він прекрасно грав у покер і очко, а також вмів грати на
гармоніці польки й частівки. До суперечливих (а тому, напевно, і неважливих) свідчень належать ті, що Челюстников був комісаром під час громадянської війни в Іспанії, що він обманом
привів на радянський корабель якогось ірландця, звинуваченого у саботажі. Читач упізнає в них якраз надійні документи —
якщо таким вважаємо оповідання «Льоха, яка пожирає свій виводок», що передує «Механічним левам». Однак, особливо непевним, нотує автор, видається свідчення, що Челюстников грав
у шкільному гуртку у Воронежі Аркадія у п’єсі Островського
«Ліс». У наступному розділі читач довідається про сон, у якому
герой виступає саме в цій ролі — і розповідь про це супроводжуватиме коментар («якщо йому можна вірити»), чим знову
наголошується специфічний характер критеріїв вірогідності.
Наратор багато разів присипляє увагу читача покликаннями
на документи, яких не наводить. Він вважає, що достатньо згадати, що подальшу розповідь «підтверджує в певний спосіб сам
Едуар Ерріо, блискучий інтелект («une intelligence rayonnante»),
як справедливо сказав про нього Даладьє» [9: 158]. Поголос або
легенда про Велетня виступають гарантією істинності подій.
Однак, безпосередньо після «незаперечних доказів» оповідач заявляє: «Розповім я, отже, про ту давню зустріч Челюстникова та
Ерріо так, як я знаю і вмію, звільнившись одразу від страшного
кошмару документів, які захаращують оповідання» [там само].
Пояснюючи вибір форми повідомлення, наратор додає, що обрати форму есе або студії йому перешкоджали дві речі: «незручність, що живі, усні свідчення (підкреслення моє. — А. Т.)
надійних людей наводяться як документи; а по-друге, я не міг
позбавити себе задоволення розповідання, яке дає письменнику оманливу віру, що він створює світ і таким чином, як кажуть,
змінює його» [9: 159].
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Чиї свідчення використовує наратор? Найчастіше він покликається на Челюстникова, і в певний момент ми читаємо: «нотує
Челюстников». Отже, йдеться не про усні свідчення, а про писаний документ, незгаданий… Ерріо теж залишає писані сліди
своєї подорожі, але найбільше місця у них займають його рефлексії з приводу відсутності легендарних механічних левів. Подія,
описана в оповіданні, є театром, цирком у Божому домі, новими
готичними іграми. Це створення легенди про радянську Росію
(для Ерріо), але й створення легенди про створення легенди (для
читачів) — уважною побудовою оповіді на основі документів,
фактів, які протікають між пальців, як пісок. Єдине свідчення
з підписом Челюстникова — запис у книзі відгуків: «Ми захоплені діяльністю Едуара Ерріо» [9: 173]. І цього цілком достатньо для
легенди про Велетня.
Найяскравішим і найрепрезентативнішим прикладом деміфологізації і нової міфологізації історії можна вважати оповідання,
за яким названо збірку — «Гробниця для Бориса Давидовича».
Його герой «залишився у хроніках революції як особистість без
обличчя та голосу», — повідомляє оповідач [9: 188]. І — додамо —
без імені, бо воно залишиться таємницею для читача. При цьому найменше довідуємося про Новського (як і про героїв інших
оповідань), коли його життя стає частиною історії. Найбільше ж
довідуємося, коли життя Бориса Давидовича набуває легендарних рис. Героєві без обличчя, голосу та імені письменник будує
кенотаф, порожню гробницю, бо «тіло — вогонь, вода або земля,
а душа — це альфа та омега, їй треба спорудити святиню» [там
само]. Чи це означає тільки те, що Новський мав душу, гідну святині? Чи означає також, що у нього не було тіла, що він існував
лише у легенді?
Оповідь про Бориса Давидовича починається родинною легендою про батька героя і згадкою, що в архівах царської Охранки
записані три дати народження протагоніста, жодна з яких не
мусить бути справжньою. Дитинство Бориса Давидовича не позбавлене деталей, але їх супроводжують коментарі «кажуть»,
«відомо», що знову наштовхує на думку про специфічну документованість оповіді. «У його біографії не бракує даних; те, що
дивує — це їхня хронологія», — вказує наратор, а уважного читача здивує факт, що герой мав звичку перебувати одночасно
у кількох місцях і бути при цьому помітним учасником подій —
як це зазвичай чинять герої легенд. Наводиться і одне письмове свідчення Новського — лист, написаний до Зінаїди Мейснер,
що залишається «єдиним автентичним свідоцтвом того кохання,
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у якому революційна пристрасть та палкість почуттів переплітаються таємниче й глибоко» [9: 197]. Лист, однак, містить лише
легкий натяк на любовну атмосферу: «Прощавайте, Зіно, і носіть
мене у своєму серці; це буде боляче, мов носити камінь у нирці»
[там само].
Неможливо, як уже було сказано, встановити хронологію його
життя у роки Громадянської війни та роки безпосередньо після
неї. Можливо, на це є дві причини: перша — йдеться про роки
створення радянської легенди, коли історія держави заступає
історію окремого громадянина (теза про злиття з історією), чи
просто через те, що ці роки уважно задокументовані радянськими істориками, і в них неможливо нічого знайти про людину
без обличчя, голосу й імені — про Новського, легендарне життя
якого створює письменник? Про те, що легенда може бути важливішою від істини життя, свідчить також інтелектуальний двобій між Борисом Давидовичем та Федюкіним. Новський готовий
пожертвувати життям, аби зберегти свою легендарну біографію
(легенду Новського і гідність революціонера взагалі), а слідчий
у своїх пошуках фікції приносить у жертву «так звану істину
одної-єдиної людини» в ім’я «вищих принципів та інтересів».
Новський намагається вчинити у в’язниці самогубство і таким
чином «врятувати частину легенди (підкреслення моє. — А. Т.)»
[9: 209]. Цей революціонер, який домагався для себе розстрілу,
у відповідності до логіки легендарної оповіді зникає безслідно
у киплячому рідкому шлаку: «вартові бачили, як він зник на їхніх очах, як піднявся цівкою диму, глухий до наказів, непокірний,
вільний від вівчарок, від холоду, від спеки, від кари та від розкаяння» [9: 214]. Кіш відбирає легендарні характеристики в епохи,
яку звеличувала офіційна історіографія, змальовуючи зворотній
бік успішної побудови соціалізму й уміщуючи в центр оповіді
революціонера-відступника, людину, яка була легендою революції, щоби стати згодом легендою контрреволюції (вся західна преса передає повідомлення, що Новського бачили у Москві
і впізнали по сталевих зубах). Цю сенсаційну звістку опублікував
лондонський «Таймс», «який, схоже, за старою доброю англійською традицією все ще вірить у духів» [там само].
Розвінчання ідеологізованої легенди про героїв революції привело Кіша до створення власних легенд. При цьому письменник
у кожній із «глав спільної повісті» залишив сліди побудови міфу.
Уміщуючи героїв «Гробниці» в хронологізований, добре відомий
з історіографічних праць часовий період, Кіш, окрім правди про
сталінські табори і революцію, яка, ніби льоха, пожирала свій
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виводок, демонстрував релятивність документа, непевність фактів і оманного ґрунту історії. Усні свідчення, перекази, фантазія
письменника — людське, суб’єктивізоване і змінне — виступають як єдино можливий, автентичний документ про час.
Якщо у «Гробниці для Бориса Давидовича» на першому плані
була історія, то в «Енциклопедії мертвих» (1983) увагу зосереджено на легенді. Це аж ніяк не означає, що в останній книжці
питання історії посідає менш важливе місце. Змінюються лише
обличчя оповіді та її зворотній бік, тобто їхні місця. Тепер читач
може стежити за пошуком історичного фону легенди, до якого письменник вдається заради відкриття т. зв. істини. Приклад
складних стосунків між подією та її репрезентацією знаходимо
в оповіданні «Прекрасно вмирати за Батьківщину». Молодого
Естергазі читач бачить одного квітневого світанку невідомого
року, в день, визначений цісарським декретом для його страти.
Для легенди неважливо, в якому народному бунті він брав участь,
бо вони «час від часу струшували імперію, вибухаючи несподівано і непередбачено, криваві, жорстокі і безнадійні, для того
щоб бути невдовзі так само несподівано, жорстоко, брутально
і безнадійно придушеними» [9: 88]. На відміну від самих повстань, які були непередбачуваними, помста імперії завжди була
передбачуваною, і вона падає на молодого нащадка давнього
роду. Легенда у цьому оповіданні посідає домінуюче місце: вона
перебуває у центрі викривленої картини дійсності протагоніста.
Засуджений до смертної кари, він підтримує свій дух родинною
легендою і створює в думках власну. Легендарний переказ формує дійсність: замість води спраглий Естергазі попросить цигарку, і кожен його крок буде підпорядкований майбутній оповіді
про сповненого власної гідності героя. Сила уяви є такою, що
хлопець уже чує, як переповідається його легенда. І не може
чути, як розповідає про його страту вусатий улан, — смерть не
передбачалася його молодечим міфом про самого себе. Крок за
кроком Д. Кіш стежить за народженням «легенди Естергазі» —
від родинної легенди до загибелі головного героя, — показуючи, як змішуються факти й фантазія, передбачене і випадкове.
Наприкінці оповідання письменник робить два висновки, які
випливають з двох, історично (й ідеологічно) забарвлених версій цієї історії. Героїчну версію підтримують і поширюють (усно
й посередництвом хронік) санкюлоти та якобінці; іншу, в якій
хлопець сподівається на чарівний оберт, нотують придворні історики Габсбурзької династії, «щоб запобігти народженню легенди» [9: 92]. Письменник наводить обидві, тому що «історію
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пишуть переможці. Перекази складає народ. Літератори фантазують. Безсумнівною є лише смерть» [там само]. Між переможцями (які наймають істориків) і переможеними (які плекають
перекази) пролягає простір літераторів, які створюють свої легенди про перших та про других. Адже саме слово «легенда» виводиться з лат. legere — читати і означає: те, що потрібно читати;
історію з життя святих; вигадану історію, казку, повідку; зовнішній край металевої монети, на якому — щоби ускладнити фальсифікацію — зазвичай викарбовують якусь думку чи девіз; тлумачення, пояснення знаків, підпис під ілюстрацією. Оповідання
Кіша можна прочитати у кожному зі згаданих ключів: і як повчальну історію з життя повстанського святого, і як вигадану (навіть сконструйовану самим протагоністом!) повість. Є тут і девіз
(«Прекрасно вмирати за Батьківщину»), і ілюстрація (детально
описана сцена у камері), і тлумачення, аж до констатації, яка робить несуттєвою відмінність між історичною й легендарною версіями: «Безсумнівною є лише смерть». Перейшовши на інший
світ, Естергазі входить до Енциклопедії мертвих, а ставши героєм
оповідання, отримує кенотаф — літературну гробницю і літературну легенду в «літературній дійсності».
«Новий Єрусалим» (1989) Борислава Пекича продовжує лінію постмодерної реміфологізації історії. Герої повістей, із яких
складається ця готична хроніка дуже великого часового періоду,
живуть у світі однієї книги, і цей світ має свої закони і специфіку. Кожне з цих оповідань аналогічної структури (своєрідний
пролог про елементи, автопоетичний вступ наратора-Автора
і власне оповідь) може функціонувати самостійно, але водночас
виступає як «глава спільної повісті», де повість означає (знову ж
таки) як оповідь, так і історію. У кожному з них звучить мелодія
сопілки (звуковий лейтмотив) і з’являється візуальний лейтмотив — предмет, який нагадує гільйотину, веретено, стілець або
ним є. Тема омани є також однією з найважливіших для письменника, який матиме справу з фактами та їхньою видимістю,
з історією як ілюзією реальності і легендою як ілюзією фантастики. Б. Пекич створює типово постмодерністський жанр готичної хроніки, яка містить як історичний, літописний компонент
(який буває фіктивним), так і легендарний, містичний, який наділяє книжку характеристиками таємничого готичного роману.
Оповідач «Нового Єрусалима», звертаючись до читача з Лондона 1988 р., пише хроніку свого часу («Музикант Золотих часів, 1987 рік»), хроніку далекого минулого («Мегалос Масторас та
його твір, 1347 рік», «Слід серця на стіні, 1649 рік», «Людина, яка
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їла смерть, 1793 рік») та далекого майбутнього («Промені Нового
Єрусалима, 2999 рік»). Першою в цій низці йде повість про
Думетріуса кир-Ангелоса, майстра-різьбяра з Тегеї, яка збережена у «закритій душі» ромейців, разом із іншими незвичними історіями, які «продовжували (…) зупинену історію, сховану глибоко під чужою» [11: 8]. Таким чином, каже наратор, збереглася
історія про Мегалоса Мастораса, яка своєю тривалістю завдячує
писі його раси. Причина, з якої письменник з усіх історій вирішив запам’ятати «найнезвичайнішу і найсумнівнішу, з’ясується,
можливо, тоді, коли вона буде належати не життю кир-Ангелоса,
яким би воно не було, а мені, його першому і, запевне, єдиному
біографові» [11: 9]. Звідки в оповідача впевненість, що не існує інших біографів майстра з Тегеї, хоча, як він повідомляє, є чимало
знавців життя кир-Ангелоса, в тому числі — гідів музеїв у Алеях
та Афінах (які дотримуються спільної думки, що із майстровою смертю пов’язана якась таємниця)? Чи причина полягає
у факті, що йому ніхто не розказував того, що він почув від отця
Памфілія? Дозволимо собі припущення, що й тут ідеться про
вельми специфічне використання документальних та легендарних свідчень. Тому історія про Думетріуса кир-Ангелоса, частка
невидимої історії, увійшовши в новелу, стає часткою видимої
(читаної) історії літератури. І належить тепер своєму біографу,
творцеві літературного світу «Нового Єрусалима».
У цій повісті не бракує історичних орієнтирів, хоча більше
значення мають ті, що не залежать від людей: стихійні лиха, небесні знаки, чума. «Великі дати історії схильні заступати собою
малі, хоча життя людей, а інколи і сама історія, від них, отих незначних подій, залежить» [11: 11]. Оповідач відмежовується від
Великої історії: «..нехай оповідь говорить сама за себе» [11: 10].
А як же інакше, якщо лише Оповідь може бути єдиним надійним
свідком подій: давно повмирали учні, які могли лише чути звуки з майстерні кир-Ангелоса, і в нас немає доказів, що Мегалос
Масторас записав те, що з ним сталося. Повість про геніального
різьбяра розказана в об’єктивному тоні всевідаючого оповідача,
тому що з моментом початку писання вона переходить до рук
його єдиного біографа.
Кожна з новел «Нового Єрусалима» позначена особливими стосунками з оповіддю. У «Сліді серця на стіні» довідуємося, що в письменника не було літературних причин шукати під
палімпсестом сповіді іншу істину, а згадує він своє «детективне
розслідування» лише тому, щоб було видно, що він і сам «також
щось робив, а не лише начисто переписав чужу історію» [11: 45],
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і зауважує, що втручатися в чужу історію небажано. У «Людині,
яка їла смерть» наратор «дозволяє істині» говорити про Поп’є,
а у «Музиканті Золотих часів» нотує: «Розповідаючись, історія, якщо у ній є хоча б трохи життя, відкриє і вам, і мені, для
чого вона розповідається» [11: 118]. В останній новелі («Промені
Нового Єрусалима, 2999 рік») на зміну наратору-автору приходить наратор-літературний персонаж, наратора-письменника
змінює наратор-історик. Замість оповіді промовляють невірно
витлумачені факти, наукове дослідження засновується на хисткому тлі суб’єктивної, невмотивованої інтерпретації.
На початках мистецтва, «поки воно мало якесь значення», говорить у зачині книжки її автор, оповіді були «посланнями, карбованими у Слові. Вічні, незмінні, вони визначали життя людей»
[11: 9]. Оповіді з «Нового Єрусалима» мають таку силу, і як доказ
можна навести приклад народження легендарної історії з духу
розповіді — повість про «Людину, яка їла смерть». Ідіосинкразія
по відношенню до офіційної історіографії та бажання побачити
справжнє обличчя переказу, поєднані з постмодерністськими
стратегіями ототожнення реальної дійсності і дійсності літературної, породжують своєрідний постмодерний історизм, заснований на деміфологізації історії та, водночас, на її реміфологізації у координатах літератури. Це справжні легенди — «те, що
потрібно читати».
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Гіпнотична логіка сновидіння,
або кілька штрихів до портрета
д-ра Стевана Михаїловича
Яким він був, д-р Стеван Михаїлович герой оповідання Мілорада Павича «Російський хорт»? Про нього, як, зрештою, і про
інших своїх героїв, автор розповідає достатньо, щоби пробудити цікавість справжнього читача. Але недостатньо, щоби її задовольнити. Фантазія мандрівника павичевськими світами має довершити портрет, намальований лише кількома штрихами. Це
буде ваш герой, якого лише ви зможете пізнати у натовпі, бо подарували йому обране вами обличчя, герой, доля якого вже ніколи не залишить вас байдужим. Читаючи історію д-ра Стевана
Михаїловича, я уявляла його високим і одночасно тендітним,
з одухотвореним і худорлявим обличчям, яке обов’язково мало
бути несхожим на інші. Уявляла собі його руки з довгими шляхетними пальцями піаніста. Яким він був, дивак, що жив за законами свого світу?
У перекладі на мову звичайної прози історія життя воєводинського адвоката може перетворитися на розповідь про стіну нерозуміння, невидиму для сторонніх, яка розділила д-ра
Михаїловича та його практичну і розважливу дружину. Про
життя самітника, яке спливало між очікуванням моменту, коли
у ресторані зупиниться час, та усвідомленням його плинності коли він відчував, що стає старшим за героїв книг на поличках. Про його спроби втекти від долі, яка являється йому в особі
Евгена Дожі, спокушаючи Ілюзією. Читач знає, що всіма чарівними властивостями пропонованих діамантів наділена хортиця,
яку має д-р Стеван Михаїлович. Але герой Павича обирає згубну
привабливість Ілюзії. Йдучи за своїм фатумом, вирваний із реального світу, герой забуває про те, що російського хорта не продають і робить цей ганебний крок. Камені з підземного лігва, мов
гончаки, затискають його у тісне коло: борги, кредитори, векселі,
що зникають без сліду… Вони відрізають його від світу. Спроба
розірвати це зачароване коло шляхом одруження закінчується
невдачею: Михаїлович знову обирає камінь. Знову відмовляється
від життя на користь Ілюзії. А втім, навіть обравши шлях реалістичного трактування оповідання, читач ніколи не буде впевнений
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у правомірності своїх логічних висновків. Приватне життя д-ра
Михаїловича залишається для нього так само закритим, як і для
родини героя: пригадаймо, обидві обручки він зняв ще до того,
як купив перший камінь. Тоді, коли в його оселі з’явилася хортиця. А діаманти, заради яких він продав усе майно, залишився без
минулого і перекреслив шлях до майбутнього, прикрасили сережки, які він збирався подарувати своїй обраниці… Можливо,
ключ таємниці залишився в руках отої загадкової жінки, а історія д-ра Михаїловича розповідь про романтика, приреченого на
запізнення у коханні? Хто зна, чи не хотів він, даруючи їй прикрасу, здобуту ціною відмови від власного життя, зробити відчайдушний крок кохання і змусити час текти інакше, а їхні серця
битися в одному ритмі? Але третій діамант, побачений на шиї
коханої жінки, поклав край надіям: д-р Стеван Михаїлович знав,
яким чином збирався його використовувати Евген Дожа…
Читач не почується розчарованим і тоді, коли попрямує за героєм, орієнтуючись на символічне відчитання твору. Балансуючи
на тоненькій линві ймовірності, він пройде разом із наратором
між реальністю та сном, між тим, що сталося, і тим, що могло
статися. Наративна стратегія відомого письменника, родоначальника сербської постмодерністської фантастики, базується на
дійсності, змальованій за логікою сновидіння. Герої його творів,
пропущені крізь незвичну призму авторського бачення, зі звичайних незвичайних людей перетворюються на емблематичні,
притчеві образи. Зачарований монотонним голосом наратора,
який про чудеса розповідає як про буденність — найспокійніше у світі, читач призвичаюється до законів павичевського світу
і довірливо входить у нього. Не дивують його казкові властивості каменів, а зникнення вежі з центральної площі міста, в якому,
здається, немає нікого, крім д-ра Михаїловича, є справою майже очікуваною. Уві сні, так само як під водою, речі змінюють
свою форму, вагу і колір варто лише наважитись… і пірнути.
Відмовившись від логіки «поверхні», від логіки «дня», читач дістає фантастичну можливість по-новому побачити світ і людину
в ньому.
Письменник залишає чимало знаків уздовж дороги, якою
веде свого героя, і кожен із них може бути відправним пунктом для нової розповіді, не менш фантастичної від розповіді
про російського хорта. Читачеві варто лише простежити роль
годинника живого серця оповідання, переплетіння доль вовків
та хортів, алегоричний поділ героїв на ці дві головні категорії…
Недаремно наратор із прихованою сатисфакцією протиставляє
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себе прадідові: йому немає чого боятися, на ньому мають вправлятися для життя майбутні «гончаки». Д-р Стеван Михаїлович
був із тих вовків, яким не дарують життя. Можливо тому, що
вони не живуть у неволі?
Чоловічі камені, що звужують своє невблаганне коло паралель
до самців-хортів, які женуть обраного ними вовка. Вовкові не боляче, коли вони хапають його, йому приємно… Чи не бажаєте
ви, шановний читачу, побачити в цьому алегорію до чоловічих
амбіцій, які відрізають вибрану ними жертву від «зграї», не болючих, але часто небезпечних у наслідках? Але долю вовка, долю
чоловіка вирішує жінка втілення волі Фатуму, втілення вічного
мисливця і одночасно його знаряддя…
Оповідання М. Павича, і «Російський хорт» не є винятком, несуть у собі дуже різні ключі для прочитання. Настільки різні, що
роль читача межує з роллю співавтора, який «додумує», «домальовує», зберігає за собою суверенне, дорогоцінне право на своє
власне трактування. На свій власний, несхожий на інші, портрет
д-ра Стевана Михаїловича.

Алла Татаренко

Семантизація форми
як ергодичний прийом
(на матеріалі роману М. Павича «Друге тіло»)
Один з останніх романів сербського письменника Мілорада
Павича «Друге тіло: побожний роман» (2006) може вважатися
прикладом динаміки найпопулярнішого прозового жанру, який
залишається полем експерименту і в пост-постмодерну епоху.
Видатний сербський постмодерніст, славу якому приніс «романлексикон на 100 000 слів» («Хозарський словник», 1984), після багаторічних плідних експериментів по створенню романних модифікацій (роман-кросворд «Краєвид, мальований чаєм» (1988),
роман-клепсидра «Внутрішній бік вітру, або роман про Геро та
Леандра» (1991), роман-довідник для гадання «Остання любов
у Царгороді» (1994), роман-астрологічний путівник для невтаємничених «Зоряна мантія» (2000)) повертається до жанрової дефініції, в якій «роман» не є частиною гібридного окреслення. Як
і в попередніх творах, М. Павич використовує текстуальне поле
для розвитку власних наративних стратегій як у плані семантизації форми, так і в плані розвитку стратегій інтерактивної гіпертекстуальності. Цього разу йдеться про концепцію ергодичного
твору — ще одне свідчення новаторського ставлення Павича до
жанру і можливостей його реактуалізації, а також застосування
і розвитку нових стратегій читання.
Поняття ергодичної літератури (англ. «ergodic literature») було
введене в обіг Е. Дж. Аарсетом, автором монографічної праці «Кібертекст: перспективи ергодичної літератури» і належить
поки що до малопоширених в українській літературознавчій
теорії та практиці. З вітчизняних літературознавців цю проблему досліджував Юрій Завадський, автор дисертаційного дослідження «Типологія і поетика мережевої літератури і сучасне
західне літературознавство» [2]. До ергодичних відносять твори,
які вимагають особливих зусиль при читанні. Поєднання в цьому терміні «еrgo» від грецького «ergon» — праця та «hodos» —
стежка достатньо точно окреслює специфіку цих зусиль.
Гіпертекстуальність ергодичних текстів є незалежною від способу
подачі твору, який може бути як друкованим, так і мати електронну форму. Різновидом такої літератури є кібертекст, у процесі
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читання якого читач «здійснює семіотичний вибір, створюючи
певну послідовність, і цей вибірковий рух є роботою з фізичної
побудови тексту, що його не враховують різні теорії читання»
[2: 10]. Серед творів, які наводяться як зразки ергодичної літератури, що спрямовує читача на пошук шляхів творення чи перетворення існуючого тексту, згадуються і романи М. Павича (зокрема, «Краєвид, мальований чаєм»). Визначальною характеристикою ергодичної літератури є спосіб, у який функціонує текст:
в ньому мають бути закладені іманентні правила власного використання-прочитання.
Інколи ці правила є експліцитними: у вже згаданому романікросворді М. Павича ними є схеми «вертикального» та «горизонтального» читання. Інколи такі «дороговкази» є елементом
стратегії «подвійного кодування», коли автор вказує на найбільш
простий спосіб прочитання, залишаючи не артикульованими
інші можливості структурування тексту, іманентно присутні
у ньому («Дамаскин: оповідання для комп’ютера і циркуля»).
У романі «Друге тіло: побожний роман» письменник поєднує
стратегію інтерактивної гіпертекстуальності, притаманну ергодичній літературі, з вибором класичного жанру. Застосування
її до лінійного тексту є подвійно інноваційним і заслуговує спеціального дослідження, оскільки змінює уявлення про використання ергодичних принципів лише в літературних творах експериментальної форми.
Задеклароване повернення до класичної романної форми
означає повернення до оповіді, що у випадку Мілорада Павича
може вважатись наративним експериментом, який вимагає
уважного вивчення з боку літературознавців. Нарація позбавлена барокового надміру, але позначена присутністю авторових
«слідів»: характерних топосів, сюжетів, ідей, стилістичних фігур. Літературні критики на батьківщині письменника і в Росії
(де роман з’явився в перекладі ще до виходу в Сербії оригіналу)
переважно обмежилися принагідними інтерв’ю [див., напр., 4],
прихильними рецензіями і констатаціями на кшталт: «“Друге
тіло” — слов’янський “Код да Вінчі”», що є свідченням не стільки типологічної чи тематичної близькості цих творів, скільки
їхнього високого рівня привабливості для пост-постмодерного
читача. Зустрічаються і вияви незадоволення з приводу традиційності і «неекспериментальності» нового роману сербського
письменника [напр., 9]. В одному з небагатьох текстів, присвячених власне літературознавчому аналізу цього роману («UPDATE
Павича»), сербський літературознавець Слободан Владушич
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розглядає роман у контексті популярного герменевтично-археологічного інтересу до Біблії і звертає увагу на відповідність
поетики Павича «імплікаціям світового культурно-поетичного Духа» [1: 183]. Залишаючись вірним своїй поетиці, Мілорад
Павич зумів пристосувати її до вимог пост-постмодерного часу,
поєднавши модель лінійного (хоч і наративно поліцентричного)
роману з розвитком стратегії гіпертекстуальності й інших наративних стратегій, характерних для літератури постмодернізму.
З цим романом у сербську літературу пост-постмодерної доби
входить зразок ергодичного роману лінійної побудови.
«Друге тіло» М. Павича, як і «Хозарський словник», має три
наративні центри, три сюжетні лінії, які розвиваються в межах
заданої фабульної структури і є варіаціями одної теми — пошуку відповіді на питання існування «другого тіла» і можливості його здобуття. На відміну від «роману-лексикону» читач не
має широких можливостей вибору порядку прочитання твору,
що зумовлено вже згаданою лінійністю оповіді. Натомість йому
пропонуються можливості співавторського творення роману,
які читач може використати за умови віднайдення рецептивних
ключів, іманентно присутніх у тексті. Звертає на себе увагу відсутність метатекстуальних коментарів-інструкцій з читання, характерних для попередніх гіпертекстуальних творів Павича. Як
і в інших романах видатного прозаїка, читач може обрати традиційне «горизонтальне» прочитання — від початку до кінця, або
«вертикальне», яке передбачає вибір і ергодичну працю з рецептивної «відбудови» твору. Вірний власній традиції амбівалентності й варіативності, Павич закладає у «Друге тіло» два шляхи
креативної інтерпретації, зумовлені двома принципами наративної побудови роману.
Перший із них є експліцитним і пов’язаний із числом «три».
У «побожному романі» письменник звертається до Біблії і символіки Святої Трійці, тому звернення до цього числа є цілком
очікуваним. Дія розгортається у трьох культурно-символічних
центрах (Венеція, Сентендре, Белград), в епохи, які є для Павича
особливо важливими в літературному сенсі (Просвітництво, бароко, сучасність). Героями твору стають письменники — Захарія
Орфелин (1726–1784), Гаврило Стефанович Венцлович (бл. 1680–
1749?), а наратором і третім протагоністом — белградський
прозаїк, автор «Внутрішнього боку вітру», в якому впізнаємо
одну з масок автора — Мілорада Павича як літературного героя.
Класики, що увійшли до історії літератури, перетворюються на
літературних персонажів, підвладних законам фікційного твору.
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Кожен із них стає частиною любовного «трикутника» і власником трьох складників, необхідних для чаклування, яке веде до
таємниці «другого тіла». Ними є перстень, що змінює колір в залежності від психофізичного стану того, хто його носить, вода
з джерела Богородиці в Ефесі та одна з трьох таємничих мантр.
Наявність чарівних компонентів, однак, виявляється недостатньою: для чаклування (здогадається уважний читач) потрібен
четвертий, найважливіший елемент — сама людина (четверта,
уявна лінія єврейської літери ש, яку наратор вважає біблійним
дороговказом до таємниці другого тіла Христа). Кожен з матеріальних складників магічного процесу піддається іронічному трактуванню: каблучку, яка змінює колір, можна замовити
в Німеччині (зрештою, «біоринг», що показує біоенергетичний стан людини, можна купити у багатьох країнах); Сльози
Богородиці трактуються і як вода з джерела в Ефесі, і як астрономічне явище; таємничі письмена виявляються прочитаним
навспак уривком з «Божественної комедії» Данте. Павич знову
звертається до топосу «смерті автора», цього разу тематизуючи
його: зі звістки про смерть наратора починається оповідь про
пошуки таємниці «другого тіла». Ця проблема представлена
в трьох планах: як релігійно-теологічна (друге тіло Ісуса після
Воскресіння), містична (можливість перевтілення і потойбічного
життя) і літературна (книжки як друге тіло письменника).
На першому рівні прочитання це роман, у якому пошук відповіді на метафізичне питання пов’язаний із любовними пригодами і вбивствами, таємничими предметами й автобіографічними пасажами. Передумовою його прочитання не є глибше
знайомство з будь-якою сферою філософських, історичних чи
філологічних знань. Все, що читачеві потрібно знати, щоби стежити за фабулою, він одержить у самому творі. Якщо постмодерний письменник розраховував передовсім на александрійського читача, то Павич-пост-постмодерніст включає до свого
роману біографічну довідку про Захарію Орфелина, а уривки
з творів Гаврила Стефановича Венцловича супроводжує приміткою, що вони дещо змінені. Гра з (пост-постмодерним) читачем
відбувається в плані пов’язування тріад розповіді в одне логічне
ціле і пошуку відповіді на питання про існування «другого тіла».
Відповіді на нього читачі не одержать, натомість у главі «Post
scriptum» наратор «відповість» на можливе питання щодо авторства книжки, яку написав «мертвий письменник». Автором
проголошується дружина наратора Елізабет Свіфт, його віддана читачка. Вірний принципу «подвійного кодування», автор
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роману закладає в ньому ще один спосіб прочитання. Його зможе відшукати читач, обізнаний з ергодичними експериментами
Павича і з його формальними пошуками попередніх років.
Принцип побудови роману на перший погляд відрізняється
від традиційних Павичевих ігор із формою, але по суті є розвитком лінії високої семантизації форми, розпочатої «Хозарським
словником». Перший роман Павича був романом про створення «нового Адама» — Хозарського словника, наділеного певними
антропоморфними ознаками (його примірники розрізняються за статтю). У дискусіях оповідача з дружиною щодо другого
тіла Христа прочитуються дискусії про сам роман як «друге тіло»
автора. Хоча воно і не відповідає зовнішнім прикметам першого, природного (як класична форма цього твору не нагадує формально інноваційні попередні романи Павича), паралелі між
ними наявні. Роман «Друге тіло» може трактуватися як «друге
тіло» його наратора-письменника, котре продовжує жити незалежно від нього.
«Хозарський словник» задуманий як постмодерний роман
про Сотворіння, «Друге тіло» — як пост-постмодерний роман
про Воскресіння. У центрі постмодерного літературного всесвіту — книга, тому автор-деміург створював з фрагментів Словник.
В епоху пост-постмодерну центром зацікавлення є реальність,
і Павич звертається не до метафори Другої Книги — емблеми
секундарної природи постмодерного літературного мистецтва,
а до метафори Другого Тіла. Незмінною залишається іронізація
дискурсу автора як творця логічно побудованого романного світу — і відсутність очікуваної (однозначної) відповіді на великі метафізичні питання.
Змінюється стратегія автоцитатності — наратор нагадує постпостмодерному читачеві певні мотиви з «Хозарського словника»,
використовуючи їх по-новому. Так, «ку» (цьому специфічному
плодові присвячена в першому романі Павича окрема словникова стаття) виявляється єдиним хозарським словом, яке залишилося як запорука того, що за ним можна буде відродити поняття
і сам плід: «Хозари вірять, що оте слово — єдине з їхньої мови,
що шайтан залишив жити. Лише це слово шайтан залишив
у пам’яті хозарської принцеси як ембріон. Це значить, що він залишив можливість, що з неістоти знову може бути створена істота. Це шлях, який, як говорить Біблія, веде до втілення через
слово. Біблія каже: “слово стало тілом”, а хозари говорять: “тіло
стало словом, з якого знову може народитись тіло”» [7: 208]. За
цією логікою, слово знову може одержати (друге) тіло. Сюжети
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з «Хозарського словника» з’являються в новому романі як елементи розповіді, що мають об’єктивний статус.
«Друге тіло» може трактуватися як пост-постмодерна інтерпретація тем, мотивів, наративних технік першого роману М. Павича. На рівні структури це, передовсім, наявність трьох оповідних цілостей і звернення до Біблії як прототексту. Тема створення Адама зі слів, досконалішого від Адама з глини («Хозарський
словник»), має у новому романі дзеркальне відображення в тлумаченні існування Теракотової армії китайського імператора.
Ліза Свіфт вважає її глиняною книгою, де кожний вояк — глиняна літера. Вони — теракотове послання до Бога, який з глини
створив Адама. «Отже, володар не був наївним і знав, що книжки — річ нетривка, тому інвентар свого війська не довірив слову
і паперу» [7: 148]. Цій думці протиставляється думка китаянки
(можливо, хозарки), яка бачить у глиняних вояках «ку», котре
шукає своє друге тіло. Іронізація «великої нарації» прочитується
в поясненні, як вона могла підслухати розмову Лізи Свіфт із колегою: служниця прочитала її з хмарки пари, як у коміксах, де
слова і думки «витають» над головами героїв.
Теракотова армія, як її трактує дружина наратора — спроба
володаря повторити світ у метафоричному матеріалі, своєрідна
міметична література, яка намагається відтворити світ. Її «ховають» у землю, де вона стає «посланням» Першотворцеві. Однак,
це послання у романі Павича не доходить до «адресата» — його
викопують археологи. Своєрідна глиняна бібліотека як енциклопедія мертвого царства є продовження теми «Хозарського
словника», у якому глиняне творення є першим етапом, після
якого відбувається створення Адама-Словника хозарів. Його інтегральними «частинами» є Адам зі снів (зелена книга), Адам зі
священних книг-пратекстів (жовта), Адам з історичних джерел
(червона). Неіснуючий «Хозарський словник» Даубмануса реконструйований новим автором, хоча самої конструкції не існує.
Глиняна армія може розповісти про силу царства, але не може
його відродити. Слово виявляється тривкішим за матерію, але
не має її властивостей збереження (однозначної) форми.
До теми Глиняної армії звертався в оповіданні «Той, хто переміг смерть» ще один відомий сербський постмодерніст Джордже
Писарев [8]. На відміну від нього, М. Павич у «Другому тілі» як
археолог «викопує» стару форму — жанр роману, який, як колись теракотова армія, мав міметичні властивості. Але традиційна форма для письменника — «ку», яке шукає своє друге тіло,
яке існувало і залишилось у вигляді слова без адекватного явища
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в історичній дійсності як запорука нового відродження. Тому
вперше за багато років Павич виносить у підзаголовок свого твору слово «роман» — звичайно ж, роблячи його частиною літературної гри значень. Фрагмент, присвячений глиняним воякам
китайського імператора, є прикладом багатовекторних міжтекстових зв’язків у «Другому тілі»: вперше він надрукований як
есе у збірці есеїстичних текстів «Роман як держава» (2005) і його
повторне використання у романі є прикладом автоцитатності.
У контексті ергодичної стратегії гіпертексту він відсилає до інформації про Теракотове військо першого імператора феодального Китаю Цинь Шихуана, захоронене у 210–209 рр. до н.е і до
його популярних копій, які охоче купують туристи, а в контексті
сучасної сербської літератури він може «поєднуватися» з вищезгаданим оповіданням Дж. Писарева.
Гра зі «смертю автора» також має інтертекстуальні виміри: на
початку «Хозарського словника» проголошувалася «смерть читача». Автор, який звертається до читачів — теж відомий прийом
з класичного роману. Відповідно до ідеї Павича про актуальну
в сербській літературі домінацію «жіночого письма» авторкою
«Другого тіла» проголошується жінка-читачка, а саме писання
набуває рис андрогінного («Хозарський словник» у Франції був
виданий як «спільний», андрогінний примірник).
У романі Павича читач зустрічається з різними видами інтертекстуальності, першим рівнем якої є інтертекстуальність
експліцитна, але не позбавлена гіпертекстуальної провокативності. До таких можна віднести поєднання парафразованої назви кінофільма («Диявол носить “Прада”») і символіки Євиного
яблука, яке дає в результаті пародійну назву розділу «Сатана п’є
яблучний сік». Символ зла являється наратору у вигляді дівчинки з трьома носами, яка не вимовляє «р» і представляється як
Бафомет. Як і переважна більшість символів у Павича, цей також
є багатозначним. Бафомет є не тільки емблемою темних сил, але
й втіленням ідей будування і руйнування, що якнайкраще відповідає Павичевій стратегії побудови сюжету, який водночас розпадається на кілька смислових відгалужень. Слово «бафомет»
перекладають також як «храм усіх мудростей», тож триноса дівчинка веде філософську дискусію з автором.
Оновлення жанру роману відбувається шляхом включення до
нього постмодерної традиції. «Друге тіло» — своєрідна антитеза «Хозарському словнику», який «включений» до тексту нового роману як елемент історії літератури. Письменник пропонує
новий варіант створення енциклопедії — цього разу віртуальної,
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на рівні гіпертексту. «Хозарський словник» був реставрованою
копією неіснуючого оригіналу, «Друге тіло» є оригінальним твором неіснуючого («мертвого») автора. Якщо Словник має «статево амбівалентний» текст («чоловічі» й «жіночі» примірники),
«Друге тіло» має непевного автора — наратора або його жінку.
Ліза Свіфт є читачем, який стає «другим автором» ергодичного твору. Письменник, який одним із принципів своєї творчості
зробив розширення креативної ролі читача, проголосив читачку
авторкою свого тексту.
Роман присвячено дружині письменника, письменниці Ясмині
Михайлович, яка відома як одна з перших дослідниць творчості
свого майбутнього чоловіка (і віддана читачка його творів). Її роман «Паризький поцілунок» є одним із джерел інтертекстуальної гри у творі. Читач може трактувати сюжетну лінію наратора
«Другого тіла» як автобіографічну (в стилі творів Я. Михайлович,
яка любить повторювати, що її кредо — перетворення реальності на літературу), а може залишитися у координатах поетики самого Павича. Непевність авторської позиції виявляється на
рівні непевності ідентифікації маски автора: він водночас чоловік
і жінка, живий і мертвий, письменник і читач. Власне, йдеться
про проліферацію образу автора, його подвоєння, ілюстроване
сценами подвоєння героя й героїні. Містичний погляд на себе,
зрештою, може трактуватися і як іронізація позиції автора як такої, оскільки він у романі є таким же літературним персонажем,
як і решта героїв.
Вибудовуючи свою стратегію гри з читачем, Павич користується досягненнями попередників, радикально змінюючи при
цьому її характер. Він розмиває межу між автором і читачем, даруючи читачеві небачену креативну свободу, якщо він побажає її
використати. Задоволення від тексту у «Другому тілі» може бути
одержане на двох рівнях читання. Роман характеризується цікавою фабулою, характерною для історичного пригодницького
роману з елементами любовного і містичного. У ньому, попри
це, є чимало деталей, які уповільнюють розвиток дії і які призначені для критичного читача. Такі деталі можна вважати відгалуженнями лабіринту читання, які спрямовують читача до контексту (наприклад, розповідь про місто Сентендре, центр сербської
культури в Угорщині), або є нішами лібіринту (наприклад, включення у текст алюзії на відомий анекдот), які не ведуть до інших
коридорів. Задоволення від тексту доповнюється задоволенням
від підтексту на рівні інтертекстуальних зв’язків із прототекстами
(серед них є класичні твори світової літератури: «Божественна
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комедія» Данте, «Мемуари» Дж. Казанови). Найвищий рівень задоволення — задоволення від гіпертексту, коли сам читач бере
участь у його творенні.
Читач «Хозарського словника» міг читати його, формуючи
текстуальні тріади, добираючи із кожної з трьох книг словника
відповідний фрагмент (наприклад, статтю «Атех», яка входить
до всіх трьох зшитків). Тепер герої «Другого тіла» шукають три
компоненти для чаклування, кожний із яких має три версії, а постмодерний читач (на відміну від пост-постмодерного) має застосувати свою креативність в інший спосіб — тріадне прочитання є тематизованим і не вимагає особливих ергодичних зусиль.
Натомість, уже у підзаголовку роману автор опосередковано
вказує на ще один базовий символ твору — хрест, який є ергодичним ключем освоєння гіпертексту.
«Друге тіло», роман у формі побожного роману (так як «Хозарський словник» є романом у формі лексикону, «Остання
любов у Царгороді» — романом у формі посібника для гадання), може вважатися певною кульмінацією Павичевої теорії семантизації, яка включає ергодичні літературні прийоми. До їх
числа можна віднести побудову роману на символічній фігурі
хреста, що цілком відповідає жанровому підзаголовку (побожний роман) і вибору теми (друге тіло Христа після воскресіння).
До роману включено два малюнки хреста (ілюстрації до дискусій про друге тіло), де хрест утворюється перетином вертикальної лінії вічності і горизонтальної лінії часу (мал. 1, 2). Він
також убудований у сентендрейський цеховий знак (разом із
якорем і цифрою чотири). Хрест описується й візуалізується
в уяві (скрипалька Забетта, яка грає на вертикальній струні свого
волосся, нагадує Орфелину хрест). М. Павич не просто вписує
фігуру хреста у твір, а будує на ній свій роман, постійно звертаючись до цього символу на різних текстових і значеннєвих рівнях. Він застосовує «мінус-прийом»: у сцені третьої дискусії про
«друге тіло» замість схеми-хреста він вводить малюнок літери ש.
Третій «хрест», однак, існує і має бути реконструйований читачем — логіка тріад, закладена в основу роману, вказує на його
існування і спонукає читача до його пошуку. Відповідно до надзвичайно складного задуму ергодичного роману, ним є хрест —
схема утворення «другого тіла» роману «Друге тіло». Вона імпліцитно пов’язана з теорією читання Павича, побудованою на
можливостях гіпертексту.
«Друге тіло» роману утворюється поєднанням тексту твору і рецептивної діяльності читача. Використавши як основу
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ілюстрації-схеми з роману (мал. 1. І 2), читач може одержати рецептивно-креативну схему (3).
Вертикальна лінія — гіпертекст роману, який крім тексту* (на
перетині координат) включає підтексти (прототексти) (стрілка
донизу) і надтексти (асоціативні надбудови і можливі майбутні
тексти) (стрілка догори).

Горизонтальна лінія — це акт читання. У момент зустрічі з текстом, коли лінії перетинаються, утворюючи хрест, читач має
свою читацьку передісторію (ліве поле) і читацьку післяісторію
(праве поле) стосовно до твору. Читання може відбуватися як лінійне, традиційне, без включення досвіду попереднього читання — в цьому випадку роман «Друге тіло» стає просто ще одним
складником читацького досвіду. Якщо ж читач активізує свій читацький переддосвід, тоді на перетині «гіпертексту» і «читання»
відбувається маленький креативний вибух, у результаті якого виникає новий гіпертекст — «друге тіло» роману. Крім лінійного
руху вздовж сюжетної лінії відбувається одночасний рух углиб —
до прототекстів і вгору — до утворення рецептивних надтекстів
і асоціативного шару. Оскільки зустріч із текстом має свою тяглість у часі (і просторі роману), цей вибух є довгою низкою мікровибухів-мікроспалахів. Вони можуть відбутися або ні — це
залежить від читача (пригадаймо буквалізацію даної стратегії
у «Скляному слимаку» М. Павича). У якості активатора реакції
виступають імена, факти, символи, а маркером місць можливого
«вибуху» значень часто є відступ — від усталеного написання імені чи назви, традиційного трактування поняття тощо.
Прикладом подібного гіпертекстуального рецептивного ескперименту може бути помилкове написання назви цвинтаря
Пер-Лашез — Per La shese [7: 279] (замість Père Lachaise), яке
звертає увагу читача на цей топос. Герой роману Теодор відвідує могили Фредеріка Шопена і Оскара Вайлда, і читач,
звернувшись до підтексту (фактів із біографій видатних митців), помічає, що вони обрані за певним принципом «другого
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поховання»-перезахоронення: серце Шопена, як відомо, покоїться в Костелі Святого Хреста (!) у Варшаві, а Оскар Вайлд був
перепохований на Пер-Лашез із цвинтаря Боньї в передмісті
Парижа. Шопен продовжує музичну лінію твору (особливо наголошену в першій, «венеційській» частині роману), а Вайлд
є своєрідним асоціативним містком до одного з трьох протагоністів — «Мілорада Павича».
Одна з таких асоціацій пов’язана з історією про певний сюжет Вайлда, з якого зроблено роман і драму. Павич, як відомо,
є автором оповідань і драм з однаковими назвами і сюжетами
(напр., «Скляний слимак»). Знаменитий вислів автора «Портрета
Доріана Грея» про те, що весь свій геній він вклав у життя, а лише
талант — у свої твори, в подібному контексті примушує згадати
відому фразу з «Автобіографії» Мілорада Павича: «…я не маю біографії. Маю лише бібліографію» [5: 47]. У письменників багато
спільного в поглядах на мистецтво. Енциклопедична стаття про
Вайлда включає його крилаті вислови: «Мистецтво — дзеркало,
у якому віддзеркалюється той, хто в нього дивиться, але аж ніяк
не життя», «Писати про життя не можна — ним можна лише
жити» [3: 227]. М. Павич у «Другому тілі» вдається до дедуктивної, асоціативної інтертекстуальності. Якщо читач пов’яже подарунки, які залишають на могилі Вайлда шанувальники його
творчості, із подарунками, які на початку роману одержує наратор — Мілорад Павич, він може провести паралель і на астрологічному рівні: обидва письменники народилися під знаком
Терезів. На можливість такого асоціативного зв’язку вказує ще
один сигнал-похибка: у розділі «Терези з Помпеїв» згадується
вага, яка нібито все ще виробляється у цьому місті.
Сигнал «Пер-Лашез» активізує і паратекстуальний зв’язок
усередині роману: епіграф до роману «Живи повільно, помри
швидко, Живи швидко, помри повільно (слова на футболці)»
асоціюється з філософією рок-покоління і утворює асоціативний
місток із третьою, не згаданою у розповіді Теодора могилою на
Пер-Лашез — могилою Джима Морісона. Саме вона відома найбільшою кількістю подарунків, які на ній залишають прихильники його таланту. Образ соліста групи «Doors» проступає в асоціативному просторі тексту. На початку роману Ліза Свіфт наспівує
«свою улюблену» пісню «Let’s go strait to number One», (правильне написання — straight. — А. Т.), наприкінці його цитується пісня (з наголошеним коментарем «яку ми теж знали») «Приходь
за п’ять п’ята (…)», і шляхом контамінації читач одержує «Five
to One» («За п’ять перша») — назву одного з найвідоміших
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альбомів Морісона. Поезія цього культового рок-співака і поета
позначена увагою до метафізичних проблем і зв’язком із поетичною традицією Вільяма Блейка і Артюра Рембо. Саме віршеві
Блейка група завдячує назвою, пов’язаною з поетичним образом
«дверей сприйняття», і використання асоціативної рецептивності у даному випадку узгоджується з поетикою самого «присутнього у відсутності» Джима Морісона. З ним пов’язаний і топос
Венеції (співак був автором пісні «Ghost in Venice», охоче проводив час на пляжі «Венеція» у Лос-Анджелосі).
«Випущення» певної ланки асоціативно-логічного ланцюга є одним з ергодичних наративних прийомів, застосованих
М. Павичем у «Другому тілі». Оскільки автор роману послідовно дотримується тріадного принципу, у випадку «пропуску» активізується увага читача, який заповнює «порожню клітинку»
(напр., третя, неназвана славна могила на Пер-Лашез). Подібна
рецептивна практика пов’язана з павичівським використанням
моделі кросворда як нового способу читання. Прикладом може
служити відсутність третього малюнка хреста, який має створити читач (одна з таких версій викладена вище), а також асоціативна система побудови тріад у романі. Так, магічне заклинання має три варіанти: «Кібелина усмішка», «Артемідине слово»
і «Маріїна печать», а вода, яка випивається при цьому, походить
із трьох витоків одного джерела в Ефесі. Для виснування принципу поєднання трьох богинь у контексті джерела Богородиці
читач має заповнити порожні клітинки асоціацій міфологічного
ланцюга. У результаті взаємодії тексту роману, культурологічного підтексту й асоціативного надтексту утворюється гіпертекст,
який включає усі ці компоненти і є віртуальним, гіпертекстуальним «другим тілом» роману «Друге тіло».
Читач може потрактувати цей твір як роман-лексикон, у якому містяться відомості з історії релігії, культури, літератури, що
мають бути активізовані читанням. Паралельне читання історії
сербської літератури академіка Мілорада Павича [6] і роману
«Друге тіло» дозволяє вважати ґрунтовну історико-літературну
студію Павича прототекстом. Із нього автор запозичує факти біографії Венцловича і Орфелина, даруючи їм нове романне «втілення»: чудернацька магічна формула циганки-ворожки («Da mi
vidiš nogu do kolena, ne bi znao otkud si došao, a ad sa mnom ležiš
u ložnicu, ne bi znao tko te je rodio…» [7: 113] виявляється сербським «галантним» віршем епохи бароко [6: 179].
Сенс інтерактивного читання твору полягає в пошуках цього
сенсу, інтелектуальній грі і збагаченні знаннями. Хоча читач не

210

СЕМАНТИЗАЦІЯ ФОРМИ ЯК ЕРГОДИЧНИЙ ПРИЙОМ

одержить однозначної відповіді на «велике питання» метафізичного характеру (про можливість існування «Другого тіла») йому
забезпечується багаторівневе читання постмодерного тексту
культури і участь у реконструкції «прихованих», але алюзивно
позначених символів, мотивів, інтертекстів.
Похибки, на які наштовхується читач, є своєрідними принадами для нього. Щоби зрозуміти, що саме не так у творі Павича,
необхідно знати, як має бути, а для цього потрібно звернутися до
джерел. В основі химерної оповіді лежить широкий пласт культури, включно із масовою та народною, документоване знання,
студії та есеї письменника. Своєрідними дороговказами є малюнки-ілюстрації, які спрямовують до джерел релевантної інформації: історії сербської літератури, історії театру тощо.
Поєднуючи імена вигаданих героїв з іменами реально існуючих історичних осіб, Павич указує на походження свого літературного світу з уяви та документованої, чітко окресленої традиції. Історичне, відоме, реальне у такому поєднанні набуває рис
фіктивного і стає частиною художнього твору, втрачаючи наукову релевантність, але зберігаючи при цьому свій потенціал
асоціацій і можливих реляцій з іншими частинами колишнього
контексту. Нова контекстуалізація веде до ресемантизації відомих топосів і мотивів. Читач, який помітив відступ від традиційного трактування імені або мотиву для визначення «коефіцієнту
відмінності», змушений звернутися до первісного значення. А це
у випадку творів Павича — звернення до історії культури. Його
твори є реалізацією ідеалу енциклопедії, про який мріяли постмодерністи і зокрема Данило Кіш. Новаторство Павича полягає в тому, що його енциклопедія може бути прочитана лише
читачем, який потрактує імена, поняття, символи його творів як
глоси віртуальної книги. Активізувавши за допомогою інших (не
фіктивних) джерел основний пов’язаний із ними комплекс знань,
читач на додаток до оповідання одержить низку енциклопедичних статей. Найвідповіднішим способом актуалізації фундаментальних знань у даному випадку є звернення до енциклопедій
або інтернет-джерел. Узявши за дороговказ ім’я чи символ, читач відкриває першу з китайських скриньок знань, які утворюють широке контекстуальне поле.
Твори Павича є гіпертекстами, складові яких відсилають до історії літератури, культури, цивілізації, навіть якщо йдеться про
незначні деталі. Вони є носіями культурологічної інформації, яка
включає не лише «александрійське знання» літератури чи філософії, але й знання масової культури. Як гіперпосилання, вони
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ведуть до нових посилань, нового рівня значення. Відкритість
текстів забезпечується множинністю нових сенсів, які виникають
при розшифруванні символів і деталей, котрі на першому рівні
утворюють сюжет. Якщо у своїх постмодерних романах письменник звертався до стратегії «подвійного кодування», розрахованої
на два рівні прочитання, у пост-постмодерному «Другому тілі»
він закладає ергодичні можливості продукування сенсів і цілих
відгалужень значеннєвого лабіринту, використовуючи принцип
гіпертекстуальних посилань.
Новаторський роман Мілорада Павича парадоксально спрямовує читача до минулого, до історії літератури і культури,
але новими, нетрадиційними, докорінно відмінними засобами — ергодичними засобами інтерактивної гіпертекстуальності.
Сербський письменник вносить новації і в гіпертекст, роблячи
його «другим тілом» роману з традиційною лінійною структурою.
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Алла Татаренко

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА СТРАТЕГІЯ
КРЕАТИВНОГО ЧИТАННЯ:
Мілорад Павич як читач Умберто Еко
Видатному сербському письменнику Мілораду Павичу (1929–
2009) належить особливе місце у створенні постмодерністської
стратегії читання. На цей факт указують сербські дослідники
його творчості, передовсім, Й. Делич [11] та А. Єрков [13], українські славісти Ю. Білоног [1], З. Гук [3] та ін. Сам літератор у своїх історико-літературних розвідках неодноразово підкреслював
активну роль читачів минулих століть. «Читацька публіка часів
бароко мала важливішу роль, аніж читацька публіка попередніх епох. Її авторитет і вплив були величезними», — наголошує
М. Павич [6: 38]. Письменник зупиняється на суспільній та естетичній позиції читача ХVІІ–ХVІІІ ст., на впливі читацької публіки, серед якої були правителі, цензори, замовники творів і ті, що
підписувалися на книжки, уможливлюючи своїми коштами їхнє
видання. Письменник того часу, отже, перебував у тіні «високопоставленого» читача. Іншим типом читача був «читач-жебрак»:
той, хто, будучи неписьменним, міг лише слухати проповіді. На
думку сербського літературознавця Йована Делича, сам Павич,
не без впливу бароко, знову виводить читача з тіні і надає йому
статус співавтора або статус героя твору [11]. Саме цей літератор
особливо багато зробив для постмодерністського розмивання
меж функцій автора і читача.
Дослідники сербського постмодернізму вказують на роль, яку
відіграли праці Г. Р. Яусса та В. Ізера у зацікавленні письменників (у тому числі Павича) трикутником «автор-твір-читач»: «читач перестає бути константою, стаючи у світлі цієї теорії змінним» [12]. Великим є вплив концепції Р. Інгардена, який виходив
з припущення про існування в художніх текстах «місць невизначеності», призначених для заповнення читачем, що виконує креативну функцію. На такому ґрунті В. Ізер розвинув концепцію
імплікованого читача. «Реальний читач, відповідно до цієї ідеї, —
той, хто перебуває поза текстом. Але існує також читач імплікований, місце якого — у тексті. Цією ідеєю в конкретний спосіб
висвітлюється двояка природа рецептора: як медіума і як співрозмовника» [14: 232]. Теорія рецепції Г. Р. Яусса, який зробив із
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рецептора медіатора, теорія читацького відгуку, бахтінська концепція діалогізму, що передбачає зворотній зв’язок із читачем,
без сумніву, суттєво вплинули на формування стратегії читання,
виробленої М. Павичем. Вона розвивається на кількох рівнях:
це гра з масками автора, героя, читача, карнавалізований обмін
ними, це розмивання меж між світом твору і світом читача, використання можливостей «відкритого твору», гіпертекстуалізація й ергодичні стратегії.
Не менш важливим для дослідження є питання креативного
прочитання Мілорадом Павичем творів письменників-попередників. Сербський літератор неодноразово довів своїми творами
не лише талант письменника, але й талант читача. «Хозарський
словник» автор називає книжкою-виноградником, який поливали не водою, а вином. У «вині тексту», яке отримує читач, іманентно присутні «вина» попередніх врожаїв, які живили «виноградник» — твори літературних попередників. Таким «вином»
для роману-лексикона можна вважати не лише згадані або безпосередньо використовувані в романі твори-прототексти, але
й творчість Х. Л. Борхеса, з яким часто порівнюють М. Павича,
гру з читачем як героєм роману І. Кальвіно («Якщо одної зимової ночі подорожній»). На особливу увагу заслуговує «прочитання» сербським письменником роману Умберто Еко «Ім’я рози».
Це свідчення читання-письма, яке є розвитком ідеї «відкритого
твору», свідчення піднесення ролі читача на новий літературнохудожній і літературно-теоретичний рівень.
Мотиви, герої, повороти сюжету, думки з роману У. Еко присутні у «книжці-вині» М. Павича у спосіб, який не є демонстративно цитатним або алюзивним. У «Хозарському словнику» вони
дробляться, вступають у нові сполуки з іншими елементами тексту, набувають інакших функцій. Павич наочно демонструє, як
старе вино живить вино майбутнє. Наведемо кілька прикладів
креативного «прочитання» «Імені рози» автором «Хозарського
словника». Типологічна подібність принципів побудови «другої
книги» у випадку перших романів Еко і Павича не викликає сумнівів: у вступних заувагах з іронічною назвою «Звичайно ж, рукопис» «теперішній автор» книжки про Мелькський монастир
розповідає історію її написання як переписування-реконструкції
твору (який зник разом із коханою) на основі фрагментів власного перекладу. «Записки отця Адсона з Мельку», в свою чергу,
не були оригіналом, а французьким перекладом, — знайдений
у Празі раритет виявився знайденим втретє. Більше того, переклад аббата Валле є книгою-фантомом, а відтак справа його
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реконструкції — відтворенням неіснуючого, хоча й можливого
оригіналу. Ці прикмети «першої книги» нагадують знищений
словник Даубмануса, який реконструює «теперішній автор»
«Хозарського словника».
Умберто Еко дає читачам «Імені рози» можливість упізнати в герої роману сліпому Хорхе середньовічного Хорхе Луїса
Борхеса. Людину, яка уявляла рай як бібліотеку, він поселяє у монастирі з величезною книгозбірнею і робить ревним охоронцем
Книги. Така гра з образом аргентинського письменника є компонентом стратегії Еко, спрямованої на поєднання можливостей високих і масових жанрів. Улюбленого письменника «високочолих»
автор «Імені рози» робить головним негативним героєм гостросюжетного твору, де фінальна сцена зустрічі двох гідних суперників (Хорхе і Вільгельма) побудована за схемою «вирішального
поєдинку» пригодницького роману (вестерна, трилера тощо).
Павич будує свою прозу на засадах, споріднених із Борхесовими.
«Хозарський словник» — своєрідне прочитання «Імені рози» —
знову спрямовує читача до поетики автора «Алефа».
«І зробив я те, що зробив», — каже Хорхе в романі У. Еко,
а в романі М. Павича ці слова промовляє Теоктист Нікольський.
Ця фраза звучить як відлуння слів Апостола Іоанна, але й як
відлуння слів Борхеса, який воліє «віддати перевагу сентенції
“що я написав, написав”» (від Іоанна, 19, 22)» [2: 18]. Вкладаючи
до вуст укладача першого «Хозарського словника» Теоктиста
Нікольського слова Хорхе, Павич повертає Борхеса на «позитивне поле».
Характеризуючи роман Умберто Еко, Юрій Лотман вказує на
низку мотивів, реалізованих в образі Хорхе: «пам’ять як вищий
вияв ученості, вчений, якому читають і який не забуває нічого
з прочитаного, мистецтво знаходити у книжках потрібні місця,
приховане від інших людей і таємниче відкрите лише цьому втаємниченому, і, нарешті, мотив спалених або розірваних книжок
Арістотеля, зміст яких таємниче зберігається в пам’яті сатани»
[5: 667]. Кожен із цих мотивів зустрічаємо в «Хозарському словнику», а носіями згаданих характеристик є Теоктист, який записує те, що запам’ятав, і демонічний Никон Севаст. Вільгельм, перед тим як знайти рукопис, має його впізнати, тобто реконструювати у своїх думках. Його цікавить не текст, а сенс твору, вважає
Ю. Лотман. «Зберігати — означає регенерувати, відтворювати
заново» [5: 667]. «Хозарський словник» ХХ ст. як реконструкція
«Хозарського словника» Йоганнеса Даубмануса теж є не його копією, а відтворенням ідеї.
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Герой «Імені рози» вдається до пошуку Книги через інші книжки. Муавія в романі Павича звертається до допомоги комп’ютера,
який робить узагальнюючий висновок на основі згадки про предмети — у статтях самого Муавії. У Еко вторинні свідоцтва допомагають досліднику ідентифікувати оригінал, у Павича предмети
служать вказівкою до твору, а шлях до нього лежить через праці, що йому присвячені. Цікавим є також звернення Павича до
комп’ютера та принципів його функціонування.
У вступних заувагах «Звичайно ж, рукопис» Адсон згадує працю Міло Темешвара «Про використання дзеркал у шахах», посилаючись на переклад втраченого оригіналу (sic!). «Істину, —
каже автор рукопису, — можна сьогодні побачити лише “per
speculum et aenigmate”» [9: 15] — у дзеркалі і в загадці. У романі
Павича (як і в інших його творах) читач зустрічається із загадковими дзеркалами: швидкими, повільними, дзеркалами з віршами… Дзеркало в романі Еко — замасковані двері, за якими сховано таємницю. Відомо, що дзеркало, вмуроване у стіну навпроти
відчинених дверей, створює ілюзію ще однієї кімнати — ефект,
не задекларований письменниками, але використовуваний ними
в літературній практиці. Розповідь Еко про хлопця, який сприйняв богословські дискусії з роману «Ім’я рози» як «певне продовження просторового лабіринту» [9: 629], свідчить на користь подібного припущення.
Сентенція, де ім’я рози є довговічнішим за саму квітку, замикає коло оповіді в романі, який починається словами Іоанна:
«Спочатку було Слово». Цитата з поеми «De contemptu mundi»
бенедиктинця Бернарда Морланського (ХІІ ст.) «Stat rosa pristine
nomine, nomina nuda tenemus» констатує: Слово також залишається вкінці. За свідченням Еко, у Бернарда до традиційного топосу «марноти» світу додається ще одна думка: «від речей, що
зникли, залишаються порожні імена» [9: 598]. Він також згадує
Абеляра, у якого «приклад “nulla rosa est” використаний для доказу, що мова здатна описувати також ті речі, які зникли або не
існують» [там само]. Зниклі хозари і їхній словник — теж «ім’я
рози» (Павич звертає на це увагу читачів свого роману «Друге
тіло», коли говорить про долю хозарського слова «ку», яке залишилося й тоді, коли зник сам плід).
У. Еко порівнює створення роману зі створенням Світу («Праця
над романом — захід космологічний, як те, що описане у книзі
Буття (…)» [9: 608]. «Завдання зводиться до створення світу. Слова
прийдуть самі» [9: 610]), причому його світ є виразно секундарним, цитатним. Тому першофраза Першотворення з’являється
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в «Імені рози» без лапок, як текст Адсона. Автор створює свій
постмодерністський літературний світ зі специфічного матеріалу: його межами є дві цитати, що представляють його створення
і кінець. На відміну від Еко, Павич справу творення світу довіряє
читачеві «Хозарського словника», а головну роль відводить іншій
фразі Іоанна («І слово стане плоттю»), яка парадоксально позначає місце найбільшої небезпеки для читача, який на цьому місці
«помирав». А, можливо, він переставав бути читачем? Еко боявся не проголошеної Бартом смерті автора — він боявся смерті
читача, яку «реалізував» у своєму романі М. Павич. Іронічна інтерпретація цього чину наголошується приміткою зі срібного
контрольного примірника, який давав можливість передбачати
момент приходу смерті читача. Нею є парафраза відомого жарту: «Якщо ви прокидаєтесь і у вас нічого не болить, знайте, що ви
вже не на цьому світі» [8: 14].
У романі У. Еко предметом пошуку є втрачена книга Арістотеля, а орієнтирами — посилання, парафрази, згадки, які дозволяють її «впізнати». Однак відновити знищений твір за цими
слідами Вільгельму не вдається. Павич пропонує новий словник, який є реставрацією знищеного і водночас — це «work in
progress», дописаний «теперішнім автором» з можливістю створення нових, доповнених видань.
Хорхе з «Імені рози» намазав сторінки «Комедії» отрутою,
а пізніше з’їв книгу, щоби вона не дісталася читачам. Перший
читач — і видавець «Хозарського словника» — Даубманус, схоже,
створив отруйний примірник для себе. Після виходу словника
він за його допомогою фактично чинить самогубство. «Отрута»
словника специфічна — вона діє лише при читанні. На це автор
вказує гротескною історією про знищення отруйного примірника, сторінками якого Дорфмер збирав жир із супу. Оскільки він
при цьому не читав, отрута не діяла.
«Двійники» Никон Севаст і Теоктист Нікольський наділені
функціями запам’ятовування і творення. Читання й письмо постають у романі Павича як двійники. Трійка героїв «Хозарського
словника», які пов’язані з ХХ ст. (Муавія, Сук, Шульц), — читачі. У кінці роману залишається живою читачка Дорота ШульцКвашнєвська і читачі із заключної примітки. Як зауважує
Й. Делич, «читач і після закінчення книжки залишився в оповіді — вирішувати загадку “статі” книжки, отже, як помічник письменника і співавтор, але і як літературний герой: як пара читачів
на велосипедах, що обіймається, яка й після вирішення загадки
залишилася в полоні у роману, стала частиною фіктивного світу,
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парою героїв роману. Так гра із читачем знову підтверджується
як один із прийомів одивнення і надання фантастичності світові,
як одно з джерел фантастики» [11: 132]. Це ще раз доводить переконання Павича, що в неміметичній літературі можливості для
письменника менші, а для читача більші*. Для М. Павича світ
книги є інтертекстом і водночас метатекстом (про що свідчить
подальший розвиток письменницької стратегії сербського автора). У романі «Друге тіло», наприклад, Павич по-новому використав теми «Хозарського словника» і замість вільної комбінації
частин запропонував ергодичний пошук шляху прочитання.
Письменники-постмодерністи не тільки вірять у «свого» читача, вони ставлять перед собою завдання його створити. Поки
робота над твором не закінчена, ведуться два діалоги, одним із
яких Еко називає діалог між текстом та рештою текстів, які створені раніше («кожна книжка говорить лише про інші книжки
і складається лише з інших книжок» [9: 624]). Інший діалог ведеться між автором та ідеальним читачем (про нього Еко розповів у «Відкритому творі»). Італійський письменник розрізняє два
види текстів: перший спрямований на формування нового ідеального читача, а другий — на задоволення смаків реальної публіки. Автора першого типу Еко порівнює з «філософом, який
вловлює закономірності Zeitgeist’у» [9: 625]. Ідеального читача
Еко бачить як співучасника, готового взяти участь у його грі.
Діалог Павича з художньою прозою й автопоетичними текстами Еко доводить, що ідеальним читачем може бути читач-письменник. Сербський літератор обігрує у своїх творах певні літературознавчі й культурологічні ідеї У. Еко, піддаючи їх наративізації. Наприклад, книги, які в романі «Друге тіло» відлітають
із бібліотек як птахи, є реалізацією передбачення італійським
постмодерністом звільнення полиць від книг і заміни їх електронними носіями, висловленого у відомій лекції «Від Інтернету до
Гутенберга» [10]. Багато цікавого матеріалу дає зіставлення думок
Еко про вибір детективного жанру («Нотатки на берегах “Імені
рози”») та їхньої літературної транспозиції у творах Павича.
Наприклад, в італійського письменника читаємо: «Оскільки
моєю метою було представити у приємному світлі єдине, що нас
по-справжньому лякає, — а саме метафізичний жах, — я не міг
не зупинитися, з усіх типів сюжетів, на найбільш метафізичному
й філософському. Тобто на детективному» [9: 627]. Пояснюючи
* Див., напр. есе «Хозарський глек та інші неправдиві спогади» (Павић М.
Хазарски ћуп и друга лажна сећања // Павић М. Историја, сталеж и стил. —
Нови Сад: Матица српска, 1985. — С. 270–278).
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любов читача до детективу, італійський письменник указує на
те, що його сюжет — історія здогадки, а «абстрактна модель
здогадки — лабіринт» [9: 628]. Еко виділяє три типи лабіринтів.
Першим із них є грецький лабіринт Тезея, де джерелом невідомості виявляється Мінотавр, а мандрівникові забезпечується
нитка Аріадни. Планом маньєристичного лабіринту є «щось на
зразок дерева — коріння, крона» [9: 628], а вихід теж один. Третім
типом лабіринту є сітка або ж ризома, де немає ні центру, ні периферії, ні виходу. Павич натомість створює романи-лабіринти
з багатьма виходами. Його твори мають елементи детективного
роману: для семантичного читача «Хозарського словника» історії
вбивств є найбільш ясними і зрозумілими. Детективні здібності
семіотичного читача спрямовані при цьому на інше, хоча вбивств
у романах Павича не бракує (див. «Краєвид, мальований чаєм»,
«Внутрішній бік вітру», «Унікум», «Друге тіло»). Його пошук заданий автором на двох рівнях. Один — експліцитний — міститься в завданнях, які автор дає читачеві (напр., знайти відмінність
між чоловічим і жіночим примірником «Хозарського словника»,
«зібрати» три складники, потрібні для чаклування у «Другому
тілі» тощо). Ці завдання є нескладними, але вони сигналізують
концентрацію уваги до тексту, яка має бути спрямована не лише
на фабулу. Інший — імпліцитний — розрахований на читачів, які схильні до «нового способу читання», запропонованого
Павичем. Стратегія співтворчості з читачем послідовно розвивається автором «Хозарського словника», починаючи від збірок
оповідань, уважний читач яких на додаток до двох самостійних
новел («Варшавський ріг» та «Обід по-польськи») міг одержати
третю. У «Краєвиді, мальованому чаєм» герой «Пам’ятної книги»
і водночас її читач Атанас Разін знаходить у ній контрабандне
оповідання «Чотирнадцятий апостол», а читачам, які перебувають «поза межами» роману, пропонується повторити його експеримент і скласти із запропонованих слів «розв’язання» кросворду. Гра з читачем і тут набуває іронічного забарвлення. Дон
Азаредо має вбити Вітацію, якщо побачить у воді чоловіче обличчя, і залишити її живою, якщо обличчя буде жіночим. Але,
оскільки автор нічого не повідомляє про пророчі властивості демонічного героя, а гадання відбувається із порушенням правил
(не використовується успадкована від бабусі сунія), логіка підказує, що у дзеркалі води, над яким нахилилася героїня, він міг побачити її — жіноче — обличчя. Або, радше, і жіноче (пані Разін)
і чоловіче (власне). Отже, розв’язка залишається двозначною,
і саме її одержує наполегливий читач.
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Перегукуються й автопоетичні висловлювання італійського та
сербського письменників. У. Еко нотує: «Автор мав би померти,
закінчивши книжку. Щоби не ставати на шляху тексту» [9: 600].
Павич змушує свого героя Даубмануса вчинити самогубство після завершення «Хозарського словника», а у власній автобіографії
зауважує, що не бажає втручатися в долю своїх книжок. Позиція
Еко «Автор не має пояснювати» [9: 602] співпадає з позицією
Павича, який в автопоетичних есе не займався автокритичними
коментарями.
У романі Еко роздвоєння Адсона (восьмидесятилітній герой згадує, що він пережив у вісімнадцять) служить для «захисту автора»:
«Роздвоюючи Адсона, я вдвічі збільшував набір куліс і ширм, які
відгороджували мене як реальну особу або мене як автора-оповідача від персонажів оповіді (у тому числі й від голосу, що оповідає)» [9: 617]. Павич у «Хозарському словнику» вдається до мультиплікації носіїв маски автора («теперішній автор», Даубманусвидавець, Теоктист Нікольський — укладач, який має своєрідного
двійника Никона Севаста), а в романі «Друге тіло» читач зустрічає
«я-оповідача» — мертвого письменника і його дружину Лізу Свіфт,
яку той проголошує справжнім автором твору.
Авторка російського перекладу «Імені рози» Олена Костюкович вважає діалог із комп’ютером новим принципом письменства, який У. Еко застосовує у «Маятнику Фуко». «Кістяк ідеї він
обвішує такими гронами фактів і подробиць, які можна назбирати лише за допомогою електронного банку даних» [4: 647].
У творах Павича цим має займатися читач*, який іде за ергодичними вказівками тексту, контамінованого найрізноманітнішою
інформацією з різних сфер історії культури.
В есе про Борхеса Павич називає автора «Алефа» «найобдарованішим читачем нашої епохи» [7: 71]. Сам Борхес нотує у передмові до першого видання «Всесвітньої історії підлоти»: «Іноді
мені здається, що добрі читачі є ще загадковішими і незвичайнішими фантазерами, аніж добрі автори» [2: 17]. Така розстановка
акцентів є прикметною: розвиток стратегії читання Павич-читач
і Павич-письменник може вважати одним зі своїх найбільших
досягнень.

* Цим особливостям гіпертекстуалізації у творах Павича присвячуємо статтю: Татаренко А. «Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада
Павича (на прикладі роману «Дамаскин») // Проблеми слов`янознавства. —
Л., 2009. — Вип. 58. — С. 118–125.
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ЦИКЛІЗАЦІЯ ОПОВІДАНЬ ЯК ПРОЕКТ
ОНТОЛОГІЗАЦІЇ ТЕКСТУ
(«Відмінності» Г. Петровича)
Сучасні сербські прозаїки нерідко використовують художні
можливості циклізаційних стратегій. Це не пов’язане, на нашу
думку, з поверненням до моделі циклічного часу, характерної
для ранніх постмодерністів, а має інші, найчастіше поетикальні причини. До циклізації звертаються як романісти, які таким
чином нерідко наголошують на ««відмежованості», «виокремленості» свого літературного світу, так і автори творів «малої прози». Циклізація оповідань є засобом надання наративним «фрагментам» завершеності цілісного твору, який дозволяє балансувати між парціальністю збірки й інтегральністю роману. Традицію
створення окремого літературного світу шляхом циклізації оповідань, яскравими прикладами якого є «Гробниця для Бориса
Давидовича», «Енциклопедія мертвих» Д. Кіша та «Новий
Єрусалим» Б. Пекича, на новому, post-постмодерністському рівні
розвиває Горан Петрович. Творчість цього письменника надзвичайно високо оцінюється літературознавцями як на його батьківщині, так і за її межами, однак ще не була предметом монографічного дослідження. Цикл оповідань Петровича «Відмінності»
(«Разлике», 2006), що став об’єктом розгляду в даній статті, привернув увагу сербських літературних критиків, які зупинялися на
питаннях проблематики цього твору та окремих аспектах його
поетики [1; 2; 4; 5; 8]. Проблема поетологічного вивчення циклізаційних статегій, використаних у ньому Г. Петровичем, усе ще
залишається в сербському літературознавстві недостатньо вивченою.
Проблема форми часто перебувала в центрі уваги сербських
прозаїків, однак автор «Відмінностей» обрав менш експліцитний, хоча й не менш експериментальний шлях. Композиція
оповідань збірки «Відмінності», стратегія нарації, мотиви, які
варіюються і поєднують частини у ціле — все підпорядковане
Формі, що виступає як вияв потягу до гармонії всіх вимірів літературного твору і до гармонії створюваного цілісного літературного світу. Заголовок «Відмінності» сербський літературознавець Ігор Перішич трактує як алюзію на différance Жака Дерріди:

222

ЦИКЛІЗАЦІЯ ОПОВІДАНЬ ЯК ПРОЕКТ ОНТОЛОГІЗАЦІЇ ТЕКСТУ («ВІДМІННОСТІ» Г. ПЕТРОВИЧА)

«Петрович приходить до структури збірки, яка є автопоетично
сигніфікативною. (…) В оповіді (…) знайдено тимчасове завершення постійно невловимої цілості, що “стабілізує” диферанцію
Дерріди як зупинену на мить літературну віртуальність» [8: 155].
На нашу думку, йдеться про проект онтологізації тексту, створення своєрідного текстуального світу, відмінності якого від реального (попри зовнішню схожість) автор демонструє в кожному
з оповідань. Звертаючись до прийомів, притаманних міметичній
літературі, Петрович поєднує їх із рисами фантастики, а багаторівнева циклізація (як на рівні окремих оповідань, так і на рівні
усієї книги) підкреслює літературний, «штучний» характер конструкції світу оповіді.
Всі оповідання книги* пов’язує мотив відмінностей, який варіюється у кожному з них. Перше оповідання, що має автопоетичну функцію («Знайди й познач розбіжності»), містить згадку
про гру «для гострого ока», коли потрібно зауважити й обвести кружечком відмінності на двох малюнках. Читач оповідань
Петровича включається до гри пошуку відмінностей між світом
тексту та його референтом.
Межі оповідного мікрокосмосу заявлені у назвах трьох із п’яти
оповідань «Відмінностей»: «Під стелею, що лущиться», «Над
п’ятьма старенькими вазонами», «Між двома сигналами». Тут
(«під», «над», «між»), де однаково важливими є предметні видимі знаки («стеля» й «вазони») і знаки невидимі («сигнали»),
у міжпросторі між знайомим і незбагненним — місце оповіді
Петровича. Відповідно до правил постмодерністського міметизму (можливо, саме так можна окреслити творчий метод прозаїка), кожне з оповідань являє єдність оповіді й способу її реалізації. Структура оповідання «Під стелею, що лущиться» підпорядкована, наприклад, представленню простору кінозалу. При
описі залу кінотеатру автор позначає простір між рядами паузою в розповіді: «Після дев’ятого не йшов одразу десятий. Між
цими рядами був проміжок шириною десь із два метри, зроблений для того, щоб глядачам зручніше було заходити й виходити. Тож так має бути і в цій історії про сеанс того фільму…»
[6: 189]. Письменник «будує» кінозал через оповідь, яка й «геометрично» має відповідати плану. Принцип простий: немає предметів опису — немає й самого опису, але навіть порожній простір має бути адекватно відтворений. «Над п’ятьма старенькими
* «Знайди й познач розбіжності», «Під стелею, що лущиться», «Над
п’ятьма старенькими вазонами», «Богородиця та інші видіння», «Між двома
сигналами».
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вазонами» своєю структурою нагадує тематизовану в оповіданні
симфонічну композицію Брамса; оповідання «Богородиця та
інші видіння», обрамлене фрагментами з літургії та «Одкровення
святого Івана Богослова», йде за логікою замкнутого кола, вічного
повторення. Оповідання «Між двома сигналами» структуроване
відповідно до меню основних функцій телевізора («Вмиканнявимикання», «Телетекст» тощо), а назви першого і останнього
фрагментів є ідентичними — цикл оповіді замикається.
Автор постійно нагадує про відмінності між його оповідним
світом і емпіричною реальністю, в тому числі на формальному
рівні — через наративну симетрію, що вказує на синтетичний характер картини. Жодне з оповідань не має звичного для реалістичної традиції розвитку фабули, всі вони — дзеркальні, циклічні, позначені повторюваністю і варіацією мотивів. Симетрія виявляється також на рівні організації структури книги: за логікою
симетричної побудови, парними є перше і п’яте, друге і четверте
оповідання, в той час як третє є кульмінаційним. У «Під стелею,
що лущиться» і в «Богородиці та інших видіннях», де перехрещуються картини драматичної історії ХХ ст., контрастують замкнутий і відкритий простір. У композиції кожного з цих оповідань
є вісі симетрії: часові й просторові. Часовою віссю у «Під стелею,
що лущиться» є момент, коли прибиральниця повідомляє про
смерть Тіто — історичний момент, з якого починається «новий
час», а оповідні фрагменти симетрично повторюється на новому
часовому витку життя героїв. Просторова вісь проходить на місці
означеного окремим фрагментом порожнього простору між рядами кінозалу. У «Богородиці та інших видіннях» це, відповідно,
момент прибуття поїзду та станція — найвіддаленіший пункт
подорожі і (водночас) перший крок до повернення. Прийом
дзеркальності використовується в цьому оповіданні й тоді, коли
автор наводить перелік пасажирів, «граючись» числами, котрі
зменшуються, а потім зростають (шестеро сезонних робітників, п’ятеро вболівальників, чотири подруги, троє хлопців, двоє,
один, двоє, родина з трьох членів, чотири наперсточники, п’ять
бабусь, шестеро активістів). У кожному оповіданні зустрічається мотив відмінностей, який варіюється в залежності від теми,
але залишається при цьому основою кожного з них. Цьому завданню слугують дзеркальна структура творів, яка уможливлює
порівняння картин і повтори, що лише на перший погляд видаються однаковими.
В оповіданні «Над п’ятьма старенькими вазонами» лунає
риторичне запитання: «Навіщо стільки разів повторювати?»
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[6: 260]. Це стосується як наративної манери, обраної оповідачем,
так і центральної події оповідання — слухання третьої частини
Третьої симфонії Й. Брамса. Герой оповідання Маестро відповідає на нього, однак стосовно оповідної стратегії Петровича цю
відповідь має зробити читач, який зауважить у повторах відмінності.
Перше («Знайди й познач розбіжності») й останнє («Між двома сигналами») оповідання збірки об’єднує мотив червоної нитки, яка спочатку є ниткою килимка, а потім з’являється на небі,
а також подібність оповідного експерименту. Об’єктивізована
оповідь про Ісаїловича (образ якого контрастує з образом письменника зі «Знайди й познач розбіжності») урівноважує автобіографічну позицію наратора першого оповідання. На противагу
картині постмодерністської літератури як спроби втечі від реальності в особливі літературні простори, представленій у першому
оповіданні, в останньому (якщо декодувати його з такої ж позиції) можемо знайти картину інакшої моделі постмодернізму —
як продукту епохи споживання. Ісаїлович — приклад споживача,
що будує своє життя з чужих (газетних чи кінематографічних)
«перероблених» оповідей. Кожне з оповідань «Відмінностей»
є циклічним (навіть перше з них, у якому наголошена функція
«складу» ідей, мотивів і прийомів закінчується новим народженням — народженням письменника). Обведення колом як своєрідне завершення (в оригіналі оповідання називається «Пронађи
и заокружи» — «знайди й обведи колом», «знайди й заверши»)
виступає як один із базових формальних прийомів.
Читач, який бажає взяти участь у грі для спостережливих «знайди й обведи відмінності (або подібності)», може стежити за поділом світу оповідань на «всередині» й «зовні», «вгорі» і «внизу»,
за символікою чисел (наприклад, третя частина Третьої симфонії повторюється у третьому оповіданні книги, її виконують три
типи інструментів, хлопчик є третім компаньйоном Маестро
тощо). Горан Петрович підходить до композиції свого твору як
композитор. Так, як у симфонічному оркестрі грають духові,
скрипкові та ударні, в його оповіданнях почергово звучать голоси різних інструментів: у другому сольну партію мають ударні,
у третьому — скрипкові, у четвертому — звуки давньої тужливої
пісні на тлі військових сурм, що вгадуються вдалині. Відповідно
до того, як змінюються у симфонії allegro, adagio, presto, змінюють
одна одну й частини симфонії Петровича, об’єднані темою і мотивами: «Відмінності» складаються з п’яти оповідань, як і Третя
симфонія Брамса має п’ять частин.
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П’ять оповідань «Відмінностей» можна порівняти з п’ятьма
днями створення літературного світу*. Немає шостого, бо людина не створена. У п’ятому, останньому, оповіданні Ісаїлович
грався в Бога, поки не відчув «між двома сигналами» свою безпорадність, метафізичний страх. Найвищий пункт оповіді становить у книзі Петровича третє оповідання: це перспектива, з якої
можна побачити світ «унизу», це місце, з якого музика лине до
Бога. Письменник виступає в ньому як будівничий оповідання,
і маленька копія світу, що протиставляється великому, створеному Богом, — це не лише світ гостей курорту Врнячка Баня. Це
передовсім літературний світ, у якому їх поселив автор.
У «Відмінностях» Горана Петровича йдеться про «наголошену»
форму, яка привертає до себе увагу читача, служить для підсилення враження літературності зображуваного світу. Міметична
література намагається переконати читача в тому, що вона є точним відображенням життя реальних (або можливих) подій.
Постмодерністська література вдається як до стратегій одивнення, так і до нівелювання меж між літературною, оніричною та
життєвою реальністю. Г. Петрович у «Відмінностях» знову встановлює межу між мистецьким і життєвим простором. Його
світ — наголошено літературний, а форма підкреслено «важка», помітна, інтенційна. Оповідання чітко структуровані, нарація відзначається симетричністю та дзеркальністю. Письменник
наголошує на штучності змальованого світу й на літературності законів, за якими його будує. Світ цей, однак, нагадує реальний настільки, що частина критиків поспішила проголосити
«Відмінності» реалістичним твором, а Петровича — автором, що
відмовився від принципів постмодернізму. Однак ця теза, на
нашу думку, є хибною. Йдеться про специфічну наративну манеру — своєрідний постмодерністський реалізм, об’єктом змалювання якого виступає автономна літературна дійсність. У думці
Горана Петровича про те, що оповідання як перелік відмінностей є завершеним світом, який виявляє свою особливість тільки
стосовно інших оповідань, І. Перишич вбачає деррідіанське, але
й андричевське надання переваги письму перед мовленням [8].
Літературоцентричність Петровичевого світу виявляється також у його синестетичних експериментах: світ, задуманий деміургом-письменником як двійник реального, мусить мати свій
звуковий і візуальний виміри. Автор «Відмінностей» «озвучує»
* На метафізичному аспекті твору детальніше зупиняємося у статті: Татаренко А. Симфониjа испричана сликом («Разлике» Г.Петровића) // Књижевни
магазин. — Бр.81. — 2008. — С.31–34.
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його і «робить зримим» не мультимедійним шляхом, а словесними засобами, передаючи звук і картину через слово. На етапі
post-постмодернізму постмодерністи відмовляються від експансії літератури в реальність, а все частіше наголошують на окремих законах реальності мистецтва. У Петровича це пов’язане
також із його світоглядними переконаннями: людина — навіть
найталановитіший письменник — не може вважати себе деміургом, рівним Богові-творцеві світу. Світ митця — оповідь, яка
здобуває у Петровича шляхом інтерсеміотичного перекладу звуковий і візуальний виміри.
«Відмінності» починаються оповіданням «Знайди й познач
розбіжності» — представленням наратора-письменника, яке має
риси автобіографічного, але таким не є. Петрович обирає шлях
візуалізації оповіді: перші двадцять два роки життя оповідача
показані через опис фотокарток і коментарі, які часто тематизують писання. В останньому фрагменті «Оповідання — рік двадцять другий» картинка зникає, замість неї з’являється літературний текст. Наратор, у якого виходить друком перше оповідання,
стає письменником. Він залишає світ, документований фотографіями, щоби з’явитися в інших ролях у світі літературному.
Його справжньою біографією стають оповідання, в тому числі —
оповідання з «Відмінностей». Картина перетворюється на слово.
Факти життя наратора олітературнюються, стають частиною світу фікції. У «Знайди й познач розбіжності» свідчення про життя
героя врівноважені коментарями, які виводять їх за межі приватності, надають об’ємності, позначають лінії розвитку наступних
оповідань. Усі оповідання збірки беруть початок у першому, яке
є найбільш міметичним, пов’язаним із реальністю і біографією
емпіричного автора. Але в кожному з них письменник створює
дистанцію, наголошує на відмінності між життям і літературою, між світом, який створив він сам, і світом, який створив Бог.
У просторі оповідань все трохи інакше, ніж у реальності: оповідання Горана Петровича «Трохи солі» стає нараторовим оповіданням «Сіль». Вілла, з-за закритих вікон якої оповідач-письменник чує музику, стає в третьому оповіданні будинком Маестро
(«Над п’ятьма старенькими вазонами»), а розписана стеля, яку
таємно фотографує оповідач зі «Знайди й познач розбіжності»,
займає центральне місце в оповіданні «Під стелею, що лущиться». Картинки з життя трансформуються у літературні картини.
Ключові місця авторської наративної стратегії з’являються
в першому (автопоетичному) оповіданні як коментарі до фотокарток. Потяг до поєднання оповіді, музики і картини
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відображено розповіддю про скрипаля Ацо Намешталку, який
грає музику відповідно до своєї хусточки: «картату», «крапчасту»
тощо. У фрагменті «Один рух рукою — рік двадцятий» цей ідеал
синтезу мистецтв представлений у автопоетичній картині-триптиху. Наратор навчається письменницькому ремеслу, відвідуючи
Кінотеку й симфонічні концерти. З німих фільмів він запозичує
техніку слів, які вгадуються: тут говорять крупні плани, гра тіней.
«Так само, тільки зовсім навпаки, буває і коли пишеш. Говорять
тільки вирази, ракурси й спалахи світла, прихованого всередині
слів, аби продовжити стократно відтіняти одне одного, а все, що
на виду — лише здогадки» [6: 172–173]. Концерт, на якому виконувалася Дев’ята симфонія Бетховена, залишається в пам’яті наратора завдяки диригенту: «Один рух рукою — і вступали гордовиті, гучні тимпани, один погляд — і озивалася тендітна флейта
пікколо, сильний змах — і роїлися звуки смичкових, а потім він
пальцем вказував на фагот, і той відгукувався звуком, якому минуло не одне сторіччя… А тоді всі разом… І хор… Людські голоси… “Ода радості”» [6: 173]. В описі майстерності диригента
проглядає кредо самого наратора (недаремно він згадує концерт,
коли складає оповідання). Важливим є і вибір твору: у Дев’ятій
симфонії (в «Оді радості») поєднуються музика Бетховена і поезія Шіллера, що є втіленням потягу Петровича до синтезу мистецтв.
Розповідь про «великі фотоексперименти» теж читається в автопоетичному ключі: недаремно наратор заявляє, що
його все ще не залишає надія стати професійним фотографом або барабанщиком. Чотири наступні оповідання, в яких
уже не з’являтиметься автобіографічний оповідач, тяжіють до
реалізації цього поєднання: ПИСЬМЕННИК–МУЗИКАНТ–
ФОТОГРАФ. Власне кажучи, йдеться про набагато складніший
проект, про створення власного літературного всесвіту, який
має звуковий, візуальний і метафізичний вимір. Незвичність
цього літературного експерименту підсилюється взаємозамінністю оповіді, звуку і зображення: колишній рокер, барабанщик
на весіллях і похоронах («Під стелею, що лущиться) записує мелодію словами («Трукуту-трукуту…ксс-ксс!»), а Маестро («Над
п’ятьма старенькими вазонами») звуками симфонії Брамса ставить запитання Богу. Результат створення світу тексту як метасвіту — «Відмінності» — можна визначити як «симфонію, розказану посередництвом картини». «Автобіографічне» оповідання «Знайди відмінності», в якому наратор заявляє про своє
(змальоване з іронією) бажання бути водночас барабанщиком
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(«музикантом») і фотографом («художником), у метатекстуальному ключі прочитується як прагнення письменника включити
в свої твори засоби цих мистецтв. Приклад подібного поєднання він знаходить у симфонії Бетховена і розповідає про це описом фотографії з концерту. У своїх творах Г. Петрович підпорядковує літературній репрезентації інші її види. У «Відмінностях»
візуальні й звукові явища передаються через слово, точніше —
через знак. Барабанщик передає музику словами, запис яких
заміняє ноти: прочитання «звукозапису» викликає у пам’яті
мелодію. Принципи фотографування, представлені у першому,
автопоетичному оповіданні, реалізуються у наративних відповідниках в решті оповідань. Петрович демонструє можливості
створення літературного світу зі слів, який не втрачає візуального і звукового вимірів — не вдаючись при цьому до використання способів репродукції інших видів репрезентації. Він ставить
перед собою завдання створити «літературний звук зі слів» і «літературну фотографію зі слів», які відповідають «літературному
світові зі слів».
Письменник свідомий своєї ролі деміурга світу, небом якого є стеля, що лущиться. Тому особливої уваги заслуговують
фігури наратора в цьому творі. Як і в «Гробниці для Бориса
Давидовича» Д. Кіша, оповідач у кожному з оповідань має інакшу функцію. Кореляція автор-наратор-герой реалізується через
постмодерністську гру «знайди (і обведи кружечком) наратора».
На початку, в першому оповіданні, це «я-наратор», що нагадує
alter ego письменника, у другому оповіданні — невидимий «надійний свідок» подій. Читач може зауважити невмотивовану відсутність у залі кінотеатру шостого ряду — саме тут «зарезервоване» місце для оповідача. На його особливу роль вказує факт, що
у списку персонажів від А (Аврамовича) до Я (Янкіча) не бракує
жодної літери, в той час як він розповідає про події у цій залі —
знову і «Ich-формі». Наратор у другому оповіданні — не тільки
об’єктивний оповідач, але й оповідач-свідок, який водночас не
належить до світу персонажів, упорядкованого автором за абеткою. У третьому оповіданні наратор присутній як оповідна свідомість, а в четвертому виступає як безпосередній учасник подій,
одягаючи маску «я»-наратора — такого собі Йовановича (прізвища Йованович і Петрович поширені в Сербії як, скажімо, в Росії
Іванов і Петров), нагадуючи читачеві фрагмент із першого оповідання — розповідь про невдалі спроби сфотографувати себе.
В останньому оповіданні гомодієгетичний оповідач поступається місцем всевідаючому об’єктивному наратору.
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Автор присутній також на рівні організації структури твору,
що виявляється конструктом його літературної концепції тексту
як світу. «Відмінності» Горана Петровича є яскравим прикладом
такого онтологізаційного проекту. «Постмодернізм був першим
(і останнім) напрямом ХХ ст., який відверто визнав, що текст не
відображає реальність, а творить власну реальність, а часто навіть
багато реальностей, цілком незалежних одна від одної. Бо кожна
історія, відповідно до розуміння постмодернізму — це історія
створення й інтерпретації тексту», — зауважує В. Руднєв [7].
Важливий вимір всесвіту «Відмінностей» складають читання
й писання як елементи автобіографії та як альфа й омега світу
письменника. Не вдаючись до інтертекстуальної гри з читачем,
Петрович використовує впізнавані моделі оповіді та прийоми
літературних попередників, зокрема, Данила Кіша. Серед них,
наприклад, — характерна функція переліків, каталогізація, вже
згадувані фігури наратора або створення образів, типологічно
близьких до героїв Кішової «Енциклопедії мертвих» (Вейка —
Симон Чудотворець, Цаца Капітанша — Марієтта). В оповіданні «Знайди й познач розбіжності» автор залишає читачеві
ключі читання, подавши їх як ключі письма. Наступні частини «Відмінностей» є прикладами реалізації заявлених у першому з них формотворчих наративних стратегій письменника.
Оповідання «Над п’ятьма старенькими вазонами», темою якого
є звернення старого чоловіка до Бога за посередництвом музики, побудоване за законами музичного твору. Автор вдається
до текстуальних повторів (адже темою є багаторазове повторне
слухання певного музичного уривка), піддаючи їх варіації, але
дотримуючись однієї теми — наслідуючи музичний прототекст
свого оповідання. Ним є своєрідна музична цитата, яку використовує герой у своєму зверненні до Бога. Змінюються виконавці,
але не сенс і метафізичний зміст послання. Це може читатися як
паралель до постмодерністської моделі літератури, що базується на принципі повторення, але в такому повторюванні — вічні
метафізичні питання. Постійна зміна позиції — погляд зверху
(з балкона на містечко) і погляд знизу (з містечка на балкон) дозволяє говорити про експерименти письменника-фотографа,
який грається з перспективою.
Візуалізація відбувається шляхом точного опису («художнього фотографування») описуваного художнього світу. Тому
в ньому немає місця для портрета автора, який займає позицію
об’єктивного оповідача і присутній на рівні іманентного автора-деміурга текстового світу. Його розгорнутим автопортретом
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є перше оповідання «Знайди й познач розбіжності» — пролог,
що об’єднує решту оповідань як художню реалізацію метатекстуально висловлених у ньому намірів письменника.
«Створення постмодерністською літературою особливого художнього світу із системою альтернативних реальностей загалом не є новою ідею. (…) Більше того, твори постмодерністської літератури, конструюючи систему таких реальностей,
часто послуговуються прийомами літератури реалізму, а саме
декларативністю своїх тверджень, інформаційною насиченістю,
вільним непрямим дискурсом і т. д. Єдина, проте визначально
важлива для літератури реалізму риса, яку відкидає постмодернізм — це відмова від безпосередньої достовірності зображення та від дотримання міметичних принципів», — констатує
дослідниця американського постмодернізму М. Коваль [3: 179].
У прозі Г. Петровича міметизм деталей поєднується з неміметичним характером зображення світу як цілого. Упізнаваність
простору й часу, соціальних типів, «типових образів у типових
обставинах» поєднується з елементами фантастичного і з вибором постмодерністських способів побудови твору (які подекуди
позначені постмодерністським міметизмом). Антитеза «вигадане-справжнє» втрачає зміст; художній світ, створений письменником, живе за своїми особливими законами. У Петровича вони
є віддзеркаленням законів об’єктивного світу, з необхідним корегуванням фантастикою як експліцитним знаком літературної
фікції.
Автор створює власний літературний світ, вибудовує нову конструкцію (або реконструює стару), користуючись фрагментами
попередніх літературних будівель або фрагментами реальності. Часопросторова організація його творів пов’язана з поділом на замкнутий простір і зовнішній простір, співвідношення між якими є сигналом переходу Петровича від постмодерністської концепції світу як тексту до post-постмодерністського
трактування тексту як світу. У цьому перевороті — post-постмодерністська зміна перспективи з усіма наслідками, які з нього випливають. Текстовий світ є конструкцією письменника,
і хоча він нагадує реальний, він не є його буквальним відображенням, а витвором деміурга-літератора. Текстовий світ є симулякром, який у Петровича не позбавлений зв’язку з референтом, водночас не будучи (і не намагаючись бути) його вірною копією. Конструкційний характер текстуальної побудови
автор «Відмінностей» підкреслює її симетричністю та іншими
«геометричними» якостями. Упорядкованість текстового світу
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знаходить своє відображення, приміром, в організації оповіді
про глядачів. Вони «розміщені» по рядах і, відповідно (в оповіді) в алфавітному порядку. У першому ряду сидить Абрамович,
у другому — Бодо, а за ними всіма — кінооператор Янкіч*.
Кожне з оповідань «Відмінностей» побудоване за принципами
постмодерністського міметизму, коли опис формально відповідає описуваному предмету. У пам’яті з’являються «Каліграми»
Аполлінера, але й барокові твори, наприклад, сербського письменника З. Орфеліна. Г. Петрович у постмодерністський спосіб
продовжує лінію експериментів символістів, які прагнули відтворити світ через звук (звукові картини Верлена) і через зображення (поетичний живопис Рембо).
Оповідь у «Відмінностях» наслідує світ, створюючи його літературний відповідник. Література знову повертається до реальності, але відтворює її не «фотографічно» чи «музично», а прагне до синестезії мистецтв у літературоцентричному проекті.
Циклізація стає структурним засобом онтологізації тексту, створення цілісного Тексту-Світу.
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Інтержанрова прозова модель
Сави Дам’янова як приклад творення
постмодерністського метатексту
Проблема створення та функціонування авторського метатексту належить до питань, безсумнівно актуальних для літературознавства, особливо коли йдеться про творчість сучасних
авторів. У пропонованій статті цей важливий аспект поетикальної стратегії розглядається на прикладі творчого доробку Сави
Дам’янова — одного з найрадикальніших експериментаторів
у царині форми в сучасній сербській літературі, який на постмодерністському рівні успішно продовжує пошуки авангардистів. Попри значну кількість літературно-критичних статей
сербських критиків, присвячених окремим творам визначного
постмодерніста, його творчість ще не ставала предметом комплексних літературознавчих розвідок. До винятків належить стаття македонської дослідниці Е. Шелевої [6], у якій на прикладі
творів С. Дам’янова розглядається питання постмодерністської
жанрової гри. Варто згадати також цікаві поетикальні узагальнення, які роблять стосовно творчості письменника сербські літературознавці І. Негрішорац [9], Т. Росич [10], С. Владушич [1].
Вивчення питання створення С. Дам’яновим авторського метатексту у зв’язку з функціонуванням інтержанрової прозової моделі у його творчості дасть змогу не тільки розкрити поетикальні
константи творчості сербського літератора, а й дійти висновків
щодо векторів розвитку жанрової політики представників постмодернізму. Для метатексту прозаїка характерні експерименти з жанрами, що перетікають в інші (як у системі з’єднаних
судин), травестування жанрів, створення інтержанрових текстів.
Усі книжки послідовного постмодерніста Сави Дам’янова
пов’язані єдністю поетики, наріжним принципом якої є ars
combinatoria. Матеріалом для створення нових текстів-комбінацій служить як метатекст культури, так і власний метатекст,
який письменник конструює протягом майже трьох десятиліть.
У творчості сербського літератора вибудовується поетична вертикаль: він сам собі стає традицією, яка продовжується і заперечується його новими творами. Свою першу книжку — роман
«Дослідження досконалості» (1983) — письменник визначив як
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«текст», а в наступних збірках «малої прози» йдеться про поступову кристалізацію авторської жанрової моделі, яка слугує основою метатексту С. Дам’янова.
Специфіка цієї моделі проявляється вже у другій книжці художньої прози письменника «Тістечка, Ілюзії, Нонсенси» («Колачи, Обмане, Нонсенси», 1989), яка в певному сенсі є «контркнигою» «Дослідження досконалості». Про подібну кардинальну
зміну стратегії і водночас про тяглість прозового доробку
С. Дам’янова свідчить перший «жмуток» оповідань, у яких фрагменти «Дослідження досконалості» комбінуються з текстовими
уривками наголошеного «профанного» (зниженого) стилю і виступають як об’єкт самопародіювання, що заповідається метатетичною назвою циклу «Досконалість дослідження». Перший
із трьох текстів циклу («Явлення другої дійсності») складається
з цитат із «Дослідження досконалості», які є своєрідним переліком тем першої книжки Дам’янова. «Смерть і екзегезу» утворюють дві «дискурсивно несумісні» частини: якщо перша має
містично-філософську інтонацію, то друга позначена емпіричноматеріалістичним дискурсом, який функціонує як пародія дискурсу першої частини. Подібний прийом використано й у «Візії,
одкровенні», де він підсилений невмотивованим використанням
скорочень, які не завжди можна розшифрувати, а також введенням візуальних вставок непристойного змісту, котрі контрастують із «високою темою», заявленою у заголовку. Отже, першим
об’єктом травестування у «Тістечках, Обманах, Нонсенсах» обрано «Дослідження досконалості».
Прозову збірку С. Дам’янова «Повісті різні: ліричні, епічні, але
передовсім невимовні» («Повести различне: лирске, епске, но
наjвише неизрециве», 1997) відкриває текст останньої частини
(«ε») першого роману письменника, який тепер має назву роману («Дослідження досконалості») і виступає як окремий, цілісний прозовий твір. У збірці «Глосолалія» («Глосолалија», 2001,
2006) він же виступає під заголовком «α» і відкриває цикл оповідань медитативного змісту, названий «Дослідження досконалості». Роман Дам’янова «позичає» свою назву спочатку оповіданню,
згодом — циклу оповідань, а його фрагменти змінюють свої заголовки за логікою ars combinatoria. Піддаючи «Дослідження досконалості» розщепленню, парціалізації, постійним формальним і жанровим метаморфозам, С. Дам’янов перетворює окремий і завершений твір на частину свого літературного космосуметатексту. Подібне трактування відкритості твору робить прозу
сербського письменника жанрово полівалентною і формально
придатною для нових «перевтілень».
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Збірки малої прози Дам’янова, в яких у тій чи іншій формі
«присутнє» «Дослідження досконалості», закінчуються (або починаються) щоразу інакшим варіантом вірша, яким завершувався цей роман:
В кінці залишається Сон,
Суща Мова
Вічна,
Глибокий голос Правіку [2: 225].
В кінці залишається Сон,
Світло Мови,
Форми,
Тихий колихливий Голос,
Що десь із Глибин
Повість свою розказує… [8: 5].
Варіативний принцип («те саме, але інакше») проявляється як
у вірші-«підписі», так і в біо-бібліографічних довідках про автора, які (починаючи з «Тістечок, Ілюзій, Нонсенсів») стають полем
комбінаторної гри. Незмінними залишаються лише бібліографічні дані; біографічні відомості комбінуються щораз інакше,
змінюються деталі, і в цій зміні чітко простежується розвиток автопоетики письменника.
Послідовно вибудовуючи метатекст, С. Дам’янов вдається
до гри з назвами своїх перших творів, які утворюють єдність не
тільки на текстуальному рівні, а й на рівні номінації. Перші літери двох його перших книг И(страживање) С(авршенства) та
К(олачи) О(бмане) Н(онсенси) складають слово ИСКОН (прапочаток). У «Повістях різних» автор анонсував також написання
книжки «Историја српског народа од почетака до 1999. године»),
що створило би в результаті «ИСКОНИ (бе Слово)».
Метатекст сербського прозаїка базується на оригінальній жанровій моделі — результаті новаторських пошуків нової форми,
яка б відповідала радикально-іронічним текстуальним стратегіям письменника. Текст для нього є Світом, а хаосмос прози
письменника — результатом його діяльності постмодерністського деміурга. Формальні експерименти Дам’янова відбуваються
в координатах гібридної, типово постмодерністської авторської
жанрової моделі, яка дала назву його третій книжці художньої
прози — «Повідки-повійки» («Причке», 1994)*. Назва виникла
* Оригінальна назва “причка» (авторський неологізм) має кілька конотацій.
Це і можлива демінутивна форма від “прича» (оповідання, історія), і результат
комбінації цього слова і назви жіночого статевого органа, що цілком відповідає
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пізніше від самого явища і, на нашу думку, може бути поширена
практично на всю малу прозу цього письменника. Йдеться про
гібридний у жанровому відношенні текст, який функціонує як
інтержанрове утворення і має інтермедіальні характеристики.
Е. Шелева відносить прозу Дам’янова до прикладів постмодерністської меніппеї як одного з найбільш інтерактивних жанрів,
позначених особливою провокативністю. «Меніппея, ця жанрова прамати сучасної прози, позначає певну, судячи з усього, “трансжанрову категорію”. Саме тому згадана (хоча сьогодні,
можливо, несправедливо відсунута в бік) “трансжанрова” категорія меніппеї, на мою думку, справді є адекватною складним
поетикальним дослідженням і процесам у сучасній літературі
й необхідною у делікатному процесі жанрової діагностики саме
такого типу письма, яке найбільше практикується в новій текстуальності, та її хороброму, інвективному, а часто до того ще й неуважному переплетінні жанрових меж і донедавна недоторканих кодів» [6: 733]. На нашу думку, йдеться передовсім про інтержанрове авторське утворення, в якому поєднуються різні типи
дискурсу та текстового матеріалу, що нерідко має гетерогенний
характер (фотомонтаж, колаж, фрагменти коміксів, які постають
як рівноправні частини тексту).
Особливості авторської жанрової моделі простежуються
вже у першій збірці Дам’янова «Тістечка, Ілюзії, Нонсенси».
І. Негрішорац дійшов висновку, що з метою створення іронічно-пародійного дискурсу автор використовує різноманітні художні прийоми, а саме: наголошення оксюморонних поєднань,
парадоксальні конструкції речення, навмисні огріхи і гру з наративними фактами, відверті анахронізми і повний хаос часових
перспектив; фальшиві причинно-наслідкові зв’язки; вкрай дивні
комбінації реальних фактів; мовні метатези і комбінації; гру слів;
навмисну незграбність в оперуванні різноманітними стильовими
засобами; посилання на фальшиві джерела, створення враження детального бібліографічного матеріалу; логічне пов’язування
факторів алогічних реляцій; гумористичну персоніфікацію; гру
з кліше різних функціональних стилів (політичного, адміністративного, журналістського, наукового тощо); мову сексуальності й тілесності; обрив смислових зв’язків (відсутність логічного
контролю мовлення); протиставлення вербальних і візуальних знаків, прийом колажу тощо [9: 185]. Вірний принципу ars
переплетінню текстуального і тілесного кодів у цих творах. Український відповідник визнаний С.Дам’яновим вповні адекватним оригіналу за змістовим
й алюзивним наповненням.
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combinatoria, С. Дам’янов, використовуючи впізнавані факти реальності, імена, дати, твори, змішує їх і одержує неміметичний
текст. Цей текст — нова, літературна реальність — релятивізує
поняття, які потрапили до нього, позбавляючи їх зв’язків із референтом, історичного та будь-якого іншого сенсу — крім сенсу
існування в цьому іронічно-пародійному тексті. При цьому алогічні конструкції Дам’янова не позбавлені певної логіки: йдеться,
передовсім, про логіку мови й асоціативних зв’язків. У своїх випробовуваннях меж свободи мови автор тяжіє до експериментів
сюрреалістів і представників неоавангарду, до створення з елементів реальності альтернативного світу, який у Дам’янова має
виразно гумористичне, життєдайне забарвлення. Мовна енергія
гумору трактується автором як інтенційне поєднання взаємовиключного, сюрреалістичне поєднання віддалених у часі й просторі предметів, як постмодерністська симультанність, покликана вивільнити енергію сміху. У прозі Дам’янова «домінує гедоністична поетика задоволення у мові та задоволення у тексті, як
і безперечна воля до насолоди (will to ewoy)» [6: 735].
Одним із характерних прийомів С. Дам’янова є руйнування
лінійності оповіді через уведення незалежних асоціацій, встановлення оманних причинно-наслідкових зв’язків, внесення
алогічних деталей. У результаті оповідь, позбавлена зв’язку з реальністю й ознак міметичності, набуває рис гротеску і фантасмагорії. Дам’янов пародіює дискурс наукової розвідки («Кросівка
в літературі сербського преромантизму» — іронічна парафраза
теми дисертацїі С. Дам’янова «Фантастика в літературі сербського преромантизму»), дискурс політичної біографії соціалістичних часів («П»). Предметом пародіювання в оповіданні «Summa
Vilologiae Ante Portas», заголовок якого викликає філософські
асоціації, стає наукова дискусія, в якій «вілологія» («вчення» про
віл — фей з південнослов’янського фольклору) заміняє філологію. «Всередині нового тексту пародійно досліджуються семантичні перетини двох феноменів: філології як науки та “вілології”
як псевдонаукового дискурсу» [6: 737].
Майстерне травестування жанрових моделей і традиційних дискурсів характерне й для циклу «Мала енциклопедія літературних понять». Письменник не просто пародіює статті
літературної енциклопедії («Дифірамб», «Аналіз», «Синтез»,
«Монолог» тощо) — він нав’язує діалог із адекватними сегментами культурної традиції. Дослідники, вказуючи на інтертекстуальність як основу творів С. Дам’янова, називають серед протекстів Біблію, апокрифи, твори Ф. Війона, Ф. Рабле, Л. Стерна,
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маркіза де Сада, Дж. Джойса, С. Беккета, Д. Хармса, Ф. Кафки,
французький «новий роман», американських метафікціоналістів
[9: 188].
Проза автора «Тістечок, Ілюзій, Нонсенсів» має діалогічну
природу і зароджується у процесі своєрідного «обміну енергією» з іншими текстами. Трактування світу як Тексту передбачає
співіснування різних жанрових гібридів — результату своєрідного схрещення, на що вказують підзаголовки оповідань (наприклад, Familienroman: агіографія, критична автобіографія).
Подібне «жанрове визначення» часто є довільним і має небагато спільного з відповідністю жанровим критеріям. Так само (до)
вільно поводиться автор із іменами історичних осіб, назвами
класичних творів та іншими фактами. Така гра розрахована на
поінформованого читача, знайомого з «первісним значенням»
згадуваних культурних орієнтирів і здатного отримати задоволення від розпізнавання відомих фрагментів в асоціативному
хаосі. І. Негрішорац вказує на «цивілізаційний гедонізм» [7: 189]
прози С. Дам’янова, де трапляються такі імена, як Ейнштейн
Ілліч Менделєєв, Фрідрих ІІ Невроз, Пімпек-Тімпек Кастаньєда,
Гаргамель Віссаріонович Гітлер, Джойсе Луїс Кафкес, а принцип колажу, застосований при номінації, використовується також при створенні колажних ілюстрацій (голова Мерлін Монро
у поєднанні з чоловічим тілом, голова Сталіна на жіночому торсі
тощо). «Знайомі» фрагменти утворюють несподіване ціле (візуальний оксюморон) у вільній грі мистецтва комбінування.
Використання можливостей візуалізації у прозі Дам’янова
свідчить про принциповий вибір на користь письма і знаку.
Елементами розповіді (інколи — замінниками слів та їхніх частин*) виступають візуальні медії (малюнки, фотографії), які
є невід’ємною складовою авторської наративної стратегії.
У колажуванні, монтажних прийомах задіяний і сам автор збірок: у творах письменника часто з’являються герої з його ім’ям:
Сава Дам’янов, Сава Пост-Дам’янов, Кодер фон Дам’яненко.
Якщо використання першого з них є складовою гри з реальністю та її фактами, які трактуються неміметично, друге — (пост)
модерністським варіантом прізвища письменника (автором
«Повідок-повійок», якщо вірити даним на обкладинці, є власне Сава Пост-Дам’янов), то Кодер фон Дам’яненко є літературним alter ego автора. Це прізвище поєднує в собі як літературну, так і приватну генеалогію письменника: Джордже Маркович
* У слові «автоцензура», наприклад, частина основи «авто» замінена малюнком автомобіля.
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Кодер — найближчий автору за духом поет сербського романтизму, творчість якого тривалий час перебувала в центрі його наукових зацікавлень; українське закінчення сербського (воєводинського) прізвища Дам’янов може сприйматись і як випадковість,
і як згадка про певні українські відгалуження родового дерева.
Щоправда, введення реалій до текстів Сави Дам’янова не варто трактувати надто буквально. Наратор та герої, носії реальних
імен (у тому числі членів родини автора) служать для створення
ефекту одивнення; письменник не намагається створити ілюзію
дійсності. Всі вони — включно із «Савою Дам’яновим» — частина неміметичного тексту. Емпіричний автор, Сава Дам’янов, постійно присутній у тексті як один із героїв, як обличчя з фотокарток-колажів, фотомонтажів, але передовсім через впізнаваний
авторський стиль. Мультиплікація образу автора відбувається
«у взаємодії протилежних у жанровому плані текстів: написані
одним впізнаваним “почерком”, розпочаті одним, а закінчені
(в іншому місці) інакшим дискурсом, ці тексти віддзеркалюються один в одному низкою взаємних проекцій» [10: 127].
Предметом пародіювання стають постмодерністські стратегії, моделі й сама автопоетика («Дискурс веселої літератури»,
«44 статті з посібника фантастичної рецепції»). Оформлення
оповідок у вигляді «правил написання оповідань» чи звернення
до «строгої» форми сонета підсилює комічний ефект, контрастуючи з виразно пародійним текстуальним втіленням необмеженої гри.
У «повідках-повійках» Дам’янова відбувається гра з постмодерністською термінологією; предметом іронічного трактування письменника є все навкруг, і він сам, і сама іронія. Метатекстуальність та інтертекстуальність у прозі Дам’янова стають специфічними сексуальними збоченнями: «Метасексуальність є сексуальністю, метою якої є сама література, тобто Текст у найширшому значенні цього поняття (тому ця хвороба в певних колах
і називається метатекстуальність)» [7: 129]. «Повідки-повійки»,
на думку Е. Шелевої, «є найіндикативнішим прикладом експліцитного перетину двох кодів: текстуальності та сексуальності, тілесності» [6: 735]. Македонська дослідниця доречно нагадує при
цьому, що латинське слово corpus «конотує обидва референти:
і тіло, і (мистецький) твір» [6: 735].
Об’єктами парадоксальної гри позбавлення сенсів стають
не лише літературознавчі терміни, знакові імена постмодерністського літературного канону (наприклад, Кафкес та Кете
Гамбургер унд Кока Кола), а й суспільне життя тодішньої СФРЮ,
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представлене пародійним перелицюванням соціалістичних реалій та ідеологем (героїня «повідки-повійки» «П» товаришка Іська,
засідання політбюро династії Дам’янових тощо). Мода на абревіатури та скорочення (найчастіше пов’язані з реаліями соціалістичної системи) у Дам’янова пародіюється «розшифруванням»
найуживаніших обсценних слів як назв пародійних інституцій
і травестованих понять. «КУРАЦ» (сербський відповідник «слова з трьох літер») виявляється Комуністичним Університетом
Робітників, Алкоголіків і Циган, а чин «посилання» (в даному
разі буквалізований) стає логічним відправним пунктом оповіді. Письменник грається зі словами, «вивертаючи» їх, утворюючи парадоксальні поєднання, що викликає у читача сміх і позбавляє слова їхнього «серйозного» або обсценного значення.
Надаючи непристойному слову «ідеологізованого» трактування,
письменник водночас шляхом нового, іронічного «дешифрування» відбирає статус поважних у відомих абревіатур (серед
них, напр., АВНЮ — Антифашистське віче народів Югославії).
Позбавляючи слова смислового (ідейного) навантаження, письменник звільняє їх, і вони стають полівалентними, відкритими
для нових, часом парадоксальних зв’язків.
Все стає предметом гри, об’єктом тотальної карнавалізації. «Вічні теми» і метафізичні поняття теж перетворюються на
частину карнавальної картини: прикладом є «повідка-повійка»
«Сава Пост-Дам’янов і Бог»*. Власна ідентичність є для письменника одним із улюблених об’єктів травестування і карнавалізації.
Мультиплікація власної присутності парадоксально приводить
до зникнення автора: читач перестає звертати на нього увагу,
і письменник таким чином досягає ефекту присутності у відсутності й vice versa. Це відповідає прагненню автора до своєрідної
божественної позиції: він хоче бути невидимим і (все)присутнім
у своїх творіннях як деміург. Не менш суттєвим видається нам
створення Дам’яновим гібридного текстуального світу, в якому
в «повідках-повійках» переплітаються до нерозпізнавання фактичне і фікційне, життя автора і життя його героїв, одним із яких
є він сам.
Серед «нових імен» Сави Дам’янова зустрічаємо і назву паралітературного жанру — інтерв’ю. Підписи під фотографіями письменника [7: 65–66] засвідчують, що на них зображено
Інтерв’ю в різному віці («інтерв’ю-хлопчик», «інтерв’ю-бонвіван»
* Детальніше на характеристиці цього твору зупиняємося в статті «Читање
као авантура: два записа о причколикој и ремекделичној прози Саве Дамјанова» [5].
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тощо). Оскільки інтерв’ю з письменником передбачає певний момент автобіографізму, подібна гра не позбавлена сенсу.
Персоніфікація інтерв’ю — не єдиний прояв «нарцисистських
маніфестацій оповіді» (Л. Хатчен) у творчості письменника. Сава
Дам’янов присутній у ній текстуально (як іманентний автор, як
мультиплікований літературний герой) і візуально — через використання фотокарток, які найчастіше становлять фрагмент
іронічного колажу. Гра з власним фотозображенням є ще однією рисою спорідненості між сербським авангардизмом (наприклад, фотомонтажі М. Іброваца) і творчими експериментами постмодерніста Дам’янова. В автора «повідок-повійок» фотоколаж
є засобом розширення меж текстуальної комунікації за рахунок
візуального фактора, який подається також у «травестизованій»
формі.
Принцип ars combinatoria проявляється в постмодерністських творах Дам’янова у поєднанні текстуальних і візуальних
компонентів «повідок-повійок», у застосуванні інтермедіального принципу колажа. Письменник активно звертається до масмедійного інтертексту: візуальний компонент «повідок-повійок»
часто становлять картинки з коміксів, популярних мультфільмів
(наприклад, про смерфів). До алюзивного поля потрапляють
і такі елементи масової культури, як шлягери популярних рокгруп «Azra», «Riblja čorba». Семіологічна тоталізація прозового
письма є тим шляхом, який, на думку І. Негрішораца [9: 191],
має привести до створення нового, інакшого читача: сучасного,
обізнаного з досягненнями різних сфер культури і новими медіями цивілізаційного гедоніста, який задоволення від читання знаходитиме у грі.
«Повісті різні: ліричні, епічні, але передовсім невимовні» теж
є полем постмодерністських експериментів із різними літературними родами: прозою, драмою, поезією. Це «своєрідна подорож пародійованими жанрами (травестія, автопоетика, родинний роман, агіографія, критична автобіографія, епічна пісня), які
автор — як справжній мандрівник — не вагаючись, згадує» [1: 75].
Письменник звертається до класичної традиції (твори Ф. Рабле,
Г. Стефановича Венцловича, Л. Мушицького), комбінуючи таке
звернення й алюзивну гру з класикою тривіальних жанрів (коміксів, вестернів). «Повісті» є «певним типом рімейк-збірки (або
збірки рімейк-текстів), у якій Дам’янов через ефект “уже баченого” одивнює свою розповідь про власну творчу подорож, тоді як
список авторів, яким він підтверджує ностальгію творця за невимовним, впізнавано зберігає недоторканість самої ідеальної

241

ПРАЦІ АЛЛИ ТАТАРЕНКО

цілості Письма: Свіфт, Рабле, Кодер, Борхес, Хармс, Лун, король
Півночі, Мушицький, По, Венцлович, Відакович, Ештон, Керолл,
Горацій, Беккет, Маркс, Карл Мей, св. апостол Павло, Алхіміки,
сам Дам’янов…» [10: 131]. У мистецтві комбінування письменника немає поділу на «високу» і «масову» літературу, на поважних класиків і авторів коміксів: у його «повідках-повійках»
діє принцип нон-селекції. Прикладом радикальності у його застосуванні може слугувати «невимовна повість» «Amoenus the
$eta, a irodalom das β; luftverschmutzung?», у якій слова з різних
мов добираються за логікою рими і каламбуру, а малюнки (інтегральна частина тексту) жодним чином його не пояснюють.
Окремі слова зі «знайомих» читачеві мов у поєднанні з ефектами
ономатопеї створюють ефект комічного: «Aber-daber lili-la, PostDamjanov orgija» [8: 119].
У post-постмодерністській збірці Дам’янова «Шедеврики» («Ремек-делца», 2005) авторський комбінаторний принцип проявляється у поєднанні казкової моделі оповіді з «реалістичнішим»
жанром сороміцької оповідки. На відміну від постмодерністських
«повідок-повійок», post-постмодерністські «шедеврики» мають
сюжет — складний, складений з казково-фольклорних і популярних літературних сюжетів, у різних несподіваних комбінаціях*. «Шедеврики» є своєрідною збіркою травестованих епічних
творів, позначеною виразними інтертекстуальними зв’язками
з фольклором і романом М. Црнянського «Переселення». Герої
цих «повідок» здійснюють сексуальні подвиги (замість подвигів
на полі бою), які так само підлягають гіперболізації, як у народних піснях і казках про героїв-богатирів і звитяжців. Подібна заміна об’єкта перемоги і «поля діяльності» героя пов’язана як із
пародизацією міфа про homo balcanicus’a як homo heroicus’а, так
і міфа про сексуальну силу сербських чоловіків, який згадується,
наприклад, у «Переселеннях» М. Црнянського**.
У post-постмодерністських книжках Дам’янова (відлік яких
починається, на нашу думку, з «Шедевриків») фігура автора зазнає змін. «Сава Дам’янов» — постійний персонаж «повідок-повійок» — з’являється значно рідше (найчастіше як оповідач). Іронічне трактування фігури автора у «Шедевриках»
* Показовим є заголовок статті С.Владушича, присвяченої творчості
С.Дам’янова «Сучасний байронізм, або оповідь повертається додому» (курсив
мій. — А.Т.).
** В «Останній любові у Царгороді» М.Павича цей стереотип втілюється
у гіперболізованій готовності до сексуального акту головного героя, тематизується і пародіюється.
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здійснюється через переведення його до рангу казкового оповідача-брехунця («І я там був…). На момент написання цієї книжки письменник створив оригінальну, впізнавану жанрову модель,
яка нівелювала потребу у «Саві Дам’янові»-персонажі. Автор
став іманентною частиною тексту — отим Невидимим Одіссеєм,
присутність якого непотрібно ословлювати, що свідчить про
успішне створення письменником власного метатексту.
На особливості стратегії циклізації у «Шедевриках» вказує додання «магістрального сонета», що є продовженням на новому
рівні попередніх спроб використання форми сонета у «Повідкахповійках» (див. «Авторецепційний со(м)нет»). «Магістрал» сугерує можливості варіативного комбінування «повідок-повійок»,
оформлених як окремі оповідання. В «магістральному сонеті» ці
оповідання демонструють вільну, не обмежену правилами гру
поєднань на текстуальному рівні, яка перед тим екземпліфікувалася в кожному з них через проміскуїтетну поведінку героїв
і героїнь. Поєднання кодів текстуальності й сексуальності відбувається в новий, поетикально оригінальний спосіб. При цьому
«шедеврики» наділені особливостями закінчених творів. Вони не
є заявленими колись у «Повідках-повійках» уламками Шедевру,
а цілісними текстами гібридного жанру, які стають відкритими
творами, пройшовши через ars combinatoria фінального «сонета». Це єдина книжка Дам’янова, в якій практично відсутній візуальний елемент (винятком є портрет автора в бібліографічній
довідці «Розшукується»).
Одним із проявів трансжанрового характеру «повідок-повійок» різних періодів творчості письменника є нівелювання межі
між фікційним і (авто)біографічним (на цю рису прози письменника вказують також Е. Шелева та Т. Росич). Довідка про автора
в книжках Дам’янова незмінно позначена рисами цієї авторської
жанрової моделі. Оповідки з «художньої частини» часто несуть
певні риси життєвого матеріалу, а біо-бібліографічна нотатка —
риси фікційності й текстуальної гри. Відбувається травестизація жанру біобібліографічної довідки/лексикографічної статті
про автора. Ця традиційно нефікційна частина твору вводиться
в рамки художнього тексту і змінює свій статус. Автобіографія
підлягає пародизації і відповідає змінам у поетиці письменника. Наприклад, перевернута фотокартка автора з листівки
«Розшукується» у «Повідках-повійках» наголошує на «перевернутій» перспективі оповіді (у цій книзі «все навиворіт» і «догори
ногами»). У «Шедевриках» листівка «Розшукується» (з фотокарткою автора) подається у звичайній перспективі.
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Стратегія фікціоналізації автобіографічного дискурсу (проявом якої є гра з образом автора в художніх творах С. Дам’янова)
продовжується в літературно-критичних творах письменника.
Збірка літературознавчих статей «Ерос і По(р)нос» («Ерос и По(р)
нос», 2006) має нетипову, стилістично відмінну від представлених у ній творів, довідку про автора: «Життя, сон, (не)реальність:
відкривав Всесвіт, снив rock-казки, прагнув кінопросторів. Читав
Все і Вся, сьогодення й минуле: писав художню прозу, літературну критику та есеї, оповідання з історії літератури. Крім Ероса
і Порноса обожнював також Сміхос… Його критикували й хвалили, перекладали і зневажали, забували й нагороджували… Це
все і Нічого більше…» [3: 295], — резюмував у нотатці про автора, Саву Дам’янова, постмодерністського принца Кодера фон
Дам’яненка (ХІV ст.–1956–?) Сава Дам’янов. У есе, яке дало назву
збірці («Ерос і Порнос»), автор пропонує нову міфологію, що відповідає вже сформованому універсуму — метатексту Дам’янова.
Він «відкриває» Порноса — нового бога постмодерністського
Олімпу, батьком якого є всі коханці Венери. Трансплантація цього відкриття на літературний грунт приводить до паралелі про
поетикальну природу жанрової моделі Дам’янова: «повідка-повійка» є «дитям» багатьох жанрів одночасно.
Продовженням дослідження історії Порноса є трактування
історії як порнографії у найновіших творах Дам’янова «Історія
як апокриф» («Историја као апокриф», 2008) та «Порнолітургія
архієпископа Сави» («Порно-литургиja архиепископа Саве»,
2010). В епоху домінування постмодерністської моделі природною стала її карнавалізація: гра з термінами філософських і літературознавчих шкіл, іменами авторів модних інтелектуальних
творів була персифляжною і мала на меті викликати сміхову реакцію тих, хто знайомий із прототипами й оригінальним написанням. У часи постпостмодернізму полем гри Дам’янова стають
стереотипи і недоторкані авторитети, що є результатом чутливості письменника до настроїв епохи, коли світовий дух «вже залишив простори постмодерної Бібліотеки» [1: 78]. Реформатор
сербської літературної мови Вук Стефанович Караджич, позиція якого в сербській філології донедавна не бувала предметом
ревізії, у Дам’янова грає у футбол («Футбольна кар’єра Вука
Стефановича Караджича»). «Позичаючи» імена для своїх героїв
у видатних людей різних епох, письменник позбавляє їх рис впізнаваності. Імена втрачають референта, як колись терміни й ідеологічно (або культурно) марковані поняття, вони поєднуються
за принципом ігрової симультанності й каламбуру. Хоча серед
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героїв «Історії як апокрифа» чимало політиків та церковних діячів сучасності (колишні й актуальні політичні лідери Сербії —
Воїслав Коштуніца, Слободан Мілошевич, Радован Караджич),
оповідки Дам’янова не є сатиричними в конкретно-особистісному плані. Метою його сатири є сама історія, яку письменник піддає депатетизації — шляхом застосування ars combinatoria, сюрреалістичного поєднання непоєднуваного.
Усі герої «Історії як апокрифа» Дам’янова (включно з її автором) є персонажами карнавалу історії, яка представлена не в канонізованому, а в апокрифному виданні. Апокрифічність досягається традиційними для письменника методами асоціативного письма, високим ступенем еротизації дискурсу (на межі
порнографічного), бароковою травестизацією високого, сміховою поетикою «тілесного низу», яка реалізується як наративно,
так і візуально. Автор додає до свого твору «Індекс цитування»
(водночас він є «Майсторським со(м)нетом»), яким виявляються
непристойні ілюстрації з давніших і нових видань, «пристойні»
фотографії самого автора, кожна з яких супроводжується віршем у стилі міської еротичної лірики ХVІІІ ст. або ж у манері
інвективи, яка не добирає слів. Вістря сатири спрямоване не на
конкретних осіб, а на цивілізаційні надбання, якими традиційно пишається європейська культура. Веселий нігілізм оповідок
є грайливим, однак сутнісно субверсивним. Автор включає до
словесного карнавалу такі найвпливовіші фактори сучасної історії, як церква і політика, позбавляє значення привілейовані символи своєї епохи, перетворюючи їх на звичайні слова.
Письменник формує оповідь (яка може вважатися такою
умовно) шляхом довільного поєднання позбавлених основних
конотацій понять, знакових імен, топонімів, каламбурів, парафраз. Хоча ці post-постмодерністські «повідки-повійки» справляють враження позбавлених організуючого стрижня, це не сюрреалістичне автоматичне письмо, не запис сну або інша фіксація
підсвідомого. Ситуація «смерті автора» означає для Дам’янова
не зникнення автора з твору, а зміну його позиції. Ситуації некерованості історії (як предмета оповіді) відповідає ситуація некерованості її текстуального відображення: контроль над текстотворенням перекладено на сам Текст.
Питання вибору авторської жанрової дефініції Дам’янов
вирішує на користь удавано альтернативного визначення:
«роман-фарс або ж, по-простому, непристойні оповідання».
«Або ж» означає не можливість вибору між двома визначеннями, а постмодерністський вибір обох одночасно. «Історія як
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апокриф» — збірка текстів різної організації (прозової, віршованої, візуальних ілюстрацій), які підпорядковані задуму створення
«мега-сонета». Кожне з «непристойних оповідань» є «сонетом»,
а «Майсторський со(м)нет» — комбінація (переважно «вільних»)
ілюстрацій і жартівливих віршів головно на історично-суспільні та метафізичні теми («Історія», «Сатана», «Про демократію»,
«Про філософію» та ін.), завершується post-постмодерністським
варіантом «повідки-повійки» — «Прозовим со(м)нетом про веселу літературу». У цьому реміксі (твір із такою назвою був опублікований у «Повідках-повійках») письменник у впізнаваній
грайливій манері змішує дискурс літературного і тілесного, коди
мистецтва і життя. У формальному плані цьому відповідає «суміш» прози і поезії: це «прозовий сонет», кожен із рядків якого
є окремим реченням із значним вмістом каламбурів. Останній
«вірш», що характеризує «Історію як апокриф» як «історично-апокрифний Твір», наголошує на баченні його автором як
«сміливого, веселого і Цілісного я» [4: 191]. Історія трактується
Дам’яновим як Текст, котрий, окрім офіційної, має також апокрифну версію. Письменник поводиться з цим Текстом так, як і з
текстами літературними, утворюючи з них авторське ціле шляхом несподіваних комбінацій фрагментів.
У заголовку найновішої книжки Дам’янова «Порнолітургія
архієпископа Сави»* прочитується гра з власним іменем й епатажним поєднанням непоєднуваного і водночас проявляється
вельми важлива особливість творів сербського автора. Не випадково на обкладинці нової книжки сербського письменника місце
для імені автора залишається порожнім. Йдеться про випадок
зворотнього зв’язку в кореляції Автор–Текст. Відбувається своєрідне злиття письменника і твору: Автор стає Текстом, а Текст —
Автором. «Дам’янов» як герой оповідань Сави Дам’янова,
«Дам’янов» як маска автора-оповідача, з якою постійно експериментує прозаїк — це витвір його Тексту. Письменник не нав’язує
текстові своїх правил, а приймає позбавлені прагматики правила тексту, йдучи за логікою каламбуру, мовної гри, омонімії,
несподіваної рими. Дам’янов досягає авторської всеприсутності
у тексті за рахунок створення впізнаваної прозової моделі, яка не
потребує підпису автора.
Символ у С. Дам’янова перетворюється на Знак, і автор поводиться з ним як із будь-яким іншим знаком. Втрата символом змісту (ідеологічні емблеми сприймаються як позбавлені
*

246

«До постригу він звався Дам’янов» — «підказує» посилання.

ІНТЕРЖАНРОВА ПРОЗОВА МОДЕЛЬ САВИ ДАМ’ЯНОВА ЯК ПРИКЛАД ТВОРЕННЯ…

наповнення), а пізніше — референта (яким є політика) приводить до створення тексту за законами гіперреальності, до карнавалізації символу. Темою найновіших творів Дам’янова є симулякри, якими постають політика, історія, літературна традиція,
духовність сучасної цивілізації. Автор художньо втілює шлях перетворень: Символ–Знак–Симулякр. Звертаючись до нових тем
й оповідних стратегій, письменник не відмовляється від принципу варіативності, що наголошується в оповідках «Еклога» та
«Еклога як лейтмотив: знову те саме, трошки інакше» («Історія
як апокриф»). Ті самі «зернятка» оповіді укладаються по-іншому,
й оповідка стає новою «історією», придатною для утворення нових текстуальних констеляцій.
«Кінцевою метою проекту під актуальною робочою назвою
“Сава Дам’янов” є реалізація поетикальної ностальгії за давньою Одною книгою, Книгою книг, тою, яка б не так страшно, як Борхесова Книга піску, але не без певного жаху представила сербській літературі і сакральне, і профанне через низку
мультиплікацій, які взаємознищуються в тріумфі невимовної
Цілості», — слушно зауважила авторка післямови до постмодерністських «Повістей різних» Т. Росич [10: 129–130]. С. Владушич
звертає увагу на циклічність створення і руйнування форми
в оповіданнях Дам’янова, вбачаючи у цьому перемогу постмодерного суб’єкта, який «боїться форми і намагається подолати
свій страх постійними перевтіленнями» [1: 74]. Початок оповіді
є перемогою над хаосом, вважає сербський дослідник, і — додамо — створенням текстуального хаосмосу, позначеного постмодерністською нефіксованістю, варіабельністю. «Відкритість» постмодерністських творів Дам’янова проявляється в комбінаторній грі з власними текстами, які постають у нових комбінаціях
і варіантах. Вони — скельця текстуального калейдоскопа, крізь
який автор дивиться на світ і фіксує побачені цієї миті констеляції. Фрагментарність цього хаосмосу урівноважується цілісністю створюваного метатексту. У post-постмодерністських творах
письменника потяг до цілісності помітний у написанні «закритих» оповідань («Шедеврики»), що втрачають цю характеристику в «магістральному сонеті», або в підпорядкуванні структури
книжки строгій логіці сонетної побудови («Історія як апокриф»)
зі збереженням відкритої наративної моделі. Ці особливості
формальної стратегії є підтвердженням інтенційно метатекстуальної природи творчості С. Дам’янова, основу якої становить
оригінальна інтержанрова модель, заснована на постмодерністському принципі ars combinatoria.
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Алла Татаренко

Оніричний всесвіт Сави Дам’янова:
спроба постмодерної космогонії
Для українського читача ім’я відомого сербського письменника та літературознавця Сави Дам’янова асоціюється передовсім із укладеною ним «Антологією сербської постмодерної фантастики», яка вже знайшла у нашій країні своїх шанувальників. Завдяки цьому по-мистецьки вишуканому виданню
Літературної Агенції «Піраміда» (Львів, 2004) широкі кола читачів дістали змогу ознайомитись із найбільш вартісними, глибоко
оригінальними зразками одного з найпопулярніших жанрів кінця ХХ — початку ХХІ ст. у його сербській версії.
Знаменним є факт, що видавець, усупереч усталеній традиції,
надав Антології ім’я її автора, визнавши за нею статус авторського проекту. Цей по-справжньому революційний крок можна
вважати не просто знаком часу адже постмодерна епоха давно
вже довела важливість (про)читання і ролі письменника-читача
у створенні релевантної картини світу але й актом визнання неповторності авторського вибору, особливо коли в ролі укладача
виступає письменник неповсякденного, оригінального таланту.
В українському виданні Антології (яке випередило в часі сербське і має дещо інакшу структуру) читач зможе побачити два
обличчя літератора Сави Дам’янова, чиї естетичні орієнтири
віддзеркалені у створеній ним хрестоматії фантастичних оповідань: обличчя вдумливого історика літератури, автора ґрунтовної студії «Сербська фантастика від середньовіччя до постмодерну», і обличчя Сави-Дам’янова-белетриста, творця фантастичних всесвітів. Тож якщо блискуча історико-літературна розвідка
розкриває перед читачем багатовимірну панораму становлення
і розвитку фантастики у сербській літературі, оповідання укладача Антології «Перевтілення» дозволяє почути один із найбільш самобутніх голосів сучасної сербської прози.
Сава Дам’янов не вирушає зі своїми героями у далекі космічні світи, не засилає їх у передбачуване минуле або у таємниче
майбутнє. Зрештою, найчастіше героєм фантастичних оповідей
письменника є «Я», один з його численних «alter ego», об’єднаних
мозаїчним, типово постмодерністським, але навдивовижу цілісним баченням світу. Цим «Я» може бути чоловік, який у сні
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перетворюється на жінку, чия незбагненна містерія змушує його
до вічних пошуків Отої Єдиної, Повії і Святої… Це не просто
перетворення, це справжні перевтілення, бо герой оповідання
Дам’янова розчиняється у новій тілесності, яка зумовлює його
нову долю і прадавнє страждання, приреченість на безконечний пошук цілісності і гармонії. Він промовляє до читача мовою
ув’язненого плоттю духа дикого Еросу, який є початком і кінцем,
Альфою та Омегою усього сущого. Темна сила правічної пристрасті живе в усіх героях «Перевтілень»: у прекрасній розпусній
Принцесі і Дитині «промінчику світла у припливі метафізичної
ночі», у божественному гермафродиті, який поєднує в собі не
лише чоловіче та жіноче начало, але й принципи щастя і болю, що
нероздільно переплелися. Ця сила живе в амебі, самодостатній
і досконалій, у Істоті Небуття, яка в космологічній грі Творення зачинає нові світи. Метою всіх перевтілень героя Дам’янова є пошук
Любові, який набирає всесвітніх вимірів, виходячи за межі Буття
і Небуття, створюючи свій власний Космос. Любові, яка робить героїв рівними Богам і дарує їм безсмертя у Вічному сні, присвячено
також оповідання «Гіпостаза кохання», яке (як і «Перевтілення»),
має в собі і оніричний, і еротичний компонент.
Фантастика сну, коли підсвідомість мандрує стежками, проторованими уявою, або тими, які вона їй сама згодом відкриє, лежить в основі оповідання «Ліліт». Сава Дам’янов звертається до
одного з найзагадковіших образів жінки, і його трактування є по
суті творенням нової легенди про Вічну Архетипну Жіночність,
непідвладну часові і просторові, всемогутню і самотню у своїй
трагічній самодостатності. Головна героїня одна двостатева душа
в одному двостатевому тілі, втілення Любові, що має єдину правічну стать. Оповідання С. Дам’янова постмодерний відгомін легенди про драматичну недосконалість людини, яка примушує її
шукати свою втрачену половину, щоби стати собою, стати Цілим.
Його Ліліт трагічний символ вічності, приреченої на створення минучого, темна Мати, Сестра, Жінка і Донька, яка є по суті
правічним Світлом, Світлом Правічного. Владне руйнування
меж між Світлом і Темрявою, Сном і Вічним Сном, між Буттям
і Небуттям надає оповіданню Дам’янова міфологічних вимірів.
Як справжній постмодерністський письменник-деміург, він створює свій власний Космос, у якому переплітаються, живлячи одна
одну, реальна дійсність, дійсність сну, дійсність міфу. І легенда
про Ліліт стає у цьому всесвіті легендою про невгасиму жагу кохання, що будує і руйнує світи, постмодерною космогонією, яку
мовою сну розповів читачеві сербський прозаїк Сава Дам’янов.
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• Книгарня Є, Львів.
• Учасники: Мілета Проданович, Лесь Белей (модератор), Алла
Татаренко.

Публікації
• Мілета Проданович. Ультрамарин. Київ, Tempora, 2013.
• тексти у філологічних та історичних журналах і збірниках, тексти на сайті http://litakcent.com

***
Поповнення «Проекту Растко Україна»: електронної бібліотеки
українсько-сербських культурних зв’язків www.rastko.rs/rastkoukr.

Про авторів
Деян Айдачич, філолог та перекладач, доктор ф. н., доцент-лектор
кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ.
Марина Боброва, зав. відділом Центральної наукової бібліотеки
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Драгана Грбич, Інститут літератури і мистецтва, Белград.
Любов Жванко, історик, доктор і. н., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків.
Олександр Жолтобродов, історик, кандидат і. н., доцент, Харківська
державна академія фізичної культури, Харків.
Олександр Каплін, історик, доктор і. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.
Галина Карнаушенко, філолог, кандидат ф. н., доцент кафедри російської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків.
Наталія Ковальчук, історик, кандидат і. н., Український католицький університет, Львів.
Івана Поліщук: студентка 1-го курсу ОКР «Магістр», «Сербська мова
та література, українська мова та література», Київ.
Ольга Посунько, історик, доц. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ.
Дар’я Сало, філолог, магістр, викладач кафедри українознавства та
мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного
економічного університету, Харків.

274

Галина Саган, історик, кандидат і. н., Київський універститет імені
Бориса Грінченка, Київ.
Леся Стеблина-Рудякова, мовознавець, викладач кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ.
Сергій Страшнюк, історик, доцент, кандидат і. н., директор Центру
болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків.
Алла Татаренко, філолог і перекладач, доктор ф. н., доцент кафедри
слов’янської філології Львівського національного університету, Львів.
Микола Чабан, краєзнавець і журналіст, Дніпропетровськ.
Вероніка Ярмак, філолог і перекладач, кандидат ф. н., Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ.

Науково-популярне видання

Українсько-сербський збірник

УКРАС
Засновник та видавець Деян Айдачич

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу інформації
серія КВ № 11587– 459Р від 01.08.2006 р.
Підготовка до друку та розміщення у друк:
Літ. редактор: Леся Марченко
Верстка та обкладинка: Марія Шмуратко
Підписано до друку 14.09.2014. Формат 70×108/16
Умовн.-друк. арк. 17,25. Облік.-видавн. арк. 18,97
Наклад 500 прим.
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01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32, оф. 4
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