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АНОТАЦІЯ 

Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. ХХ 

ст. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  

за спеціальністю 10.01.03. «Література слов’янських народів». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2017.  

Захист відбудеться «04» грудня 2017 р. о 13 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар 

Тараса Шевченка, 14, конференц-зал, ауд.63. 

Зміст анотації. Дисертаційна робота «Концепти та наративи сербської 

прози 60-90-х рр. ХХ ст.» присвячена виокремленню основних концептів та 

наративів сербської прози 60-90-х рр. ХХ ст. на основі аналізу романів Д.Кіша, 

С.Селенича та Д.Албахарі.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній вперше 

комплексно проаналізовано романи Д. Кіша, С. Селенича та Д.Албахарі з 

наратологічної та концептуальної точок зору; з’ясовано їх змістово-формальні 

особливості; поглиблено вивчення жанрової природи історичного роману; 

виокремлено риси неоміфологізму, неоісторизму та неопсихологізму у творах 

Д.Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі, з’ясовано визначальний вплив цих рис на 

жанрово-стильову палітру їхньої романістики; дістало подальший розвиток 

вивчення інтертекстуальних зв’язків художніх творів Д. Кіша, С. Селенича та 

Д. Албахарі; уперше в українському літературознавстві проаналізовано 

наративні моделі та структури романів С. Селенича; осмислено актуалізацію 

глобального концепту «людина-історія» у сербських романах 60-90-х рр. ХХ 

ст.  

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

напрацювання та висновки дослідження можуть бути використані при 
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написанні бакалаврських і магістерських програм, проведенні наукових 

семінарів і практичних занять, при  укладанні курсів лекцій з історії сербської 

літератури, розробці посібників і підручників для викладання історії сербської 

літератури, навчальних програм спецкурсів, присвячених вивченню творчості 

Д. Кіша, С. Селенича і  Д.Албахарі та загалом сербської літератури ІІ 

половини ХХ ст.   

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел (399 позицій) і додатків. 

Обсяг основного тексту роботи –  202 сторінки. 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, окреслено теоретико-методологічну основу, 

зазначено наукову новизну, теоретичне і практичне значення та ступінь 

дослідження проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами та 

темами, наведено відомості щодо апробації наведених результатів.  

У Першому розділі – «Сербська проза 60-90-х рр. ХХ ст. у контексті 

світового літературного досвіду» – досліджено сербський роман цього 

періоду. 

У підрозділі 1.1. «Поняття «концепт» і «наратив» у сучасному 

літературознавстві»» – проаналізовано основні вітчизняні та зарубіжні праці 

та теоретичні положення щодо виокремлення основних концептуальних 

підходів і наратологічних категорій.  

У підрозділі 1.2. «Жанр сербського історичного роману» 

характеризуються твори великих форм, зосереджується увага на особливостях 

сербського роману 60-90-х рр.  ХХ ст. Підкреслено, що особливістю романів 

60-90-х років є те, що герой діє у двох часових площинах: минуле вплітається 

в теперішнє. Для них характерний умовний автобіографізм та я-форма. 

Сербський роман ХХ ст. визначається як ретроспективний роман з 

елементами «нового роману», що включає в себе ознаки неоміфологізму, 

неопсихологізму та неоісторизму. Беручи до уваги класифікацію історичних 



4 

 

романів сербського дослідника М.Радуловича, зроблено висновок, що 

сербський історичний роман ХХ ст. пройшов шлях своєї трансформації від 

історії через міф до «нової історії».  

Другий розділ – «Проза Данила Кіша: типи нарації та авторське 

світовідчуття» – присвячений аналізу романів «Мансарда, «Сад.Попіл», 

«Ранні печалі» та «Клепсидра». Виокремлено форми оповіді, типи фокалізації, 

концепти та наративи, окреслено основні теми та мотиви. 

У підрозділі 2.1. «Особливості фокалізації романів «Мансарда», «Сад. 

Попіл», «Ранні печалі» і «Клепсидра»» простежується використання різних 

типів фокалізації, зазначається їхня функція в організації наративу та еволюції 

творчості письменника.  

У підрозділі 2.2. «Рамковий наратив твору «Мансарда» – інструмент 

моделювання багаторівневої романної структури» аналізуються форма, 

наративні рівні роману, прийоми та інші особливості, що призводять до його 

ускладнення. Наголошено, що у романі «Мансарда» я-наратор у межах 

первинного рамкового наративу перетворюється на кілька персонажів-

нараторів. Так, інтрадієгетичний наратив, до якого вони належать, теж стає 

обрамленням для історій другого ступеня, які відбуваються на рівні 

фікційного світу (подорож Орфея у затоку Дельфінів) і третього (легенда про 

закоханих із затоки Дельфінів). «Рамковий» наратив роману виконує подвійну 

функцію: тематичну та пояснювальну.  

У підрозділі 2.3. «Смерть та вигнання – основні складники художнього 

світу персонажа роману «Клепсидра» з’ясовано наріжні концепти 

травмованої свідомості головного героя. Підкреслено, що «вигнання» та 

«смерть» пов’язані із моделлю історичної жертви, що притаманна всій 

творчості Данила Кіша. 

Третій розділ – «Слободан Селенич: значення оповідної моделі у 

відтворенні історичного поєднання генерацій» – присвячений аналізу 
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ретроспективної нарації, визначенню наративних моделей романів, 

характеристиці персонажів та наскрізним ідеям твору.  

У підрозділі 3.1. «Ретроспективна нарація: її структура і функції у 

романах «Батьки та предки» й «Умисне вбивство» акцентується увага на 

прийомі ретроспекції як визначальному чинникові композиції творів, 

особливостях функціонування категорій часу і простору. Виокремлено основні 

теми та мотиви. Романи охарактеризовані за принципом організації фабули і 

оповіді та за кількістю нараторів. Прикметно, що ретроспекція застосовується 

автором, щоб показати паралелізм доль та епох. Вона виконує функцію 

достовірності та «зняття масок». В історичній ретроспекції проглядається 

авторська концепція громадянського суспільства, а саме: ідея його занепаду.  

У підрозділі 3.2. «Концептуальний персонаж» та його оточення у 

романі «Timor mortis»» та 3.3. ««Фатальність» та «зло» – домінантні 

концепти у романі «Умисне вбивство» здійснено аналіз концептуальних 

персонажів і літературних героїв твору, розкрита їхня символіка. Зазначено, 

що концепти «фатальності» та «зла» пов’язані передусім із війною, а також з 

проблемою зіткнення різних культур.  

Четвертий розділ «Гомодієгетична оповідь та історія як травма у 

творчості Давида Албахарі» зосереджений на будові авторської 

концептосфери, її зв’язку з темою Другої світової війни та голокосту, 

особливостях я-наративу.  

У підрозділі 4.1. «Автодієгетичність романів «Снігова людина» та 

«Принада» – засіб формування елементу автобіографізму» досліджено 

основні форми прояву прийому автобіографізму та значення я-нарації у 

проектуванні психології автора на персонажів. 

У підрозділі 4.2. ««Відчуження» та «травма» – компоненти авторської 

концептосфери («Снігова людина», «Гец і Маєр»)» осмислено концептуальні 

складові романів, написаних в еміграції. 
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У романі «Гец і Маєр» концепт «травма» автор виражає через 

субконцепти: «голокост», «пам’ять», «досвід», «відчуження», «страждання», 

«біль» та прирівнює його до «катастрофи». Особливість функціонування цього 

концепту полягає в тісному взаємозв’язку травми з поняттям «ідентичність». 

Концепт «відчуження» у романі «Снігова людина» можна розглядати через 

призму двох інших: «еміграція» та «ідентичність».  

У підрозділі 4.3. «Особливості художньої організації концепту «доля» у 

романі «Принада»» подано тлумачення його узуального компоненту та 

індивідуально-авторське наповнення. Цей концепт розкривається через 

взаємозв’язок з іншими: «смерть», «травма», «біль», «війна», «горе», «страх», 

«досвід», «приреченість». На прикладі долі матері та сина  автор показує 

паралелізм поколінь. 

У висновках синтезовано результати дослідження, присвяченого 

концептам та наративам у сербських романах 60-90-х рр. ХХ ст.  

Ключові слова: концепт, наратив, рамковий наратив, наративна модель, 

наративна структура, реалізм, «молода сербська проза», модернізм, 

постмодернізм, «новий роман», ретроспективний роман, неоісторизм, 

неопсихологізм, неоміфологізм, біографізм. 

Список публікацій за темою дисертації 

Основні наукові результати дослідження висвітлено в таких працях: 

1.Токарєва Л. Концепт «відчуження» у сербському романі Давида Албахарі 

«Снігова людина» / Л. Токарєва // Літературознавчі студії . –  К. : Видавничий 

 дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 39(2). – С. 420-427. 

2.Токарєва Л. Рамковий наратив твору «Мансарда» Данила Кіша як 

інструмент моделювання багаторівневої романної структури / Лілія Токарєва 

// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Зб. наук. пр. – К. : 

Бібліотека українця, 2016. – Вип. 29. – С.258-267. 
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3. Токарєва Л. В. Основні складові художнього світу персонажа роману 

«Клепсидра» Д. Кіша / Liliya Tokarieva // Science and education a new 

dimension: Philology. – V. (30). – Issue: 117. – 2017. – Pp. 63-67. 

Ці ж праці засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

4. Токарєва Л. Онтологічний концепт «доля» у романі Давида Албахарі 

«Принада» / Л. Токарєва // Філологічні семінари. – 2015. – Вип. 18. – С. 134-

142. 

5. Tokarieva Liliya. Retrospective Narration: Structure and Functions in the Novels 

Fathers and Forefathers and Premeditated Murder by Slobodan Selenić / Liliya 

Tokarieva // Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and 

Media Communication, Political Science and Cultural Studies / [Ed. By Ihor 

Nabytovych], Lublin: Ingvarr, 2016, Vol. 14. – Pp. 298-305.  

Додатково наукові результати дослідження відображає праця, що також 

засвідчує апробацію матеріалів дисертації:  

6. Токарєва Л. Особливості хронотопної моделі роману Давида Албахарі 

«Снігова людина» / Л. Токарєва // Літературознавчі студії. – К. : Видавничий 

дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 40(2). – С. 261-271. 

 

ABSTRACT 

Tokareva L.V. Concepts and narratives of Serbian prose of the 60-90s of 

the twentieth century. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript.  

Thesis for the degree of a Candidate of Philology (PhD) in specialty 10.01.03. 

«Literature of Slavic peoples». – Taras Shevchenko National University of  

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The defense will be held «04» 2017. At 13: 00 at the meeting of the thesis 

council D 26.001.39 at the Kyiv National Taras Shevchenko University at the 

address: 01033, Kyiv, blvd. Taras Shevchenko, 14, conference hall, room 63. 
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Content of the abstract. The dissertation «Concepts and narratives of Serbian 

Prose of the 60’s- 90’s of the 20th Century» is devoted to researching of the basic 

concepts and narratives of Serbian prose of the 60’s and 90’s of the 20th century on 

the basis of the analysis of the novels by D.Kish, S. Selenich and D.Albaharі. 

The scientific novelty of the dissertation is in the fact that for the first time the 

novels by D. Kish, S. Selenich and D. Albaharі were analyzed in a complex way 

from the naratological and conceptual points of view; their content-formal features 

are clarified; the study of the genre nature of the historical novel is deepened; the 

features of neomythologism, neo-historism and neopsychologism in the works by 

D.Kish, C. Selenich and D. Albahary are defined, the decisive influence of these 

features on the novels’ genre and style is determined; further study of the 

intertextual connections of  works by D. Kish, S. Selenich and D. Albaharі is done; 

for the first time in the Ukrainian literary studies narrative models and structures of 

novels by S.Selenich have been analyzed; the actualization of the global concept of 

«man-history» in the Serbian novels of the 60’s and 90’s of the twentieth century 

was comprehended. 

The practical significance of the results is determined by the fact that the 

findings and conclusions of the study can be used in writing of bachelor’s and 

master’s programs, conducting scientific seminars and practical classes, arranging 

lecture courses on the history of Serbian literature, manuals and textbooks for 

teaching history of Serbian literature, educational programs of special courses 

devoted to the study of the works of D. Kish, S. Selenich and D. Albaharі and, in 

general, Serbian literature of the second half of the twentieth century. 

The dissertation is structured in an introduction, four chapters with 

conclusions, general conclusions, literature references (399 items) and 

applications.The main part of work consists of 202 pages.  

In the first chapter – «Serbian prose of the 60’s and 90’s of the twentieth 

century in the context of world literary experience» – the Serbian novel of this 

period is researched. 
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In subsection 1.1. «The concept and narrative in modern literary criticism» – 

the main domestic and foreign works and theoretical positions on the defining of 

basic conceptual approaches and naratological categories are analyzed. 

In subsection 1.2. «The genre of Serbian historical novel» the works of great 

forms are analized. The  attention is focused on the features of Serbian novel of the 

60’s and 90’s of the twentieth century. It is emphasized that the feature of novels of 

60-90-ies is that character acts in two time dimensions: the past is included into the 

present. They are characterized by conditional autobiography and I-form. Serbian 

novel of the twentieth century is defined as a retrospective novel with the elements 

of a «new novel», which includes the signs of neomythologism, neopsychologism, 

and neo-historism. Taking into account the classification of historical novels by 

Serbian researcher M.Radulovich, it was concluded that Serbian historical novel of 

the twentieth century has gone through the path of its transformation from history 

through a myth to a «new history». 

The second Сhapter – «The prose of Danilo Kish: types of narration and 

author’s attitude» – is devoted to the analysis of novels «The Attic», «Garden, 

Ashes», «Early Sorrows» and «Hourglass». The forms of narratives, types of 

focalization, concepts and narratives are singled out, the main themes and motives 

are outlined. 

In subsection 2.1. «The peculiarities of focalization of novels «The Attic», 

«Garden, Ashes», «Early Sorrows» and «Hourglass»» various uses of focalization, 

their function in narrative organizing and evolution of the writer’s works are noted. 

The subsection 2.2. ««The frame narrative of the work «Attic» - is an 

instrument for a modeling of a multilevel novel structure» analyzes the form, 

narrative levels of the novel, techniques and other features that lead to its 

complication. It is emphasized that in the novel «Attic» I-narrator in the framework 

of the original frame-narrative turns into several character-narrators. Thus, the 

intradiegetic narrative, to which they belong, also becomes a frame for second-

degree stories that take place at the level of the fictional world (the trip of Orpheus 
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to the Dolphin bay) and the third level (the legend of the lovers from the Gulf of the 

Dolphins). The «frame» narrative of a novel fulfills a dual function: thematic and 

explanatory. 

In section 2.3. «Death and exile - the main components of the artistic world of 

the character of the novel «Hourglass» the basic concepts of the traumatized 

consciousness of the main character are clarified. It is emphasized that «exile» and 

«death» are related to the model of the historical sacrifice inherent the whole work 

of Danilo Kish. 

The third Chapter – «Slobodan Selenich: The significance of the 

narrative model in reproducing the historical connection of generations» – is 

devoted to the analysis of the retrospective narration, the building of narrative 

models of novels, the characterization of characters, and the transcendental ideas of 

the work. 

In subsection 3.1. «The retrospective narration: its structure and functions in 

the novels «Farhers and Forefathers» and «Premeditated Murder» the use of 

retrospection as the determining factor of the composition of works, the peculiarities 

of the functioning of the categories of time and space are emphasized. The main 

themes and motives are outlined. The novels are characterized by the organization 

of the story and the narratives and the number of narrators. It is noteworthy that 

retrospection is used by the author to show parallelism of destinies and epochs. It 

performs the function of reliability and «removal of masks». In the historical 

retrospect, the author’s concept of civil society is viewed, namely, the idea of his 

decline. 

In subsections 3.2. «Conceptual Character» and its surroundings in the novel 

«Timor mortis» and 3.3. «Fatality» and «Evil» - the dominant concepts in the novel 

«Premeditated Murder» an analysis of conceptual characters and literary characters  

of the work, their symbols are revealed. It is noted that the concepts of «fatalism» 

and «evil» are connected primarily with the war, and also with the problem of 

collision of different cultures. 
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The fourth Сhapter – «Homodiegetic story and history as trauma in the 

work of David Albahari» focuses on the structure of the author’s conceptual 

sphere, its connection with the theme of the Second World War and the Holocaust, 

features of I-narrative. 

Subsection 4.1. «The autodiegetic features of the novels «The Snow man» and 

«Bait» as means of forming of the element of autobiographism» researches the main 

forms of manifestation of the use of autobiographism and the significance of I-

narration for designing the psychology of the author’s characters. 

In subsection 4.2. ««Alienation» and «trauma» are the components of the 

author’s conceptual sphere («The Snow man», «Getz and Mayer»)» conceptual 

components of the novels written in emigration are comprehended. 

In the novel «Getz and Mayer», the concept of «trauma» author expresses 

through subconcepts: «holocaust», «memory», «experience», «alienation», 

«suffering», «pain» and equates it with «disaster». The peculiarity of the functioning 

of this concept in the novel «Getz and Mayer» lies in the close connection of trauma 

an the concept of «identity». The concept of «alienation» in the novel «The Snow 

man» can be seen through the prism of «emigration» and «identity».  

The subsection 4.3. «The peculiarities of the artistic organisation of the 

concept of «fate» in the novel «Bait»» gives the interpretation of his vocabulary 

component and the individual, author’s content. This concept is revealed through 

interconnection with others: «death», «trauma», «pain», «war», «sorrow», «fear», 

«experience», «doom». On the example of the fate of mother and son, the author 

shows the parallelism of generations. 

The conclusions include the results of a study devoted to concepts and 

narratives in Serbian novels 60-90s of the 20th century. 

Key words: concept, narrative, «frame» narrative, narrative model, narrative 

structure, realism, «young Serbian prose», modernism, postmodernism, «new 

novel», retrospective novel, neo-historiography, neopsychologism, 

neomythologism, biographism. 
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ВСТУП 

Сербська література як вагома складова світової культурної спадщини 

міцно «вписана» у її контекст. Водночас вона позначена специфічними 

рисами, зокрема у царині жанрово-стильовій. Так у перші роки після 

закінчення Другої світової війни інтенсивно розвивається оповідання і 

мемуарна проза. Спроби написати роман, окрім трьох великих творів 

І.Андрича («Міст на Дрині», «Травницька хроніка», «Панночка», 1945), були 

поодинокими. Проте на початку 50-х рр. ситуація змінюється:  набуває 

популярності роман, основні концепти якого пов’язані з народно-визвольною 

боротьбою («Весілля» М. Лалича, 1950, «Сонце далеко» Д. Чосича, 1951, 

«Пісня» О. Давичо, 1952,  «Пролом» Б. Чопича, 1952). Проза цього періоду 

розвивається навколо двох полюсів: реалістичного і модерністського. Пізніше, 

у 60-70-х рр. традиційна реалістична прозова модель поступово 

модернізується (Е. Кош, Я. Рибнікар). З’являються письменники, які 

репрезентують різні напрями. З одного боку, це естетизм та формалізм (Д.Кіш, 

М. Ковач, Б. Пекич). З іншого – проза дійсності, так званий «новий стиль», 

зацікавлення регіональною тематикою, зображення світу периферії 

(С.Селенич, Д. Михаїлович, В. Стеванович, Р. Братич). Окрім прози «нового 

стилю», популярності набуває проза «борхесівського типу» (Д. Кіш, М.Павич) 

з наголосом на гротескність, фантастику, пародію. На противагу творам 

«новостилістів», які звертаються до суспільної периферії, виникає модерна 

проза з урбаністичним концептом (М. Капор, М.Оклопджич). Альтернативний 

варіант прози пропонує і Д. Албахарі. Стислість, мінімалізм та роман «одного 

абзацу» стали новаторськими у сербській прозі кінця ХХ ст. У 80-ті рр. ХХ ст. 

представники «молодої сербської прози» (С. Басара, С. Дам’янов, 

М.Проданович та ін.) починають активно застосовувати постмодерністський 

наратив. Твори, що з’являються в цей період, є яскравими зразками жанрового 

еклектизму.  
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Варто відзначити, що саме у 60-90-ті рр. сербські письменники 

(насамперед представники покоління, яке пережило Другу світову війну та 

голокост) досить часто звертаються до трагічних сторінок історії, тим самим 

актуалізуючи проблему історичної пам’яті. Твори Д. Кіша, С. Селенича і 

Д.Албахарі засвідчують поширення  нового типу роману – ретроспективного, 

для якого характерна реконструкція історичного часу шляхом використання 

фіктивних елементів. Як у сербській, так і в європейській літературах 

набирають популярності епістемологічна непевність, постмодерністська 

чутливість, різні форми відчуження, мотив текстотворення. На перший план 

виходить концепт «людина історії», за допомогою якого письменники 

показують вплив історії на долю особистості. Через концепт «іронія історії» 

відбувається зіставлення долі особистості з історичним процесом певного 

періоду. 

 Трансформація сербського історичного роману дедалі більше захоплює 

увагу літературознавців. Це твердження ілюструють роботи М. Недича, 

Е.Казаза, Т.Куленовича, В. Крчмар. Про історизм у сербському романі ІІ 

половини ХХ ст. писала й українська  дослідниця А. Татаренко. 

Переважно першоособовий наратив романів 70-90-х рр. ХХ ст. створює 

ефект достовірності та причетності до подій, заглиблення у душу персонажів, 

а прийом ретроспекції дозволяє «повернутися» у минуле, знову пережити 

травматичні події. Посилання на документи, щоденники, листи у тексти 

допомагає наголосити на істинності й правдивості зображеного, поглибити 

психологізм творів. Часові зсуви та вставні епізоди у цих творах нагадують 

одну з модифікацій історичного роману – т. зв. «роман зв’язку часів».  

Також варто відзначити, що сербський роман 60-90-х рр. ХХ ст. активно 

засвоює досвід європейського та латиноамериканського. Це стосується 

техніки «потоку свідомості» Дж.Джойса, прийому «мимовільної пам’яті» 

М.Пруста, елементів фантастики Х.Л.Борхеса та Г. Г. Маркеса, ознак  

«антироману» А. Роб-Гріє та М. Бютора. 
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Частково ці риси запозичили і сербські письменники Д. Кіш, С. Селенич 

і Д.Албахарі, щоб створити складні поліфонічні романи на тему історії. 

Тематика Другої світової війни, проблеми історичної пам’яті та травми, 

єврейської ідентичності, досвід голокосту є тим спільним знаменником, який 

об’єднує їхню творчість. Велика кількість творів Д.Кіша перекладено на 

українську мову А.Татаренко. Разом з тим, відсутні переклади українською 

мовою романів С.Селенича та Д.Албахарі, тому їхня творчість немає належної 

науково-критичної оцінки. Переважна кількість досліджень, їм присвячених, 

стосується тематичного зрізу творів.  

Слід зазначити, що предметом наукових розвідок були і наративні 

стратегї та позиція оповідача у творах (А. Татаренко, М. Гогуля, Н. Граб; 

І.Мілівоєвич, Л.Єремич, М. Пантич). 

Отже, дослідження творчості письменників зводиться до вивчення 

романів з огляду тематики, проблематики та типів нарації. В українському та 

сербському літературознавстві відсутні комплексні дослідження концептів та 

наративів сербської прози 60-90-х рр. ХХ ст., незважаючи на їх першорядне 

значення для розуміння авторського задуму і стилю. Цим і зумовлена 

актуальність дисертації.  

Зв’язок роботи із науковими програмами й темами. Дисертацію 

виконано в межах комплексної теми кафедри слов’янської філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Славістичні 

студії в глобалізованому світі», напрям «Україна і сучасний світ: міжмовний 

та міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації ТЗ НДР №16 БФ044-

01). Тему затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 

від 18.12. 2012 р.). 

Мета дисертації полягає у тому, щоб увиразнити специфіку сербської 

прози 60-90-х рр. ХХ ст., виявити її основні особливості, з’ясувати природу 

явищ, що були визначальними для неї, та показати, яким чином поглиблення 
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знань про концептосферу впливає на жанрову природу роману. Для 

досягнення мети ми маємо вирішити такі завдання: 

1. уточнити терміни «концепт» і «наратив» та, враховуючи 

напрацювання учених, запропонувати їх визначення; 

2. окреслити стильові та жанрові особливості сербської прози 60 – 90-х 

рр. ХХ ст.;  

3. з’ясувати риси неоісторизму, неоміфологізму та неопсихологізму у 

романах Д. Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі 60-90-х рр.;  

4. виявити особливості сербського модерного історичного роману на 

прикладі прози С. Селенича, визначити та проаналізувати наративні моделі 

творів; 

5. виокремити основні концепти та наративні конструкції у творах 

Д.Кіша, С.Селенича та Д. Албахарі; 

6. з’ясувати своєрідність взаємодії модерністських і постмодерністських 

тенденцій в романістиці Д. Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі. 

Об’єктом дослідження є сербська проза 60-90-х рр. ХХ ст., зокрема 

романи С.Селенича («Батьки та предки», «Timor mortis», «Умисне вбивство»), 

Д.Кіша («Мансарда», «Сад, попіл», «Ранні печалі», «Клепсидра»), Д. Албахарі 

(«Снігова людина», «Принада», «Гец і Маєр»). 

Предмет дослідження – концептуальні парадигми та наративи у 

сербських романах 60-90-х рр. ХХ ст.  

Поставлена мета та завдання, розв’язання яких потрібне для її 

досягнення, зумовлюють вибір конкретнх методів: описовий (огляд сербської 

прози, явищ її контексту певного періоду), порівняльно-історичний (для 

осмислення міжлітературних зв’язків, впливів та віднайдення спільних 

художніх парадигм), біографічний (при виокремленні елементів 

автобіографізму у творах), контекстуальний (сприяє глибшому усвідомленню 

оригінальності творів письменників у порівнянні з творами інших митців та 

власними постулатами творчості), психоаналітичний метод (дозволяє по-
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новому розглянути екзистенційний вимір творів, особливості я-

концептуальної структури персонажів) і метод наративного аналізу (для 

побудови наративних моделей романів). Для аналізу інтертекстуальних 

зв’язків у наративах та з’ясування їхньої функції залучено інтертекстуальну 

практику. 

Теоретико-методологічна основу дисертації становлять праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників із проблем художнього концепту 

(С.Аскольдов, Н.Болотнова, С. Воркачов, Ю. Главацька, Н. Ізотова, 

О.Кагановська, Н. Коломієць, А. Крук, В. Ніконова, В. Ужченко, І. Тарасова); 

концептуального персонажа (філософи Ж. Дельоз і Ф. Гватарі, а також 

В.Визгин, В. Лашов, Н. Тетенков, С.Фокін); рамкових наративів (Н. Бехта, 

О.Бровко, С. Вальдрон, М.-Е. Коуз, В.Руднєв); теорії наративу (І. Брокмейер і 

Р. Харре, В. Бут, Л. Деркач, Ж. Женетт, О.Лященко, Л. Мацевко-Бекерська, 

І.Папуша, О. Ткачук, І. Троцук, В. Шмід, Ф.Штанцель); теорії фокалізації 

(М.Баль, Ж. Пуйон, В. Шмід, М. Ян); категорії наратора (І. Бехта, Ж. Женетт, 

С. Лансер, М. Легкий, Л. Мацевко-Бекерська, І.Папуша, М. Руденко, В. Шмід); 

категорії наративної моделі та структури (В.Балдинюк, Л. Деркач, О. Рибась, 

М. Руденко, В. Сірук). Основу теорії роману становлять праці Н. Бернадської, 

Е. Казаза, С. Корача, Г. Ленобля, М. Недича, С.Петрова, М. Римар, 

П.Рудякова, Н. Тамарченко, А. Татаренко). 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що: 

- вперше комплексно проаналізовано романи Д. Кіша, С. Селенича та 

Д.Албахарі з наратологічної та концептуальної точок зору; 

- з’ясовано їх змістово-формальні особливості; 

- поглиблено вивчення жанрової природи історичного роману; 

- виокремлено риси неоміфологізму, неоісторизму та неопсихологізму у 

творах Д.Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі, з’ясовано визначальний вплив цих 

рис на жанрово-стильову палітру їхньої романістики; 
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- дістало подальший розвиток вивчення інтертекстуальних зв’язків 

художніх творів Д. Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі; 

- уперше в українському літературознавстві проаналізовано наративні 

моделі та структури романів С. Селенича; 

- осмислено актуалізацію глобального концепту «людина-історія» у 

сербських романах 60-90-х рр. ХХ ст.  

Теоретичне значення дисертації полягає у висвітленні особливостей 

розвитку сербського роману, зокрема запропоновано критерії щодо 

визначення його різновидів, подано схеми наративних структур і моделей 

романів та окреслена їхня концептосфера, що сприятиме виробленню 

цілісного уявлення про сербський літературний процес ІІ половини ХХ ст. 

Основні положення дисертації можуть бути використані при подальшій 

розробці актуальних питань, пов’язаних із вивченням трансформації жанру 

роману, його концептуальної системи та наративних стратегій і конструкцій.  

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

напрацювання та висновки дослідження можуть бути використані при 

написанні бакалаврських і магістерських програм, проведенні наукових 

семінарів і практичних занять, при  укладанні курсів лекцій з історії сербської 

літератури, розробці посібників і підручників для викладання історії сербської 

літератури, навчальних програм спецкурсів, присвячених вивченню творчості 

Д. Кіша, С. Селенича і  Д.Албахарі та загалом сербської літератури ІІ 

половини ХХ ст.   

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які отримано у 

дисертації та виносяться на захист, здобуто автором особисто і відображено в 

наукових публікаціях. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на 

кафедрі слов’янської філології Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Основні результати апробувалися на 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Мова, 
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свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (Київ, квітень 2013 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (Київ, жовтень 

2013 р.); ХV Міжнародних славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда 

Булаховського (Київ, квітень 2015 р.); II Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві» (Львів, жовтень 

2015 р.); Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених «Мова і 

література в глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 5 квітня 2016 р.); 

XVI Міжнародних славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда 

Булаховського (Київ, квітень 2016 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Actual problems of Science and Education» (Budapest, 29th of January 2017); 

Всеукраїнських наукових  читаннях за участі молодих учених «Філологія 

початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, квітень 2017 р.); 

Міжнародній конференції молодих сербістів «Скуп младих србиста» (Київ, 

квітень 2017 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлені у 

семи публікаціях, шість із яких надруковані в наукових фахових виданнях.  

Структура дисертаційного дослідження. Робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (399 позицій) та додатків. Обсяг основного тексту 

роботи –  202 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

СЕРБСЬКА ПРОЗА 60-Х – 90-Х РР. ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ 

СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДОСВІДУ 

 

1.1. Поняття «концепт» і наратив» у сучасному літературознавстві 

 

Поясненню одиниць структури, яка відображає знання і досвід людини, 

служить поняття «концепт». Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі у праці «Що таке 

філософія?» визначають саму філософію як мистецтво формувати, 

винаходити, виготовляти концепти. Вони наголошують на творчій та 

інтертекстуальній природі концепту, який твориться і залежить від вільної 

творчої діяльності [59, 11]. Г. Гегель також дає визначення концепту через 

фігури творчості. Автори «Короткого словника когнітивних термінів» 

розглядають концепти як «ідеальні абстрактні одиниці, смисли, якими оперує 

людина у процесах мислення» [118, 90].  

Уперше термін «художній концепт» був запропонований С.Аскольдовим 

ще у 1928 році. Автор визначає концепт як «уявне утворення, що заступає нам 

у процесі думки невизначену безліч предметів однакового роду…» [9, 339]. 

Однією із головних його функцій вказується функція заміщення. С. Аскольдов 

виділяє два типи концептів – пізнавальні та художні [9], акцентуючи увагу на 

рухомості меж між ними: пізнавальні концепти – схематичні, мають поняттєву 

природу, художні – діалогічні, характеризуються невизначеністю 

можливостей і підкоряються художній асоціативності. Тому вони – образні, 

символічні.  

Будь-який концепт одночасно класифікується за кількома параметрами, 

оскільки він наділений цілим комплексом ознак і характеризується 

багатовимірністю. Розглянемо найбільш відомі класифікації концептів.  
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За лінгвокультурологічним параметром концепти поділяються на 

рамочні («інтелігенція», «цивілізація») та концепти з міцним ядром («любов», 

«віра») [230]. 

В. Ужченко виділяє загальнокультурні (концепти «життя», «смерть», 

«воля») й етнокультурні концепти [243]; В. Маслова розподіляє культурні 

концепти на космічні (універсальні категорії культури, що перегукуються з 

філософськими категоріями часу, простору, руху) та соціальні (свобода, право, 

багатство, власність), і додає ще третю групу – національні концепти [132]; 

В.Карасик пропонує протиставляти три типи концептів: етнокультурні, 

соціокультурні та індивідуально-культурні концепти, до яких зараховує 

індивідуально-авторські [90, 118-122].  

А. Вежбицька [43] використовує семантичний параметр і вводить 

терміни концепт-мінімум, концепт-максимум та енциклопедичний  додаток. 

За коґнітологічним параметром виокремлюють дві групи концептів: 

первинні й вторинні концепти; прості й складні [118, 90-91]. 

У класифікації концептів чітко простежується й онтологічний підхід 

(А.Бєлова, С. Воркачов, І. Голубовська, В. Карасик, Н.  Красавський, 

Н.Летуновська, В. Маслова, А. Приходько, Ю. Святюк, М. Шварц та інші). 

А. Приходько, ґрунтуючись на онтологізації людини у світі, суспільстві, 

культурі та мові [184,  89], виділяє такі типи і класи концептів:  

А) концепти логіко-філософського порядку (категоріальні та теософські) 

[4, 20];  

Б) концепти морального порядку («добро», «зло», «гріх», «правда», 

«совість», «честь»); 

В) концепти телеономного порядку, за визначенням С. Г.  Воркачова, 

представлені вищими духовними цінностями [46, 39]. Такі концепти 

поділяються на власне- («свобода», «воля», «успіх») та емоційно-телеономні 

(«радість», «щастя», «кохання»); 
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Г) концепти антропоморфного порядку поділяються на емоційні та 

фізіологічні концепти. Вони, за словами Н. Красавського, репрезентовані 

етнічно та конституюються одиницями із позитивним («задоволення») та 

негативним («депресія») маркуванням [111, 9]. Фізіологічні концепти 

відбивають ідею норми та відхилення від неї, даючи позитивну («бадьорість», 

«здоров’я») і негативну («голод», «спрага») оцінку фізичному стану людини;  

Д) концепти гуманітарного порядку відображають місце та роль 

людини у лінгвокультурній та соціодискурсивній картинах світу та 

поділяються на соціоуніверсальні, етноспецифічні та етносоціоспецифічні 

концепти [89, 77]. 

Е) концепти етно-психо-культурного порядку об’єктивуються 

здебільшого абстрактними іменниками. Вони відбивають як специфіку певної 

етнічної культури, так і особливості національної психології [53].  

За ознакою стандартизованості виділяються загальнонаціональні, 

групові та індивідуальні концепти [180, 16].  

Н. Валгіна зазначає, що художній текст наділений глибинним смислом 

чи підтекстом, який створює особливу значимість твору, його індивідуально-

художню цінність [41, 73]. У рамках художнього тексту виокремлюються 

художні концепти як «універсальні елементи смислу» [102, 15], притаманні 

лише авторському сприйняттю дійсності, які у сукупності формують 

авторську концептосферу.  

Звернемося до думки Л. Гінсбурга  про те, що художній текст 

формується образом автора, його точкою зору на об’єкт зображення, тобто у 

тексті літературного твору автор виражає своє сприйняття світу і дає свою 

оцінку навколишній дійсності. І. Тарасова вважає, що в індивідуальній картині 

світу виявляються основні категорії світобачення людини, але в особистій 

інтерпретації, з урахуванням ціннісних установок, цілей і мотивів суб’єкта 

[224, 163-168].  
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Поняття «індивідуально-авторський концепт» перебуває на стадії 

осмислення. Л. Міллер визначає цей феномен як «складне ментальне 

утворення, що належить не лише індивідуальній свідомості, а 

й…психоментальній сфері певної етнокультурної спільноти», як 

«універсальний художній досвід, зафіксований у культурній пам’яті і здатний 

виступати ферментом і будівельним матеріалом при формуванні нових 

художніх смислів» [147].  

Художній концепт став об’єктом дослідження сучасних науковців: 

проаналізовано універсально-смисловий, узагальнено-змістовий та оцінно-

образний виміри знань про концепт «комізм» Ю. Главацькою [51]; 

аналізуються процедури поетапної ідентифікації і складна ієрархічна будова 

художнього концепту В. Ніконовою [161]; розглядається питання типологічної 

спорідненості творчості Т. Гарді та українських письменників-реалістів 

І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, здійснюється аналіз 

художньої кореляції естетичного ідеалу письменників із концептами «долі», 

«фатуму» А. Крук [117]; описані образи-персонажі твору, що є складовими 

художнього концепту Н. Коломієць та Н. Яременко [104]; дослідження 

концептуального простору у вигляді універсально-поняттєвої, образно-

асоціативної та смислової площин здійснено А. Цапів  [260]; розглядаються 

способи й засоби мовної реалізації асоціативно-семантичної структури 

концепту «любов» О. Садовніковою та К. Середою [205]; О. Пресіч 

проаналізована українсько-канадська проза першої «хвилі» імміграції в 

ракурсі інтерпретації концепту «місто» на основі творів О. Іваха, І.Киріяка, 

С.Пауш, М. Петрівського [183]; художній концепт і тлумачення емоційного 

концепту здійснено в дисертації М. Степанюк [220, 50-55]; здійснений 

поетико-когнітивний аналіз, проаналізований концепт – концептуальний 

простір – картина світу трагедій Шекспіра в монографії  Г. Ніконової [160]; 

проаналізований кластерний концепт в дисертації Н. Ізотової [85]; ієрархія 

текстових концептів, основні віхи їхнього розгортання у французьких романах 
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середини ХХ сторіччя, методика семантико-когнітивного аналізу текстових 

концептів, кореляція імплікації й експлікації як умову розгортання текстових 

концептів художнього твору висвітлено в дисертації О. Кагановської [86]. 

У дисертаційній роботі О. Беспалової  запропоновано розуміти ІАК 

(індивідуально-авторський концепт) як «одиницю свідомості поета чи 

письменника, яка репрезентується у художньому творі чи сукупності творів і 

виражає індивідуально-авторське осмислення сутності предметів чи явищ» 

[18, 6]. Щодо стуктури ІАК продуктивною видається гіпотеза воронезьких 

учених щодо будови концепту, що складається із чуттєвого ядра (образної 

одиниці універсально-предметного коду) і більш абстрактної периферії.  

У дисертації розглядаємо концепти художніх творів, пропущені  крізь 

призму авторського світобачення сербських письменників С.  Селенича, 

Д.Кіша і Д. Албахарі. Аналіз фактичного матеріалу проводиться на основі 

комплексного застосування методів концептуального, контекстуального 

аналізу, аналізу словникових дефініцій. ІАК, які створюються шляхом 

трансформації культурних концептів, можуть бути представлені у тексті 

художнього твору експліцитно (за допомогою лексичних одиниць, що 

найбільш часто використовується представниками національної 

лінгвокультурної спільноти) чи імпліцитно (лексичні, граматичні та 

стилістичні засоби, які характеризують мовну особистість письменника і котрі 

актуалізують передусім ті характеристики концепту, які формують його 

асоціативно-образний шар).  

Художній концепт у тексті здійснює функцію заміщення і наділений 

такими рисами: 1) не підлягає законам логіки; 2) відсутність міцного зв’язку із 

дійсністю; 3) динамічна спрямованість до потенційного образу; 4) образність; 

5) естетизм; 6) індивідуальність (С. Аскольдов, І. Тарасова). Найбільш повне 

вивчення авторських концептів можливе через художні тексти і через їх 

інтерпретацію, що дозволяє зрозуміти смисли, які утворюють художній 

концепт.  
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Детальний розгляд концепту як категорії запропонував В. Зусман у 

монографії «Діалог і концепт в літературі» [78]. Літературний концепт, за 

визначенням дослідника, – це такий образ, символ чи мотив в літературному 

творі, що виникає як результат взаємодії внутрішньої і зовнішньої форми 

слова, що долучається до асоціативно-вербального змісту, з якого складається 

художнє мислення автора. Він зазначає, що символ найчастіше є матеріальним 

вираженням концепту в літературі [78, 13].  

В. Ніконова зазначає, що «в художньому концепті сублімуються 

поняття, уявлення, емоції, почуття, вольові акти автора. Зміст концепту 

залежить від жанрової специфіки тексту та особливостей авторської 

концептосфери» [160,176]. 

У сучасних дослідженнях художній концепт визначають як складне 

ментальне утворення, що належить індивідуальній свідомості і 

психоментальній сфері певної етнокультурної спільноти, як універсальний 

художній досвід, зафіксований у культурній пам’яті і здатний виступати 

фрагментом і будівельним матеріалом під час формування нових художніх 

смислів [53, 41-42]; як одиницю свідомості поета або письменника, яка 

репрезентується у художньому творі чи сукупності творів і виражає 

індивідуально-авторське осмислення сутності предметів і явищ [157].  

Українська дослідниця Г. Каратаєва зазначає, що «кожний літературний 

твір утілює індивідуально-авторський спосіб сприйняття і організації світу, 

тобто особистісний варіант концептуалізації останнього» [91, 42]. При 

експлікації художніх концептів застосовують семантичний і концептуальний 

аналізи. Семантичний аналіз направлений на експлікацію семантичної 

структури номінативної одиниці, уточнення реалізуючих її денотативних, 

сигніфікативних і конототивних значень; концептуальний аналіз являє собою 

пошук тих концептів, що підведено під один знак [120, 372].  
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Сьогодні важливим методом, як видається, постає концептуальний 

аналіз художнього твору. Науковий аналіз концепту художнього твору 

передбачає врахування всіх компонентів тріади «автор – текст – читач».  

Лінгвостатистична й когнітивна інтерпретації мовних засобів, що 

слугують для таксономії окремих фрагментів світу, є методами дослідження 

процесів категоризації суб’єктивної дійсності й відображення цих процесів у 

мовних структурах. Застосовується також статистичний аналіз частоти 

вживання лексико-семантичних класів слів, що виявляє найчастотніші класи, 

які утворюють семантичні поля концептів у концептуальній структурі 

художнього твору. На думку І. Тарасової, художній концепт – це синтез 

узуального та індивідуального, і тому він займає нежорстке положення на 

шкалі універсальне / індивідуально-авторське [224, 164].  

Моделювання текстових і міжтекстових асоціативно-смислових полів 

(АСП) стає ефективним прийомом дослідження специфіки лексичного 

втілення ключових концептів у творчості письменників. «Під асоціативно-

смисловими полями розуміються концептуально об’єднані лексичні елементи 

на основі їхніх естетичних значень, тобто системних текстових якостей слів» 

[29, 40]. АСП художнього концепту, утворене смисловими атрибутами-семами 

й атрибутами-асоціатами, має центральну й периферійну частини. У центрі 

АСП концепту – його ядро, яке містить смисловий атрибут-домінанту, що 

найбільш очевидно репрезентує зміст концепту.  

Перший, онтологічний сегмент АСП художнього концепту – 

найближчий до ядра; його утворюють такі тематичні мікрополя, компоненти 

яких (смислові атрибути) гносеологічно ціннісні, виражають основну 

(онтологічну) ознаку елемента культури, структурованого художнім 

концептом. Смислові атрибути онтологічного сегмента ближче за все до 

поняття.  
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Другий, узуальний сегмент АСП художнього концепту містить 

тематичні мікрополя, у складі яких смислові атрибути репрезентують 

узагальнене знання соціуму про культурний елемент, що концептуалізується. 

Третій, індивідуально-авторський сегмент АСП художнього концепту 

репрезентований тематичними мікрополями, смислові атрибути яких 

виражають додаткові смисли.  

У роботі ми робимо акцент на онтологічній складовій підходу до 

вивчення концептів. Відтак проблема їх дослідження у вимірі теоретичної 

свідомості літературознавства перебуває у живому взаємозв’язку з ідеєю буття 

як історичної данності. Концепт показує індивідуалізоване сприйняття 

буттєвого смислу, що ніколи не буває остаточним, завершеним [165, 114]. 

Авторську картину світу найпростіше зрозуміти через текст. Все 

розмаїття концептів письменник виражає через організовану оповідь – 

наратив. Є концепти, які вимагають використання конкретного наративу. Так, 

наприклад, емоційні, індивідуально-культурні чи концепти антропоморфного 

порядку якнайкраще передаються через я-наратив, за допомогою якого читач 

може заглибитися у душу персонажа. У широкому значенні для 

постмодерністського наративу як художнього стилю характерне використання 

концептів «відчуження», «текстотворення», «хаос», «бібліотека», «лабіринт», 

«книга», «Всесвіт».   

У філософії наратив визначають як спосіб набуття ідентичності, адже в 

ньому оповідач «об’єктивує власну суб’єктивність» [270, 7]. Найбільш 

послідовну теорію наративу у філософії розробили І. Брокмейер і Р. Харре, 

котрі визначають ці поняття як «дуже мінливі форми посередництва між 

особистісними і узагальненими канонами культури, тобто є водночас 

моделями світу і моделями власного «я»» [35, 38]. І. Троцук у монографії 

«Теорія і практика наративного аналізу в соціології» пише, що тема наративу 

синтезувала два відкриття сучасної філософії – часу і мови: «будучи 

темпорально організованою оповіддю, наратив поєднує в собі ці два аспекти» 
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[241, 17-18]. Поняття наративу сформувалося у філософії постструктуралізму і 

воно означає певний вид дискурсу. Як об’єкт дослідження наратив з’явився в 

добу постмодерну. Проте розповідні тексти вивчалися і раніше. Мова йде ще 

про «Поетику» Арістотеля, теорія літератури якого була фактично 

наратологією, та діалог Платона «Держава» (тема мімезису і дієгезису у ІІІ 

книзі). Однак літературознавці займалися поетикою наративів не як наративів 

у їхньому сучасному значенні, а як жанрів (В. Пропп, досліджуючи російську 

чарівну казку; Ф. Штанцель вивчав реалістичний роман не як наратив, а як 

жанр) [172, 199].  

Сучасні літературознавці та наратологи подають такі визначення 

наративу: І. Папуша – як репрезентацію історії [172], Л. Мацевко-Бекерська як 

засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору [133], 

О. Ткачук як «розповідання (як продукт і як процес, об’єкт і акт, структура і 

структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які 

повідомляються одним, двома чи кількома (більш чи менш явними) 

нараторами» [232, 73]; Н. Римар як манеру ведення розповіді, викладу фактів і 

подій в авторському творі [193], М. Рябченко як репрезентацію певної історії, 

яка має свій час і простір [203]; Р. Савчук розуміє наратив як репрезентацію 

подій та / чи дій і як інстанцію, що втілює суб’єктивний досвід людини [204]; 

Л. Деркач як вираження творчої індивідуальності, що втілюється в мінливих 

типах дискурсу [64].  

Ще структуралісти (особливо Ц. Тодоров і Ж. Женетт), виокремлюють 

фактуальний і фікціональний наративи і роблять спроби аналізу фактуальних 

жанрів: історіографії, біографії, щоденника, замітки в газеті, плітки та ін.  

Австрійський теоретик літератури Ф. Штанцель у 1955 році теоретично 

обґрунтував аукторіальний тип розповідної ситуації (активний розповідач 

активно наближається до автора) і персональний. Французькі структуралісти 

(Ю. Крістева, Цв. Тодоров, Ж. Женетт) утвердили інший термін для 

характеристики діяльного аутора (актора) – гетеродієгетичний тип нарації (у 
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центрі – розповідач, який не фігурує в історії як дійова особа, персонаж). 

Гомодієгетичний тип нарації, навпаки, у центр оповіді ставить розповідача, 

який одночасно відіграє важливу роль в історії).  

Професор В. Шмід називає основні ознаки наративу: зміна стану 

(часовий відрізок) і подієвість [379]. Ж. Женетт зосереджує увагу на прийомах 

порушення темпорального порядку в тексті (техніка анахронії). В анахронії 

він розрізняє два типи оповіді: пролепсис (розповідь, що випереджає події, 

ніби «забігає наперед», і аналепсис (розповідь, що повертається назад) з 

можливими їх комбінаціями.  

Український вчений – І. Денисюк у монографії «Розвиток української 

малої прози кінця ХІХ – поч. ХХ ст.»  і статті «Способи оповіді в малій прозі 

Івана Франка» зробив огляд теоретичних праць К. Фрідеман, П. Лаббока, 

Р.Петча, Ф. Штанцеля і визначив, що для І. Франка важливе значення має 

зміна викладових форм, а праця письменника «над стилем авторського 

викладу і стилем мовлення персонажа йшла шляхом переборення дистанції 

між героєм і читачем» [63, 79].  

Вагоме значення щодо використання нової термінології має дисертація 

М. Легкого «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка» [123]. 

Він узагальнив праці другої половини ХХ століття у сфері наратології для 

визначення термінологічного апарату для власного дослідження і наголосив, 

що «наратор – особа фіктивна, вигадана автором, похідна від його свідомості. 

Однак у канві художнього тексту він не позбавлений певної автономності від 

автора» [123, 7]. Таким чином, мала проза І. Франка проаналізована під кутом 

наративних стратегій і типів нараторів.  

У системі термінології не настільки важливим є розрізнення першої чи 

третьої особи, скільки точка зору нараторів. Це поняття докладно 

обґрунтували П. Лаббок і його послідовник – Н. Фрідман. Праця В. Бутт 

«Риторика фікційної прози» і дослідження голандського вченого Я. Лінтвельта 

«Нарис типології наративу: точка зору. Теорія та аналіз» стали 
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основоположними щодо розуміння наративної типології, наративних рівнів та 

інстанцій. У рамках оповідного дискурсу Ж. Женет вводить термін 

«фокалізація» і визначає як «організацію в оповіді точки зору і способи 

донесення її до читача / глядача» [72, 204-223]. Термін «точка зору» введений 

ще Ж. Пуйоном, котрий виділяв бачення зсередини як «психологічну 

реальність» і ззовні як «її об’єктивну маніфестацію». Ж. Женетт виділяє 

нульову, внутрішню і зовнішню фокалізації. У Пуйона «погляд ззаду», 

«погляд разом» і «погляд ззовні» суголосні теорії Цв. Тодорова, котрий 

виділяє: оповідач › персонаж; оповідач = персонаж; оповідач ‹ персонаж і 

нульовій, внутрішній (фіксована, змінна, множинна) та зовнішній фокалізації 

Ж. Женетта. Фіксована і змінна внутрішня фокалізація відповідає двочленній 

класифікації Б. Успенського, котрий виділяє їх, виходячи з позиції: є точка 

зору постійною (закріпленою за одним персонажем), чи ні [244]. У «Поетиці 

композиції» він характеризує це поняття в плані ідеології, фразеології, часо-

просторової характеристики і психології. 

 М. Баль виокремлює іншу інстанцію – локалізатора, котрого позиціонує 

як наративного діяча, схожого на персонажа чи наратора [284, 144-149]. Інший 

теоретик фокалізації М. Ян пропонує теорію фокалізації на основі схеми: «світ 

– поле зору – лінза – сітківка» [схема: 322, 242] і будує модель трьох 

розповідних ситуацій: аукторіальна (присутній анонімний всезнаючий 

наратор, котрий не приймає участі у дії); аукторіально-фігуральна (присутній 

наратор і рефлектор, тобто персонаж, який сприймає дію); фігуральна 

(присутній лише персонаж-рефлектор) [321, 445]. 

 В. Шмід виділяє нараторіальну (наратор застосовує власну точку зору) 

та персональну (точка зору одного чи кількох персонажів) точки зору [265, 

71]. Перший термін був введений ще Р. Паскалем у 1977 році [377], а другий 

наявний у Ф. Штанцеля (ще 1955 року) [386]. Зазначаємо, що дихотомія 

ауторіальний-персональний Ф. Штанцеля характеризує не типи точок зору, а 

типи роману чи оповідної ситуації, на що вказує В. Шмід [265, 71]. Наративна 
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теорія Штанцеля виходить із наративних ситуацій: першоособової (персонаж 

виконує функцію оповідача), авторської (наратор перебуває за межами світу 

персонажів) та персонажної (історія пропускається крізь призму свідомості 

персонажа-рефлектора).  

У наратології важливою є також категорія наратора. «Словник 

літературознавчих термінів» визначає розповідача (наратора) як «різновид 

літературного суб’єкта, вигадана автором особа, від імені якої в епічному 

творі він веде розповідь про події та людей, з допомогою якої формується весь 

уявний світ літературного твору». В українському літературознавстві наявні 

два терміни «оповідач» і «розповідач»: перший виступає у першій особі, 

другий – у третій. За визначенням М. Легкого, наратор – «мовно-стилістичний 

епіцентр викладу. Наратор – особа фіктивна, вигадана автором, похідна від 

його свідомості» [123, 10]. М. Руденко зазначає, що, коли йдеться про 

відношення між світом автора і героя, то мається на увазі зв’язок між рівнем 

наратора і персонажа: «наратор є фізичним, тобто текстуальним означником 

викладової концепції письменника, яка викристалізовується у його стосунках з 

уявним читачем» [196, 7]. За визначенням В. Шміда, наратор – адресант 

фіктивної наративної комунікації. Він визначив основні риси наратора: 

всезнання та всюдисущість, здатність проникнути у найбільш потаємні 

закутки свідомості персонажів, наявність певної точки зору на події та 

ситуації [265, 64-65]. У В. Шміда нараторіальна і персональна точки зору 

присутні як у недієгетичній, так і в дієгетичній оповіді. Таким чином, вчений 

виділяє чотири типи наратора: 1) недієгетичний, котрий розповідає зі своєї 

власної точки зору; 2) наратор, присутній як оповідне «я» і застосовує його 

точку зору; 3) недієгетичний наратор, що представляє точку зору одного з 

персонажів, котрий фігурує як рефлектор; 4) дієгетичний наратор, що веде 

оповідь з точки зору оповідного «я» [265, 71-72]. Ж. Женетт у «Фігурах ІІ» 

враховуючи наративний рівень, пропонує чотири основних типи статусу 

оповідача: екстрадієгетичний-гетеродієгетичний (Гомер – оповідач І рівня, 
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котрий розповідає історію, в якій він відсутній; 2) екстрадієгетичний-

гомодієгетичний (Жиль Блас – оповідач І рівня, котрий розповідає власну 

історію); 3) інтрадієгетичний-гетеродієгетичний (Шехерезада – оповідач ІІ 

рівня, котра розповідає історії, в яких, як правило, відсутня); 4) 

інтрадієгетичний-гомодієгетичний (Уліс з ІХ по ХІІ пісню – оповідач ІІ рівня, 

що розповідає власну історію) [72, 421].  

Зважаючи на комунікативні аспекти художнього дискурсу, Л. Мацевко-

Бекерська подає розгорнуту типологію наратора, що включає: 1. авторську 

розповідь першого рівня (гетеродієгетичний наратор в екстрадієгетичній 

ситуації); 2. авторську розповідь другого рівня (гетеродієгетичний наратор у 

інтрадієгетичній ситуації); 3. персонажну розповідь першого рівня 

(гомодієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації); 4. персонажну 

розповідь другого рівня (гомодієгетичний наратор в інтрадієгетичній ситуації) 

[135].  

Точка зору і наратор є, таким чином, двома найбільш важливими 

поняттями для аналізу наративу. І. Папуша пише: «У розповіді від першої 

особи, наратор може виступати ще й персонажем» [172, 27]. Основним 

принципом, що став основою для відомих у наратології типологій став 

комбінаторний, у результаті якого дослідник приходить до типу романної 

оповіді. Наприклад, типологія П. Лабокка ґрунтується на опозиції мімезису-

дієгезису. Вчений  виділяє чотири оповідних романних типи: панорамний 

огляд, драматизованого оповідача, драматизовану свідомість і чисту драму.  

Н. Фрідман на основі опозиції суб’єктивна-об’єктивна розповідь 

виокремлює наступні наративні форми: редакторське всезнання, нейтральне 

всезнання, я-свідок, множинне часткове всезнання, часткове всезнання і 

драматичний модус [305]. У наратології існує велика кількість типологій 

нараторів: за способом зображення: експліцитний та імпліцитний, за 

дієгетичністю: дієтетичний-недієгетичний, за ступенем обрамлення: 

первинний-вторинний-третинний, за виявленням: сильно / слабо виявлений, за 
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особистісністю: особовий / безособовий, за антропоморфністю: 

антропоморфний / не антропоморфний, за гомогенністю: єдиний / розсіяний, 

за висловленням оцінки: об’єктивний і суб’єктивний, за інформованістю: 

всезнаючий / обмежений, за професійністю: професійний / непрофесійний, за 

надійністю: надійний і ненадійний (В. Шмід) [265, 45]; акторіальний (наратор 

виражає події через сприйняття персонажа) та аукторальний  (виражає власне 

сприйняття) (Ф. Штанцель); недієгетичний (непричетний наратор) та 

дієтетичний (непричетний очевидець, очевидець-протагоніст, другорядний 

персонаж, один із головних персонажів, головний герой (С. Лансер) [344, 101]; 

«аукторіальний наратор у формі «він», персональний у формі «я» / від імені 

«я», персоніфікований, позначений якимось іменем» (І. Бехта) [20, 69].  

На думку сучасного наратолога І. Папуші, наративну типологію доречно 

будувати на основі семіотичних уявлень про знак, враховуючи 

функціонально-прагматичну методологію. У плані семантики автор пропонує  

інтерпретувати текст з погляду актуальності / фікційності, у плані прагматики 

– зважаючи на раціональність / емоційність, у плані синтатики – з погляду 

наративності / дескриптивності. Автор зображує типологію наративних жанрів 

у вигляді сферичної типологізації [схема: 172, 95].  

Переосмислення понять наративності, персонажа і фокалізації в сучасній 

когнітивній наратології здійснив О. Собчук [216]. А. Греймас визначає 

персонажа як активного актанта (суб’єкт, об’єкт, відправник, отримувач, 

помічник і шкідник).  

Зважаючи на те, що для постмодерністської літератури притаманна 

багаторівневість письма та структури тексту, досить пощиреними стають 

рамкові наративи. О. Бровко пише: «Вставні історії розповідаються 

вторинними нараторами, тому дієгезис як світ первинного наратора 

співвідноситься зі світом, що цитується, твориться в розповіді персонажа» [34, 

10]. В. Руднєв зазначає, що метою вставного наративу є гра на рівні 

внутрішнього та зовнішнього тексту, між реальністю та ілюзією [197]. 
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М.Хатямова зауважує, що вставний твір у процесі виникнення та дослідження 

впливає на зовнішній і, таким чином, виникає роман в романі, точніше роман 

про роман. [258, 161]. Вставні епізоди та обрамлення літературознавці 

зараховують до позасюжетних чи позафабульних (А. Ткаченко) елементів 

твору. Інкорпорований текст став об’єктом дослідження А. Дроздової [69], 

Н.Бехти [21]. Н. Бехта, слідом за М. Баль, вважає, що доцільніше 

використовувати терміни «первинний» та «вставлений» наратив, який може 

бути другоступеневим, третьоступеневим і т. д. [21, 31]. М. Баль пише: 

«Рамкові наративи – це наративні тексти, у яких на другому чи третьому 

рівнях історію розповідають повністю» [27, 143] і наголошує, що вставлені 

наративи є самодостатніми, вони подають цілісну, завершену історію і не 

впливають на інтерпретацію рамкового наративу.  

Н. Бехта вказує на різницю між рамковим та вставним наративом: 

перший виконує інтерпретаційну функцію і не має великого змістового 

навантаження на відміну від другого. Американський дослідник Г. О’Ді, 

опираючись на «Словник американської спадщини» [282] подає такі 

визначення фрейму: як рамку для відмежування, завершення; як структуру, 

побудовану з частин; як систему інтерпретованих ідей і відношень; як форму, 

каркас.  

Мері-Ен Коуз будує сучасну теорію фрейму на основі поглядів Х.Ортега 

-і -Гасета, Ж. Дерріди, П. Клоделя. Її «відокремлення» та «включення» [293] 

відповідають «зовнішній» та «внутріщшній» по відношенню до фрейма 

Г.О’Ді. Ш. Рімон-Кенан вказує на важливість для вставних наративів 

наративної ієрархії – відношення підпорядкування між наративами [375, 91]. 

Він же визначає три функції вставних наративів: дієву, пояснювальну та 

тематичну [375, 92].  

Однією з основних категорій наратології є також наративна модель. 

Сучасна дослідниця Л. Деркач аналізує наратив та вказує, що важливими 

складовими його функціонування є подія, тип наратора, фокалізація, 
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наративний темп, дискурс персонажів та дискурс наратора [65]. Вона визначає 

наративну модель як «систему принципів творення тексту на глибинному рівні 

його формування відповідно до природи наративу як поєднання подієвості та 

власне оповідування» [65] і визначає такі її складові: мінімальні розповідні 

одиниці, наративний темп, порядок представлення подій, фокалізація, тип 

представлення висловлювань і думок персонажів, наратора, авторських знаків 

[65].   

О. Рибась визначає наративну модель як систему, яка відображає 

властивості семантичних структур внутрішньотекстового рівня і допомагає 

глибше зрозуміти художній твір [189].  

М. Рябченко у своїй дисертації називає такі наративні моделі сучасної 

української прози: автобіографічна, монологічна, постмодерністична (з 

інтертекстуальною структурою; з ігровою структурою) та фентезійна [203, 15-

16].  

М. Руденко у монографії «Наративна типологія прози Миколи 

Хвильового», опираючись на чьотирьохчленну класифікацію Ж. Женетта 

аналізує прозу письменника з позиції наступних наративних типів: авторська 

розповідь першого рівня (гетеродієгетичний наратор в екстрадієгетичній 

ситуації); гетеродієгетичний наратор в інтрадієгетичній ситуації (авторська 

розповідь другого рівня); персонажна розповідь першого рівня 

(гомодієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації); персонажна розповідь 

другого рівня (гомодієгетичний оповідач в інтрадієгетичній ситуації) [196].  

В. Балдинюк виділяє наступні елементи наративної моделі: тип 

наративу, метод побудови наративу, нарація, герой, місце дії, час, кінцівка, 

додаткові нараційні прийоми [12].  

Досліджуючи наративну модель, Л. Деркач вказує на відмінність між 

нею та наративною структурою: «Структура передбачає дослідження 

взаємозв’язку елементів, які складають внутрішню будову об’єкта, за умови 

абстрагування від якісних характеристик складових. Модель теж складається 



38 

 

із взаємопов’язаних елементів, та важливим є акцентування того, що вона є 

зразком організації і функціонування якогось об’єкта, є репрезентацією цього 

об’єкта за певними ознаками» [64, 247]. В. Сірук, враховуючи категорію часу, 

послідовність подій, оповідні інстанції, подає дев’ять типів наративних 

структур [213].  

Сучасні проблеми теорії наратології висвітлені в «Наративних вимірах 

літератури», де розглядається проблема включення української традиції у 

сучасну наратологію (Р. Гром’як), подається оглад наратологічних концепцій 

(І. Папуша), вивчається фабула, сюжет і мотив в системі наратива 

(І.Силантьєв), досліджуються теоретичні межі «авторської маски» в 

постмодерністській літературі (О. Когут), проблема «автора-читача» у 

сучасному літературознавстві (Н. Грицак), наратив модерності у творчості 

Дж.Джойса та Т. Еліота (Г. Чумак) [153].  

Отже, здійснений  аналіз дає змогу зробити такі висновки: художний 

концепт є одиницею свідомості автора і втілює індивідуально-авторський 

спосіб сприйняття та організації світу. У дисертації прийнято погляд 

І.Тарасової, що художній концепт – це синтез індивідуального та узуального, 

тому на основі цього визначається сутність певного концепту за словником, а 

простежуючи його особисте наповнення письменником, окреслюється його 

індивідуально-авторська особливість. Художній концепт – образний і 

символічний, він характеризується невизначеністю можливостей, тому такому 

концептові притаманна потенційна властивість поповнюватися, змінюватися, 

еволюціонувати. Спираючись на попередні дослідження, можна говорити про 

те, що «концептуальний аналіз полягає у тому, щоб по можливості виявити 

всю парадигму культурно значущих концептів та окреслити їхню 

концептосферу. При застосуванні концептуального аналізу дуже важливим 

для більш чіткого розуміння авторської позиції є виявлення ключового 

концепту (або концептів), який завжди знаходиться в оточенні пояснюючих 

(деталізуючих) його субконцептів. У нашому дисертаційному дослідженні 
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обрано когнітологічний параметр (за Є. Кубряковою). Концепти 

характеризуються з точки зору їх первинності чи вторинності, простоти чи 

складності. У концептуальну парадигму включаються концепти телеономного 

порядку: власне-телеономні та емоційно-телеономні (С. Воркачов), або 

загальнокультурні (В.Ужченко) і застосовуються ці два терміни як синоніми. 

Крім того, доцільно акцентувати свою увагу на концептах антропоморфного 

характеру, а саме: емоційних, зважаючи на історико-літературний контекст. З 

метою уніфікації характеризуються саме онтологічні концепти романів. Слід 

наголосити, що смислові атрибути саме індивідуально-авторського сегмента 

розкривають специфіку світобачення письменників. Використовуючи методи 

дескриптивного, концептуального та інтерпретаційно-текстового аналізу 

можна розглянути концептосферу С. Селенича, Д. Кіша та Д. Албахарі.  

На відміну від методики поетико-когнітивного аналізу, який пропонує у 

своїх дослідженнях Г. Ніконова, що передбачає проведення дослідження у 

двох напрямках: жанр – текст – мова – концепт і концепт – концептуальна 

схема – смисл, у цій дисертації важливо показати вплив концептів на жанрову 

природу роману. Вибір того чи іншого концепту, що є складовою авторської 

картини світу, передбачає використання певного наративу, крізь призму якого 

він буде виражатися в тексті. Важливо дослідити, використання яких 

концептів актуально для постмодерністського наративу. Проаналізувавши 

основні праці в галузі наратології, можна визначити основний 

термінологічний апарат, що застосовується в дисертаційному дослідженні. У 

дисертації під терміном «наратив» розуміється художній (фікційний) твір, що 

є структурою, утвореною дискурсами наратора, персонажа та інших 

розповідних інстанцій. Поняття ж «наративна модель» використовується як 

робоча категорія, що передбачає типологічні різновиди побудови художнього 

наративу.  

В основі аналізу романів використовується традиційна чотирьохчленна 

типологія Ж. Женетта. Терміни «точка зору» і «фокалізація» вживаються 
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синонімічно. При аналізі романів застосовується виключно класифікація 

фокалізації Ж. Женетта. Частково вживаються терміни з класифікації 

нараторів В. Шміда: «надійний» та «ненадійний», «експліцитний» та 

«імпліцитний» наратор. У дисертації наративні структури романів 

характеризуються також з огляду на їх лінійність / нелінійність та 

центричність / ацентричність (за В. Сірук). Наративні моделі романів 

побудовані, включаючи наступні елементи: тип наративу, метод побудови 

наративу, нарація, герой, місце дії, час, фінал, додаткові нараційні прийоми (В. 

Балдинюк). Наративна структура роману визначається за одним із дев’яти 

типів В. Сірук. Як синоніми до «рамкового» наративу використовуються 

терміни «екстрадієгетичний» (первинний) та «інтрадієгетичний» (вторинний) 

Ж. Женетта та «первинні» та «вставлені» наративи (М. Баль).  

 

1.2. Жанр сербського історичного роману 

 

 У 60-90-ті роки ХХ ст. основним жанром сербської прози стає роман, 

пов’язаний із поверненням до історичного минулого. Дослідники називають 

різні риси історичного роману: масштабність зображення та пафос героїчного, 

документалізм (Б. Хотимський), поєднання авантюрності та історизму, 

циклічна схема сюжету, повторюваність подій і ситуацій (Н. Тамарченко) 

[223, 44], зображення історичного минулого, побутових і психологічних 

деталей історичного плану, історичний пейзаж (етнографічні елементи і 

фольклор), історичне забарвлення мови (С. Петров), опис та історичне тло 

(В.Жирмунський) [73, 372], вимисел, історична довідка, документ, історичний 

факт, вигаданий персонаж, історичний персонаж, авторська позиція, історична 

довідка та історичний коментар (С. Андрусів) [6, 16].  

Щоб простежити загальні тенденції розвитку історичної прози, 

дослідники пропонують класифікації історичного роману: 1) за тематикою і 

художньо-композиційною структурою: історико-романтичний, історико-
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реалістичний та історико-нарисовий, воєнно-історичний, соціально-

історичний, історико-біографічний тощо; 2) за функціями історичної особи: 

власне історичний, художньо-історичний та історико-біографічний; 3) залежно 

від історичного конфлікту та авторського ставлення до історії: історично-

соціальний, історично-філософський, історично-біографічний, історично-

документальний та історично-фольклорний романи (А. Бакланов). С. Андрусів 

класифікує історичні романи на художньо-історичні, історико-художні та 

художньо-документальні [6]. Д. Пешорда в науковий обіг уводить такий 

типологічний поділ історичного роману: класичний або «справжній» 

історичний роман, романтичний історичний роман, модерний історичний 

роман та постмодерний історичний роман [176, 160-162]. 

На основі імпліцитного зв’язку між внутрішнім часом роману і 

зовнішнім історичним часом сербський дослідник М. Радулович створив таку 

класифікацію історичних романів: псевдоісторичний роман, класичний 

історичний роман (Д. Баранин), психологічний історичний роман (О. Давичо, 

Д. Чосич, М. Лалич, Б. Чопич, Д. Михаїлович, С. Лукич, М. Марков, 

Д.Попович), культурологічний історичний роман («Дервіш і смерть» (1966) 

М.Селімовича, романи С. Селенича, романи Б.  Пекича із циклу «Золоте руно» 

80-х рр. і М. Павича «Хозарський словник» (1984) і «Пейзаж, мальований 

чаєм» (1988) та утопія як варіант культурологічного роману «Сніг і лід» (1961) 

Е. Коша, «Казка» (1966) Д. Чосича і «Сказ» (1983) Б. Пекича), роман-оповідь 

«Міст на Дрині» І. Андрича) та поетичний історичний роман (М. Йосич 

Вишнич,  В. Стеванович, Д. Кіш, М. Булатович, М. Ковач, М. Данойлич; деякі 

твори Б. Пекича, М. Радуловича ) [187, 361].  

Фрагментарність будови, іронічність у ставленні до історії, синтезування 

різних жанрових форм, історичної розвідки та журналістики, наукового звіту і 

детективу, архівного рукопису і приватного листа є спільними рисами 

сербського і європейського роману. Роман другої половини XX століття 

вирізняє зорієнтованість авторів на принципи нелінійності, 
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інтертекстуальності, фрагментарності у художньому відтворенні історії. 

Історик Ф. Анкерсміт наголошує на вагомості проблеми репрезентації для 

історіографії: «З часу Другої світової війни центральне місце в історичній 

теорії займають дві теми: проблема історичної істини і історичної 

репрезентації, або розповіді» [7, 11]. Л. Хатчен вводить у науковий обіг термін 

«історіографічна металітература», за допомогою якого описує нову жанрову 

модифікацію історичного роману, що виникає наприкінці XX століття. Саме в 

історіографічній металітературі питання дослідницької методики і позиції 

історика стає центральним [318].  

Функція історичного елементу в сучасному (особливо в 

постмодерністському) історичному романі «полягає не стільки у відтворенні 

минулого, скільки в наголошенні трагізму людської долі в негуманному 

історичному середовищі або в грі алюзіями, які зводять до однієї площини 

різні епохи минулого та сучасності…», – вважає дослідник сучасного 

хорватського історичного роману Д. Пешорда [176, 158]. Він зазначає, що 

історичний роман має містити концепцію історичного часу, а історичні події 

висвітлюватись через долі окремих особистостей [176, 32].  

А. Татаренко у статті «Використання матриці історичного роману…» 

пише, що зміна форми нарації, яка відбувається в постмодерністському 

романі, обумовлена зміною погляду на історію й дійсність, про що свідчить 

внесення автопоетичного шару і позиція «вторинності» тексту історичного 

роману щодо інших художніх текстів, а не стосовно самої історії [225, 280-

281].  

Для ХХ ст. характерний ретроспективний історичний роман, ознакою 

якого є погляд у минуле. Л. Король у статті «Історичний роман як жанровий 

різновид: теоретичний аспект» пише, що це минуле в основному подається 

статично, без динаміки [108, 10]. Інтерес до проблем історичної пам’яті, 

зв’язку часів, спадковості поколінь, національних традицій і святинь взагалі 

став однією з характерних ознак прози 60-90-х років ХХ ст.  На тему 
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історичної пам’яті, взаємозв’язку сюжетних часів у рамках оповідної 

структури твору, нової ідентичності головного героя писала у своїй 

дисертаційній роботі «Югославський «воєнний» роман 70-80-х рр. ХХ ст.: 

засоби моделювання та парадигма історичної пам’яті» С. Пастух.  

Велику кількість досліджень містить збірка праць «Історичний роман» 

[82], присвячена зв’язку історіографії та роману, історичності та історичній 

драмі, історичному роману «Переселення» М. Црнянського, «міфологічному 

історизмові» І. Андрича, постмодерному роману, елементам історичного 

роману С. Селенича. Трансформацію сучасного сербського історичного 

роману вивчав М. Недич, можливості модерного історичного роману 

досліджував Е. Казаз,  історичний роман як роман пригадування – 

Т.Куленович, про драматизацію історичних романів писала В. Крчмар, на 

елементах історизму у романі ІІ половини ХХ ст. зосереджувала свою увагу 

А.Татаренко та ін.  

Говорячи про жанровий розвиток, усе більше набувають популярності 

трансформації та модифікації. Це обумовлено неспроможністю застосувати 

традиційну жанрову систему до сучасних романів. Із цієї точки зору цікавою є 

монографія Т. Бовсунівської, яка пропонує таке визначення поняття «жанрова 

модифікація»: «Новоутворення на засадах плинних ознак твору, засноване на 

повторенні певної жанрової форми та з використанням конкретного 

жанрового патерну, що визначається характером ідеологічної анаморфози і 

сумою жанрових трансформацій та (іноді) закономірностей, які постають на 

потребу тексту за авторським задумом» [24, 368]. Дослідниця визначає 

модифікації параболічного роману (роман-притча, роман-алегореза, роман-

метафора та роман-міф); модифікації роману на основі нон-фікшн 

(автобіографія & автобіографічний роман, біографія & біографічний роман); 

модифікації духовного роману (євангельський / христологічний, видіння, сон, 

постапокаліптичний роман); філософський роман у модифікаціях 

(філософська меніппея, філософський роман жіночої ідентичності); 
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постколоніальний роман східноєвропейської моделі (політичний & 

колоніальний роман)1; модифікації роману-екфразису (живописний, музичний, 

кулінарний, роман-фотографія).  

 Сербські романи Д. Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі не можна 

однозначно вписати ні в одну із зазначених парадигм, що ще раз засвідчує, що 

жанр сербського роману розвивається, а водночас підтверджує його 

можливості стосовно різноманіття жанрових модифікацій. Однак, можна 

помітити, що романи Д. Албахарі «Принада» та «Снігова людина» на основі 

переосмислення жанрів non-fiction містять риси автобіографічного, а також 

постколоніального романів (роман-травма); роман «Сад. Попіл» Д. Кіша 

нагадує філософську меніппею; елементи живописного роману-екфразису має 

роман «Клепсидра»;  романи С. Селенича та Д. Албахарі є показовими під 

кутом зору модифікації  роману на основі non-fiction.  

Сербський роман 60-90-х рр. ХХ ст. можна представити як 

ретроспективний роман з елементами «нового роману», що поєднує в собі 

такі компоненти: новий міфологізм, новий психологізм і новий історизм. 

Ретроспективний – це стиль художніх творів духовної культури звернений 

назад, у недавнє минуле і є спробою його відтворення шляхом стилізації. 

Зразком такого типу роману є, наприклад, «Житковські богині» (2012) чеської 

письменниці К. Тучкової. У творі порушується проблема пам’яті і 

спадковості, змальовується жінка в історії, важливим стає питання 

самовизначення. Роман написаний у жанрі мокьюментарі, у ньому 

синтезовано документальний і художній складники. Поєднуючи оригінальні 

та вигадані архівні документи,  К. Тучкова розповідає історію про чаклунок – 

«богинь» із Білих Карпат. На основі дослідження Дора Ідесова має змогу по-

новому осмислити власний ідентитет.  

а) Новий міфологізм 

                                           
1 Про розширення постколоніальних студій на схід Європи і доцільність застосування західної 

постколоніальної теорії до країн колишнього радянського блоку пише Т. Гундорова [474, 26-44]. 
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Неоміфологічні елементи у творах відображають авторське 

світобачення. Російський дослідник Є. Мелетинський у праці «Від міфу до 

літератури» зауважує, що «в літературі XX ст. «міфологізм» проявився як 

художній засіб, що відповідає певній концепції світу [140]. Вчений 

характеризує прояви неоміфологізму у сучасному романі, що реалізується у 

використанні античних, біблійних міфів та легенд, створенні авторських міфів 

та виявляється в  інтелектуальному підході до міфу, що передбачає наукову 

ерудицію.  

Ситуація постмодернізму з його світоглядним плюралізмом провокує 

виникнення нових авторських міфів, що замінюють суспільну ідеологію. Тож 

невипадково одним із найпопулярніших жанрів постмодерністської літератури 

стає історичний роман. Проте, як відомо, історія у письменників-

постмодерністів переосмислюється, набуває статусу міфологічного й 

декоративного [94, 20]. В естетиці постмодернізму виокремлюють особливий 

набір ознак: мозаїчність або фрагментарність письма, невизначеність, 

деканонізацію автора, що призводить до втрати його «я», гібридизацію, 

іронію, карнавальність, епатажну техніку текстотворення, символічно-

міфологічну деісторизацію [77, 10]. Саме міфологізацію, історію і гру у 

сучасному літературознавстві вважають основоположними факторами 

постмодерністського роману. 

Постмодерністська література перетворює факти, реальні події на гру 

симулякрів, фікцію (епізод «хозарської полеміки» Павича, у котрій беруть 

участь Кирило та Ібн Кора). Так, міфологізований історизм полягає у 

поєднанні минулого і сучасного (минуле вплітається у теперішнє, а теперішнє 

складається з матеріалу минулого).  

У сучасних слов’янських літературах можна виділити кілька типів 

художнього неоміфологізму. Перший – це створення письменником своєї 

оригінальної системи міфологем, тобто «авторських міфів». Другий – полягає 

у поєднанні різних часів і просторів, у роздвоєності персонажів і порушенні 
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причинно-наслідкових зв’язків [252, 232]. Неоміфологізм є характерним 

явищем літератури XX ст., який проявив себе і як художній прийом, і як 

світовідчуття. Це форма художнього мислення, що спрямована на свідоме і 

нетрадиційне використання міфу. І. Бестюк, аналізуючи «Тіні забутих 

предків» М. Коцюбинського у контексті неоміфологізму зазначає, що міф – це 

символічна форма, що не стільки наслідує дійсність, скільки відкриває її, що 

суголосне основній тенденції модернізму – акцент на неміметичних формах 

художнього мислення [19, 4].  

Тож міфотворчість у слов’янських літературах відтворює 

загальноєвропейську тенденцію неоміфологізації літератури. Д. Кіш у своїй 

«Мансарді» не стільки створює власні міфологеми, скільки «розігрує» вже 

існуючі (за допомогою цитування, повторення, замовчувань). Автор 

використовує міф про Орфея та Еврідіку, про лабіринт Мінотавра. 

Міфологема Книги у Кіша реалізована у «Розкладі руху» (роман «Сад. Попіл») 

та «Мансарді», що втілює цілий світ. Міфологема лабіринту втілена в самій 

мансарді, яка символізує різні світи. Розмитість хронологічних подій і 

подвоєнність персонажа (Ігор Юрин, Орфей, Козлорогий) у романі 

«Мансарда» свідчить, що твір можна розглядати в контексті неоміфологізму. 

Циклічність в неоміфологічній літературі ХХ ст. пов’язана з «міфом про вічне 

повернення».  

Об’єктом авторського міфологізування стають не тільки вічні теми 

(любов, самотність, реальність та ілюзія), а й світ відчуженої особистості, 

проблема творчості. У «Родинній трилогії» письменник звертається до 

біблійних міфологем (потоп й апокаліпсис, що виражають антисемітизм; Е. С. 

як пастир, Христос, Ной, Адам). Міфологема дзеркала реалізується через 

образ клепсидри, що нагадує обличчя людини і її відображення.  

Митці активно творять і переосмислюють ключові міфологеми, 

характерні для культурної спадщини усіх поколінь. Це – міфологема золотого 

віку, втраченого часу, життя і смерті, топос раю, міфологема Книги (як у 
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Д.Кіша), часу (Стоян як символічне представлення століття історії у 

С.Селенича). Таким чином, історія виконує концептотворчу функцію, 

структурує роман до рівня міфу, набуває статусу метафоричної глобалізації, в 

результаті чого стираються всі межі між справжнім та вигаданим. Так, 

наприклад, зникають часові та просторові кордони між сучасністю і минулим 

у романі Д. Албахарі «Гец і Маєр». Німецькі офіцери, котрі очолювали 

операцію по знищенню євреїв, стають частиною реальності героя-оповідача.  

б) Новий психологізм 

Новий психологізм передусім забезпечує створення особливої 

авторської позиції, яка «утверджує самостійність, внутрішню свободу, 

невирішеність героя і, яка, як відомо, вважається у М. Бахтіна найважливішою 

умовою макродіалогу» [14, 84-85]. Неопсихологізм робить героя самостійним, 

тому що в його основі лежить ірраціональний психологізм, що потрібний 

письменникові задля створення дистанції, що звільняє героя від функції 

вираження ідейної позиції автора.  

Сучасні дослідники говорять про «новий психологізм» письменників 

«молодої генерації», зазначаючи, що він схожий із психологізмом у 

європейських літературах таких письменників, як Е. Золя, Г. Джеймс, 

К.Гамсун. В українській літературі пожвавлення інтересу до проблеми 

психологізму відбулося на початку 60-х рр. ХХ ст., що пов’язано з 

перевиданням трактату «Із секретів поетичної творчості» І. Франка, 

«Психології мистецтва» Л. Виготського, праць екзистенціаліста Ж. -П. Сартра 

та психолога З. Фройда. У 90-х рр. з’являються праці «Художник та 

фантазування» З. Фройда (1990), «Фройд, психоаналіз і сучасна західна 

філософія» В. Лейбіна (1990), «Психоаналіз літератури: Пушкін, Гоголь, 

Достоєвський» І. Єрмакова (1999) та ін. Це призвело до використання 

психоаналітичних методів у художній літературі. Про зв’язок літератури і 

психології пише в своєму дослідженні й І. Лівицька, підкресливши, що в 

українському літературознавстві такий підхід у дослідженні зробили спробу 
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застосувати Т. Гундорова, С. Павличко, А. Печарський та ін. Цінними є праці 

В. Фащенка та Л. Новиченка, які називають особливості прози 60-70-х рр. ХХ 

ст., серед яких: ретроспективний тип оповіді, принцип асоціативності, 

монтажність та розмитість часо-просторових меж оповіді. Промовистим з 

погляду концепції «нового психологізму» є роман «Голод» (1890) норвезького 

письменника К. Гамсуна. Опираючись на Ф. Ніцше та психологізм 

Ф.Достоєвського він створює «серію аналізів людської душі». Можна 

виділити елементи «нового психологізму», що виражаються через: акцент на 

підсвідомості, роздвоєння особистості, мотив самотності, покинутості Богом, 

манеру письма, що нагадує «потік свідомості». У людини сучасності 

неймовірний ритм життя, вона непослідовна у своїх діях, імпульсивна, тому 

предметом зображення стає ірраціональна сторона буття. 

 Про нову парадигму психологізму в сучасній англійській прозі пише 

С.Сушко. Аналізуючи сербський роман 60-90-х рр. ХХ ст., слід зазначити, що 

в ньому присутні такі ж аспекти психологізації, як і в англійському, що 

особливо стосується психологізації наративу, свідомості, спогадів та 

композиції. Бажання героїв романів С. Селенича, Д. Кіша та Д. Албахарі 

написати книгу і виразити травму через мову є підсвідомим прагненням 

позбутися її. Окрім того, свідомість героїв-нараторів стає джерелом розбудови 

композиції.  

Ірраціональний психологізм отримав назву неопсихологізм в літературі 

ХХ ст., коли він став розвиватися під великим впливом психоаналітичної 

теорії З. Фройда, що у деяких письменників виявляється через увагу до 

підсвідомості й у «автоматичному письмі» сюрреалістів, а також у формі 

оповіді, що називається «потоком свідомості». Проте насправді ж автори 

творів непсихологічного характеру наповнюють свої тексти смислом, 

передаючи раціональні ідеї опосередковано, через традиційні літературні 

засоби: наприклад, через символічність образів (А. Бретон) чи міфологічну 

концепцію («Уліс» Дж. Джойса) [212, 97].  



49 

 

Для неопсихологізму досить характерним є відчужений герой. 

Відчужений герой – особливість романів Д. Албахарі («Снігова людина, 

«Принада», «Гец і Маєр»). Ірраціональність є рисою Едуара Сама «Родинної 

трилогії» Д. Кіша. У ньому вона доведена до крайності і виявляється через 

божевілля. Інтровертність та ретроспективний тип мислення притаманний 

герою-оповідачу «Родинної трилогії» Д. Кіша, романів «Принада», «Гец і 

Маєр» Д. Албахарі, Йовану та Єлені роману «Умисне вбивство» С. Селенича.  

Неопсихологізм часто передається в оповіді у формі внутрішнього 

монологу, названого «потоком свідомості». Через ірраціональність з’являється 

відносна істина, що поєднує неопсихологізм з неоміфологізмом. В. Сілін у 

дослідженні «Неопсихологізм і неоміфологізм» пише, що вони взаємодіють 

так: «Ірраціональна психологія героя створює авторську дистанцію, 

перетворюючи його на незалежного виразника суб’єктивного світобачення; це 

світобачення протиставляється в бінарній опозиції міфологічної концепції, що 

виражається алегорично і належить імпліцитному оповідачеві; концепція 

може бути авторською і вираженою в символічному образі, як у Кафки, чи 

запозиченою і представленою в імпліцитному міфі, як у Джойса» [212, 97].  

в) Новий історизм 

Основу поняття історизму закладено німецькими філософами другої 

половини XVIII-початку XIX століть: Й. Гердером, Е. Кантом, Г. Е. Лессінгом, 

Й. Г. Фіхте. В європейських літературах першої половини XIX cтоліття 

переважало два підходи до сприйняття історії: В. Скотт, О. Пушкін, П. Куліш 

робили акцент на документальні матеріали; В. Гюго, М. Гоголь, Т. Шевченко 

наполягали на суб’єктивному осмисленні історії. Сучасне сприйняття історії 

базується на багатовимірності історичної правди, що виражається через 

множинність поглядів на минуле та багатоголосся персонажів (-нараторів) 

романів.  

Основи «нового історизму» сформували американські критики 

С.Грінблат («Творення Себе у епоху Ренесансу: від Мора до Шекспіра») та 
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Л.Монроуз («Формуючи фантазії: обриси гендеру та влади у Єлизаветинській 

культурі»). Аналізуючи англійську літературу доби Ренесансу, вони вводять 

новий параметр – історичність. Дослідники наполягають на можливості 

переходу тексту в реальність і навпаки. Письменник представляє історичні 

події як описи чи розповіді, тому «історичними» стають ті події, які нагадують 

тексти, тобто характеризуються наративністю. Для глибшого розуміння 

зрозумілим є пояснення О. Еткінда, котрий зазначає, що «новий історизм» 

опирається на три компоненти: інтертекстуальний аналіз, що розширює межі 

тексту; дискурсивний аналіз із реконструкцією минулого, що допомагає вийти 

за рамки жанру; біографічний аналіз, що пов’язує реальне життя та текст [252, 

7]. «Новий історизм» також змінює уявлення про темпоральність. Із цього 

приводу Т. Брук пише, що майбутнє може руйнувати сприйняття минулого, 

таким чином, минулі реальності стають нереальними [291, 32]. Так, події 

відбуваються не лише в історії, а й крізь історію (невипадково говоримо про 

поєднання генерацій у романах С. Селенича). Реальність зазнає постійних 

трансформацій, історія постійно переписується, що і зумовлює її новизну.  

Для постмодерністської літератури характерним є те, що оповідь 

сприймається передусім дедуктивно: як помітив О. Єрков, перехід оповіді 

Д.Кіша з індукції на дедукцію і є парадигмою цієї зміни [323, 27]. Предметом 

дослідження «нового історизму» виступає не історія чи література, а можна 

сказати, культура загалом [323, 201]. Дослідник напряму «нового історизму» – 

Т. Брук – зауважує, шо він полягає у реконструкції існуючої історії і постійній 

трасформації реальності, а також використанні техніки «насиченого опису». 

Реконструкція історії у романі С. Селенича «Батьки та предки» здійснюється 

за допомогою листів, у романі «Умисне вбивство» – через судові рішення, 

заяви та листи. Наратор «Принади» Д. Албахарі вибудовує цілісну картину 

минулого за допомогою магнітофонних записів, а герой-оповідач роману «Гец 

і Маєр» черпає інформацію в архівних документах.  
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Аналізуючи новий історичний роман, Ю. Матанович цілком доречно 

зауважує, що він не «зазіхає» на паралельні світи, а лише «реконструює 

історичний час за допомогою представлення суто нових, до цих пір невідомих, 

фіктивних елементів» [351, 421-435]. Замість того, щоб пропонувати можливі 

реінтерпретації історії, новий історичний роман часто зосереджує увагу на 

тому, як історичні події «зіштовхуються» із теперішнім. Натомість в 

українській літературі набув популярності сучасний жанр фантастики – 

альтернативна історія, засновником якого вважається В. Кожелянко (збірка 

оповідань «Чужий», 2008 р.). Слід зазначити, що у ньому можна помітити 

важливу рису «нового історизму» – трансформацію минулого. У творах жанру 

альтернативної історії є зміна або «розгалудження» історії, має місце ідея 

паралельних реальностей.  

Отже, сербський роман ХХ ст. можна представити як ретроспективний 

роман з елементами «нового роману», що включає в себе елементи 

неоміфологізму, неопсихологізму та неоісторизму. Він характеризується 

увагою до детaлі, елементами автобіографізму, ігровим використанням 

міфологічних сюжетів, наявністю міфологем, ірраціональністю та 

відчуженням головного героя, дистанцією автора від читача та героя, 

внутрішнім монологом та елементами «потоку свідомості», реконструкцією 

історичного часу за допомогою фіктивних елементів. Беручи до уваги 

класифікацію історичних романів сербського дослідника М. Радуловича, 

приходимо до висновку, що сербський історичний роман ХХ ст. пройшов 

шлях своєї трансформації від історії через міф до «нової історії». У романах 

С.Селенича важливим є не лише психологічний аспект, а й культурологічний. 

Вони лише ще раз підкреслюють думку, що історична свідомість – це 

орієнтація на майбутнє. Життєві події у таких творах висвітлюються через 

зображення двох різних цивілізацій чи генерацій, що відображені одна в 

одній. Так розкривається сенс культури, в якій живе персонаж. Ці романи 

мають на меті показати, що культурні моделі в європейській історії постійно 
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повторюються, відтак вони мають одну спільну історичну долю. Звідси й 

твердження, що наративні стратегії та техніки цього письменника дозволяють 

створити романи зв’язку різних генерацій. Міф, який широко використав ще 

І.Андрич, застосовують й інші письменники: М. Павич, Е. Кош, Б. Пекич. 

Історія сприймається як міф, саме тому час у них замкнений або сприймається 

як спіраль. До цієї групи зараховуємо романи Д. Кіша, М. Булатовича, 

В.Стевановича. Невипадково жанр історичного роману досить поширений у 

постмодернізмі, адже у цих письменників історія переосмислюється і набуває 

статусу міфологічного. Такий тип постмодерністського історизму можна 

називати псевдоісторизмом чи міфологізованим історизмом. Таким чином, 

історія виконує концептотворчу функцію, глобалізуючи роман та виводячи 

його на рівень міфу. Романи Д. Албахарі, С. Басари, М. Тохоля, перші романи 

Б. Йованович належать до третьої групи, що включає твори із «новою 

історією». Історія перетворюється у фікцію, історичний час поринає у 

позачасовість. Якщо в традиційних історичних романах герої часто є свідками, 

то в «нових романах» акцент ставиться на спогади. Досить часто герой 

протиставляє себе світові й історичному часові. Людина перебуває у 

позачасовості, шукає своє самовизначення. Фальсифікація історичних деталей 

є частиною наративної стратегії. Романи С. Селенича, Д. Кіша та Д. Албахарі 

містять авторські особливості: у С. Селенича – натуралістичні техніки, вплив 

філософії екзистенціалізму (тема трагічної самотності), біологічна 

зумовленість людських вчинків, фаталізм і приреченість суспільства, 

зосередженість на соціальній периферії. Д. Кіш звертається до 

«борхесівського» дискурсу, робить наголос на гротескне, «редуковану» 

фантастику, пародію. Головними рисами роману Д. Албахарі є відмова від 

конвенцій реалістичної оповіді, новим є спосіб творення, пародіювання, 

тяжіння до стислості, фрагментація, умовний автобіографізм, відкритість до 

впливів усіх медіа від фільмів до рок-н-ролу.  
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Висновки до розділу 1 

 

Концепти та наративи перебувають у тісному взаємозв’язку. 

Розширення знань про певні художні концепти дає змогу визначити жанрову 

природу роману. Наратив стає об’єктом аналізу у вузькому значенні як 

художній твір, що є структурою, утвореною дискурсами наратора, персонажа 

та інших розповідних інстанцій, щоб, зрештою, визначити його у більш 

широкому контексті (за стилем). Розгортання концептуальної інформації в 

різних типах оповіді дозволяє реконструювати концептуальну картину світу 

письменника. За допомогою  індивідуально-авторського сегменту можна 

визначити своєрідність авторського погляду на світ, що відображається на 

його творчості, а отже і на наративі.   

В цілому, сербський роман 60-90-х рр. ХХ ст. можна визначити як 

ретроспективний роман з елементами «нового роману», що поєднує в собі 

такі компоненти: новий міфологізм, новий психологізм і новий історизм. 

Новий міфологізм обумовлює використання міфологем. Новий психологізм 

передбачає невирішеність, самостійність, імпульсивність і відчуженість героя, 

акцент на підсвідомості, зображення роздвоєної особистості, використання 

«потоку свідомості». Новий історизм виявляється в інтертекстуальності, 

реконструкції минулого, біографізмі, зміні уявлення про темпоральність (події 

відбуваються «крізь» історію). 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОЗА Д. КІША: ТИПИ НАРАЦІЇ ТА АВТОРСЬКЕ 

СВІТОВІДЧУТТЯ 

 

2.1. Особливості фокалізації романів «Мансарда», «Сад. Попіл», «Ранні 

печалі»  і «Клепсидра»  

 

Д. Кіша (22 лютого 1935, Суботіца –15 жовтня 1989, Париж) вважають 

одним із найвидатніших сербських письменників. Мати письменника – родом 

із Чорногорії, а батько – угорський єврей. Під час другої світової війни він 

загинув у німецькому таборі Аушвіц-Біркенау. Мати з сином втекли в 

Угорщину, де залишалися до кінця війни. Творчість Д. Кіша позначена 

єврейською темою й охоплює роман «Мансарда» і збірку новел «Псалом 44» 

(1962), роман «Сад. Попіл» (1965), збірку новел «Ранні печалі» (1968), роман 

«Клепсидра» (1972), збірки есе «По-етика І» (1972) і «По-етика ІІ» (1974), 

збірку тематично пов’язаних оповідань, названих романом ― «Гробниця для 

Бориса Давидовича» (1976), книгу полемічного жанру «Урок анатомії» (1978), 

збірку новел «Енциклопедія мертвих» (1984). Ряд творів були опубліковані 

посмертно: збірка театральних творів «Механічні леви та інші п’єси» (1983), 

збірка інтерв’ю «Гіркий осад досвіду» (1990), збірка новел «Лютня і шрами» 

(1994) та збірка есе і розповідей «Склад» (1995). 

Експерименти Д. Кіша зведені у площину роману, в основі якого 

фрагментарний авангардистський ліричний роман («Мансарда», «Сад. Попіл») 

і оповідання («Ранні печалі», «Гробниця для Бориса Давидовича», 

«Енциклопедія мертвих»), створені на основі циклізації. Про це пише у своїй 

монографії А.Татаренко [226]. Композиційне поєднання різних фрагментів 

призводить до модерністського стирання меж між оповіданням і романом 

(«Сад. Попіл», «Клепсидра»). Щодо міжжанрових пошуків, то Д. Кіш 

звертається до повісті, яка практично відсутня у сербській літературі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%86%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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(«Гробниця для Бориса Давидовича»). «Мені потрібна, – писав він, варіюючи 

одну і ту ж ідею, – не лише нав’язлива тема, а й  зміна реєстрів, постійна зміна 

положень, не лише в рамках різних книг, а й в рамках однієї й тієї ж книги, 

навіть, однієї оповіді» [331, 13].  

Творчість Д. Кіша є об’єктом численних розвідок А. Татаренко (жанрові 

та наративні експерименти), М. Гогулі (біблійні образи та мотиви, проблема 

єврейської ідентичності), Л. Халперт-Замір (мотиви і образи), І. Мілівоєвич 

(функції авторського коментаря), Б. Микич (Кіш і російський авангардизм, 

досвід «нового роману» у творчості), Т. Брайовича (тематика, мова, 

особливості творчості, оповідна стратегія), І.  Перішича (автопоетика), 

М.Томсона (біографія та аналіз романів), Й.  Делича, М. Пантича, 

П.Петровича, Д.  Бошковича та ін.  

Реконструкція подій, пов’язаних зі знищенням євреїв (як глобального) 

колективу у Новому Саді на початку Другої світової війни, зображення долі 

родини, яка перебуває в цих історичних умовах (як ембріонального) колективу 

і, зрештою, долі головного героя роману, батька (як окремої людини) 

побудована на основі тісного взаємозв’язку індивідуального і колективного. 

Проте Д. Кіш показав цю тему у новому світлі, беручи за основу архітектоніки 

тексту концепти «травми», «пам’яті», «спогадів», а також фантастики 

(особливо виразної при використанні теми сну).  

Усе, що оточує, пропускається крізь людську перцепцію і уяву, так що 

межа між об’єктивністю і суб’єктивністю втрачає своє значення. Сербського 

письменника часто порівнюють із Дж. Джойсом. Проте Д. Кіш прагне 

відмовитися від «імітації» потоку свідомості. Згодом він усвідомив, що не 

можна так легко відійти від психологічної мотивації, і вона є необхідною для 

функціонування будь-якого прозового сюжету. Вирішення проблеми 

письменник вбачає в тому, щоб ситуації та події розглядалися з різних 

перспектив, із «різних суб’єктивних позицій». Це є причиною того, що в його 

романах і оповідях часто присутні свідки, очевидці чи посередники. Зміна 
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кутів зору, через які проглядається те, що всередині чи поза нами, створює 

концепцію, за якою література, чи літературна техніка обмежена виключно 

тим, що актуальне в даний момент.  

«Мансарда» – це роман про прагнення втечі від життя, вибір між 

реальністю та фантазією, спроба пізнати себе і осмислити власний шлях, 

отримати відповіді на питання буття і творчості. Неоднозначним є  образ 

оповідача, що говорить від першої особи і є персонажем «Мансарди». Загалом 

центральних героїв два: поет Орфей, він же Лютнист із багатьма іменами, та 

Цап-Мудрун, що має кілька імен і є «двійником» Орфея, другим «Я», його 

раціональним началом. Вони переживають одне і те ж життя, але розглядають 

його під різними кутами зору. Головний герой вагається, який світ кращий, 

реальний чи вигаданий і, зрештою, робить свій вибір. У романі їхні голоси або 

зливаються (коли читач не може розрізнити, кому саме належать слова), або ж 

знаходяться в опозиції один до одного, коли йдеться про почуття кохання 

(присутність Ігоря-раціо в Орфеєвій поемі про любов заважає, але автор не 

може не посилатися на Ігоря).  

Роман «Мансарда» тематизує індивідуальний ідентитет, що підтверджує 

думку Е. Еріксона: «Це відчуття я-ідентитету, думка, що єдність і тяглість, які 

має людина в очах інших, відповідає здатності підтримувати внутрішню 

єдність і безперервність» [302, 207]. Богемний світ Мансарди тримається на 

трьох факторах, які його утворюють: нейтральний простір, сили природи і 

індивідуалізація митця та його вивищення над буденністю. Ці елементи 

утворюють концептуальну рамку світу, що існує в мансарді і поза нею. 

 Проза Д. Кіша порушує питання  вибору оповідної перспективи і 

співвідношення «монтажу» й точок зору. В одному з оглядів, присвячених 

Г.Флоберу і Х.-Л. Борхесу, автор «Мансарди» пише: «всезнаючий оповідач 

разом із психологічним портретом – «найгірше і найбільш непостійне з усіх 

літературних [суб’єктів та засобів]» [359, 27]. Т. Брайович зауважує, що автор 

використовує «авторефлексивну нарацію» чи оповідь, яка «сама по собі 
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думає», а ці «роздуми» виконують смислотворчу функцію [32, 255]. Сам 

Д.Кіш пише: ««Клепсидра» – моя спроба звільнитися від фатальної першої 

особи однини і говорити про речі та явища через об’єктивізацію дійсності» 

[331, 181]. Так, «Мансарда» оповідає саме через цю «фатальну першу особу», 

якої, незважаючи на спроби, не можна позбутися. Через це і з’являється 

«сатирична поема», в основі якої – лірично-монологічний процес 

самопізнання, а не всеохопна картина об’єктивізованого світу.  

«Родинний цикл» Д. Кіша складається із трьох томів: «Сад. Попіл» 

(1965), «Ранні печалі» (1969) та «Клепсидра» (1972). У ньому присутні мотиви 

і концепти, які будуть притаманні і подальшій творчості:  блукання, страху, 

спогадів, любові, смерті і трагедії, що виникають із людського й історичного 

деспотизму. Романи засновані на біографії письменника, проте в них 

простежується й історія всього людства, складна доля євреїв, зображена доба 

ХХ століття і двох тоталітарних систем: гітлеризму та сталінізму. Трилогія 

побудована на основі зв’язку: я – мій батько і моя сім’я у романі «Сад. Попіл», 

моє оточення – родинне середовище у «Ранніх печалях» і моє близьке  – 

далеке оточення у «Клепсидрі».  

Деякі критики констатують, що в творчості Д. Кіша відчутний досвід 

«нового роману». Зв’язок Д.Кіша і «нового роману» можна порівняти із 

ставленням Дж. Джойса до авангардних течій І пол. ХХ ст. Проте та традиція, 

на яку опирається Дж. Джойс в «Уліссі», представлена французьким «новим 

романом», дадаїзмом та сюрреалізмом, за часів Д. Кіша набула змін: перед 

сербським письменником відкрилась не лише традиція Дж. Джойса 

(використання футуристичних технік в плані пунктуації, сюрреалістична 

оніричність і дадаїстичні марення), а й епоха міжвоєнного авангардизму. Така 

архітектоніка показує, що його творчість – значно більше, ніж французький 

«новий роман», глибша і багатошаровіша. У «новому романі» не акцентується 

увага на людині; на перший план виходить предметний світ, що існує 

самостійно. Через це основним місцем у композиції є опис. Головним є 
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ставлення людини до предметів. Проте Ж. Русіє у статті «Сад. Попіл: 

описовий підхід» заперечує цю думку, навівши приклад опису швейної 

машини у Кіша: опис машини завершується її використанням. Так вона 

набуває нової  функції, швейна машина більше не є нейтральним предметом, 

вона не просто споглядається, а присвоєна [201]. Б. Мікич аналізує 

«Клепсидру» і наводить приклад опису інтер’єра [142, 116]. Зміна точок зору і 

постійно нові кути камери, яка «знімає» кімнату зсередини, нагадує типовий 

аналіз Роб-Гріє. Проте, ввівши образ людини, яка бачить і спостерігає, 

призводить до того, що концепція Роб-Гріє не використана до кінця. Хоча 

письменник і намагається досягти об’єктивності, йому не вдається відійти від 

суб’єктивного сприйняття. Риси «нового роману» у «Клепсидрі» криються у 

постійній зміні чотирьох оповідних технік, а зміст – чотирьох позицій: 

«Картини з подорожі», «Записки божевільного», «Розслідування» і «Допит 

свідка». Схожа техніка використовується і в романі Роб-Гріє «Наглядач». На 

думку П. Равича, сербський письменник намагається пародіювати 

французького колегу [186]. Іншою точкою дотику міг би бути акцент на 

істинності. Кіш у своєму романі постійно наголошує на істинності 

зображуваного світу, використовуючи у романі автентичний лист Е. Кіша, 

епізод звільнення його з лікарні у Ковині, частини із можливого щоденника, 

факти історичних подій, імена справжніх (живих чи мертвих) людей. З іншого 

боку, інтерв’ю автора свідчать про те, що він мусив використовувати різні 

літературні прийоми – об’єктивну картину, помилкові записи, документи, щоб 

переконати читачів: все, що вони читають, не є вигадкою. Через це підходи та 

техніки Д. Кіша – це значно більше, ніж ті, що характерні для «нового 

роману».  

 «Сад. Попіл» є своєрідним переходом між романами «Ранні печалі» та 

«Клепсидра»: оповідне «я» досі присутнє, проте наративний фокус 

спрямований, в першу чергу, на інших і на іншого головного героя, чиє 

функціонування диктує ритм і структуру оповіді, а зникнення створює 
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враження, що «все розчинилося» і що «розлилося вино оповіді…і немає того 

бога, який його поверне у пляшку» [328, 197]. Зрештою, «Клепсидра» замикає 

коло, адже у творі наратор та герой – частково знову та ж особа, проте форма 

оповіді значно складніша, така, що з’являється відчуття, ніби «бачення себе із 

аспекту когось іншого, це ставлення до себе як до чужинця» [328, 157]. 

Усвідомлення, що «божевілля насправді – ясність», водночас є символічним 

пошуком нового оповідного простору між суб’єктивністю й об’єктивністю. 

Сам Д.Кіш пише, що оповідач у «Мансарді» змушений у якості «я» 

«повторюватись із сторінки в сторінку, як якась вигадка. Перша особа тут 

безсумнівно сприймається як парадигма фікції у її чистому чи абстрагованому 

вигляді» [32, 256].  

Постійна зміна точок зору є особливістю наративного дискурсу Д.  Кіша, 

бо для нього «все у взаємозв’язках, протиставленнях» [331, 212]. Важливим 

для аналізу типу фокалізації є останній розділ «Мансарда ІІІ», у якому 

оповідач покидає світ потоку оповіді. Незважаючи на те, що хронотоп 

лишається тим же, змінюється точка зору оповідача. Якщо раніше фокалізація 

була зовнішньою і наратор тлумачив світ, що його оточує, займаючи при 

цьому всезнаючу позицію, то в цьому розділі він виступає з позиції учасника: 

«Внизу запалив свічку і пошукав очима список. У темній рамці побачив 

спершу лише вогонь свічки на сальному склі…Потім, коли я наблизився, то 

побачив спочатку лише свій образ, привид свого обличчя…Враз я зрозумів не 

без відрази, що саме мій образ дотепер приховував від мене цілу мансарду, 

весь шестиповерховий світ…Тоді я запалив і другу свічку і поставив її між 

собою і стиснутою купою образів, які чекають благодаті оформлення» [332].  

В описах мансарди раніше світло не грало особливої ролі. Автор ставив 

акцент на елементах семантичного виміру тексту: бруд, склад, розгардіяш, 

який парадоксально перетворювався на квінтесенцію порядку. Якщо картина 

мансарди як осередку богеми представляє часову дистанцію, то картина 

розгардіяжу і хаосу представляє простір, що символізує нормативний елемент 
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пам’яті [286, 75]. Картини на стіні мансарди і сам процес інтерпретації їх 

оповідачем виконують свою функцію: у цьому описі можна розпізнати 

традиційний риторичний підхід екфразису, таким чином, предметом тексту 

стає вплив цієї картини на спостерігача. Так виникає враження, що картини на 

стіні автономні і не залежать від інтерпретатора. Процес тлумачення повертає 

його у семантичне поле, в якому він може надати речам смисл, відкриваючи 

інтертекстуальні чи інтермедійні особливості. Картини вступають у стосунки з 

інтерпретатором і співвідносяться з темами, які домінують в оповідному 

тексті – в самій «Мансарді».  

Тлумачення здійснюється і через посередництво біблійних і 

міфологічних тем та мотивів. Концепт «зради» автор вибудовує на основі міфу 

про Орфея й Еврідіку, а «обману» – через біблійну зустріч Яхве і Мойсея на 

горі Сінай, коли Бог замість ореолу отримує роги. Помічниками у самоаналізі 

виступають Цап–Мудрун і Йосип. Перший дає поради щодо технічного 

аспекту творчості. Ці поради призводять до виникнення двох проблем: нарація 

у першій особі й оповідь, ціль якої – створення прямолінійної фабули. 

Першоособова нарація для Кіша є засобом, за допомогою якого читач може 

потрапити у світ книги, зрозуміти внутрішній світ героїв, їхні відчуття і 

сумніви. Діалог оповідача з Цапом можна тлумачити як діалог оповідача 

(навіть внутрішній монолог) із самим собою. Окрім першоособової я-нарації, 

автор вводить ми-нарацію та третьоособову оповідь. Епістолярний діалог-

монолог оповідача і Цапа-Мудруна відкриває додаткову перспективу: 

відношення до традиції. Співрозмовник Йосип пропонує звернутися до 

написання роману в дусі пасторально-любовних творів, як «Дафніс і Хлоя». 

Він виконує дві функції: слухача-читача і коментатора. Й. Делич визнає за 

Йосипом роль читача: «Письменникові потрібен резонатор; йому потрібно 

відчувати, як сприймають його текст; перевірити, наскільки читач відчуває те, 

на чому він і сам хотів наголосити …Його слухач є також людиною зі своєю 

позицією і усталеними поглядами на літературу. Такого письменник і обирає 
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як резонатора» [297, 31]. Як коментатор він не лише є голосом резонатора, що 

символізує відлуння поглядів письменника, а й коментує їх, перебираючи на 

себе авторську функцію.  

Зміна положення оповідача всередині світу мансарди приносить і її нове 

розуміння. Тепер він виконує роль внутрішнього локалізатора. Саме джерело 

світла – свічка – сигналізує про цю зміну. Наративний перехід на внутрішню 

фокалізацію у тексті за допомогою символа освітлення говорить про 

зникнення зовнішніх коментарів і нейтрального спостереження. За допомогою 

свічки герой наближається до списку жителів. Імена людей, які наповнюють 

цей мікрокосмос, не можна прочитати через слабке світло свічки; вони 

потребують додаткового тлумачення, що можна здійснити шляхом їх 

відгадування. Оповідач «Мансарди» – водночас і сам письменник, котрий 

через опис власного досвіду розповідає і про сам процес виникнення роману, 

хоча повне ототожнення неможливе.  

«Сад. Попіл» – автобіографічні спогади Е. Сама. Автор ідентифікується 

з літературним героєм. У романі описане життя Анді з матір’ю Марією та 

сестрою Анною у воєнні роки, коли вони були біженцями в Угорщині, де 

страждали через відчуження і голод. Це одісея про блукання і нещастя родини 

спричинені тим, що їхній батько єврей, уособлює символ єврейської долі у 

Європі загалом і південнослов’янських євреїв особливо. Роман 

характеризується гібридним наратором, у якому поєднується експресивна сила 

митця з необмеженою фантазією та інтуїцією молодої особи. Хлопець помічає 

наявність малюнка на старій таці, а дорослий представляє їх читачеві, 

опираючись на літературні засоби. У романі є багато описових деталей, а 

разом із тим й інтерпретацій, у ньому наявні дві перспективи: реальність, якою 

її бачить дитина, і коментар людини, яка пише книгу. А. Прстоєвич вказує на 

те, що, переплітаючись, розповідь та коментар створюють ефект 

симультанності [372, 50]. У романі «Сад. Попіл» автор використовує 
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поліфонічні речення, а згодом у «Клепсидрі» створить цілу поліфонічну 

структуру.  

Оповідь у романі передається у двох вимірах: як переживається і 

розвивається фантазія Анді, і як його батько Едуард намагається побороти 

долю і гине. Доки син сприймає свого батька із захопленням, наратор говорить 

про нього з іронією. Нарація не є лінійною, адже не належить дорослому. 

М.Томпсон пише: «Замість того, [вона] зупиняється на одному, потім на 

іншому, стрибаючи асоціативно, зазвичай на основі відчуттів, заохочена 

кольором, запахом чи картиною, викликаючи – і святкуючи – невпорядковану 

гру свідомості» [391, 163]. У наслідку з’являються сцени, що показують життя 

Анді вдома, загадкові приїзди і від’їзди батька, його фантастична праця над 

«Розкладом руху». 

 Оповідь насичена емоціями Анді, інші люди та ситуації зображуються 

через призму його свідомості. Згодом у восьмому розділі перспектива 

змінюється. Наратор каже: «Ця історія, ця казка все більше стає історією мого 

батька, історією геніального Едуарда Сама…Падаю перед нею у тінь власної 

історії…» [328, 95]. Це дорослий Анді, котрий пригадує розмови з батьком, що 

закінчуються сповіддю Едуарда: «Не можна, мій хлопче, і запам’ятай це раз і 

назавжди, не можна грати все життя роль жертви, і врешті не стати жертвою»; 

на що син каже: «Маю визнати, що я його не розумів. Проте зрозумів, що він 

говорить на нижчу від його звичайної октави, октаву щирості, яка вже давно 

завмерла в ньому, і яка через це зазвучала незвично і проникливо» [328, 101]. 

Потім знову дитина розповідає про виконання батькової обіцянки привезти 

йому з подорожі столярські інструменти, мініатюрну столярську майстерню, 

яку дядько Ото одразу ж розібрав із наміром знайти детонатор. Цей фрагмент 

– поліфонічний. Анді каже: «Це було перебільшення дядька Ото, болючий 

страх за своє життя і своє майно. Бо мій батько, наперекір всім нашим 

сумнівам і підозрі, справді вніс правку. Більше це не була гра…» [328, 103]. А 

голос дорослого додає: «Навпаки. Я мав свої величні світлі проблиски, які 
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можуть мати лише великі духи, з мирним обличчям, так би мовити, по-

філософськи готові до смерті» [328, 103]. Цитата інтерпольована у мовлення 

хлопця. Проте ясно можна зрозуміти, що чуттєвість чи пафос додає темі 

істинності, коли включається іронічний голос дорослого – чим звільняє 

майбутню подію від театральності. 

Проблема множинності голосів в автобіографічному тексті полягає у 

розрізненні, чи я – це той, хто розповідає, чи той, про кого йде мова. Але,  

незважаючи на кількість голосів, сприйняття Анді чіткі, його сповідь у романі, 

можна сказати,  автентична. Цитати у тексті використовуються задля того, 

щоб показати, як оповідач володіє візуальним сприйняттям, як словами можна 

показати картини, асоціації кольорів, смаків і запахів. Це картина, якою 

розпочинається роман: «Той, хто тримав тацю, міг би під подушечками 

пальців відчути хоча б три чи чотири півсферичних випуклостей, схожі на 

букви азбуки для сліпих» [328, 5]. Л. Халперт-Замір вказує на схожість стилю 

Д. Кіша з М. Прустом, особливо коли мова йде про опис простору і речей в 

ньому [312, 66]. Як і «В пошуках втраченого часу», потік свідомості Анді 

супроводжує весь роман «Сад. Попіл». Обидва спогади про подорож 

розпочинаються, коли оповідач пробуджується зі сну: у Кіша спогади є 

частиною сну, а в Пруста – пробудження викликає спогади у свідомості того, 

хто прокинувся.  

Іронія у Кіша часто межує з чорним гумором, особливо вона характерна 

для оповіді Анді. Проте чорний гумор, притаманний батькові, злить хлопця, 

котрий постійно повертається до нього у своїх спогадах. Вершина іронії 

досягається, коли розповідається про справи батька, «блукаючого єврея» і 

«генія подорожі» у частині недописаного «Посібника для подорожі автобусом, 

залізницею, морем чи повітрям», який Кіш назвав біблійними апокрифами. 

Іронія стосується не лише особи батька, а й є засобом, за допомогою якого 

оповідач конструює концепт «безвиході» й «болю», «смерті» і «голокосту», 

містифікує дітей, які лишаються без батька. Батько прикриває свою поразку як 
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автора «Посібника для подорожей», як годувальника і захисника сім’ї, 

прикриваючись маскою блазня. Але цей блазень є вигнанцем, він усвідомлює, 

що божевільний. Своїм гротескним шаленством герой прикриває страх, біль, 

неуспіх і тривогу.  

Коли мова йде про оповідача, то його у романі «Сад. Попіл» представляє 

письменник, який керує потоком оповіді, й Анді (у котрому теж можна 

розпізнати письменника), котрий виражає своє бачення речей. Голос Анді 

можна визначити як голос дитини, а пізніше як особи, яка дозріває. Хлопчика 

можна відрізнити від дорослого Анді, хоча кожен із них змішує стилі мови, 

притаманні  різному віку. Скажімо, у момент, коли він каже: «Я зажмурився, а 

спектр кольорів переливався з жовтого у блакитний, а з блакитного у 

червоний нюанс» [328, 5-6] – це голос дорослої особи, котра розповідає про 

дитинство, бо дитина навряд чи використала б вираз «спектр кольорів». Коли 

голос розповідає про третє вигнання родини з дому – це голос хлопця. 

Використовується простий стиль і тоді, коли мова йде про відчуття: «І враз я 

збагнув, із радістю, яка мене всього заповнює, що Дінго буде належати мені» 

[328, 135]. Але вже у наступному абзаці стиль змінюється на такий, що 

притаманний дорослому: «За лінією спорідненості, за логікою серця – Дінго 

буде належати мені – діти йому ближчі, по непередбачуваності і готовності до 

гри і жертви…» [328, 135]. Вся оповідь про Джулію передається голосом 

дитини, аж доки вислів «божественна комедія» не натякне на присутність 

дорослого оповідача. 

 «Сад. Попіл» містить зерно автобіографічної сповіді і ставить твір між 

історією і фікцією, де література зображує добу голокосту, представляє 

двадцяте століття і два пануючих  тоталітарних режими – сталінізму і 

гітлеризму. Це – монологічно-асоціативний роман, чия композиція 

фрагментарна, роман складається з 12 асоціативних фрагментів, в центрі яких 

особистість Андреаса Сама, його спогади і відчуття, образи батька і матері. 

Асоціативність не лише зумовлює фрагментарність, а й призводить до розпаду 
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фабули. У викладі про батька наратор дотримується хронології (до восьмого 

розділу). З іншого боку, час виступає тією категорією, проти якої бореться 

Анді. Як і герой М. Пруста, Андреас Сам перебуває у пошуках втраченого 

часу, адже лише так може перемогти плинність, а, можливо, і саму смерть. У 

романі наявні дві оповідні стратегії. Прустівська оповідна техніка, що вимагає 

яскравої особистості, звернення до внутрішнього світу героя, навіть головний 

персонаж задуманий і реалізований як прустівський – чуттєвий, заклопотаний, 

мрійливий едіповець. Другий оповідний підхід – це полеміка з французьким 

новим романом. Цей тип роману чи антироману відкидає фабулу, характери і 

оповідь як конструктивні елементи (А. Роб Гріє і М. Бютор). Через це він 

зосереджує свою увагу на предметному світі. У Кіша є багато детальних 

описів предметів, як, наприклад, таця (улюблена і деформована, втратила свій 

колишній блиск, таця таким чином стає символічним передчуттям занепаду 

родини Сам) чи літографія (хлопець і дівчина переходять через напівзгнилий 

міст, під яким – безодня, проте над ними літає янгол – ця літографія говорить 

про міщанський смак і символічно представляє життя хлопця і дівчини Сам). 

Так речі стають метонімічними ознаками образів і несуть символічне 

значення.  

У романі можна виділити емпіричне «я» хлопця, в чиєму мовленні 

присутня наївність і сентиментальність – патетичний тон і оповідне «я» 

дорослого, який із часової та іронічної дистанції оцінює описані події. 

С.Вілічкович пише: «За допомогою комбінації емпіричного «я» та оповідного 

«я» отримуємо Кішовий відомий іронічний ліризм» [393, 1]. Окрім цих двох 

оповідних технік, у 9 розділі з’являється новий тип наратора і нарації. Це 

повернення у давні, для хлопця «міфологічні» часи до його народження, у 

1930-й рік (кафану2 «У золотого лева»). На основі документів і свідчень, 

досвіду, мрії і фантазії, наратор створює гіпотезу про доленосну зустріч свого 

батька із майбутньою пані Сам, своєю матір’ю.  

                                           
2 Сербське традиційне місце громадського харчування 
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І. Мілівоєвич зазначає, що «Сад. Попіл» – це роман, який «своєю 

поетикою повністю відрізняється від поетики «автобіографічної» першої 

особи, і чиї суб’єкти й об’єкти фокалізації змінюються від одного до іншого 

оповідного фрагменту» [145, 114]. Використання першої особи у романі «Сад. 

Попіл», а саме ідентичності образу оповідача і героя у деяких частинах не 

означає фокалізацію нарації через хлопчика. Здається, варто було б 

застосувати думку Ж. Женетта щодо позиції оповідача автобіографічного 

типу. Через ідентичність з героєм для нього більш природньо говорити від 

власного імені, аніж використовувати третю особу. На думку дослідника, 

автор імперсонального тексту тяжіє до внутрішньої фокалізації. Він може 

використовувати лише ту фокалізацію, що стосується його сучасної 

інформації як оповідача. Про взаємозв’язок локалізованих і фокалізаторських 

фігур говорить і Кішовий метафіктивний коментар наприкінці роману: 

«Оскільки геніальна фігура мого батька зникла з цієї оповіді, із цього роману – 

все розчинилося… Його сильної появи, його авторитету, навіть, і його 

імені…достатньо, щоб тримати хід оповіді у міцних рамках…» [95, 133]. У 

цьому фрагменті оповідач визнає, що головний герой – хтось інший. Поняття 

істинності оповіді не пов’язана з наратором (навпаки, єдиним авторитетом 

лишається фігура батька). Сама дійсність не проектована крізь свідомість того, 

хто зображує, а показана через низку реалістичних і фантасмагоричних 

картин. Словами «все розчинилося» наперед знищується будь-який слід 

аукторіального статусу. І. Мілівоєвич пише, що звернення оповідача до 

документу перетворюється на авторський коментар і свідчить про «смерть 

автора» [145, 117]. У той же час наведення документа як елементу істинності 

відповідає вимозі об’єктивності, виникає зображення, що може замінити 

сумнівну оповідь і відтак створюється враження, ніби герой стає незалежним 

від свого творця. 

 Зміщення оповідача на маргінеси оповіді виконує особливу функцію – 

акцент на значенні перспективи і опосередкованості. Авторське оформлення 
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чиєїсь особистої історії і «телепатична» комунікація між оповідачем-сином і 

героєм-батьком може означати і перехід від «звичайної» оповіді до 

«емпіричної», яка передбачає всі ефекти, що супроводжують зображення 

внутрішнього світу того, кому належить нарація. Вони роблять Кішову 

трилогію цілісною, таким чином,  здається, – це проза про життя автора.  

Творчість Д. Кіша характеризується розмитістю класичних жанрів, його 

романи схожі на низки оповідань, а оповідання є «романами з долоню» [226, 

84]. «Роман з долоню» є метафорою улюбленого прийому Д. Кіша (матеріал 

роману він викладав у стислому просторі оповідання). Із цього приводу 

Й.Делич зазначає, що образ Кавабати представляє ідеальний прийом 

стиснення романного матеріалу до обсягу оповідання, до поверхні долоні, як і 

метафора книжки, енциклопедії, однієї з книг вавилонської бібліотеки [61, 89]. 

Кіш пише: «Гадаю, що в ідеальній, недосяжній платонівській формі роман мав 

би виглядати приблизно так, як енциклопедична одиниця. Або, точніше, низка 

енциклопедичних одиниць, розширених і розгалужених у всіх напрямках і 

водночас стислих» [330, 124-125]. Яскравим прикладом цієї тези є «Ранні 

печалі», які він називав і збіркою оповідань, і романом. А. Татаренко зазначає: 

«Формальні стратегії в перших двох частинах «Родинного циклу» увиразнює 

наративна самосвідомість оповідача, який намагається встановити дистанцію 

щодо предмета оповіді» [226, 84].  

«Ранні печалі» – другий том родинного циклу, що вийшов друком 1969 

року. Це продовження автобіографічних оповідей. Насправді роман містить 17 

оповідей, які включають багато епізодів із дитинства Д. Кіша і в яких 

зображене трансісторичне свідчення атмосфери епохи очима хлопця Анді. В 

основу твору покладена історія єврейської родини, яка знаходить притулок в 

Угорщині, в селі Керкарабаш, звідки згодом її відвезуть до Аушвіцу. У романі 

«Ранні печалі» автор заглиблюється у суб’єктивні відчуття дитини і показує її 

неочікувані реакції, що виражають дитячу точку зору на світ. Для цього Кіш 

використовує три оповідні перспективи – перспектива головного героя – 
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хлопчика Анді Сама; дорослого наратора (котрий з’вляється у розділі «Із 

оксамитного альбому»); собаки Дінго, що уособлює образ рідного дому і 

ностальгію за дитинством. «Ранні печалі» не говорять прямо про центральну 

фігуру «Родинної трилогії» Едуарда Сама, але в тексті відчувається його 

присутність чи відсутність. Суб’єктивний досвід дитини фіксує в пам’яті 

тільки відчуття, з якими в свідомості Анді пов’язаний голокост – страх, голод, 

травми, смерть, а також дитячі асоціації за допомогою запахів, речей в домі, 

описаних із близької перспективи.  

Так, у восьмій оповіді під назвою «Наречені» зображена зустріч із 

Джулією і розчарування Анді в коханні (епізод,  присутній також у романі 

«Сад. Попіл»). М.Гогуля помічає, що в цьому епізоді присутній ефект 

«підглядання» і зазначає, що у «Ранніх печалях» у перших восьми частинах  

оповідь ведеться я-наратором, а надалі відбувається перехід на оповідь від 

третьої особи, що створює ефект відчуження [96, 42].  

Розповіді обрамлені ліричними есе, що виконують функцію прологу й 

епілогу: «З осені, коли починаються вітри, листя дикого каштана падають 

стрімко,  плодоніжкою вниз» [336]. Плоди дикого каштана для Кіша завжди 

несуть значення символу дитинства. Після цього з’являється образ Анді: 

«Хлопець посміхається. Треба б було залізти на гілку, вибрати одне гроно і 

чекати. Не дати янголу сну тебе обманути» [336]. Перша оповідь – монолог, 

який ніби промовляє дорослий Андреас, коли намагається знайти будинок у 

Новому Саді, в якому жив до війни: «Пане, чи не могли б мені сказати, де 

знаходиться вулиця диких каштанів? Не пам’ятаєте? А має бути десь тут, я 

iмен більше не пам’ятаю» [336]. Згодом наратор усвідомлює, що будинку не 

стало: «На моїй подушці виросли яблука. Одне криве, вигнуте стебло без 

плоду…» [336]. Ця сцена є переходом до розвитку нарації. Гра починається з 

людиною, яка заглядає в замкову щілину. Оповідь від першої особи свідомо 

позбавлена комплексності та іронії. Підпорядковуючи всі точки зору Анді, ні 

одна з оповідей після «Гри» і «Погрому» не драматизує зіткнення дитячої 
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свідомості і корумпованого світу дорослих. Усі оповіді, які формально 

написані у третій особі, насправді розповідаються від першої; у них не 

використовується той широкий кут зору, який передбачає оповідь у третій. 

Здається, що свідомість Анді ширша, ніж планував сам письменник. Проте 

Кіш, як зазначає критик І. Вулетич,  робить Анді менш цікавим за рахунок  

«свідомої спрощеності»  [397, 117-152]. Голос оповідача =  голосу Анді Сама 

(«гібридний голос» за І.Вулетич) [397, 119].  

Концепти «сором» та «страх» в «Оповіданні, що червоніє» передається 

через призму дитячого і дорослого сприйняття (за Вулетич, «гібридний 

наративний голос»). Використовуючи я-нарацію та внутрішню фокалізацію 

автору вдається передати весь спектр переживань дитини. 

У «Ранніх печалях» велике значення у зображенні Е. С. має ольфакторне 

сприйняття (запахи, які постійно супроводжують й оповідача, і батька), через 

посередництво предметів (палиця, капелюх, окуляри). Подекуди письменник 

долучає авторські коментарі (оповідання «Левада» з «Ранніх печалей»). 

Оповідання «Юрій Голєц» насичене звуковими деталями (прослуховування 

Давидом повідомлення від Юрія Гольця). Шум вулиць та сусідніх квартир ще 

більше поглиблює самотність удівця. Велика увага зосереджена на 

предметному світі, де дитина нездатна зрозуміти складну внутрішню 

організацію батька [96, 42]. Марк Томсон, аналізуючи оповіді роману, вказує 

на їх основну проблему (особливо яскраво присутню в частині «Для дітей і 

чутливих») – перебільшена сентиментальність. Він пише: «У найкращих 

оповідях у книзі присутнє сприйняття … реальної дитини і відмова 

перетворити її на схвильовану мініатюру дорослої особи, обтяжену трагічним 

знанням» [391, 233]. 

Оповідь «Наречені» зображує батька через оповідача: «Коли він відкрив 

очі, то побачив, як його батько, такий високий, з палицею в руці, зі своїм 

твердим чорним капелюхом, відстає від автомобіля й окреслюється на 

пурпуровому  горизонті» [336]. Після цього він з’являється як образ із дитячих 
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спогадів (в оповіді «Людина, яка приїхала з далеку»: «Поки він умивався…, я 

запитував його, чи він випадково, може, не зустрів десь мого батька…Я сказав 

йому, що мій батько високий, трохи згорблений, що носить чорний капелюх із 

жорсткими крисами і палицю з шипом») [336]. Усе, що дитяча свідомість 

може сприйняти, – це зовнішня перспектива, але незважаючи на таку 

обмеженість, за допомогою неї можна побачити те, що лишається недосяжним 

у світі дорослих. Так свідомість дитини здатна транслювати фантастику там, 

де її, на перший погляд, бути не може.  

Зміна перспективи у вищезгаданих розповідях призводить і до зміни у 

зображенні Е. С. Дві оповіді, які є своєрідним переходом між світом «Ранніх 

печалей» і двох наступних частин, – це  «Гра» й «Із оксамитового альбому». У 

той час, доки перша пов’язана із «Клепсидрою» підходом, який Й. Делич 

називає кінематографічним (мова йде про постійну безособовість, яка 

встановлюється не ідентифікацією спостерігача [297]), друга встановлює 

своєрідний діалог із романом «Сад. Попіл». Цей діалог існує на основі 

зображення батькового спадку і опису його кінця, що подається із 

перспективи тітки Ребеки. Вона намагається зруйнувати ідеальний образ 

батька, який з’являється у мріях і снах хлопчика.  

Депатетизація, можливо, і має невеликий ефект, проте той, хто передає 

оповідь – це зрілий наратор, котрий здатний у спогадах, збагачених знаннями 

про геноцид, знайти символіку батькового трагічного кінця, як того, хто не 

може знайти справжню міру між своєю геніальністю і людяністю, 

мрійливістю і приземленістю, яка потрібна для того, щоб у складні часи 

вижити. 

У «Клепсидрі» акцент зроблений на внутрішньому зображенні подій, що 

показані крізь складну призму іманентного автора. Прустівська модель 

нарації, в основі якої – спогади й асоціації, замінюється відмовою від 

класичних оповідних моделей і зверненням до дисперсивного наративного 

синтаксису.  
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«Записки божевільного» роману «Клепсидра» – зображення 

внутрішнього світу героя. Акцент зроблений на роздумах, переживаннях, 

фантазіях героя. У «Допиті свідка» інстанції слідчого та допитуваного легко 

розрізнити. Мова слідчого має відтінок зверхності та морального насилля, 

адже основна мета – знищити свідка і його ідентитет. «Слідство» справляє 

зовсім інше враження на читача: нейтральність в оповідному тоні досягається 

за рахунок невизначеності того, хто відповідає, і того, хто запитує. Цей 

ідентитет не можна з упевненістю приписати ні всезнаючому оповідачеві, ні 

образу Е. С. – у даному випадку позбавленому власного голосу і одночасно 

пов’язаного певною мірою з інстанцією, яка замінює його при відповідях на 

питання, так що відокремити їх один від одного неможливо. Інстанцію того, 

хто  відповідає, можна назвати гібридною, адже він передбачає і видає ту 

інформацію, яка може допомогти у посередництві порушеного чи відсутнього 

ідентитету головного персонажа. Ця нестабільність уможливлює розмитість 

критеріїв, які можна застосувати до чисто етичної диференціації добра і зла. 

Роман спрямований на суб’єктивну перспективу головного персонажа (що 

дуже часто поєднується з оповідною, при цьому використовуються риторичні 

засоби та іронія – все життя розвивається поза полем його зору.  

 Нерідко персонаж-наратор замовчує те, що знає. Це замовчування 

вмотивоване його божевіллям, страхом, нерозумінням чи злістю на різних 

рівнях оповідного тексту: в «Слідстві» інакше, ніж в «Допиті свідка», у 

«Картинах з подорожі» (частині, в якій оповідач найбільше віддалений від 

персонажа) по-іншому, ніж в «Записках божевільного», де розрізнення 

зводиться до нульового рівня.  

У ситуації, коли читача залишили в позиції незнання, з’являється 

персонаж Янош Ковач, котрий купається у замерзлому Дунаї на 

новосадському Штранді й  гине через нещасний випадок. Читач змушений 

черпати інформацію з іншого джерела: асоціацій, що приховані в іронії Е. С. 
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Новосадські «холодні дні» в січні на Штранді вибудовують оповідний 

фенотекст, на тлі якого доля Ковача сприймається як «щасливий кінець».  

За допомогою роздумів Е. С. можна відрізнити оповідача від автора. У 

«Слідстві» тема апокаліпсису, що існувала маргінально, переходить на мову 

функціонального оповідного тексту. Крім того, Е. С. говорить про своє 

божевілля, патетично визначаючи його як «біль моєї хворої душі». Це 

стилістичне формулювання є одним із індикаторів, за допомогою якого 

оповідача можна відрізнити від автора [286, 136]. Е. С. каже: «Я не хочу, як 

якийсь провінційний равин (як ви мене одного разу зволіли назвати) 

проповідувати апокаліпсис і доводити комусь, а тим паче вам, що світ 

неминуче приречений на загибель. Мені для цього не потрібні докази, 

зрозуміліші від тих, які маю… Добре подивіться: показую на своє серце!» 

[334, 141]. Е. С. дистанціюється від равина, адже він не розповідає, а знає про 

прихід апокаліпсису.  

Наступні частини «Клепсидри» – «Картини з подорожі» і «Допит 

свідка» як природнє продовження «Прологу» – представляють зовнішню 

оповідну перспективу. Кут зору настільки наближений до об’єкта, що, 

здається, вся цілісність губиться і розпадається у нескінченності деталей. 

Кожна з них розглядається окремо, реконструюється й утворює одну цілісну 

картину.  

Доки в «Слідстві» Е. С. згадується безпосередньо, «Записки» 

представлені голосом, що можна визначити як я-наратив, у «Картинах із 

подорожі» автор використовує найнейтральніше формулювання «людина», 

чим ще більше нейтралізує оповідний тон, прирівнюючи перспективу 

оповідача до «холодного ока камери» [286, 211]. Прикладом ілюстрації цього 

підходу може бути епізод, у якому описана одна травматична подія, але 

замовчується посилання на контекст. Так, лише з контексту цілого роману 

можна зрозуміти, що йде мова про опис примусових робіт, на які вивозили на 

початку Другої світової війни євреїв і сербів: «У момент, коли він усвідомив, 
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що має рацію (що скрипучі візки зупинилися), зрозумів і те, що для всього вже 

запізно. Це розуміння проникло у його свідомість разом із болем, який він 

відчув у тімені. Але він не знепритомнів…» [334, 231]. Сцена побиття і 

фізичний біль, завданий героєві,  має на меті – викликати співпереживання. 

Картина зустрічі зі своїм кривдником зображена на двох рівнях оповідного 

тексту. Вище згадана оповідна дистанція реалізується за допомогою 

використання презента й аориста, за допомогою чого пришвидшується ритм 

оповіді, незважаючи на те, що ці форми часу не є типовими для сцен опису. 

Прийнято для опису використовувати перфект, проте звернення автора до 

зазначених форм часу наводить на думку, що він прагне наголосити на 

парадоксальності «насиченого опису». Цей оповідний метод, що 

застосовується у деяких частинах роману «Клепсидра» нагадує техніку, що 

має назву «насичений опис»3. Ефектом такого парадоксального 

пришвидшення є дистанціювання від суб’єкта опису та відчуження. З іншого 

боку, семантичний потенціал тексту цим підходом відокремлює того, про кого 

оповідається, від читача, цим самим спрямовуючи його в зону удаваної 

абсолютної об’єктивності, зміщуючи фокус, обмежений його кутом бачення в 

ту крайню точку, де зустріч із негідником є не бажаною.  

Сцена, зображена у 6 розділі «Клепсидри» за допомогою дедуктивного 

методу, який Кіш використав у «Картинах із подорожі», висвітлює травму 

героя. Автор подає її під нейтральним кутом. Оповідач бачить «людину», яка 

стоїть перед будинком, де відзначають Різдво. Хоча переважає зовнішня 

фокалізація («jasno se vide» – «можна чітко побачити»), в деяких місцях тексту 

присутні й ознаки внутрішньої («on ga vidi u skraćenoj perspektivi» – «він його 

бачить у спрощеній перспективі…» [334, 27-28], додатково ускладнюючи 

                                           
3
 ввів американський антрополог та соціолог, засновник інтерпретативної (символічної) антропології 

– К.  Гірц  [360, 30].  
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оповідний підхід. Момент травматичності події, деталь, що з’являється в кінці  

цієї частини оповіді, свідчить про відокремленість спостерігача від світу тих, 

хто святкує. Це останні два речення. Рука людини з жовтим обличчям застигає 

у той момент, коли вона бачить людину з палицею. Це можна пояснити 

негативним ставленням до людини, що стоїть ззовні, і яка лише віртуально – 

поглядом крізь вікно – може переступити простір, закритий для неї. 

Д.Беганович  зауважує, що цей жест вказує вигнанцеві, що йому не місце в 

колі тих, хто сидить за столом і святкує Різдво [286, 218]. Так концепти 

«травма» та «відчуження» передаються імпліцитно. 

Мотив приниження Е. С., присутній у «Картинах з подорожі», руйнує 

ідентитет героя на рівні змісту, з іншого боку, тяжіння оповідача до 

об’єктивності нарації, що насправді є вдаваною, руйнує особистість героя на 

формальному плані, зводячи його в ранг предмета. Наслідком цього є повне 

відокремлення і відсторонення  оповідача від героя.  

Частина «Допит свідка», що має на меті розкрити багатовимірну 

картину страждання Е. С, є поєднанням інстанції оповідача і слухача. Техніка 

допиту, де про об’єкт допиту говориться виключно у третій особі однини, 

свідомо застосовується автором задля стирання меж між слідчим і 

допитуваним. В якийсь момент герой зникає як окрема особистість і стає 

частиною колективу, чиє самовизначення можна розпізнати із негативної 

перспективи переможених.  

У «Допиті свідка» об’єктивність має другорядне значення, вона 

виступає допоміжним засобом гри, де неважливо – істинне твердження чи ні, в 

якій кінцевою метою є зламати псевдо-свідка. Момент його зізнання 

передчувається, проте не реалізується в самому оповідному тексті. Оповідь 

про героя завершується його власними словами: «Думаю, що я хотів 

заховатися. Щоб переночувати до завтра. Я не хотів таким, без верхньої 

щелепи й окулярів, з’явитися перед своїми» [334, 235].  
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Письменник часто змінює ритм оповіді. У «Картинах із подорожі» 

роману «Клепсидра» автор використовує зовнішню фокалізацію, не 

акцентуючи увагу на внутрішньому стані героя. В оніричній реальності 

спостерігається роздвоєння особистості, абстрагування від свого «Я», коли 

персонаж намагається побачити себе ззовні, стежить за собою, допитує себе. 

До широкого спектру відчуттів і концептів у романі додається і сором та 

страх. Фізичне приниження, психологічні муки безперервних допитів і 

перевірки особистих документів призводять до зламу головного героя, 

глибоко укорінюючи його у культуру сорому, який сильніший навіть, ніж 

страх смерті.  

Для творчості Д. Кіша характерна зміна нарації. В «Мансарді» оповідач 

близький до «ліричного героя», що виступає своєрідним авторським я. У  

романі «Клепсидра», використано два типи нарації: я-нарація з внутрішньою 

фокалізацією та третьоособова нарація. У «Ранніх печалях» Д. Кіш веде 

оповідь від імені хлопчика та дорослого. Перші вісім розділів оповідаються  

через я-наратив, інші – через третьоособову нарацію (ефект відчуження). 

«Записки божевільного» роману «Клепсидра» характеризується зображенням 

внутрішнього світу героя, саме тому вагоме місце займають роздуми та сни, 

що розкривають підсвідомий рівень. «Картини з подорожі» і «Допит свідка» 

представляють зовнішню перспективу, наратор найбільше віддалений від 

персонажа. Фокус наближений до об’єкта. Читач має змогу помітити велику 

кількість деталей, які складають одну цілісну картину. У «Слідстві» Е. С. 

згадується безпосередньо, «Записки божевільного» представлені голосом, що 

можна визначити як я-наратив, у «Картинах з подорожі» автор ще більше 

нейтралізує оповідний тон, використовуючи слово «людина», перетворюючи 

оповідача на зовнішнього спостерігача.  

Використання презента й аориста в описі і техніки «thick description» 

призводить до парадоксального пришвидшення оповіді і дистанціювання від 

суб’єкта опису. «Картини з подорожі» – це зовнішня фокалізація. Проте слід 
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зазначити, що в деяких фрагментах маємо поєднання зовнішньої фокалізації з 

внутрішньою. Цей ускладнений підхід створює ефект «удаваної 

об’єктивності» та відчуження оповідача від персонажа. Оповідна стратегія 

роману «Сад. Попіл» – це поєднання прустівської оповідної техніки (акцент на 

внутрішньому світі й чуттєвості героя) та французького нового роману 

(антифабула та предметний світ). У романі наявне емпіричне «я» хлопця, чиє 

мовлення наївне та сентиментальне, й оповідне «я» дорослого, який подає 

оцінку подій із часової та іронічної дистанції. Ця комбінація є основою 

іронічного ліризму Д. Кіша. Роман характеризується зміною суб’єкту і об’єкту 

фокалізації залежно від оповідного фрагменту.  

Використання першої особи у романі «Сад. Попіл» (ідентичності образу 

оповідача і героя) у деяких частинах не означає фокалізацію нарації через 

хлопчика. Іноді дійсність не проектується крізь свідомість того, хто зображує, 

а зображується за допомогою реалістичних і фантасмагоричних картин. 

Нарацію оповідання від першої особи Анді складають відчуття страху, 

сорому, великий акцент робиться на речах, звуках і запахах. За допомогою 

внутрішньо фокалізованої оповіді читач дізнається про думки дитини і батька, 

через образ якого розкривається єврейська тема. Оповідь характеризується 

«гібридним голосом» – поєднанням емоційної дитячої перспективи і дорослої 

людини, яка робить висновки чи дає назви предметам або явищам. 

Особливістю роману «Мансарда» є перехід із зовнішньої на внутрішню 

фокалізацію. Якщо спочатку оповідач займає всезнаючу позицію і тлумачить 

світ за допомогою міфів та Біблії, то згодом зовнішні коментарі і нейтральне 

спостереження зникають. Я-нарація дає змогу проникнути у внутрішній світ 

героїв. Використання ми-наративу та третьоособової нарації є символічним 

переходом від суб’єктивного до об’єктивного.  

Зміна позиції оповідача від зовнішнього спостерігача до дійової особи і 

внутрішнього локалізатора призводить і до іншого сприйняття самої 

Мансарди, не як ідеалізованого богемного місця, а як ірраціональності, ілюзії, 
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від якої герой відмовляється на користь реальності. За допомогою просторово-

часової та психологічної фокалізації автор досягає відчуття присутності 

читача, скорочує дистанцію між ним і наратором, інтимізує оповідь.  

 

2.2. Рамковий наратив твору «Мансарда» – інструмент моделювання 

багаторівневої романної структури 

 

Із творчості Кіша 60-70-х рр. у сербській літературі починається 

своєрідна жанрова революція, яка проходить під знаком нівелювання 

жанрових меж у процесі пошуку найвідповіднішої форми. Зважаючи на те, що 

криза особистості є одним із центральних питань літератури ХХ ст., 

найважливішими особливостями сербського роману у цей час стають 

суб’єктивність, використання внутрішнього монологу, звернення до 

написання роману про роман чи антироман [144]. Один із дослідників 

творчості письменника М. Петрович зазначає, що популярна у ХХ ст. тема 

історії у Д. Кіша представлена як «історія окремих поразок людини» [175, 

105]. Ці тенденції неабияк вплинули і на перший роман «Мансарда» (1962). 

Сам Кіш 1965 року сказав, що він написав «Мансарду» у відчаї від любовного 

зв’язку: «Я почав її писати у формі щоденника одного самовбивці, хаотично 

записував стан своєї свідомості, картини і звуки, від яких мене зводило  

судомою» [391, 86].  

Проте, крім вище згаданого, у творчості сербського письменника 

простежуємо формування парадигми, яка у 80-ті рр. стала домінантною у 

сербській літературі. Помічається вплив Д. Кіша на творчість 

«молодопрозівців», що виявляється у використанні традицій експресіонізму та 

елементів творчості Х. Л. Борхеса. Завдяки творчим експериментам 

виникають нові жанрові модифікації. «Мансарда» – це діалог письменника з 

модернізмом. А. Татаренко у монографії «Поетика форми у прозі 

постмодернізму» досліджує фази його розвитку і вказує, що твори  Д. Кіша (а 
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також, Б. Пекича, М. Ковача) слід зарахувати у фазу  протопостмодернізму. 

Сербський літературознавець М. Пантич вважає, що «сучасні 

постмодерністські сербські письменники є спадкоємцями досвіду прози і 

поетики Данила Кіша…» [169, 37].  

Інтенція написати роман виступає рамкою, яка оформлює головну 

оповідь роману – це варіація класичного міфу про Орфея та Еврідіку, але цей 

зв’язок із міфом постійно змінюється. Отож роман характеризується рамковим 

наративом4, визначення якого бере свій початок ще від М. Перрі та М. Яна. У 

романі «Мансарда» я-наратор у межах первинного рамкового наративу 

перетворюється на кілька персонажів-нараторів. Так, інтрадієгетичний 

наратив, до якого вони належать, теж стає обрамленням для історій другого 

ступеня, які відбуваються на рівні фікційного світу (подорож Орфея у затоку 

Дельфінів) і третього (легенда про закоханих із затоки Дельфінів) [240, 260]. 

Так, Ігор – гомодієгетичний наратор (за Ж. Женеттом), змінюючи маски й 

імена, стає наратором І і ІІ рівня вставних наративів. У «Мансарді» наратив-

обрамлення інтерпольований, тобто вміщений між фрагментом тексту про 

Ларона і завершальною частиною роману. Міф на другому рівні роману 

реінтерпретується, пародіюється та реконструюється. Рамковий наратив 

роману призводить до ускладнення його структури. 

Загалом форма літературно-художнього твору є досить складною. Якщо 

застосувати концепцію трикомпонентності художнього образу (О. Потебня), 

то побачимо, що зовнішній формі відповідатиме мовний рівень твору (який 

часто називають мікрорівнем – що досліджується через мікроаналіз 

художнього твору), внутрішній формі – суб’єктна організація і часопростір 

твору, а ідеї відповідатиме рівень змісту (образна система, конфлікт). Утім, 

                                           
4
 «Наратив-рамка» / «наратив-обрамлення» несе не так змістове, як значне інтерпретаційне 

навантаження. Іншими словами, наратив-обрамлення часто слугує поясненням чи прологом / підсумком до 

основної історії, яка розвивається в обрамленому наративі / інтрадієгетичній оповіді [30, 29].  
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розпочинати аналіз роману доречно з найбільш очевидного – проблемно-

тематичного плану, який належить до концептуального рівня художнього 

твору. 

1) концептуальний рівень  

На концептуальному рівні ― це зображення реальності і водночас втеча 

від неї у міф та ілюзію. Відкидаючи реальне суспільне життя, повне 

суперечностей, герой роману відмовляється і від традиційного типу оповіді. 

Ключовим концептом твору є «сумнів», із якого і виникають усі проблеми і 

дилеми, що народжуються у свідомості оповідача. По суті, їх можна назвати 

відкритими проблемами самого роману. У творі зображено два світи: 

реальності та фантазії, що розкривається через образ мансарди. Мансарда, по 

суті, з’єднує об’єктивне та суб’єктивне в житті свого героя. Світу мансарди як 

відправній точці свідомості очевидно відповідає нараторське я. Можна 

сказати, що кожен підзаголовок роману «Мансарда» – це варіювання теми 

блукання між фантазією і дійсністю, фікцією і реальністю. Саме акт написання 

книги Д. Кіш і зробив темою свого роману. Проте у самому тексті звучить 

здогадка: можливо, Мансарда і є рамкою? А. Єрков слушно зауважує, що 

форма роману, яку пропонує Кіш, цілком відповідає модерному роману ХХ ст. 

і її можна представити як «роман про роман» [324, 96]. Центральна вставна 

оповідь порушує тему кохання і розчарування, втечі від реальності і проблем, 

які вона приносить, сумніву, що призводить до роздвоєння свідомості, до 

внутрішніх діалогів між раціональним та емоційним. 

2) образний рівень  

У романі, можна стверджувати, два центральних героя: поет Орфей, він 

же Лютнист із багатьма іменами, та Цап-Мудрун, що також має кілька імен і є 

«двійником» Орфея, другим «я», його раціональним началом. 

Використовуючи іронічну перспективу, автор створює архетип свого 

наратора, те, що І. Берлін називає «популярною картиною митця у своїй 

мансарді, із божевільними очима, розпатланим волоссям, бідного, самотнього, 
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висміяного, але незалежного, вільного…» [391, 86]. А. Татаренко робить 

припущення, що на мансарді «живе лише одна людина – оповідач, астроном і 

мрійник, який у списку мешканців згадується як Ігор Юрин», таким чином, у 

творі «перетинаються два світи: світ мрійників і сновид та світ раціоналізму й 

астрономів» [226, 73]. І справді, в романі їхні голоси або зливаються (коли 

читач не може розрізнити, кому саме належать слова), або ж знаходяться в 

опозиції, коли мова йде про почуття чи творчість. Присутність Ігоря 

(раціонального начала) заважає Орфеєві писати поему про любов, але автор не 

може не посилатися на Ігоря: «Усе боюся, Цапе, Сім’яголовий, Мудрун, 

Песоголовий, Ігоре, дияволе, усе боюся, щоб ти не став героєм» [332]. 

Про те, що це одна і та сама особа, можна зрозуміти із самого тексту: 

«Ігор, – сказав я. – Із Мансарди. Цап-Мудрун» [332]. Ще одним 

підтвердженням цієї думки є фрагмент тексту, в якому герой-наратор, 

повернувшись із подорожі на Мансарду, зустрічає Юрія, котрий розповідає, 

що закохався у дівчину, «голос якої наче місячне світло із Затоки Дельфінів» 

[332]. Діалог між ними підтверджує співпадіння місця та часу перебування 

героїв. У романі представлений внутрішній конфлікт особистості. Він 

виражається у постійному протистоянні між Орфеєм і Цапом-Мудруном і 

відзначається певною долею комічності. У цьому сенсі можна провести 

паралелі із романом «Лебедина зграя» українського письменника чеського 

походження, представника химерної прози В. Земляка. Один із образів – 

Левко Хоробрий поєднує в собі філософа, мудреця і трунаря. У його 

змалюванні автор теж вдається до іронії: філософа завжди супроводжує цап 

Фабіян, котрий залежно від ситуації одягає маску розумного чи дурного. 

Левко Хоробрий займає проміжне місце між соціальними верствами, адже він 

не втручається у справи комуни, його не обходять матеріальні статки. 

Займаючи посаду трунаря він символічно стає посередником між світом 

живих та мертвих. Є в романі й епізодичний герой Орфей Кожушний, котрий 
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не маючи приданого для своїх дівчат, зробив на подвір’ї гойдалку, аби до них 

прийшли парубки і забрали заміж.  

3) композиційний рівень 

Сербський письменник і журналіст О. Давічо пише, що вада роману 

«Мансарда» у фабулі, адже вона нездатна донести смисл. Герой втікає від 

будь-яких труднощів, його відчай немотивований. Він – занадто незрілий для 

того,  аби усвідомити не лише істину про себе і світ, але й про себе у світі 

[391]. У пролозі «Поетики І» Д. Кіш зазначає, що роки, коли написана 

«Мансарда», для нього проходили під знаком роздумів над прозою. Р. Кордич 

вважає, що «Мансарда» – це «роман без роману» [107, 14]. Фабула у 

«Мансарді» є умовною, це засіб вираження того, що письменник хоче сказати 

читачеві: світ нестабільний та проблематичний і не може стати 

упорядкованою оповіддю, адже фабула є догмою, вона інтерпретує світ лише 

в один спосіб, і цим відкидає можливість іншого бачення. Для роману 

характерний химерний виклад оповіді, який складається із внутрішніх 

монологів, емоцій, спогадів, цитування, асоціацій, діалогів, що зумовлює 

відсутність системності й послідовності розповіді, часопросторову розмитість 

твору. Фабула, тобто «розповідь» у значенні аристотелівського mythosa чи 

логічно пов’язаних сукупності подій разом із всезнаючим наратором, –  стає 

одним із застарілих засобів, тим, що обтяжує роман [32, 259].  

Б. Мікич, проводячи паралелі між творчістю Д. Кіша і російським 

авангардизмом, пише, що підходи, характерні для його романів, – це 

«запозичення тем, мотивів і фабули історичних джерел і документальних 

матеріалів, а також включення документів і дослівних цитат…» [143, 153],  які 

можна знайти у творах І. Бабеля і Б. Пільняка.  

«Мансарда», за жанровим визначенням самого письменника, є 

сатиричною поемою  [333, 2]. Це містифікує текст і в той же час – спрямовує 

читача на два текстуальні плани: сатирично-пародійний і ліричний. Більшість 

критиків тлумачить твір як антироманний текст, у якому домінує 
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автореферентність, іншими словами – семантизація форми чи, за Р. Бартом, 

«синдром каталітичної муки» є ще однією особливістю творів Д. Кіша, яка 

особливо радикально виявляється у «Мансарді») [285, 14]. У романі ядро 

ліричної оповіді виділяється, традиційні оповідні елементи замінюються 

релятивно самостійними, дефабулізованими, короткими прозово-поетичними, 

в яких предмети дематеріалізуються й існують на абстрактному чи 

символічному рівні. 

Дослідник сербської літератури М. Пантич пише [368, 19], шо 

«Мансарда» приховує початковий індекс топосів поетики Д. Кіша, 

особливостями якого є:  

а) трансформативність (експериментальність): кожен новий текст Д.Кіш 

пише інакше, ніж попередній, щоб таким чином підтвердити їхню 

парадоксальну схожість. Текст «Мансарди» асоціативно розділений на 

частини, які поєднує основна думка книги – цитата із есе О. Блока «Щоденник 

жінки, яку ніхто не любив», у якому йдеться про схильність людини йти 

вгору, що призводить до самоізоляції, бо «чим вищі поверхи», тим холодніше 

в них жити» [332]. 

б) цитатність: цитата є знаком культурної пам’яті, а цитатність – це 

процес поєднання всіх текстів в один метатекст літератури, яким 

ідентифікується світ. «Мансарда» є цитатним романом, бо його семантична 

сітка заснована на парафразі античного міфу і на новій контекстуалізації 

фрагмента відомого роману ХХ ст. «Чарівна гора» Т. Манна. Іншими словами, 

у «Мансарді» вставлений діалог французькою мовою мадам Шоши і Ганса 

Касторпа, що свідчить про захоплення героя літературою. Цитується також і 

ціла низка латинських сентенцій, які мають пародійну, ілюстративну чи 

доказову функцію; за допомогою їх використання додатково підкреслюються 

ті висновки, до яких приходить герой роману. 

в) документальність: використання реально існуючого чи вигаданого 

документа, за допомогою чого стираються межі між дійсністю та вигадкою. 
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Для «Мансарди» характерним є цитування псевдодокументів: щоденника, 

листів та пісень у пародійному ключі.  

г) метатекстуальність, інтертекстуальність: коментування тексту в 

самому тексті, а також орієнтація на асоціації читача і твори світової 

літератури. Починається, звичайно, від Великого Коду «Біблії». Картини на 

стінах Мансарди – пародія на Євангеліє, що поєднує міфологічне і біблійне: «І 

зів’є ластівка своє гніздо у вусі мастодонта, колібрі срібним дзьобом буде 

розчісувати гриву леопарда, а дятел чиститиме зуби крокодилів із Ніагари і 

святого Нілу» [332, 13]. У романі поряд із міфом про Орфея і «Чарівної гори» 

Т. Манна згадується ціла низка творів, яка охоплює «Етику» Б. Спінози, 

«Маніфест» Маркса-Енгельса, трактат «Про любов» Ф. Стендаля і твори 

М.Сервантеса, А. Бретона, А. Рембо і книги нелітературного характеру (знову 

ж пародійний елемент), згадуються також Й. Гете і Д. Дефо. Крім того, читач 

може провести паралелі з фразами роману «Мелон вмирає» (1951 р.) 

С.Беккета: «У звуці, який я люблю найбільше, немає нічого благородного. Це 

гавкіт собаки вночі у зграях біля халуп зверху на пагорбах, де живуть 

каменярі… Собаки з долини відповідають своїм глибоким гавкотом іклів і 

щелеп» [16]. Чи з «Лолітою» В. Набокова: «А іноді потяги плакали гарячими і 

вологими ночами із несамовитим і загрозливим шумом, змішуючи силу та 

істерію в одному  відчайдушному криці» [152].  

Оскільки головний герой «Мансарди» асоціюється із його міфологічною 

тезкою, то слід зауважити, що десятий розділ «Метаморфоз» Овідія є 

основним джерелом міфу про Орфея. Орфей Овідія співає про Пігмаліона, 

який, як і Орфей із поеми Д. Кіша, зневажає жінок і за допомогою мистецтва 

створює жінку, в яку закохується. Оскільки подорож у підземний світ завжди 

неочікувана, то читач не має навіть часу на здивування, коли чує гавкіт пса 

[368, 270]. Важливо, що перший розділ «Мансарди» починається саме із 

гавкоту собаки. У цьому випадку слід згадати твір Т. Манна і його героя, 

Ганса Касторпа, в якому герой, прийшовши на Чарівну Гору, чує питання 
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Сетембріна: «Значить ви не з наших? Ви здорові і тільки гостюєте тут, подібно 

до Одіссея в царстві тіней? Яка сміливість – спуститися в безодню, де серед 

безглуздого нікчемства мешкають мертві» [131]. У «Мансарді», як і «Чарівній 

горі», любов і подорож в Аїд пов’язані, про що каже і його герой: «Мені 

потрібно, щоб і ти закохався…це буде справжнім пеклом»…[332]. На 

золотому медальйоні, який оповідач знімає з мертвого пса, вирізьблено слово 

«Херон»5. Орфей у «Мансарді» робить собі перстень із подібного медальйона, 

і ми пригадуємо перстень, який Ганс Касторп одягає собі на палець після 

смерті дідуся.  

Платон у своєму трактаті про любов під назвою «Бенкет» скептично 

ставиться до Орфея: «А от Орфея, сина Еаґра, вони відпустили ні з чим з Аїду, 

показавши йому тільки видіння дружини, по яку він прийшов, – але її не 

віддали, бо Орфей, гравець на кітарі, видався їм слабодухом, якщо не 

вистачило йому мужності вмерти в ім’я любові, як це зробила Алкеста» [178]. 

У «Мансарді» Орфей пов’язує Платона і Т. Манна в єдиному жарті: 

«Відправлюся» (тема «Чарівної Гори») – «Ні» – «Вб’ю себе» (ідеал Платона) 

[368, 12]. Мотив дороги у «Мансарді» розкривається через подорож Орфея до 

Затоки Дельфінів. Простежуючи шлях подорожі Ганса Касторпа в Аїд, читач 

не дивується, що Орфей та Еврідіка більше, ніж на п’ять сторінок, 

запозичують розмову Ганса і пані Шоши. У Манна діалог ведеться у 

Валпургієву ніч. У «Мансарді» наступний розділ після розмови називається 

«Валпургієва ніч», і в ньому йдеться про те, що Орфей знайомиться із ницою 

жінкою, «брудною кішкою» (алюзія на пані Шошу, яка ходить як «кішка до 

посудини з молоком») [131]. Розповідь про ніч із Брудною Кішкою і втечу «на 

дно» – у функції контрасту до маннівської.  І цей контраст у пародійному 

ключі засвідчує, що Орфей робить вибір на користь літератури. Валпургієва 

ніч згадується у «Мансарді» двічі: у цитованому оповідачем фрагменті з 

                                           
5 Фрагменти вчення Орфея збережені на золотих медальйонах із п’ятого століття до нашої ери – як 

поховальний атрибут при захороненні на Сицилії і Криті. Класичні філологи називали їх «паспортами для 

подорожі у підземелля», на яких знаходився пароль, щоб мертві могли потрапити в Аїд. 
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«Чарівної гори» Т. Манна та в неореалістичному описі любовної пригоди 

героя. 

Відомо, що в «Божественній комедії» А. Данте існує дев’ять кіл (сфер) у 

пеклі, в раї і чистилищі [3]. Співзвуччя небесних сфер створює небесну 

гармонію. За ренесансною традицією вона пов’язана з постатями Аполлона й 

Орфея. Мансарда у романі існує задля розуміння цієї небесної гармонії. Тема 

небесної гармонії є алюзією на «Гру в бісер» Г. Гессе [50]. У цапові-Мудруну, 

якого Орфей називає і Козерогом, можна впізнати і грецького Пана. Його 

приятель – Орфей, котрий грає на лютні, в одному із розділів роману працює 

пастухом, якому допомагає пес Аргуса. Аргус  запозичений із «Метаморфоз» 

Овідія [163].  

д) каталогізація6: у «Мансарді» задля пародійності псевдовивищеного 

змісту традиційної  літератури наводиться карта вин, меню і список 

мещканців. На початку роману присутній список життєвих питань, на які 

герой шукає відповіді і які завершуються дилемою «смерть чи 

самовбивство?». 

е) ерудованість, поетичне самоусвідомлення та вміння імітувати різні 

авторські та літературно-історичні стилі, тому Д. Кіш є письменником 

«олександрійської» («олександрійський синдром») природи [285, 22]. Перша 

книга письменника є деструктивною антиоповіддю. Так, у «Мансарді» оповідь 

та хронотоп «розсипається». Т. Брайович пише, що, можливо, 

найрадикальнішими засобами, які використовує Д. Кіш задля зображення 

фрагментарності світу, є лістинг і каталоги [32, 262]. Каталогізований перелік 

у «Мансарді» відіграє значну роль, адже «модерний  письменник не вірить… у 

Божий каталог, у порядок речей і явищ… А модерна проза, яка є – 

дезінтеграцією – намагається зберегти дезінтегрованність світу через перелік 

речей за логікою, яка цю дезінтеграцію ясно й однозначно показує» [252, 212]. 

                                           
6 систематизація різних феноменів за різними критеріями і принципами, щоб посилити ефекти 

ритмічної організації тексту і наголосити на окремих аспектах значення деяких частин твору. 
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У «Мансарді» лістинг проявляється передусім через уявні поняття (наприклад, 

каталог питань, на які оповідач шукає відповіді, чи «Каталог мудрості з храму 

Мансарда», тобто каталог улюблених книг, вигаданих вин і рибних страв). 

Єдиний реальний каталог – список мешканців, який читає герой-оповідач, 

спустившись на землю. Він є сигналом «сходження» героя в реальність.  

«Борхесівський дискурс» у тексті виявляється у спільних рисах, 

притаманних творчості Борхеса та Кіша: стирання меж між фактом і 

дійсністю, подорож крізь час, подвоєння, тема двійника, текст у тексті, 

усунення часових меж, образ книги (в останнього книга як світ). П.Палавестра 

зазначає, що зі скарбниці світової культури сербські постмодерністи вибирали 

типологічно споріднене і співзвучне часові, те, що забезпечувало 

встановлення горизонтальної поетикальної тяглості. Протистояння 

(нео)реалістичним тенденціям і повоєнному модернізму, який був байдужим 

до форми, приводить письменників, що прагнуть іншого шляху, до Борхеса і 

борхесівської лінії в національному письменстві (Кіш) [166, 264-281]. 

Нелогічним, на думку М. Пантича, видається деструктивність традиційного 

способу оповіді, адже Д. Кіш завдячує свіїм досвідом таким письменникам ХХ 

ст., як Ф. Кафка, М. Пруст, Дж. Джойс, С. Бекет, В. Набоков і Х.-Л. Борхес. Це 

можна пояснити тим, що у кожного письменника своє власне ставлення до 

традиції [327, 17]. Із цього приводу А. Єрков пише: «Бачення модерної 

творчості у Кіша ґрунтується на тому, що «фантазія має стати реальністю» 

[324, 234]. Зокрема в Х.-Л. Борхеса є знаковий для постмодернізму образ-

модель лабіринту, який став компонентом цікавого символічного трикутника 

(Лабіринт – Всесвіт – Бібліотека), що його згодом використав У. Еко. У цьому 

випадку варто зазначити таку спільну рису їхньої творчості, як 

інтертекстуальність.  

Складна композиція роману пов’язана також і з наративним 

«використанням» борхесівського топосу дзеркала та частою зміною масок і 

облич. Сюжет у Кіша розпадається на велику кількість мікросюжетів, 
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відступів, подаються діалоги французькою, фрази латиною тощо. Мета такого 

«роздрібнення» оповіді – показати втрату цілісності у самій дійсності, 

дисгармонію існування людини у світі, що призводить до пошуку і вибору 

героєм, ким йому стати і в якому світі жити. Прагнучи утвердити філософію 

романної форми, сам Д. Кіш вказує і на її походження: «літературу 

декадансу», яка триває від Г. Флобера та Дж. Джойса і до наших днів. Вона є 

фрагментарною і має на меті «крізь цю фрагментарність зробити повною візію 

світу і людини» [331, 23]. Поетика фрагментарного уявлення реалізується 

через роздрібнення традиційного подієво-сюжетного наративного дискурсу 

майже на всіх рівнях оповіді: фабульному, композиційному, жанрово-

стилістичному і навіть граматичному. Пародійність і псевдодокументальність 

виявляється у використанні щоденника, листів і пісень. Сам Д. Кіш пише, що 

модерна проза прагне зберегти дезінтегрованність світу через перелік речей за 

логікою, щоб ясно і однозначно зуміти її показати [331, 212].  

4) суб’єктна організація твору  

Д. Кіш зображує модерний світ, відмовляючись від єдиного оповідного 

«голосу» і стилю. Зникнення першої особи, всезнаючого «я» означає відкриття 

простору для різних наративних модусів. Постмодерністський релятивізм, 

притаманний роману «Мансарда», починається передусім із абвівалентного 

статусу оповідача (учасника і коментатора), у якого немає імені. Відсутність 

імені є сигналом  індивідуалізації. «Мансарда» є у цьому сенсі прозовим 

твором, у якому звучить глобальна метафора письменника про кризу людської 

індивідуальності. Релятивізм поширюється і на саму літературу: безіменний 

оповідач час від часу прирівнюється до Орфея, щоб у ту ж секунду заявити, 

що не вміє грати і, таким чином, заперечується існування не лише 

міфологічної фігури, а й чарівної сили, якою вона володіє. У Д. Кіша герой-

наратор астроном має двійників, тому можна говорити про ієрархію 

оповідачів: Ігор Юрин, Орфей, Козорогий. Як влучно зазначає Т. Брайович, 

«перша особа оповіді тут, без сумніву, розуміється як парадигма фікції у її 
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«чистій» чи абстрагованій формі» [32, 256]. Тема двійника зближує роман 

«Мансарда та «Дім Астеріона» Х.-Л.Борхеса. Герой твору у 

латиноамериканського письменника – ніби «багатовимірний, він є водночас й 

Астеріоном (згідно з грецькою міфологією, володар острова Крит), і 

Мінотавром» [83, 241]. Присутній мотив маски, сам герой зазначає, що любить 

гратися в іншого себе. Герой-наратор по суті здійснює самоаналіз. Оповідач 

приймає точку зору персонажа, аби адекватно відтворити внутрішній 

дискурс7. Міметичність у романі «Мансарда» хоч і не зведена до абсолюту, та 

використання діалогів говорить про те, що автор застосовує цитований 

дискурс. Слід зауважити, що ця тенденція цілком притаманна прозі ХХ ст., 

яка, як помічає Р. Мікич, проходить «під знаком постійної зміни двох 

домінантних у своїй основі зразків творчості, а саме таких, які можна було б 

назвати міметичною й антиміметичною прозою…[144, 94]. Маємо на увазі, що 

наратор копіює висловлювання і думки героїв. Д.  Беганович пише, що для 

автора «Мансарди» використання першої особи є засобом, який уможливлює 

«завести» читачів у світ книги, у внутрішній світ героїв, їхні відчуття і 

сумніви. Сам діалог із цапом-Мудруном можна тлумачити як діалог оповідача 

(навіть, як внутрішній монолог) із самим собою [286, 81]. На структурному 

рівні ведеться оповідь про Еврідіку і почуття між нею та оповідачем-

наратором. У вставному наративі оповідач, тобто Ігор Юрин, знайомить 

читача зі своїм другом – Цапом-Мудруном (раціональне я наратора). 

Подальший розвиток сюжету пов’язаний з рішенням головного героя 

переселитися на Мансарду, де Ігор перетворюється на Орфея, а його кохана – 

на Еврідіку чи то Магдалену. Розвиток сюжету у романі нагадує свідомість 

людини: в один момент наратор виганяє цапа-Мудруна, проте постійно згадує 

їхні діалоги. Цей рівень оповіді сповнений патетики: проститутка стає 

                                           
7 Ж. Женетт виділив три можливих стани дискурсу персонажа: транспонований, цитатний та 

наративізований. Цей аспект наративної структури тексту відомий вчений назвав наративною модальністю 

[100, 180-185]. 
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Еврідікою, простий астроном Ігор – Орфеєм чи то Орфеусом, звичайна гітара 

– арфою. Роман має і ліричну складову: Орфей співає пісні, намагається їх 

перекласти. Оповідач заявляє, що пише роман про любов у стилі Дафніca і 

Хлої і не бажає, щоб цап-Мудрун заважав йому. Інша частина твору, де 

описана подорож у Затоку Дельфінів, містить листи до Еврідіки та діалоги з 

Там-Тамом. Як тільки зникає Еврідіка, герой-наратор усе частіше з’являється 

в реальності. Раціональність бере гору над емоціями та ілюзіями: оспівана 

Еврідіка постає Брудною Кішкою, Марією, яка робить аборти і роздає 

поцілунки в коридорах. Із цього моменту все, що належало світові мрійників, 

проектується на реальність: пишність кафани з вишуканим меню (яку 

відкрили герой-наратор та Ігор) під назвою «У двох відчайдухів» раптово стає 

звичайною збанкрутілою забігайлівкою. Уявна подорож у Затоку Дельфінів, 

де панує легкість та любов, уже не приносить героєві такого захоплення. Він 

каже: «У цю секунду для мене немає відразливішого місця, аніж Затока 

Дельфінів» [332].  

У частинах «Мансарда (II)» та «Мансарда (ІІІ) автор використовує 

вставний наратив у формі діалогу наратора з Йосипом (алюзія на біблійних 

Йосипа з Марією із Віфлеєму). У вуста першого автор вкладає справжню 

причину внутрішньої дисгармонії героя-наратора: він постійно перебуває як 

не в одній, то в іншій крайності. Йосип виконує подвійну функцію: слухача-

читача і коментатора. Сам фрагмент оповіді є переломним моментом, в якому 

автор відмовляється від оповіді про вигадані події, а на їхнє місце приходить 

реальність. Його коментарі призводять до зміни оповідного тону: мансарда 

втрачає контури ізольованості, у роман вриваються й інші голоси – люди і 

природа нагадують про своє існування [286, 86].  

У частині «Мансарда ІІІ» точка зору оповідача змінюється: якщо раніше 

він функціонував як зовнішній тлумач, займаючи всезнаючу позицію, то зараз 

діє як учасник. Із цього моменту нове сприйняття світу мансарди призводить 

до нараторового звернення до внутрішьої фокалізації. Підзаголовок роману – 
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«Неділя, сонячний день» – є символічним, адже ця частина – про повернення 

героя у світ реальності, сповненої дрібних клопотів і планів на найближче 

майбутнє.  

Хронотоп, який представляє внутрішню форму твору, – це втеча від 

історичного, лінійного часу (що свідчить про певний розвиток людства) у 

циклічно-міфологічний час. «Мансарду» Д.Кіша можна прирівняти до 

лабіринту, варто лише звернути увагу на те, що мансарда – це не лише роман, 

це світи, один із яких ніяк не обере головний герой, це та відправна точка, яка 

їх поєднує і, звичайно, свідомість головного героя. Ця ідея поєднує Д.Кіша та 

Х.-Л.Борхеса (твір «Сад з розгалуженими стежками»). Тема втрати відчуття 

реальності лунає і в оповіданнях Борхеса «Заїр» та «Алеф». Смерть жінки 

символізує мінливість реальності. Треба зазначити, що з цих ідей 

народжується так звана «філософія можливих світів», і дійсний світ 

розглядається лише як один із можливих8. Герой відчуває себе частиною 

соціуму лише наприкінці роману, коли починає звертати увагу на людей, які 

живуть поруч, цікавитися їхніми проблемами. Д. Беганович пов’язує  простір 

мансарди з богемою: це місце, де працює натхненний митець. Це слово не є 

сербським і наштовхує на думку, що географічно – це богема Франції. З 

іншого боку, мансарду можна тлумачити і як місце, куди відкладають ті речі, 

які вже втратили свою цінність, але ще не готові викинути [286, 61]. Мансарду 

можна розглядати і як інтертекст, у якому зображене богемне (чи 

псевдобогемне) дозрівання митця [286, 61]. 

5) мова художнього твору 

Мова роману «Мансарда» багата і розмаїта. В авторському стилі широко 

використовуються тропи. Д. Кіш подає портретні характеристики образів, 

базуючись на припущенні і лістингу, чим робить їх невизначеними і досить 

туманними, як от: «Якого кольору її очі?». І відповідь: «Зелені, голубі, 

блакитно-зелені, кольору спілих маслин, як вечірнє небо над Адріатичним 

                                           
8 семантика можливих світів відіграє важливу роль у поетиці постмодернізму. 
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морем…» [332]. Мова персонажа-наратора насичена метафорами: голос 

срібної арфи, ренесансної лютні, голос шведської гітари на тринадцять 

струн, готичних органів чи мініатюрного клавесина, скрипки стаккато та ін. 

Герой каже: «Така вона, із тим дорогоцінним бароковим вантажем, пішла до 

мене ходою прирученої тварини, з волоссям на вітрі» [332].  

Для прозового викладу Д. Кіша, як зазначає М. Пантич,  характерний 

ліризм (поетизм: його проза має в своїй основі ліричний компонент мови, саме 

звучання мови, мелодійне багатство фрази) [367, 19]. Важливою також 

видається зміна інтонації у творі: від меланхолії і патетики до іронії і 

сарказму, і їхнє поєднання і переплетення призводить до стилістичної 

особливості, яку сам письменник називає іронічним ліризмом. Окремі частини 

«Мансарди», насправді, є віршами у прозі, тобто у цій формі письменник 

спробував себе і в якості поета. Д. Кіш широко використовує і латинські 

фрази, як от: Primum vivere, deinde philosophari» («спочатку  жити, а потім 

філософствувати»), Amo, ergo sum («я люблю, тому я існую»), Pectus est quod 

disertos jacit («серце, що працює»).  

Каталогізація як ще одна ознака роману «Мансарда» проявляється на 

мікрорівні твору – на його мові, сповненій подекуди ліризму, інколи пафосу. 

Наявні міфологеми «Орфей» та «Еврідіка» спрямовані на інтелектуального 

читача, обізнаного з грецькою міфологією. Вступною частиною твору 

виступає фрагмент із собаками, які уособлюють міфологічні образи псів із 

пекла. Larron чи то ж Злодій є алюзією на давньогрецького Херона, який 

охороняє вхід до Аїду – царство мертвих. З другого боку, Орфей знаходить на 

шиї одного із собак медальйон із надписом «Larron. Crimen amoris», що 

значить «Злодюга. Злочин любові»9. М. Гогуля пише, що «трупи двох собак на 

початку твору є алюзією на самих Орфея та Еврідіку, символізують смерть 

кохання, втрату жінки як головного витвору митця» [52, 408].  

                                           
9 алюзія на поезію П. Верлена «Crimen amoris». 



92 

 

У письменника використані міфологеми – орієнтири  іншої реальності, 

підкреслюють багатоликість головних героїв, створюють необхідну 

атмосферу, позначають різні рівні свідомості. Їх використання призводить до 

деструкції образної системи і часо-просторової площини. Завдяки міфові про 

Орфея порушуються питання творчості і такі екзистенційні категорії, як 

самотність та любов. М. Гогуля вказує на пародіювання біблійного тексту у 

деяких частинах роману «Мансарда». Поет Цап-Мудрун, поєднуючи високе 

(сакральне) і сучасне приземлене, імітує біблійний стиль [52, 274]: «Євангеліє 

від Цапа-Мудруна, з галактичної на мансардівську перекладено і заримовано» 

[98, 47]. 

     «Мансарда» – роман, межі якого дуже хисткі, саме тому він містить у 

собі есеїстичні прийоми (герой роману не належить до романного світу, читає 

в оригіналі книги і вживається в свою літературу), ліричне та сатиричне 

начало, автобіографічні елементи. На основі поетики, яка вже містила ознаки 

постмодернізму та вихідні точки його подальшої творчості 

(трансформативність, цитатність, документальність, метатекстуальність, 

ліризм, каталогізацію, ерудованість ) [368, 78], автор створює фрагментарний 

роман із багатошаровою структурою. Він звертається до рамкового наративу, 

який у романі «Мансарда» виконує подвійну функцію: тематичну (вставлена 

оповідь існує на контрасті з первинною, різниці між просторово-часовими 

зв’язками між екстра та інтрадієгетичним рівнями немає), пояснювальну (стає 

зрозумілою причина бажання героя втекти від реальності). Проте у 

глобальному сенсі така структура дає можливість Д. Кішу створити роман, у 

рамках якого він використовує різні жанри, оповідні моделі та стратегії і який 

стане зародком для подальшого утвердження і розвитку поетики 

постмодернізму. Автор моделює художній твір, поклавши в його основу 

традицію класичної міфології. Фантастичні елементи виглядають органічно, а 

певні цілком реальні речі мають невловимий магічний шарм. Роман 
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«Мансарда» можна назвати ключем до всієї творчості сербського 

письменника.  

 

2.3. «Смерть» та «вигнання» – основні концепти художнього світу 

персонажа роману «Клепсидра» 

 

«Клепсидра» є завершальним романом так званого «родинного циклу» 

Д. Кіша. Всі ці твори об’єднує тема Другої світової війни та повоєнних років. 

Роман має автобіографічне тло. 1967 р. Д. Кіш знайшов лист свого батька, 

написаний до однієї із сестер. Його привезли двадцять років тому разом із 

іншими документами Едуарда в Югославію10. Письменник пише, що сидів над 

ним, «як перед відкритою пірамідою чи як перед якимось рукописом, 

піднятим з Мертвого моря» [309, 27-28]. Цей лист – крик душі, адресований 

сестрі Едуарда Ользі, яку також вбили в Аушвіці 1944 р. Роман складається з 

67 пронумерованих частин, згрупованих за шістьма підназвами: Пролог, 

Картини з подорожі, Записки божевільного, Допит свідка і Лист чи зміст. 

Дослідниця творчості сербського письменника Б. Мікич вказує на те, що лист 

у романі наштовхує на думку про співвідношення факту-фікції [143]. Твору 

притаманна і монтажність11. Вигнання як важливий складник художнього світу 

героя роману «Клепсидра» пов’язане з єврейською темою, що, своєю чергою, 

опирається на проблему іншого. Початкове визначення «іншого» часто 

модифікується, залежно від особистого розуміння автором цього феномену12. 

Концептуально проблематика «іншого» відповідає постмодерністичному 

                                           
10 Очевидно, лист не був доставлений. Датований квітнем 1942 р., він був єдиним автентичним 

доказом існування світу, який автор відтворив у  «Саді. Попелі». 
11 система емоційних ефектів, яку С. Ейзенштейн у програмній статті «Монтаж атракцій» (1923) 

визначає як вільний монтаж довільно обраних, самостійних дій, які функціонують і поза композицією і 

сюжетною структурою, але з конкретною орієнтацією на один завершальний тематичний  ефект.  

 
12Цій проблемі присвячена, зокрема, праця Ю. Кристевої «Самі собі чужі» [150], де дослідниця вивчає 

розвиток проблеми «іншого» в усіх можливих його іпостасях. «Інший» – це той, що існує поза: поза сім’єю, 

поза суспільною групою, поза соціумом взагалі. Водночас дослідниця стверджує, що доля «iншого» є в 

кожній людині, адже «чужинець живе в нас: він – прихований лик нашої ідентичності» [150, 7].   
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розумінню особистості, відтак є одним із найважливіших проблемних центрів 

сучасної літератури. Концепт «іншого» та «відчуження» у романі передусім 

пов’язаний із євреями, вигнанням та смертю.  

У центрі роману образ батька – Едуарда Сама, його емоції після того, як 

він уникнув страждань у новосадській облозі в січні 1942 року і до квітня того 

ж року, коли надіслав листа своїй сестрі. Восени 1944 року батько з усіма 

членами своєї єврейської родини прибули в Аушвіц. Оповідь про цю сім’ю – 

це символічне зображення долі євреїв у Південній Бачці, які страждали від рук 

нацистів, хорватів-усташів і угорців. Єврейські та сербські родини привезли на 

берег річки Дунай, де їх змушували розбивати лід, а згодом вбили і скинули у 

воду. У романі смерть пов’язана передусім із знищенням євреїв. Тематично у 

творі згадується про два тоталітарних режими.  

У «Клепсидрі» автор порушує тему вигнання, приниження, блукання, 

голоду і смерті. М. Гогуля у дисертації «Проза Данила Кіша: парадигматика і 

поетика» [52] слушно пише про ідею безталанності, яка обґрунтована в 

«Трактаті про картоплину», що подається перед картиною загибелі 

Е.С. в Аушвіці. Вона підтверджує цю думку словами самого Д. Кіша: 

«Єврейська приналежність у моєму випадку, і не лише в моєму, у 

психологічному чи метафізичному плані є постійним відчуттям (…) «родинної 

безталанності», Familienunglück, і я би свої книги назвав тим єдиним 

заголовком: «Родинна безталанність» [337, 52]. 

Митець усвідомлює та передчуває особисту трагедію і долю єврейського 

народу – «картопля більш довговічна (ніж євреї), бо переживає той великий 

катаклізм» [96, 392]. М. Гогуля пише, що настрій Е. С. не меланхолічний, 

герой займає позицію свідка. Важлива роль надається іронії, що характерно 

для постмодерністського світобачення. С. Владів-Гловер зауважує, що 

рослина, з якою ототожнює євреїв Е. С., вказує на їхнє архетипне 

аутсайдерство [395, 58]. 
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Оповідь характеризується мозаїчністю: у «Пролозі» автор робить акцент 

на відчуттях, підзаголовок «Допит свідка (ІІ)» – це розповідь про робочі 

бригади, про сестру Неті. Стає зрозумілою причина сімейної сварки і 

переселення з Нового Саду.   

Д. Кіш застосовує у творі принцип дзеркальності та подвоєння, що 

передбачає не лише повторення певних фрагментів у різних частинах роману, 

а проявляється на рівні змісту у символіці вази Рубіна13. Ці мотиви роблять 

нарацію компактнішою. Автор застосовує також принцип каталогізації 

(наприклад, зображення картин сміття: недопалки, пачки з цигарок, мертва 

риба, мертвий щур, коробка сірників). Це драма розуму, адже доки людина 

пам’ятає чи пригадує, вона впорядковує все, що колись бачила. Герой фокусує 

свою увагу на нав’язливих враженнях чи картинах. Спогади і марення 

пронизують весь роман. Людина пригадує і фантазує. Д. Кіш зображує сам 

процес пригадування. Згодом наративний голос роману звучить зовсім 

відчужено, майже механічно. «Записки божевільного» – це першоособова 

нарація із перспективи безіменного чоловіка.  

За допомогою об’єктивістського стилю прологу та «Картин з подорожі»  

автор виражає свідомість, відчужену від зовнішнього світу. Розум героя 

затьмарений сумнівами та передчуттями і страждає від параноїдальних 

фантазій, але Е. С. майже не згадує, що над ним висить загроза стати 

вигнанцем. Ця нестерпна думка постійно впливає на його свідомість. Страхи 

головного героя дислоковані в апокаліптичні візії, наприклад, у глобальну 

загрозу перенаселення (що панувала у 40-х рр. ХХ ст. у Центральній Європі). 

Допит у стилі катехізису пародіює конвенцію всезнаючого оповідача, адже 

відповіді завжди передбачають заздалегідь зроблені висновки. Автор показує 

силу авторитету в умовах існування тиранічного режиму, де людина стає 

                                           
13 Це картина, яку можна сприймати як вазу чи як два профіля, що розташовані один навпроти одного 

або ж піщаний годинник чи циліндр. Форма клепсидри, як нарації, так і об’єкта, – це не лише піщаний 

годинник, де пісок символізує життя Е.С., це не лише ваза Рубіна, в якій дивляться один на одного батько та 

син, автор і літературний персонаж, слідчий та той, кого допитують. 
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злочинцем уже тому, що єврей і досі живий. Ця думка підтверджується у 

розділі «Допит свідка», де безглузді питання до свідка представлені занадто 

серйозно. Найбільше про цей роман написав критик Ді Скарпета, котрий 

зауважує, що відповіді на питання, відрізняються від розмовного стилю. Сама 

динаміка розслідування наштовхує на можливість насилля [378, 55]. 

Дослідник звертає увагу на функцію переліку: питання, поставлені свідку, – це 

передусім створення напруження у тексті.  

Д. Кіш застосовує кубістичний метод: опис одних і тих самих подій із 

різних точок зору, головна мета якого – психологічна характеристика героя. 

Це розповідь Е. С. про поїздку в Чорногорію, містичне руйнування 

орендованого помешкання у Новому Саді, візит до Гаванського, зображення 

мозку доктора Фройда14 на тротуарі (23 і 28 розділи). 

Автор показує долю єврея. В одному з інтерв’ю Кіш каже: «Ця 

проблема, яку для мене поставив Адорно, була справжнім питанням, менше 

моральним, а більше чисто літературним…Як внести сарказм й іронію, коли 

опрацьовується така трагічна тема?» [331, 263]. Автор «Клепсидри» 

наголошує, що тему зла і голокосту дуже важко показати без кліше й 

анахронізмів: «Відчуття безмежності, яке викликає голокост, не можна 

перенести у літературу, якщо його не втілити в людській долі, але як втілити 

жертву і в цьому процесі не зробити її… абстракцією і, таким чином, 

дегуманізувати?» [331, 263].  

Дослідник М. Томсон пише, що останній розділ (Зміст) повертає читача 

на початок: «Кіш показує час через телескоп розуму у стані стресу, 

перетворюючи спогади у передчуття загибелі» [391, 268]. Щасливий випадок, 

завдяки якому Е. С. залишив свій дім за кілька секунд до того, як він 

зруйнувався, займає 25 сторінок його параноїдальних тлумачень і 

філософських роздумів. Усвідомивши, що він лишився живим, герой у голові 

починає створювати альтернативний сценарій своєї смерті. Так, у романі 

                                           
14 Ім’я одного з героїв роману, двійник Зигмунда Фройда. 
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з’являється газетне оголошення про фатальне нещастя, копія документа про 

розтин тіла, список людей, які надіслали телеграми зі співчуттям, його вибір 

ритуалу поховання, підла поведінка його родичів, вигадані реакції окремих 

відомих людей на новину про смерть: Ф. Кафки, К. Маркса, З. Фройда і 

М.Пруста. (Євреї і єврейство завжди пов’язані з концептом «провини», 

«змови» та «смерті»).  

 Останній у тексті «Допит свідка» є стилізацією інквізиції. Допитувач 

вимагає від Е. С. все нових деталей. З недовірою ставлячись до героя, він 

прагне змусити жертву визнати себе шпигуном чи диверсантом. Ідеальна 

пам’ять та довершеність в описі деталей створюють атмосферу гри між 

допитувачем та його жертвою. Натуралізм, притаманний їхнім діалогам, 

призводить до все більшого відчуття напруги. Читач дізнається про родинну 

сварку, яка обтяжує Е. С.  

«Допит свідка» (ІІІ) – це фантазії головного героя  про несподіване 

щастя,  що вирішило б усі його фінансові проблеми й уможливило б жорстоку 

помсту невдячним родичам, що приводить до сюжету «короткого роману, 

який Е. С. мав намір писати 1932 року» за порадою свого лікаря.  

Останній розділ під назвою «Лист чи Зміст», датований 5 квітня, є 

комбінацією звинувачень письменником своїх сестер та племінників і хроніки 

їхніх недавніх вчинків. За емоційним складником лист нагадує «Записки 

божевільного». Це проявляється насамперед у роздратованості головного 

героя. Французький письменник та філософ  Г.-А. Леві пише, що це справжній 

лист, який написав батько Д. Кіша за два роки до загибелі в Аушвіці [347]. 

Роман написаний як великий і заплутаний коментар листа Едуарда Кіша. 

Чоловік пише лист, і в цей час в голові виникають образи подій та емоцій. 

«Лист був потрібний», – пише Кіш, – адже він став рамкою для літературної 

фантазії, щоб перетворити криваву реальність різанини у Новому Саді і долю 

Центральноєвропейських євреїв у певний вид простої психологічної вигадки» 

[319]. Кіш стверджував, що література – це свобода. Кінцевою метою його 
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роману є звільнити Е. С. від рабства вбивчої долі, яку історія підготувала для 

Едуарда Кіша. Дивакуватий Е. С. є тим героєм, який найкраще показує 

шалений, схибнутий світ часів Другої світової війни. Структура роману є 

мозаїчною, і лише фінальна глава «Лист, або Зміст» надає оповіді логіки. Про 

це пише у своїй монографії А. Татаренко: «Автор вибудовує своєрідну 

антифабулу, змушуючи дію твору текти навспак: шлях оповіді веде до витоку, 

до джерела» [226, 88].  

Цей лист є «прототипом» всеохопної складної романної конструкції, в 

центрі якої знаходиться «піщана» категорія часовості як тієї сили, яка 

невпинно управляє людською екзистенцією, а також символічним художнім 

самоспогляданням і самопізнанням. Дослідник сербського модернізму і, 

зокрема,  творчості Д. Кіша – Т. Брайович пише, що через це часовість, а 

особливо смертність як визначене остаточне екзистенційне мірило, постає у 

романі пізньомодерністичною візією Книги, яка набуває абсолютно 

інтегральної форми [32, 269].  

Зміст листа вказує на те, що він був написаний в потязі, який прямував 

до Нового Саду. У ньому з’являється ряд асоціацій, імена подорожніх, 

згадується Чорна вдова; повішений через головний біль пан Адріан Фехер; 

Максим Фройд, якого застрелили, а мозок залишили в снігу. У спогадах 

головного героя виникає постать гробаря Йована Гонджи, вбитого разом із 

сім’єю на кладовищі, і лікаря Адольфа Сінгера, якому у в’язниці по-живому 

ампутували ноги та ін. У нічних мареннях божевільного розкривається 

історична картина подій в Югославії. Е. С. розповідає новини, які чув чи про 

які читав.  

Постмодернізм має свій погляд на людину. Через особливу природу 

божевільного Е. С.  список подій і людей у його допиті стає безмежним. Зміст 

листа – це фрагменти оповіді, асоціації євреїв із картоплею, пояснення, чому 

Мухамед не їв свинини, нова інтерпретація Закону гравітації Ньютона. 

Божевільний згадує легенду про панонську зиму, де сніг візуально 
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асоціюється з мозком доктора Фройда, що лежить окремо від тіла. Голодний і 

виснажений, Е.С. порівнює родичку Ребеку з Марією Антуанеттою, яка так і 

не усвідомила, що його сім’я страждала від голоду. Ідея-фікс про власну 

смерть – це витвір уяви божевільного.  

Кіш приховує фантастику в самому тексті, редукуючи її. Відтак її можна 

осягнути лише за допомогою «внутрішнього аналізу». Сни і божевілля, 

змальовані у двох перших частинах «Родинної трилогії», ще більше 

підтверджують гіпотезу про «редуковану фантастику». Вона поєднує в собі як 

карнавалізоване, так і фантастичне, за допомогою чого в текстах присутні 

концепти «іншого», «чужого», «забутого». У тексті це проявляється через сни, 

психічні чи невротичні стани15: «Сни, мрії, безумство порушують епічну і 

трагічну цілісність людини і її долі: у ній відкриваються можливості іншої 

людини й іншого життя, вона втрачає свою завершеність й однозначність, 

перестає домовлятися сама з собою» [14, 179].  Звідси і порушення ролі образу 

на культурно-оповідному плані (порушення філософсько-епістемологічного 

порядку) і на психологічному (божевілля, сни, скандали й ексцентричність, 

інтерес до себе). Таким чином, з’являється новий образ – карнавалізований 

фантастикою, ідеальним прикладом якого є Едуард Сам16. Автор пише: «Так, 

зрештою, я пояснив і деякі свої власні травматичні страхи, які потрясли мене 

два-три рази в молодості. Якийсь незрозумілий «метафізичний страх». Не 

страх смерті, а саме «метафізичний страх», метафізичне тремтіння. В один 

момент, без видимої на те зовнішньої причини у вас зрушується та оборонна 

сила, котра дає змогу жити з усвідомленням людської смертності. Якийсь 

небезпечний загрозливий спалах; я сказав би, абсолютна ясність. Цей стан 

інтенсивного внутрішнього ознобу я описав у одному розділі «Клепсидри» 

                                           
15 За Бахтіним, ненормальні психічні стани людини мають не тематичний, а формально-жанровий 

характер.  
16 У реальному житті ― батько Д. Кіша, котрий мав психічні проблеми. Він провів три місяці у 

психіатричній лікарні поблизу Белграда 1934 р. і два коротких періоди протягом 1939 р. Батькові Д. Кіша 

поставили діагноз «невроз страху». Довгий час ця хвороба вважалася хворобою центральноєвропейської 

єврейської інтелігенції. 
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(59)» [331, 248]. Кіш каже: «Той батько, що з’являється у моїх книгах під 

ім’ям Едуард Сам чи Е. С., є ідеалізованою проекцією, на шляху якої не стояла 

жорстка однорідна маса реальності й спогадів. Через це батько у подвійному 

сенсі негативний образ, негативний у значенні відсутності і негативний у 

значенні літературного персонажа. Він хворий, алкоголік, неврастенік, єврей, 

одним словом, ідеальний матеріал для літературного образу» [331, 238-239].  

У продовженні «Записок божевільного» Е. С. аналізує свій психічний 

розлад: «Але те, що мене налякало  і, що ще сильніше збільшило моє 

внутрішнє тремтіння… це усвідомлення, що моє божевілля є справді ясністю, 

і що для мого видужання – адже цей стан лихоманки не можна витримати – 

потрібне справді божевілля, сказ, забуття, і тільки сказ мене врятує, тільки 

божевілля принесе одужання!» [335].  

Останні висловлені думки у щоденнику «Записки божевільного» 

розкривають його глибокі душевні страждання і складне життя. Герой 

розмірковує про теологічний трактат Спінози: «Приїдуть по нас вершники 

Апокаліпсису до того, як Союзники зможуть щось вчинити – якщо до того ми 

не задубіємо… Від голоду, від відчаю, від страху» [335]. У своєму заповіті  

Е.С. просить, щоб після смерті не проводили ніякої поминальної церемонії, а 

прочитали певні частини із Давидових Псалмів на будь-якій із вказаних ним 

мов. Проте заповіт Е. С. виконаний лише частково. Він був вбитий в Аушвіці 

1944 р. Не було для нього влаштоване посмертне свято, ніхто не читав 

Давидових Псалмів.  

У романі «Клепсидра» є багато єврейських мотивів: головний герой стає 

жертвою через своє єврейське походження. Батько втілює не лише метафору 

декадентного божевільного єврея, а модерний тип людини, яка вірить, що 

«краще бути серед вигнанців, ніж серед переслідувачів» (Талмуд: Бава Кама). 

Варіація на тему Ноєвого потопу – це символічне розкриття теми зла, яке 

людина носить у собі і яке загрожує особистому життю і життю інших, що 

призводить до людської катастрофи. Мотив смерті пов’язаний із угорськими 
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військовими і нацистами, які чинили насилля, терор і вбивства. Їх і втілюють 

вершники Апокаліпсису. У частині «Допит свідка» з’являються слідчі. Вони 

безіменні, і невідомо, одна це людина чи кілька. Можна припустити, що 

слідчий існує лише в уяві Е. С. У «Картині з подорожі» автор символічно 

подає образ роздвоєння особистості, її розбитих думок. Виявляється, що це 

лише тінь Е.С., доля якого – бути божевільним у шаленому світі. Сам же герой 

вважає, що його власне божевілля – це лише рефлекс світу, свідком якого він 

є. Складне становище Е. С. обумовлене складними часами, оточенням і 

відчуттям відчуження. Розмовляючи зі своїми знайомими про спільних друзів 

і їхні долі, кожен намагається, переймаючись чужими клопотами, втекти від 

дійсності й власних життєвих невдач. Відчуття відчуження виявляється і в 

контактах із людьми. Холод, голод, приниження і фізична небезпека (через 

виклики в поліцію) лише погіршують його стан божевілля. Наляканий і 

принижений, він ототожнює себе з тими, хто перебуває на примусових 

роботах. Його пригнічує, що єдиний, хто проявив хоробрість – це Офнер, 

котрий вчинив самогубство. Е.С. – неспокійний, пригнічений, без матеріальної 

опори. Його емоційне напруження виражається через сни і божевілля.  

Показовою є сцена, в якій зграя голодних псів нападає на Е. С. і віднімає 

у нього шматок свинини, призначеної для сімейної святкової вечері. Щоб 

зберегти свою шкуру, головний герой все одно відриває шматки свого м’яса і 

кидає їх у сторону, аби відволікти собак. Цей сон слід сприймати в 

символічному значенні. Е. С. бачить себе як такого, що «хапає свою печінку, а 

пси-орли її роздирають; зриває свої нирки-близнюки, і пси їх ковтають…» 

[335]. У романі ця сцена повторюється кілька разів. М. Бірнбаум у своїй праці 

«Історія і людські стосунки» так аналізує твір Кіша: «Найбільше ця метафора 

говорить про виживання людини у тваринному світі псів чи…це метафора про 

спробу людини вижити будь-якою ціною» [289, 345-360]. Напад голодних псів 

у «Клепсидрі»  – це версія сцени з псом Дінго з роману «Сад. Попіл», у якій 

зображений прототип «вічного єврея». Нестача сили для здійснення 
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справжнього вчинку призводить до того, що його сни стають справжньою 

одержимістю і божевіллям, якими пояснюються його апокаліптичні візії [312, 

98]. Іншими словами, це картина Е. С. власними очима.  

У згадках, як він їздив з жінкою і дітьми на санках, Е.С. бачить себе як 

«капітана корабля». Це був час ілюзії про власну свободу, час, коли він ще міг 

уявляти себе з Чорною вдовою із залізничної станції чи мріяти про пристрасну 

зустріч з пані Кларою. На тлі цих марень про свободу героя ще більше 

охоплює почуття занепаду. Іноді герой відчуває в собі роздвоєння особистості, 

і тоді легше сприймає своє нещастя, адже не обидва в ньому відповідальні за 

того, хто з ним бореться. Е.С. усвідомлює своє божевілля, але заявляє, що це 

результат факту, що він живе у божевільному суспільстві. Жіночий образ 

дружини у «Клепсидрі» грає невелику роль: її ім’я не згадується, проте теж є 

втіленням концепту вигнання. Вона страждає разом зі своїм чоловіком, 

євреєм, зла і ображена ставленням родичів до неї. Е.С. нічого не пише про її 

думки та почуття. Проте у тексті з’являється образ пані Клари, про яку 

головний герой бачить еротичні сни. 

Дослідниця творчості письменника Л. Халперт Замір вказує, що 

чоловіки у романі Кіша – герої. Вони не є стереотипами: мають імена, 

помирають хороброю смертю, не страждають від голоду і холоду. Дослідниця 

пише: «Рішучість у їхніх вчинках, сила їхніх відчуттів, а інколи і тіла, 

представляють гостру опозицію особистості Е.С., божевільного, що носить 

«насіння близької смерті»» [312, 101]. Постать Е. С – не єдиний образ, що 

з’являється у творі Д. Кіша.  

Дослідник південнослов’янських літератур і культур із Боснії та 

Герцеговини Д. Беганович пише, що роман містить «нескінченну кількість 

мертвих душ, які пішли з життя і перебувають в його свідомості, які 

виринають з його розмов і чарівним чином оживають перед змученим 

поглядом його очей» [286, 228]. Однією із показових постатей у цьому сенсі є 

фігура доктора Максима Фройда – новосадського гінеколога. Поряд із ним у 
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романі присутній і його двійник – психіатр Зигмунд Фройд. Їхній паралелізм 

проявляється у сцені, де у головного героя з’являється кровотеча, і він 

перетворюється на жінку. Ця кровотеча серця пов’язана з «насінням смерті», 

яке уособлює іудейство [335]. Фройда можна впізнати і в чоловікові, який 

допомагає головному героєві перев’язати руки. Мозок Фройда, що тричі 

зустрічається в тексті, символізує звільнення від тілесного, утвердження 

матеріалізованої, кристалізованої думки17. Це твердження пов’язане з 

концептом «смерті», абсолютною і незмінною, з якої немає вороття. Проте 

Д.Кіш бачить цю проблему по-іншому: завжди є повернення, доки існують ті, 

кого можна вбити, ті, котрі можуть стати на місце знищених, замучених і 

вбитих. У цьому значенні смерть і травма суголосні, бо в них закладена ідея 

безмежного нав’язливого повторення. Літературний текст, у якому 

переважають ці два концепти і сам постає травмою. Він представлений як 

спроба показати те, що неможливо показати, за словами Г. Хартмана, 

негативна наративність, яка «визначає темпоральну структуру, що тяжіє до 

колапсу, вибуху у зарядженому травматичному ядрі, так що фабула 

редукована на примусове повторення, а не є автентичною «у часі»» [313, 548]. 

Оповідач Д. Кіша вписує в «Клепсидру» травму: роман стає примусовим 

повторенням завжди тієї ж події (низки подій), які пройняті жахом. У його 

ядрі не існує нічого: «Клепсидра» є довершеною порожнечею [238, 66].  

Роман «Клепсидра», на нашу думку, тісно пов’язаний із теорією  

шизоаналізу. Поняття іншого в людині є визначальним для постмодернізму, 

адже сама його присутність робить людину нетотожною самій собі. 

Несвідомий характер «іншого» виводить людину за межі певної норми 

(психічної, соціальної, моральної), наслідком цього є розуміння людини як 

                                           
17 Німецький філолог Р. Лахман припускає, що ця кристалізована думка – це зашифрована ідея 

психоаналізу, єврейської ідентичності чи смерті. Дослідниця пише про їхню нероздільність, тобто один 

компонент може замінити інший [343]. 
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безумної18. Важливою для нашого дослідження є концепція шизоаналізу, 

створена Ж. Дельозом та Ф. Гваттарі [58]. Шизоаналіз визначає «ідеал вічного 

кочівника, необхідність постійного паломництва в пустелю», а людину – 

частиною світу, де смерть є невід’ємним складником життя.  

Концепція шизоаналізу базується на трьох аспектах – «бажання», 

«машина», «тіло без органів» (притаманні і концептуальному персонажеві). 

Поняття «машина» і «бажання»  тісно пов’язані з поняттям «виробництво», 

яке в Дельоза-Гваттарі позначає постійне творення світу в межах самого світу. 

У романі «Клепсидра» ці аспекти проявляються як «реальність у собі», 

представником якої є герой Е.С. В онтології виробництва бажання машина 

замінює собою відсутній суб’єкт, що безупинно продукує той чи інший стан. 

Третій концепт «тіло без органів» – це саме життя і переживання. Ілюстрацією 

є бажання Е. С. породжувати свій об’єкт у вигляді галюцинацій чи фантазій.  

Так «смерть» і «вигнання» є центральними концептами художнього 

світу роману «Клепсидра». Весь роман сповнений передчуттям смерті, 

безкінечними спогадами про загиблих чи тих, хто вчинив самогубство, що 

сприймається головним героєм як вияв свободи. Концепт смерті у Данила 

Кіша тісно пов’язаний з історією: вона невідворотна, одночасно є кінцем і 

початком, постійним повторенням, адже доки є жертви, доти існують вбивці. 

Концепт «вигнання» у романі відтворений через субконцепти «іншого», 

«чужинця», що обумовлюється як єврейським походженням, так і 

неприйняттям.  

Роздвоєна особистість героя страждає, породжує нав’язливі сни, фантазії 

та спогади. У сні відбувається «поцілунок зі смертю» [335], герой-наратор 

бачить схожість смерті і сну, адже таким чином він може осягнути вічність. 

Божевілля Е. С. пояснюється тими умовами, в яких він перебуває. 

                                           
18

 Важливе значення в цьому зв’язку має концепція М. Фуко про «людину шалену» [254]. На його 

думку, саме в божевіллі проявляється істина, недоступна розуму. Існує глибокий зв’язок між безумством та 

сутністю людини взагалі, який виявляється в тому, що безумство – це граничний прояв відчуження  [254, 10].  
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Літературний світ «Клепсидри» можна назвати «шизоїдним» – це світ марень, 

снів, галюцинацій, нав’язливих образів, пов’язаних із травмою, думками і 

картинами про смерть. Функція переліку, присутня у тексті, є не лише 

інструментом процесу пригадування головного героя, а й засобом створення 

напруження і параноїдальних візій. Функція дзеркала та кубістичний метод 

дають змогу авторові показати одні й ті самі картини й  образи з різних точок 

зору. «Машина бажання» як невід’ємна частина «шизоїдного» світу героя 

символізує вільного індивіда – «шизо», який як «деконструйований суб’єкт», 

«породжує себе як вільну людину, позбавлену  відповідальності, самотнього, 

здатного, нарешті, сказати і зробити щось просто від свого імені, не питаючи 

на те дозволу: це бажання, що не випробовує ні в чому потреби, потік, що 

долає бар’єри і коди. Він просто перестав боятися збожеволіти» [58, 131]. 

Герой такого світу сам творить реальність, яка існує всередині нього, де 

смерть є невід’ємною частиною життя.  

Е.С.  – прототип Агасфера, вічного жида, котрий за християнською 

легендою штовхнув Ісуса на його хресній дорозі на Голгофу і приречений на 

блукання аж до другого пришестя. Бессмертя є і прокляттям, і надією на 

спокуту. Саме через це виникає концепт «вигнання». На відміну від роману 

«Сад. Попіл», в якому суспільство не розуміє Е. С., приймаючи його за блазня 

та божевільного, у романі «Клепсидра» головного героя не приймає родина. 

Смерть у романі – це символ зниклого світу Центральної Європи. Е. С. – 

жертва над жертвами, соціальна, метафізична та історична, адже для нього не 

існує притулку. Образ Е. С. не є статичним. На початку роману він – 

трагікомічний пияк, котрий відчуває жалість до себе, згодом – та людина, 

котру не приймає суспільство і, зрештою, жертва історичних подій.  Вигнання 

та смерть пов’язані з моделлю історичної жертви, що притаманна всій 

творчості Д. Кіша. Ідеологічне зло ХХ ст., представлене сталінізмом і 

фашизмом і  відтворене у романі, підтверджує думку, що людина приречена 

на страждання. 
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Висновки до розділу 2 

 

Творчість Д. Кіша свідчить про зародження постмодерністської поетики 

в сербській літературі. Він є представником «критичної літератури». Проте 

слід відмітити і міцний зв’язок із міжвоєнним і повоєнним модернізмом, про 

що свідчить його автопоетика. Романи письменника містять іронію та 

пародію, ліризм, трансформативність, цитатність, інтертекстуальність, 

документальність, каталогізацію, умовність фабули, роздвоєння та подвоєння 

персонажу як порушення класичної системи образів, реконструкцію образів та 

часо-простору, потяг до циклізації. Фрагментарність структури і циклізація 

оповідань походить із авангардистського ліричного роману. Змішування 

жанрів та стирання їх меж зумовлені концептом «сумніву». Романи також 

можна характеризувати з позицій неоміфологізму та «редукованої» 

фантастики. Якщо ранній період творчості Д. Кіша проходив під впливом Б. 

Шульца, А. Робб-Гріє, середина – Х.-Л. Борхеса, то в останніх творах 80-х рр. 

містяться виразні риси постмодернізму. Елементи експресіонізму і творчості 

аргентинського письменника пов’язують  Д. Кіша з «молодопрозівцями». 

Автор пропонує прийоми авторефлексійної нарації і рамковий наратив 

(«Мансарда» і «Ранні печалі»), прустівську модель оповіді ( «Сад. Попіл), 

парціалізацію, я-нарацію, дистанцію між автором і героєм («Клепсидра»), 

циклізацію, нарацію, представлену голосом оповідача = голосу героя, 

символічність картин та мотивів («Ранні печалі»). Єврейська тема, Книга як 

світ, мотив текстотворення, лабіринт і бібліотека, оніричний складник, 

божевілля, елементи шизоаналізу є основою авторського світовідчуття. Проте 

модерністична орієнтація, естетизм, формалізм – це не єдиний напрям прози 

60-90-х рр. На противагу йому, є ще одна генерація письменників, яка 

опирається на своїх попередників, але все ж плекає прозу «нового стилю». 

Так, елементи псевдодокументального роману, започатковані Д. Кішем,  

переймає один із помітних представників  прози дійсності – С. Селенич.  
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РОЗДІЛ 3 

 

С. СЕЛЕНИЧ: ЗНАЧЕННЯ ОПОВІДНОЇ МОДЕЛІ В 

ІСТОРИЧНОМУ ПОЄДНАННІ ГЕНЕРАЦІЙ 

 

3.1. Ретроспективна нарація: її структура і функції у романах «Батьки та 

предки» та «Умисне вбивство» 

 

    С. Селенич  (Пакрац, 7 червня 1933 – Белград, 27 жовтня 1995) – 

сербський письменник і критик, автор романів, драм і театральної критики. У 

своїх романах («Timor mortis», «Лист голова», «Батьки та предки», «Умисне 

вбивство») автор використовує «потік свідомості» та зображує трагічну долю 

балканської культури. Творчість письменника включає романи: «Мемуари 

каліки Пери», 1968 (Жовтнева нагорода Белграда 1969 р.); «Лист голова», 

1972; «Приятелі», 1980 (премія журналу НІН); «Батьки та отці», 1985; «Timor 

mortis»,  1989 ( премія «Меша Селімович»); «Умисне вбивство», 1993 (премія 

Національної бібліотеки Сербії 1994 і 1995 р.). Письменник отримав 

посмертну нагороду за сценарій до фільму «Умисне вбивство» (1996).   

Після смерті вийшли роман «Малайське безумство» (2003) і збірник 

театральної критики «Драматична доба» (2005, упорядник Фелікс Пашич), яка 

друкувалася з 1956 по 1978 рр.). Його доробку належать три драми: «Плата за 

проїзд 7» (1982), «Приниження народу у двох частинах» (1987, нагорода 

Стерії за найкращий текст 1988 р.) і «Князь Павло» (1991). Із драматичної 

теорії та критики видано: «Зобов’язання у драматичній формі» (1965, 2003), 

«Драматичні напрями ХХ століття» (1971, 2002) й антології «Авангардна 

драма» (1964), «Антологія сучасної сербської драми» (1977) і книга 

політичних есе «Крок у дійсність» (1995, 2003). 

 Творчість С. Селенича припадає на останні три-чотири десятиліття ХХ 

століття. У 70-ті рр. письменники почали шукати теми в дійсності, зачіпаючи 
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те, що їх оточувало. Таким чином, з’явилася «проза нового стилю», чи «проза 

дійсності». Свій перший роман «Мемуари каліки Пери» С. Селенич видав 

1968 р. і ним ознаменував початки нового типу сербського роману. Ця «проза 

дійсності» стала домінантним стилем літератури 80-х-90-х рр. Виникли нові 

підходи до оформлення матеріалу з використанням документальних джерел і 

спроби реконструкції минулого на основі старих листів, рукописів і 

документів. Дослідники аналізують окремі романи С. Селенича, досліджують 

оповідну поетику [62], простежують шляхи розвитку творчості письменника 

[167, 149, 190, 191], порівнюють поетику автора з творами письменників тієї ж 

генерації і на основі окремих рис характеризують усю творчість [262].  

     Дослідник творчості письменника – С. Мацура – називає С. Селенича 

«розчарованим авангардистом», який відмовився від оригінальності як 

найвищого літературного принципу. Комбінування фантастичного, реального 

та документального – найкращий інструмент для зображення людських доль у 

наративних текстах [137, 169].  

     У романах «Батьки та предки» та «Умисне вбивство», як і в інших 

творах автора, можна виділити кілька основних тем та мотивів: проблеми 

істини і пам’яті, ставлення до старого та нового, традиційного і модерного, 

записаного свідчення минулого і того, що збереглося в пам’яті. Звертаючись 

до цих тем, автор використовує підхід, за якого та чи інша подія описується за 

допомогою трьох істин: художньої, історичної та особистої. Таким чином, 

С.Селеничу вдається досягти множинності наративних рівнів, що виникає у 

результаті розриву основної оповіді на кілька фабульних потоків, які 

вплітаються саме у ті події, чия істинність підтверджується. «Батьки та 

предки» – це історія про одруження Стевана – серба з Елізабет – англійкою. 

Дія роману відбувається в Белграді напередодні Другої світової війни. 

Познайомившись в університеті і закохавшись, головні герої залишають 

Англію, щоб побудувати спільну сім’ю. Наратив Стевана і листи Елізабети 

розкривають основну тему книги – тему культурних відмінностей. Вихований 
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в Сербії, їхній син Михайло соромиться, що він метис і бунтує проти свого 

несербського походження. Напередодні війни відбувається протистояння 

сербського короля Петра ІІ Карагеоргієвича й опозиції. Батько намагається 

лишатися осторонь, проте приєднання сина до комуністів змушують його 

втрутитися, що призводить до сімейної трагедії.  

Мотив зіткнення двох культур (англійської та сербської) розкриває всі 

труднощі пристосування і призводить до алієнації (Елізабет як маргінальна 

постать, приклад людини із самовідчуженням, соціальним і 

культурологічним). Так цей феномен проявляється в двох аспектах: на 

суб’єктивному рівні (об’єктивація сутнісних сил людини, яка призводить до 

розпаду особистості, до судомних пошуків самоідентифікації, як у випадку з 

Михайлом та Елізабет) і на об’єктивному (виокремлення людини внаслідок 

несприйняття нею соціальних установок, інтересів суспільства, усталених 

цінностей: Стеван і Михайло) [218, 22]. У цьому романі відчуження 

відбувається на рівні тексту, де має місце алієнація головного героя на 

інтерактивному чи імперсональному рівні  (взаємодія персонажів). Форма 

роману передбачає дві перспективи у складній комбінації родинної хроніки і 

сповіді і третю – відчужену перспективу героїні, котра через вивчення 

сербської мови прагне проникнути у трагічне буття у новому для неї просторі. 

Нарація передбачає перехід від однієї до другої позиції, зміну точок зору, що 

призводить до все більшого напруження у тексті. Зміна емоційних зв’язків і 

ускладнення психологічного стану кожного із нараторів супроводжується 

зміною наративного підходу задля створення мозаїчної структури [327, 403].  

Роман «Батьки та предки» можна охарактеризувати як родинний, 

психологічний з елементами потоку свідомості, белградський громадянський 

роман, кожен із видів яких містить історичний контекст (події), що керує 

життям окремої людини, а разом із тим, долею цілого класу, народу і 

цивілізації. Друга світова війна як центральна подія роману сприймається як 
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катаклізм і переростає в апокаліпсис, який триває і надалі у формі 

більшовицької революції. 

Другим ядром, навколо якого С. Селенич будує свою оповідь, є мотив 

чужого. Усі його наративні тексти представляють різні типи чужого як у 

традиційному, так і в новому вимірі. У традиційному сенсі – це ті, що тільки 

приїхали з сільських теренів і знаходяться в ролі новоприбулих до міста 

(Богдан). Як чужих сприймаємо і тих, хто в певній життєвій ситуації 

зіштовхнулися з культурологічним чи ментальним середовищем, всередині 

якого не зуміли функціонувати. В основному, це вихідці з багатих  

белградських родин (Ставра, Йован, Єлена, пан Койович в «Умисному 

вбивстві»), які у повоєнний час зіштовхнулися з усім тим, що приніс комунізм 

(Крсман у романі «Умисне вбивство»). У ситуацію чужинців потрапляють й ті, 

хто є представниками однієї нації, але волею долі опинилися в обставинах, де 

вони відчувають себе іншими (Стеван, Елізабет, Михайло), чи ті, хто 

подорожує у часі (Буліка, Богдан) [136]. 

Усі істини, на основі яких вибудовуються образи, є двозначними: з 

одного боку, особистими, родинними (конфлікти між героями), а з іншого – 

національними (конфлікт історія – особистість). У романах «Батьки та 

предки» та «Умисне вбивство» автор передає думку про неможливість людини 

контролювати власну долю, поразку у спробі ізолюватися від історичних 

перипетій. Так, гинуть на фронті Михайло («Батьки та предки») і Богдан 

(«Умисне вбивство»), Ставра у в’язниці накладає на себе руки, Йован вбиває 

Крсмана і себе («Умисне вбивство»).  

     На основі принципу організації фабули і оповіді всі романи 

С.Селенича можна розділити на  дві групи. Спільним є те, що всі наратори 

оповідають post factum і навіть один post mortum (Макі). Наратори є одночасно 

і персонажами, котрі активно беруть участь у подіях, про які розповідають. 

Оповідь відбувається у формі монологу і супроводжує хід думок наратора. У 

нараторі сконцентрована основна точка, через яку все переглядається й 
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оцінюється. В оповіді відсутній зовнішній оповідач, який наявний в романі 

«Приятелі». З одного боку, внутрішній світ образів, які не є нараторами, 

висвітлюється через психологічні зіткнення та мовні інтервенції наратора. 

Однак таким чином автор досягає певної загадковості, непередбачуваності, 

можливості повернути ситуацію в інше річище, а також уможливлює пряму 

участь реципієнта у трансформації наратора. Кожен наратор висвітлює свою 

частину інформації, якою володіє, тому лише читач перебуває у ситуації, коли 

він знає більше за наратора, який веде оповідь. Щоб уникнути монотонності, 

письменник дозує рівень інформованості реципієнта і наратора. У романі 

«Батьки та предки» наратор-персонаж Стеван, оповідаючи про своє 

знайомство з Елізабет і її перший шлюб, не каже про причину розірвання 

шлюбу з її чоловіком. Для нього це лишається загадкою. Таємницю розкриває 

сама Елізабет у листі до подруги Рейчел Алкалай. Загалом, значна частина 

роману заснована на листуванні Елізабет із Рейчел та Стевана з Рейчел. Відтак 

досягається не лише ефект інтимності, а й істинності оповіді. Автор передає і 

напруження у стосунках між героями, їхні сумніви, психологічні стани та 

переживання.   

    В основі сюжету роману «Умисне вбивство» С. Селенича  лежать дві 

історії кохання, що розгортаються у двох часових вимірах: в 1992 році під час 

громадянської війни, що настала в результаті розпаду Югославії, і у 

звільненому Белграді наприкінці Другої світової війни. Зміст твору 

розкривається із сучасної перспективи. Єлена Панич (Буліка) – студентка в 

Белграді – бажає  написати книгу, в основі якої лежала б реальна історія її 

бабусі Єлени Любісавлєвич під назвою «Любовне життя моєї бабусі Єлени». 

Проте розкриваючи факти її життя, дівчина прагне дізнатися, хто її дідусь: 

партизанський командир із провінції Крсман Якшич чи зведений брат бабусі 

Йован, котрий застрелив першого і вчинив самогубство. Роль наратора 

виконує також і Брана Койович, родич Єлени. Детективний рівень оповіді 

переплітається із психологічною перспективою нарації і показує, що 
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письменникові вдалося відтворити історичні та рушійні сили сучасної і 

минулої доби, витоками яких є деструктивність і зло. Лихий фатум минулого 

бабусі відображається і на долі онуки, котра у вирі війни втрачає свого 

коханого Богдана. Автор приходить до висновку, що у війні немає переможця, 

а лише жертви. Це дві паралельні розповіді, про дві Єлени і дві війни: Другої 

світової (1941 – 1945) і Боснійської (1992 – 1995).  

Творчість С. Селенича, можна сказати, містить елементи історичного 

роману. На відміну від традиційного історичного роману, де окрема 

особистість переважно підпорядковується ідеї нації, у С. Селенича окрема 

людина є втіленням духовного спадку епохи, таким чином, долаючи 

національне і загальне і стаючи головним і центральним суб’єктом і дійовою 

особою у романі. Численні монологи дають змогу не лише проникати у події 

минулого, а й у внутрішній світ персонажів і ситуації, які вони описують, 

таким чином, керуючи  динамікою дії у романі. Її прискорення ще більше 

наближає героїв до трагічного кінця [370, 447].  

У романі «Умисне вбивство» мозаїчність не лише створює атмосферу 

таємничості навколо минулого бабці головної героїні, а й привносить 

детективні елементи. На основі розповідей пана Койовича, заяв, судових 

рішень та листів, Буліка  дізнається про долю кожного з героїв і причину 

їхньої смерті.  

Романи можна згрупувати за кількістю нараторів. У межах цього 

принципу до першої групи романів можна зарахувати «Мемуари каліки 

Пери», «Лист / голова», «Приятелі» та «Батьки та предки», а до другого 

«Timor mortis» та «Умисне вбивство». За цим принципом визначаємо, що 

оповідна сучасність у романі «Батьки та предки» лишається закритою для 

майбутнього («…самі у заповіднику… два мовчазних минулих в уяві, яка 

необізнаним …не відкриває нічого, адже за нашими почесними місцями за 

столом усе мертве …[381, 358]), а в «Умисному вбивстві» – відкритою («…їду 

у Нову Зеландію …назавжди» / «так завершується «Умисне вбивство». 
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Вбивствами та втратами» [384, 220]. Романи з першої групи мають одного-

двох нараторів, за винятком «Лист / голова», де їх чотири. У романі 

С.Селенича «Батьки та предки» оповідь ведуть два наратора. Це Стеван та 

Елізабет. Ці наратори мають свої рамки, всередині яких вони оповідають, і 

межі, до яких їхня нарація доходить. Елізабет веде свій я-наратив лише в 

листах, Стеван виходить за ці межі: саме цей наратор-персонаж розпочинає 

оповідь у романі і завершує її, формуючи рамку. Через образ наратора, який 

неповноцінний фізично, С. Селенич передає своє ставлення до життя і 

творчості. «Неповноцінність» наратора впливає на його картину світу. 

Оскільки письменник перебуває на задньому плані, наратори виконують 

основну функцію у передачі інформації. Реципієнт про всіх дізнається через 

їхню картину світу, читач перебуває у позиції, в якій спостерігає накладання 

рамок різних нараторів. Саме за допомогою цієї техніки читач дізнається про 

минуле Елізабет, складаючи в одне ціле перспективу Стевана, Рейчел і самої 

Елізабет. Оповідь – ретроспективна, від першої особи у формі монологу. 

Діалоги між нараторами відбуваються лише тоді, коли вони стосуються 

представлення якоїсь події через аналепсис 19.  

     У часі, з якого ведеться оповідь, немає ніякого вербального контакту 

між нараторами. Їхні монологи несуть у собі характер сповіді, адже своїми 

думками чи листами часто звертаються до уявних слухачів, а в контакт із 

ними вступають через посередництво письмових свідчень. У романі «Батьки 

та предки» наратори-персонажі Стеван і Елізабет навіть після смерті Рейчел 

пишуть їй листи, автор не передає їхні діалоги. Оповідь зосереджена на одній 

ключовій події, яка змінює долю нараторів і осіб навколо нього. Ця подія є 

оповідним центром наративного тексту. У романі «Батьки та предки» – це 

переїзд Стевана та Елізабет до Белграда.  Свою оповідь С. Селенич вибудовує 

на основі неочікуваних поворотів: народження Михайла, подружня зрада 

                                           
19 Форма розповіді, коли наратор повертається назад, у минуле, яке стосується «теперішнього» 

моменту [204, 67-74] 
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героїні, приєднання Михайла до лівих, ситуація, в якій Стеван проклинає 

свого сина, смерть Михайла на фронті. 

Усі романи об’єднує єдиний композиційний принцип. У кожній оповіді 

можна ідентифікувати більше однієї фабули, які ієрархічно пов’язані між 

собою. Первинна фабула функціонує і як рамка, всередині якої розгортається 

оповідь. У романі «Батьки та предки» ця рамка несе на собі й психологічний 

відбиток. На початку і в кінці твору Стеван говорить, що їхній будинок у 

заповіднику, а сама низка оповідей, подана ретроспективно, – це лише 

пояснення причини, чому зараз він відчуває тривогу і страх: «День один-

єдиний, продовжений, двадцятирічний, Елізабет і я живемо у фортеці, день без 

форми, без імені…У нашому малому заповіднику» [381, 7]. Усі інші фабули 

підпорядковуються цій основній, яка одночасно є початковою точкою і 

завершенням. Оповіді, які утворюють кожну окрему фабулу, упорядковують 

одну і ту ж подію, яка розповідається кількома нараторами. Для нашого 

дослідження важливим видається і той факт, що поряд зі збігом місця і часу 

перебігу події, дійових осіб і образів, які беруть у ній участь, картина про неї 

не може бути повна, доки читач не погляне на ситуацію під усіма кутами зору, 

з яких про цю подію оповідається. Вставні фабули можуть починатися як 

паралельні і розвиватися до єдиного моменту у кризовій організації часу, доки 

не доходять до серцевини оповіді. Це переломна фаза у компонуванні фабул в 

єдину оповідь, адже різні фабульні елементи,  вплітаючись в оповідь, подають 

нову, часто несподівану картину. Письменник звертається до ретроспекції, 

щоб пояснити причину ситуації, що відбувається у теперішньому часі. Через 

це оповідь і заснована на частому вживанні ретроспективних сегментів. Вони 

мають виразно розвинені просторово-часові (хронотопні) ознаки, які 

знаходяться у центрі оповіді. У той же час проспективні сегменти як прийом 

оповіді, який дає можливість якомога ясніше уявити зв’язок і обумовленість 

подій і епізодів у романі, – редуковані. Такий підхід композиції зумовив і 

появу складної оповідної ситуації. Її можна охарактеризувати як поєднання 
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оповідача, пов’язаного з персонажем, і персональних оповідних ситуацій у 

романі. Письменник не з’являється у своєму творі у формі зовнішнього 

оповідача, точка зору зосереджена у наратора, який є активним учасником 

подій, про які розповідає. Таким чином, потік свідомості наратора створює 

враження прямого включення у його внутрішній світ, думки, емоції, страхи. 

У романах із кількома нараторами С. Селенич використав комплексний 

підхід, вплітаючи різні наративні рівні. Основними у романі «Умисне 

вбивство» є спроби об’єктивізації події заради кращого розуміння себе, 

власного внутрішнього світу, своїх думок та емоцій, які протягом усього 

життя перебувають на маргінесах спогадів. Буліка створює книгу на основі 

зібраного матеріалу про минуле бабусі, аби дізнатися, хто її дідусь – Крсман 

чи Йован. Внутрішня композиція оповіді залежить від оповідної ситуації, 

тобто письменник на початок і завершення оповіді переносить первинну 

фабулу у якості пролога й епілога, експозиції і розв’язки, а вставні фабули 

організовані таким чином, що відіграють роль зав’язки, кульмінації і 

перипетій [137, 174]. Таким чином автор досягає додаткової драматичності 

роману.  

 Своєрідним обрамленням у романі виступають слова Буліки про спробу 

написання книги, слова вдячності та завершальна фраза в кінці роману: «Ось, 

читачу, моя епітафія загиблим» [384, 220]. В центрі глибинного шару оповіді – 

герої-наратори Єлена та Йован і персонажі  Ставра і Крсман, інший – 

пов’язаний із часом написання книги – героїнею-наратором – Булікою та 

Богданом. Проте у романі присутній ще один герой-наратор, який є свідком 

обох історій, – пан Койович. В обох романах С. Селенича діє «мандрівний» 

епізодичний герой – Відосав, який не втрачає надії знайти тіло свого сина, і 

всі, «котрі не знайшли синів, чоловіків, братів звертаються до Відосава, вже 

легенди локального фольклору, якогось виду домашнього шукача тіл, вічного 

батька, який блукає полями бою…» [384, 214]. 
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     Історія  минулого подається фрагментарно з позицій різних нараторів, 

щоб, зрештою, читач зрозумів причину написання книги і вбивства Крсмана. 

Висвітлення різних точок зору доповнюється листами, судовими вироками, 

заявами і судовими обвинуваченнями, пов’язаними зі Ставрою. Така оповідна 

ситуація призводить до виникнення певної визначеної організації часу і 

простору всередині роману. У творі «Умисне вбивство» автор досягає 

збільшення напруги у романі шляхом стилістичної фігури еліпсису. Так, 

сприйняття події з минулого у результаті нових обставин набувають як для 

наратора, так і для реципієнта зовсім нового значення. Задля уникнення 

перебільшеної динамічності в окремих частинах оповіді, викликаної великою 

кількістю спогадів про події, які швидко змінюються, автор уповільнює їх за 

допомогою вставлених описів і документів, завдяки чому він виходить за 

рамки основного фабульного ланцюга. У такий спосіб ці описи виконують 

функцію пауз в оповіді. 

      Роль простору в обох романах специфічна і тісно пов’язана із я 

наратора, яке можна охарактеризувати як неповноцінне і спрямоване на 

закритий простір власного будинку. Через це топос організований відповідно 

до статичної природи образів, а головні події відбуваються всередині. У 

даному випадку особливістю простору у романі С. Селенича «Батьки та 

предки» є те, що закритий простір не виконує захисну функцію, а скоріше 

створює атмосферу самотності та перейняття своїми страхами. Крім того, 

додатковим тягарем для персонажів є те, що будинок не захищає від 

зовнішнього світу. Герої намагаються ізолюватися, проте історичні події все 

одно їх зачіпають, що зрештою приводить до трагічного кінця. У романі 

«Умисне вбивство» втрата будинку символізує для героїв Йована та Єлени 

втрату того світу, в якому вони жили: «Нема його, Йоване. Того світу. 

Засуджені на крсманів20 вироком, який є остаточним…[384, 182]. 

                                           
20 Авторський неологізм, слово походить від імені одного з головний персонажів – Крсмана і позначає 

представника комуністичного руху опору 
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«Заповідник» як стан душі і будинок, у якому мешкають герої до того, як на 

їхні долі впливає історія, присутній в обох романах. В «Умисному вбивстві» у 

листі Єлени до Йована звучать слова: «Дозволила Крсману наблизитись до 

нашого заповідника як рятівнику гірких залишків нашої колишньої 

незалежності…» [384, 183]. 

Відкритий простір – це сцена, на якій відбувається переломна подія у 

житті наратора, що повертає фабулу в інший – новий – напрямок. Так, у Сремі 

гине Михайло, тіло якого знаходить його батько Стеван після битви («Батьки 

та предки»), гине на фронті і Богдан («Умисне вбивство»).  

 Події передусім зосереджені у Белграді. На початку і в кінці роману  

«Батьки та предки» вони дислоковані у Лондоні. С. Мацура пише, що це 

необхідно для аналізу персонажів і їхніх вчинків [136, 176]. Мотив чужинця 

призводить до виникнення протиставлення між урбаністичним і сільським, 

локальним і прийдешнім, приналежним простору і не приналежним часу. В 

«Умисному вбивстві» Єлена, прагнучи кращого життя, переїжджає до Франції.  

Образи у романі слід характеризувати у кількох аспектах. Потрібно 

виокремити ті, які є одночасно і нараторами. Оповідь починається із 

переломного моменту у житті наратора, коли через дисгармонію оточення 

відображається внутрішній дисбаланс персонажів, що пов’язаний із їхнім 

самовизначенням і походженням. Через це можна відмітити різницю між 

персонажами, які не змінюють свій локус, і чужими, адже С. Селенич 

використовує певну антиподовість у висвітленні недоліків як одних, так і 

інших. У спробі асимілюватися образи змінюють свою мову (мислення, 

комунікацію із оточенням). Зміна мови призводить до зміни самовизначення. 

С. Мацура зводить систему образів до трикутника. На вершині знаходиться 

образ – наратор, з одного боку – коханий (а) чи приятель, а з другого – та 

особа, яка їм певним чином заважає чи викликає конфлікти між ними. У 

романі «Батьки та предки» – це Стеван, Елізабет та їхній син Михайло. В 

іншому – «Умисне вбивство» – це Єлена, Йован і Крсман. Зважаючи на 
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перевагу оповідачів, пов’язаних із персонажами, повну картину про одного і 

того ж персонажа можемо скласти шляхом комбінування інформації, добутої 

із різних джерел.  

     Читач перебуває в конкретизованому дискурсі певної життєвої 

біографії, фрагмент якої представлений у калейдоскопічному фокусі. 

Cербський літературознавець П. Палавестра зауважує, що у «романі Селенича 

експозиція є важливим фактором твору, адже вона подає основу для 

подальшого розвитку дії і стосунків між героями. Введення у головну оповідь 

зазвичай починається поверненням у минуле, в родинне коло і суспільне 

середовище, яке стане тереном драматичного зіткнення…» [366, 233]. 

Дослідник зазначає, що вершина драматичної дії веде до (найчастіше 

трагічного) завершення розв’язки. Драматургічний досвід С. Селенича (який 

був професором драматургії) можна простежити у символіці персонажів і 

масок (Відосав як міфологічний персонаж; порядок у домі Медаковича 

підтримує Нанка – уособлення родинної  і національної гордості). 

 Г. Божович зауважує, що роман «Мемуари каліки Пери» є ближчим до 

сербської реалістичної прози кінця 60-х – першої половини 70-х рр. ХХ ст., у 

той час як «Батьки та предки», а тим більше «Timor mortis» і «Умисне 

вбивство» за способом оповіді і зображення світу ближчі сербському 

постмодерному роману [25, 7].   

Особливістю романів С. Селенича є також використання прийому 

індивідуалізації. Завдяки цьому героями його творів стають люди із 

недвозначною долею. Рамкою оповіді постає зображення сумного життєвого 

досвіду персонажів. У центрі уваги автора – момент, коли людина 

сприймається як частина великого механізму історії, і охоплена нею, прагне 

звільнитися (як герой роману Стеван Медакович) або ж втекти (Елізабет). 

Нарація будується на основі історій, що беруть свій початок із часів самих 

подій до моменту оповіді. Так автор досягає багатоголосся. Розповідаючи 

свою частину історії, оповідачі С. Селенича намагаються «втиснути» власну 
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життєву ситуацію у поставлені історичні рамки. Оповідь, яку представляє 

Стеван Медакович, охоплює «період від його дитинства до часу, коли він сам 

себе вигнав зі світу, схожа на тривалий роман-виховання про занепад 

сербського громадянського суспільства» [25, 9]. Роман «Умисне вбивство» – 

двовимірний: у ньому представлені дві історії, у долі героїв яких «вривається» 

історія.  

Важливе місце у конструкції роману відведено листам. У листах 

Елізабет письменник порушує питання «іншого», проблему конфліктів та 

суперечок у сербському суспільстві. Ретроспекція у романі пов’язана із 

частковим смисловим повтором: спочатку інформація постає у згорнутому 

вигляді, а потім вона розгортається. Вона виконує функцію наповнення 

теперішнього і одночасно організовує його поєднання з минулим та 

майбутнім, сприяє створенню у тексті основних змістових універсалій часу та 

простору [141, 173]. Ретроспективна нарація, яка порушує реальний плин 

подій, як ознака зрушення пластів часу, є також одним із засобів когезії 

(зв’язності) художнього тексту. Н. Копистянська пише, що у ХХ ст. 

поширеним стає використання хронологічної ретроспекції, яка набуває дедалі 

більшого значення і функцій унаслідок «усвідомлення того, що художній час, 

на відміну від реального, не є одноваріантним, що автор має владу над часом, 

може надати йому напрямок, швидкість, ритм, повторюваність, 

багатоваріантність, плавність, повноту чи уривчастість, фрагментарність» 

[106, 180]. 

 Інакше кажучи, ретроспекція у романах С. Селенича здійснює зв’язок 

подій на тлі загальної авторської оповіді, бере участь у розкритті глибинних 

часових шарів тексту, перетворюючи головну тему розповіді у поліфонічну 

багаторівневість твору. 

Схематично наративну модель роману «Батьки та предки» можна 

представити так: 



120 

 

1. Наративна форма – нарація від першої особи з прийомами 

ретроспекції – спогади, листи; 

2. Місце дії – закритий простір (будинок); 

3. Фінал – момент нарації збігається із завершенням сюжетних подій 

художнього світу; 

4. Додаткові наративні прийоми – анахронія21 та аналепсиси22; 

5. Час – фіксований внутрішній час оповіді довжиною в двадцять років і 

час самої рамки, закритість у майбутнє; 

6. Герої – вчинки другорядних героїв передаються крізь призму оцінки 

нараторів. Індивідуалізація історії через незначну кількість персонажів-

нараторів; 

7. Нелінійна наративна структура; 

8. Кілька експліцитних нараторів, які мають статус літературних героїв, 

– гомодієгетичні наратори в екстрадієгетичній ситуації (Стеван та Елізабета)23.  

9. Внутрішня фокалізація – вихідною точкою є чуттєвий світ кожного з 

оповідачів. 

Наративна модель роману  «Умисне вбивство», на нашу думку, має таку 

форму: 

1. Наративна форма – нарація від першої особи з прийомами 

ретроспекції – свідчення свідків, спогади, листи, заяви, судові обвинувачення; 

2. Місце дії – закритий простір (будинок, квартира, будівля ТАНЮГ); 

3. Фінал – момент нарації збігається із завершенням сюжетних подій 

художнього світу; 

                                           
21 ускладнені часові зв’язки. 
22 згадування із запізненням про події, які передують вже досягнутому моменту історії 
23 Йдеться про наратора, який розповідає історію, в якій сам виявляється подвійно: і як персонаж, і як 

викладова інстанція,  що прагне до максимального відсторонення від безпосередньої подієвості задля 

створення враження цілковитої об’єктивності розповіді «про себе».  
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4. Додаткові наративні прийоми – анахронія та аналепсиси, 

багатоголосся, ретардація шляхом введення в художній твір вставних 

письмових свідчень та епізодів; 

5. Час – фіксований внутрішній час оповіді, відкритість у майбутнє; 

6. Герої – вчинки другорядних героїв передаються крізь призму оцінки 

нараторів. Індивідуалізація історії; 

7.  Нелінійна наративна структура; 

8. Багато експліцитних нараторів, які мають статус літературних героїв – 

гомодієгетичні наратори в екстрадієгетичній ситуації (Пан Койович, Єлена, 

Йован і Буліка), які інколи проявляють себе як гетеродієгетичні;   

9. Внутрішня фокалізація – розвиток тексту скерований свідомістю 

самого оповідача [390, 303-304]. 

Отже, можна зробити висновок, що романи «Батьки та предки» та 

«Умисне вбивство» можна віднести до нелінійних наративних структур. Для 

обох романів характерні наратори, які в той же час виконують функцію 

важливого для твору самостійного персонажа. У концентрованій перспективі 

розповідь про ту саму подію ведеться з точки зору одного («Батьки та 

предки») чи багатьох нараторів («Умисне вбивство»). Тип наративної форми, 

представлений у романах, – наратор у першій особі, тобто «я»-нарація. 

Наратори романів – гомодієгетичні в екстрадієгетичній ситуації, проте 

подекуди вони постають і як гетеродієгетичні, зокрема, в «Умисному 

вбивстві» (Буліка розповідає факти про минуле своєї бабусі Богдану чи пан 

Койович Буліці). Стеван, Елізабет, Йован, Єлена, Буліка є головними 

нараторами-персонажами романів, а наратор пан Койович – ще й наратором-

очевидцем. У творі «Батьки та предки» така форма нарації, як діалог, майже 

відсутня, в «Умисному вбивстві» велика кількість діалогів є одним із 

елементів єдиної «мозаїчної» структури, яка виконує функцію висвітлення 

інформації. Для обох романів характерне зображення різних точок зору. 

Ретроспекція у них застосовується автором для передачі циклічності у творах, 
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з її допомогою підтверджується думка про повторення історії і її 

невідворотність. Flash-back у романах є метанаративним, він виконує функцію 

достовірності (включення листів, щоденників, судових документів тощо). 

Йому притаманна фрагментарність та «мозаїчність». Автор використовує 

також історичну ретроспекцію, поєднуючи у тексті особисті історії і 

зображення політичної ситуації в країні. У ретроспекції такого типу 

проглядається авторська концепція громадянського суспільства, а саме: ідея 

його занепаду. С. Селенич використовує одну із функцій ретроспекції – 

посилення критичного та викривального зображення дійсності, своєрідне 

«зняття масок». У романі «Батьки та предки» ретроспекція фактично 

подається суцільним блоком, але з інверсією: знайомство Стевана з Елізабет, 

одруження, переїзд, народження сина Михайла. Саме інтродуктивна 

ретроспекція вводить минуле персонажів до моменту їхнього входження в 

текст та підводить читача до сюжетного теперішнього, що сприяє розумінню 

їхнього внутрішнього світу. Дискурс сповіді є формою проникнення у 

внутрішній простір героїв і притаманний майже усім нараторам: Елізабет, 

Стевану, Йовану та Єлені. Проте слід вказати, що, на нашу думку, основна 

функція, яку виконує ретроспективна нарація у С. Селенича, – це історичне 

поєднання різних генерацій для того, щоб показати актуальність теми для 

сучасності. У ХХ ст. зберігаються функції ретроспекції як «старту», але 

з’являється багато нових форм поєднання хронологічної ретроспекції 

(кумулятивної) з асоціативною (ремінісцентною).   

 

3. 2. «Концептуальний персонаж» та його оточення у романі «Timor 

mortis» 

 

 У романі «Timor mortis» показаний культурний простір югославської 

спільноти ХХ століття, не лише сербський менталітет, а й менталітети тих 

народів, з якими проживали серби: хорватів, німців, євреїв. Це картина великої 
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історичної та цивілізаційної поразки. Перехід з інтелектуального, барокового 

стилю на мову діалектів й арго – художньо-продуктивний прийом С.Селенича. 

Події відбуваються в окупованому Белграді. Оповідач змушений жити в одній 

квартирі зі Стояном Благоєвичем, якому більше, ніж сто років, і чиє життя – 

це і є сама історія.  

Спосіб, у який організований роман, нагадує «театр у театрі» М. Држича 

та «історію в історії» І. Андрича. Так читач дізнається про події на основі 

розповіді Драгана Радосавлєвича, котрий, намагаючись показати життя Стояна 

Благоєвича і події, що відбувалися в його молодості, зображує події і зі свого 

життя, описуючи часи до і після смерті Стояна. У будь-якому випадку, мова 

йде про гомодієгетичного наратора, чия позиція варіюється від ролі свідка до 

автодієгетичного оповідача (коли він розповідає про себе). Автор зображує 

дійсність у романі крізь призму менталітету. Письменник наводить загальні, 

політичні й історичні характеристики, чим пояснює трагічність і 

специфічність простору і народу. Мова йде про Другу світову, що знаменувала 

кінець існування Королівства Югославії, і громадянську війну. Автор піднімає 

питання самовизначення: ідентитет людини як біологічного виду, народу і як 

окремої особистості. Мотив відчуження з’являється на різних рівнях: як 

результат невідповідності часу (Стоян Благоєвич і Драган Радосавлєвич), 

середовищу (Біляна) і у самій особистості (Міля Грубічева, Драган і Біляна).  

Твору притаманна сповідальність, емоційність, моральні зломи і 

психологічний розпад їхніх нараторів. Поетичний і символічний вимір 

реалістичної оповіді уможливлює наявність різних рівнів і трансформацію 

наративної свідомості. Так історія як основна тема роману збагачується 

філософсько-моральним спогляданням, щоб, зрештою, існувати у тексті у ролі 

наративної рамки. Модель наративних технік у романі «Timor mortis» дещо 

простіша, аніж в інших романах. Для нього характерний дієгетичний тип 

оповіді і переважно єдина фокалізація, яка іноді доповнюється розповіддю 

іншого. Від початкової позиції свідка чужої історії наратор впродовж розвитку 
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дії роману починає виконувати функцію «дослідника», руйнуючи позицію 

старця, аби створити нову книгу на основі власних поглядів. Це позиція 

наратора, у якій він через власну сповідь прагне осягнути смисл людського 

буття у світі мінливих цінностей. 

Поняття «концептуальний персонаж» було введено в науковий обіг 

Ж.Дельозом і Ф. Гватарі у книзі «Що таке філософія?» [59],  в якій автори 

надають філософу функцію конструювання концептів. Ці концепти набувають 

автономності й втілюються в концептуальних персонажах.  Ж. Дельоз і 

Ф.Гватарі не дають чіткого визначення концептуального персонажа, 

зосередивши свою увагу на його особливостях: концептуальний персонаж не є 

alter ego філософа, навпаки, «філософ представляє лише тілесну оболонку 

персонажів для свого головного концептуального персонажу і всіх інших, які 

слугують вищими заступниками, істинними суб’єктами його філософії» [60, 

83]. Концептуальні персонажі стають «гетеронімами» філософа, а ім’я самого 

філософа – псевдонімом для його персонажів. Таким чином, концептуальний 

персонаж – повністю незалежний і автономний, говорить і діє від імені 

власного «я». Сам філософ знеособлюється до займенника «він», фіксує дії 

персонажів, при цьому не коментуючи їх. Також він може діяти в якості 

одного з персонажів, але в такому випадку перебуває на рівних правах із 

іншими героями. Таким чином, філософ відмовляється від статусу 

абсолютного, об’єктивного спостерігача, а сам стає учасником подій, свідомо 

визнаючи суб’єктивність власних суджень. У романі С. Селенича «Timor 

mortis» таким «філософом» стає Аудитор. Персонаж розповідає історію життя 

сторічного Стояна Благоєвича: від моменту їхнього знайомства і до смерті. 

Оповідач є своєрідним двійником Ніцше. Змінюючи маски, він стає то 

Ілюстрисимусом, то Стояном [236, 49]. Окремі частини розповіді присвячені 

історії кохання старця до Мілі Грубічевої, з якою він познайомивcя у будинку 

її батьків ще студентом, і яка через десять років померла від туберкульозу. У 

своїх оповідях Стоян виражає ніжне ставлення до своєї дружини, хоча описи, 
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які він подає, не складають у адресата позитивного враження про неї. 

«Нещасна Міля» (як її неодноразово називає Аудитор) є вже заздалегідь 

сформованим концептом «смерті», «уособленням ... повільності, яка вбиває 

навколо себе будь-яке живе створіння і життєву радість ... Вона поширює 

навколо себе мертве море байдужої тупості, її обличчя без виразу, нерухоме»  

[382, 95]. Такий висновок про неї виношує в собі протягом кількох місяців 

головний концептуальний персонаж – студент медицини.  

Стоян Благоєвич, про якого він пише книгу, теж любить розповідати про 

своє життя, любить, щоб його слухали, майстерно вставляючи речення 

латиною та німецькою, переставляючи окремі історії місцями. Ще в 

молодості, з великими амбіціями та чудовим вмінням пристосовуватись, 

Благоєвичу вдається бути присутнім на з’їзді делегації уніоністів і залишатися 

у гарних стосунках із Суботичем, писати статті у народницькому «Прапорі» і 

приятелювати із найвидатнішим народником. Як ще один концептуальний 

персонаж,  Ілюстрисимус не аналізує, не роздумує, а одразу говорить 

«висновками». Вперше побачивши шістнадцятирічну Біляну, він називає її 

повією. Справді, одразу ж стає відомо, що квартиру сусідці винаймає  один із 

коханців, німецький офіцер.  

Другою особливістю концептуальних персонажів є їхня рівноправність: 

вони можуть виражати як позитивні, так і негативні думки, але і перше, і друге 

–  є обов’язковою умовою розвитку думки. Неважливо, виражають вони 

авторську точку зору чи підлягають критиці. Негативний рух думки 

призводить до того, що у концептуального персонажа може з’явитися 

антипатичний двійник. Так у романі своєрідними «антиподами» є Стоян та 

Ілюстрисимус. Вони виражають різні погляди на життя та людей. Стоян – 

впевнений у собі, з молодості хитрий та корисливий пристосуванець. 

Ілюстрисимус – людина чуттєва, емоційна та імпульсивна, однак абсолютно 

інертна і пасивна в плані політики. Ця його особливість проявляється 

насамперед у сцені випадкової зустрічі з однокурсником Цокою Зрничем, 
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який шукає допомоги і вважає, що перший «не сміє сидіти склавши руки на 

поневоленій Батьківщині» [382, 248]. Однак головний герой ще задовго до цієї 

зустрічі вирішив не брати участі у будь-яких політичних заходах, бути 

непричетним, адже «участь стала небезпечною... Якщо від (його) участі немає 

користі, а коштує (вона) голови» [382, 248], то йому це не потрібно. Крім 

цього, герой вважає, що страх бути засудженим і улюбленим – це ті два 

відчуття, які змушують людей іти на ризик і які відсутні в списку його 

цінностей. 

 Проте особливістю побудови внутрішнього світу концептуальних 

персонажів у романі «Timor mortis» є те, що навіть студента з усіма добрими 

якостями і висловленими думками не можна назвати цілком позитивним 

героєм. Перфекціоніст і ідеаліст, людина, яка вірить у найкращі якості в 

інших, любить повчати, як слід жити, а сам діє абсолютно навпаки. В одну 

мить його «позитивна» емоційність перетворюється на вияв «тваринного» 

начала, своєрідний «вибух» того, що протягом певного часу 

притлумлювалося. Розповідаючи Біляні, як принизливо бути повією і 

розважатися з німецькими офіцерами, він сам ще більше принижує її, 

гвалтуючи. Ця сцена є підтвердженням того, що в житті немає нічого, «крім 

бажання, однак останнє не вкладається в якусь структуру, ухиляється від будь-

якого рівня організації, навіть організму («тіло без органів»). Бажання – не 

пристрасть, не почуття, а передусім – аффект» [388]. 

  Із твердженням Ф. Ніцше, що нинішня конфігурація образу людини – 

знаходиться на шляху загибелі пов’язана проблема становлення і вічного 

повернення. Ж. Дельоз зазначає, що ключовим концептом філософії Ф. Ніцше 

є сила. Філософ вказує на необхідність розрізнення «сили» і насилля. Якщо 

насилля спрямоване на форму сили, на спосіб її організації, на тіло, то воно не 

зачіпає нічого, крім іншої сили [388]. «Тіло без органів» – це тіло, що 

страждає і б’ється у фізичному тілі, тіло афекта і напруги. Звернення до 

«плану іманентності» означає, що «тіло без органів» не підлягає осудженню.  
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Слід зазначити,  що Ілюстрисимус і Стоян – це дві рушійні сили, завдяки 

чому у романі встановлюється діалог. Перший із відразою слухає про інтимні 

подробиці життя старця і хвилюючі еротичні сцени за стіною молодої 

танцівниці і німецьких кавалерів, а другий насолоджується ними. При цьому 

один – закритий і стриманий, а другий – відкритий та щирий у питаннях, що 

стосуються кохання. У наслідку – це два концептуальні персонажі, які 

демонструють однакове ставлення до еросу, використовуючи різні 

інструменти емоційного впливу на читача. Ще однією особливістю 

концептуальних персонажів є діалогізм: персонаж може проявити себе лише у 

взаємодії з іншими. Вони взаємодоповнюють і взаємообмежують один одного, 

а діалог допомагає вказати на межі інтерсуб’єктивності, в яких виражається 

відмінність і унікальність концептуальних персонажів, якщо останні 

демонструють різні нюанси одного концепту, який втілюють. У взаємодії з 

Біляною по-новому себе проявляє Стоян Благоєвич. Вона єдина, хто справді 

розуміє його і наївно вірить кожному слову. Старець же виправдовує її, вчить 

любити та поважати себе. Біляна проявляє себе як безпосередня і наївна 

дитина, проте раптом на перший план виходить не її легковажність, а 

вираження материнських інстинктів. Вона єдина, хто бере на себе 

відповідальність за долю хворої дівчинки, хто проявляє до неї любов і 

турботу. Хвороба малої дівчинки є демонстрацією внутрішньої природньої 

немочі людини. У сценах з малою онукою Црнамайки Біляна неочікувано 

постає перед читачем дорослою, мудрою і сильною особистістю. Взаємодія 

Ілюстрисимуса з Біляною й Стояном призводить до його внутрішнього 

дисбалансу: порушується звичний спокій, відтепер йому важко бути 

непричетним, проте це проявляється лише у внутрішніх переживаннях і 

сумнівах, викликаних коханням до повії, і переживаннях за старого 

Благоєвича. Але на подієвому рівні це не виражається: герой відмовляється 

проявляти свою політичну позицію і не приймає участі у житті хворої 

дівчинки.  Персонаж від діалогу переходить до монологу, від пошуку істини – 
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до повчань і настанов. Ж. Дельоз і Ф. Гватарі розрізняють концептуальних 

персонажів і естетичні фігури, тобто літературних героїв. Ця відмінність 

полягає у тому, що «перші – суто потенційні концепти, другі – потенційні 

афекти і перцепти» [59, 85]. Іншими словами, якщо завдання концептуального 

персонажа – виразити певний концепт у буттєвій формі, то мета естетичної 

фігури – пробудити у читача певне хвилювання. Концептуальні персонажі не є 

літературним прийомом: символом, алегорією, уособленням тощо, оскільки 

вони «живуть», діють в історичній чи можливій дійсності, змінюючись разом 

із нею, іноді навіть трансформуючи зміст концепта, який вони реалізують. Ця 

можливість дає безкінечні можливості для інтерпретації концептуального 

персонажа, літературні прийоми ж певного твору  трактуються у контексті 

змісту. Так через діалог із Біляною змінюється Стоян Благоєвич: від 

сприйняття її як повії до вияву поваги і зворушливості. Ілюстрисимус від 

показної «правильності» через зневагу і згвалтування вчиться проявляти свої 

почуття. Біляна – з провінційної повії перетворюються на відповідальну жінку 

з яскраво вираженим материнським началом. 

  Концептуальний персонаж пов’язаний із історичною дійсністю, в 

рамках якої він виникає й існує. Згідно з Ж. Дельозом і Ф. Гватарі, його роль – 

«маніфестувати території, абсолютні детериторизації і ретериторизації 

думки...» [59, 92]. Квартира Аромуса із своєрідним запахом красномовно 

представляє її власника. Вона є основним простором роману. Це місце, де 

герої преховуються від історії, війни, людей і змін, які охоплюють країну. У 

романі Аромус та Ілюстрисимус реторизуються як у спогадах, так і в оповідях, 

листах і книзі.  

Учені виділяють такі риси концептуальних персонажів: реляційні – 

концептуальний персонаж може до кінця розкрити свій смисл лише у 

взаємодії з іншими концептуальними персонажами, діалогізм є його 

обов’язковою  частиною; динамічні, завдяки чому сенс, який виражає 

персонаж, постійно  знаходиться в русі, у взаємодії з іншими персонажами, 
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здатний до зміни і набуття нового смислу, який, своєю чергою, може бути 

виражений іншим концептуальним персонажем. Ж. Дельоз і Ф. Гватарі 

стверджують, що концептуальні персонажі можуть докоряти і засуджувати 

себе всередині, «суто іманентним критерієм їхнього існування («по той бік 

Добра і Зла – все ж, це не означає по той бік хорошого і поганого...») [59, 95]. 

Ілюстисимус засуджує себе за вчинене насилля над Біляною, його мучать 

докори сумління, а сам оповідач не оцінює цей вчинок.  

Екзистенційна риса концептуального персонажа пов’язана з діалогізмом, 

притаманним персонажеві, адже останній, вступаючи у стосунки з людьми, 

набуває комічного чи трагічного характеру, який сам по собі виразити не 

може. Відтак концептуальний персонаж розкривається у новому 

неочікуваному ракурсі, і його суть висвітлюється очима Іншого. Проте, 

назвавши риси концептуального персонажа, вчені не дали самого визначення. 

В. П. Визгин у статті «Ніцше очима Дельоза» пропонує таке визначення: «Це 

специфічні герої філософського мислення, які філософ формує і ставить між 

своїм «я» (певним чином співвідносячи із самим собою) і своїми текстами [45, 

47-48]. У передмові і коментарях до книги Ж. Дельоза «Ніцше» С. Фокін 

визначає концептуальний персонаж як рухому силу думки філософа: 

«концептуальний персонаж не представляє ні філософа, ні його філософію, 

навпаки, філософ є нічим іншим, як зовнішньою оболонкою вигаданих ним 

концептуальних персонажів…» [60]. Головну роль концептуального 

персонажа М. Фокін вбачає у тому, щоб позбавити філософа «я», зруйнувати 

звичку говорити «я», коли йде мова про щось важливе [250]. В. Лашов і 

Н.Тетенков  пропонують таке формулювання: «Концептуальний персонаж – 

це персонаж, наділений особистісними рисами, який у діалозі чи взаємодії з 

іншими персонажами виявляє ідею, вкладену в нього філософом, дозволяючи 

побачити її очима Іншого» [231]. 

Для нашої розвідки важливими є теоретичні положення праці 

Б.Шалагінова ««Люцінда» Ф. Шлегеля як роман-концепт» [263]. Автор 
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переносить поняття «концептуального персонажа» з філософської у 

літературознавчу сферу.  

«Історія» і «смерть» – два основні концепти, які втілюють герої роману. 

Початок оповіді позначений зображенням смерті сторічного Стояна 

Благоєвича, чия особиста і громадянська історія є предметом нарації, а 

завершення розповіді у часовому плані збігається зі змалюванням смерті повії 

Біляни, трагічна позиція котрої спрямовує оповідь від холодної 

документальності до болючої особистої сповіді, збагаченої поетичними і 

символічними нюансами. У романі зі смертю старця піднімається проблема 

об’єктивного часу і непевного становища людини в трагічних історичних 

обставинах. Зі смертю Біляни символічно завершується час і історія, а у 

наратора зникає потреба і бажання завершити й оформити книгу, бо єдине, що 

лишається, – біль і ритмічне повторення оповіді про нього [327, 402]. Отож, 

дія у романі розгортається між двома цими смертями, які розділяють досить 

короткий відрізок часу  – початок і кінець операції за звільнення Белграда у 

Другій світовій війні.  

В окремих фрагментах роману автор одночасно застосовує подвійну 

оповідну перспективу: одна – Стояна Благоєвича в оповідях і записах і 

перспектива справжнього наратора, який одночасно є носієм іншої моралі та 

ідеології. Історія життя Стояна Благоєвича є символом століття сербської 

історії. Це своєрідна хроніка національних і політичних подій кінця ХІХ – 

початку ХХ століття, що показана через зображення родини старця. На цьому 

рівні відбувається протиставлення персонажів за принципом різних 

політичних і національних спрямувань. Другим планом є розповідь про 

трагічне становище повії Біляни, напруження, викликане різними моральними 

принципами і життєвими позиціями героїв. Третій план представлений 

сповіддю самого наратора, і він одночасно є тією ланкою, що поєднує дві 

попередні цілісності.  
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Для роману характерний дієгетичний наратив. Від початкової позиції 

свідка чужої розповіді наратор протягом розвитку дії в романі отримує роль 

«дослідника», який руйнує принципи Благоєвича і його логіку оповіді, щоб 

потім у пошуках істини оформити книгу, що виражає його погляди і 

відкриття. Таку позицію наратора у кінці роману замінює така, у якій він через 

особисту сповідь намагається осягнути сенс людського існування. У романі 

змінюється ракурс: від зображення національних і політичних подій, де 

людина виражає певну ідеологію (Стоян Благоєвич як пристосуванець та його 

дружина  Міля – патріотка), до зображення психологічного і морального 

розпаду особистостості. Оповідь поступово переступає через історичні й 

ідеологічні межі і стає розповіддю про трагічність людського існування, 

трагічність, яка «переступає» через зображений історичний контекст. Як 

тільки наратор усвідомлює, що він – частина спільної історії, у будинку на 

Добринській вулиці починає виявляти себе як учасник подій кожен із героїв 

роману. Водночас їх охоплює трагічність, яка випливає з неможливості 

керувати своїм життям. Іншими словами, це трагічність людини в історії. 

Старець Благоєвич втрачає риси міфологічної особистості, в якій зосереджена 

вікова мудрість. Неспроможність осягнути істину про злочин у випадку 

«столітнього старця» прирівнюється до його нездатності змінити малолітню 

австрійську повію Біляну. 

 Моральний розпад переживає і Црнамайка. Її помста Біляні означає 

злочин як єдиний принцип побудови власного світу. Так зло стає всезагальним 

ірраціональним началом, яке притаманне всім людським вчинкам без винятку. 

У фіналі роману здичавілий натовп символічно стирає межі між добром і 

злом. Він виправдовує своє вбивство ідеологією. Неможливість змінитися 

передається через спробу Біляни морально спокутувати провину. Її доля 

вирішується ідеологічними мірками колективу. Відтак ще раз підтверджується 

думка, що автор зображує не просто літературних героїв, а концептуальних 

персонажів, які вкінці лишаються такими ж, якими читач бачить їх на початку.  
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Песимістичний фінал оповіді у романі представляє одночасно і 

руйнування її наратора. На початку твору – це типовий пасивний інтелектуал, 

самітник і бунтівник проти суспільних норм, потім він трансформується у 

людину, нездатну встановити межі між ідеологією і особистим життям. А у 

любовному зв’язку з Біляною зникає і його інтелектуальна «пасивність». 

Навіть у книзі він не може визначитись із власними життєвими позиціями. Так  

у фантастичній сцені поховання старця символічно стираються межі між цим і 

тим світом, щоб, зрештою, разом із болем лишилося «посмертне тремтіння» – 

єдиний переможець у всьому і єдина міра сенсу/безглуздості людських 

вчинків. Реалістичний тон роману збагачений розвитком наратора, а також 

символічними і поетичними техніками. Історичний контекст оповіді у його 

національному і політичному просторі вказує на те, що романна модель 

С.Селенича не вичерпується лише на рівні розвитку сюжету і діахронічної 

побудови персонажів. Навпаки, в сукупності підходів переважає традиційна 

основа, відкритий простір для комплексної духовної «зустрічі» з минулим як 

основною тематичною відправною точкою і мистецьким оформленням, що в 

національній романній практиці є винятком.  

Д. Миличевич наголошує, що авторський досвід історії заснований на 

саркастичному парадоксі. Історія подається як рівень людського існування, що 

вимагає особистості, котра абсолютно «відбулася» і яку можна було б 

заперечити. Цей іронічний незбіг точок зору збагатив оповідну двовимірну 

картину: персонажі відтепер могли розглядатися у перспективі. Так у кінці 

роману на один рівень зведені всі герої твору: Стоян Благоєвич – символ 

одного століття історії, який безіменно похований на Вознесенському 

кладовищі, Біляна – Ремен Ягода завершує своє життя як повія. Црнамайка 

постає, ніби свята, чий досвід і знання про людське буття переважають навіть 

над сторічним Стояном24.  

                                           
24

 Жінка виголошує вирок: «Вона – повія» [382, 287], а останній завершальний удар у Білянине тіло 

означає своєрідну версію пекла на Землі, в якому покарання  відповідає вчиненому гріху [146, 457-458].  
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Голос автора прямо не присутній у тексті, але його легко почути у 

зв’язку з голосом  оповідача і персонажів, і ключем для цього є іронія. У 

романі вона існує на кількох рівнях, і основною особливістю її 

функціонування є «обернена дія». Передусім вона є засобом, за допомогою 

якого автор руйнує основи трактату оповідача. Іронія виявляється як у 

непослідовності історій старця, так і у високому стилі розповідей, в яких герої 

отримують нові імена: оповідач стає Аудитором, Стоян Благоєвич  – 

Ілюстрисимусом, а повія Біляна – Di dicke Ursula.  

Назва роману «Timor mortis» є короткою версією латинської фрази: 

«Timor mortis conturbat me» («страх смерті тривожить мене»)25. Стоян 

Благоєвич, повертаючись із площі, де було п’ятдесят повішених комуністів, 

висловлює оповідачеві свою думку щодо цього питання: «Страх смерті дуже 

старий. Старіший за смерть на одну секунду... я давно того страху не маю. 

Через Вас, Аудиторе, я його згадав» [382, 69]. У сербського письменника 

С.Селенича ці слова набувають нового змісту: безпорадність людини перед 

історією. У своєрідний спосіб автор розкриває концепт «смерті»: якими б 

словами не завуальовувались аморальні вчинки людей впродовж життя, на 

порозі смерті вони знову ж стають тими, ким вони є. Книга, яка спочатку мала 

називатися «Стоян Благоєвич», змінила назву на «Timor mortis». Ця зміна 

назви означає зміну підходу до історії і створення тексту. Автор перебуває у 

постійному хвилюванні, що матеріал не «підкорюється» оповідачеві, а «веде» 

його. Хід роману засвідчує поступовий перехід Драгана на авторську точку 

зору, а історичний вимір твору відкривається на основі незбігу їхніх позицій. 

Концептуальні герої роману через діалогізм, патичність, динамічність, 

екзистенційність, іронію і трагізм є репрезентаціями трьох взаємопов’язаних 

метаконцептів: «смерті», «історії» і «моральності». 

                                                                                                                                          

 
25 Вона часто з’являлася в середньовічній літературі, особливо у творах медитативної форми. Ця 

фраза вказувала на тріумф смерті над людиною незалежно від її статусу і становища в світі і звучала як 

певний заклик до людини поспішати чинити добрі справи. 
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3.3. «Фатальність» та «зло» – домінантні концепти у романі «Умисне 

вбивство» 

 

 Історичним тлом роману «Умисне вбивство» С. Селенича є прихід 

комуністів у 1945 р., а водночас, деструкція економічного, політичного і 

культурного життя країни. Зображуючи сербське суспільство перед Другою 

світовою війною, він показує картину зародження демократичної боротьби. 

С.Селенич звинувачує комуністів за блокування розвитку громадянського 

суспільства і тогочасної сербської націоналістичної сили за повернення до 

фальшивого ідеалу «народної» культури. Більше того, у романі сербський 

письменник висвітлює тему ірраціональності сучасних воєн.  

За роман «Умисне вбивство» (1993) автор 1994 р. здобув нагороду 

Національної бібліотеки Сербії як за найбільш читану книгу. «Усвідомивши, 

що зло повторюється,  і що посадження на палю є…балканським архетипом, – 

пише П. Палавестра, – він в «Умисному вбивстві» згадав власний біль…[366, 

200-201]. Сам С. Селенич в одному з  інтерв’ю так пояснює своє захоплення 

історією: «…Ми пережили одну політичну і я, би сказав, демографічну 

революцію. Протягом нашого життя ми пережили зовсім різні суспільні 

системи. Все це вмістилося в одне життя, яке настільки переповнене історією, 

що політика сприймалася як щось, що прямо втручається в наші долі…» [81, 

973]. 

Наратив побудований на основі подій 1992 року у Белграді, на який 

накладені санкції, і в якому відбуваються студентські демонстрації проти 

влади та її політики. Автор зіставляє ці сцени з картинами із 1944 р. Дія 

романа триває стільки, скільки і його написання – з квітня 1992 р. до літа 

1993р. У творі показане протистояння старих і нових ідей, генерацій, ціле 

життя спільноти, яка зникає у безглузді війни, революційний терор і 

непристосованість чужинців у новому середовищі, цілий світ у рамках історії, 
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яка повторюється. У романі присутні всі дійові особи драми письмеенника. У 

творі повторюються одні і ті ж долі та суспільні драми. П. Палавестра пише, 

що С. Селенич у своїх романах майже з точністю зображує одну і ту ж 

картину екзгумації загиблого молодого воїна, чим показує, що трагедія 

повторюється [366, 240]. Цей епізод можна назвати «мандрівним».  

Головна думка роману «Умисне вбивство» така ж, як і ідея Селеничевих 

воєнних записів, коротких есе, листів і коментарів, зібраних у книзі «Крок у 

дійсність». Це – драма сербського інтелектуала у роки громадянської війни. 

Автор подає картину духовної і цивілізаційної поразки, хроніку загибелі 

урбаністичної культури, історію політики, яка вщент розбила мрії Югославії.  

 У романi «Умисне вбивство» фатальнiсть розкривається через безсилля 

людини перед історією. Історія керує вчинками людей, вона ж і визначає 

кінець твору. У ньому також порушується проблема зла і моралі. Герої твору 

оповиті трагічністю, яка визначає хід роману і саму розв’язку. Дія 

відбувається у часи громадянської війни в Югославії. Головна героїня 

знаходить листи і щоденник своєї бабусі, яка жила у часи Другої світової 

війни. В «Умисному вбивстві» присутні елементи детективного роману: 

прагнучи написати книгу про історію кохання своєї бабусі, молода фотограф 

намагається дізнатися, хто її батько: зведений брат бабусі чи комісар. 

Фатальністю позначені всі герої: названий батько Єлени, який вішається у 

в’язниці, Іван, котрий через ревнощі вбиває комісара і чинить самогубство, 

Єлена, яка помирає у пансіонаті, Богдан, що гине на фронті, і самотня онука, 

котра, поховавши коханого, їде до Нової Зеландії.    

Доля всіх героїв сповнена втратами. У кожної з героїнь життя плине в 

різних напрямках, іноді події ідуть паралельно, хоча їх розділяють 50 років. 

Героїні, незважаючи на труднощі, намагаються боротися за себе і своїх 

рідних, проте зазнають поразки. 90-ті роки війни змінюються на 40-і – початок 

комуністичного режиму в Югославії. Історія не визнає права людини на 

недоторканність. С. Мацура вказує на те, що життя персонажів є двоплановим: 
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з одного боку, це особиста і родинна лінія, з другого – національна. Таким 

чином, виникає конфлікт чи зіткнення між людьми, які живуть кожен сам по 

собі. Літературознавець зазначає: «Неможливість контролювати власні долі, 

поразка у спробі ізоляції від історичних перипетій, які стирають все перед 

собою, є одним із фатумів героїв Селенича» [137, 172].  

Г. Божович звертає увагу на те, що «…персонажі письменника – це 

люди з недвозначно вираженою долею. Їхнє життя вирізняється подіями, без 

яких воно було б анонімним, а оповідь без них була б позбавлена справжньої 

серцевини…» [25, 8]. Завдяки елементам «нового історизму», події, описані у 

романі, дуже схожі на ті, які можуть трапитися і в наш час. Оповідь у творах 

Селенича зосереджена на особистості, яка є частиною великого механізму 

історії, яка перебуває під тиском історії, суспільства чи політики.  

У романі «Умисне вбивство» автору вдається показати злам суспільного 

світу, ідеологічного суспільства, політики як закономірної долі, все, 

включаючи досвід втраченої генерації, яка наприкінці ХХ століття 

знаходиться у процесі між незавершеною війною і небажаною війною, в якій 

змушена брати участь. Роман С. Селенича створений за принципом 

оформлення оповідей на тему долі окремої особистості і суспільства. Автор 

використовує принцип поєднання часів, а також узгодження голосів. Таким 

чином, герої твору підлягають тиску історії, але відчувають її кожен по-

різному. Оповідачі намагаються власний випадок із життя помістити в 

історичні рамки, і таким способом приходять до розуміння, що історія вирішує 

їхню долю. Занурені у неї не за своєю волею, герої роману сприймають її як 

світ, у якому все, що лишається – це розказувати власну історію. Поняття зла у 

романі автор розкриває у зв’язку його з мораллю та розпадом громадянського 

суспільства, а найважливіше – з його дезінтеграцією. У романі «Умисне 

вбивство» німець, який загубив багато людей, закохується у далеку від 

політики сербку. Усвідомлюючи, що єдиний шанс бути з нею – це звільнити її 

батька з в’язниці, він крадькома приносить йому зашморг. Тема морального 
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розпаду стосується і героїні роману Єлени, яка,  закохавшись в одного з тих, 

через кого її родина втратила будинок, майно, виправдовує свій зв’язок із ним 

прагненням врятувати батька, а згодом і бажанням жити краще. Проте і її доля 

закінчується трагічно: бажаючи втекти з Сербії, стати іншою за кордоном, 

вона, зрештою, розчаровується і розуміє, що втекти від історії неможливо. У 

листі до зведеного брата (а в минулому коханця) вона пише: «Це світ, Іване, у 

який легко входять крсмани, а ми – або з ними, або ніяк… Нові господарі світу 

говорять російською і американською, а ми, Іване, повинні або замовчати, або 

вивчити ті мови…[384, 182]. 

Фатальністю позначені життя Єлени і її зведеного брата Івана. За їхній 

любовний зв’язок настає відплата, яку кожен із них передчував: він завершує 

життя як вбивця і самогубець, а вона в самотності. Трагічність пов’язує 

кожного з персонажів роману, а також два періоди історії. У творі знову ж 

акцентується всепереможна сила зла. Єлена як представниця вищого 

прошарку суспільства боїться за своє майбутнє і їде за кордон, де 

«зустрічаються» два світи, дві культури. Єлена та Крсман – це своєрідне 

зіткнення двох різних культур і традицій. М. Петринська наголошує, що 

С.Селенич використовує контрасти задля того, щоб показати політичну 

картину, а також дві різні часові площини, аби розкрити тему людських 

цінностей [174, 35]. Автор зображує людей, які представляють старі та нові 

часи, де, з одного боку, декадентність, а з другого – грубість, положення у 

суспільстві і повага, чи втрата майна на користь тих, хто має військові заслуги 

та «правильні» політичні вподобання. В обох випадках присутній конформізм, 

любов, пристрасть, які б могли знівелювати ці контрасти, проте у романі цього 

не відбувається. Тема фатальності та зла у С. Селенича пов’язана також із 

проблемою зіткнення різних культур.  

Основною сферою зацікавлень автора є сербське громадянське 

суспільство, яке під тиском історичних подій приречене на зникнення, а з ним 

і всі попередні цінності, які воно не має змоги зберегти. Для С. Селенича 
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характерним є створення системи образів за допомогою трикутника, у якому 

два персонажі – представники громадянського суспільства, а третій – чужий. 

Жіночі персонажі у С. Селенича зазвичай не витримують цього протистояння 

культур, і вони є першою ознакою початку загибелі громадянського 

суспільства [267, 61]. Тому символічно, що Іван гвалтує Єлену, яка стала 

представницею нового класу. Слова Єлени «я ніколи не буду бідною» [384, 

158] є фатальним передчуттям згубної позиції її класу. Цю песимістичну візію 

доповнює той факт, що ця громадянська культурологічна свідомість і традиція 

тієї генерації, яка страждала у Другій світовій війні, все ж оформилась і 

приречена на загибель. Так  герої роману все одно лишаються носіями старого 

патріархального культурного  зразка. 

У цьому романі, як і в інших, герої є типовими для системи образів 

С.Селенича: в них є фізичні вади та сильно виражений сексуальний потяг. Це 

герої-аутсайдери, які претендують стати інсайдерами. Н. Прокич, згадуючи 

про С. Селенича і сербську драматичну традицію, вказує на цінність його 

літературного доробку, що виявляється, в першу чергу, в «… зображенні 

викривлень і викритті світових проблем у нашому середовищі… і завжди 

через певний вид некрофільської міфоманії… яка часто призводила до 

непотрібних жертв і нещасть» [185, 66].  

Особливістю автора є те, що у його романах велика увага 

зосереджується на зображенні самого центру Белграда – це «місце, де на 

найвищому національному рівні може переживатися історія, сучасність і 

минуле…» [81, 974]. Письменник переконаний у тому, що політика «ще досі 

великою мірою, наша доля»… [81, 980]. Через протистояння образів Селенич 

ставить питання, що у свідомості народу, якому він належить, є расово-

психологічного, що культурного і етно-психологічного, а також історичного. 

Так, Крсман як представник нової влади, не може розмірковувати про важливі 

речі, які виходять за межі категорії сили: «Молодий переможець. Гарний, 

сильний, милий і небезпечний. Романтичний, кривавий, втомлений від 
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вбивств. А зараз йому двадцять шість років. Вбив, – казали, – тисячу людей і 

обцілував тисячу жінок…» [384, 32]. В уявленні гордовитого менталітету 

нової історичної доби С. Селенич створив певні спільні засади: мовчазна 

сербська громадськість у трагічному зіткненні із носіями комуністичного руху 

опору, руйнівний наступ суворої революційної сили, поява нового гомообразу, 

який може пережити негаразди та ідея того, що громадянська війна може 

ніколи не скінчитися.  

Романи С. Селенича можна назвати оповідями про занепад 

громадянського суспільства. Через це в автора немає жодної щасливої 

розв’язки долі. Завершення «Умисного вбивства» містить ностальгійний та 

меланхолійний настрої: «Ставра ненавидів комуністів так, як може ненавидіти 

селянин тих, хто забирає, господар, який усе, що має, а має багато, накопичив 

із божою допомогою великою щоденною працею від ранку до ночі. Ставра був 

накопичувачем. Комуністи – руйнівниками і розорювачами. Але, окрім 

ненависті, він нічого не має…» [326, 122].   

Богдан і Єлена як представники іншої генерації намагаються осягнути 

складність стосунків між переможцями і переможеними. Героям не вдається 

дешифрувати формулу функціонування зла у тогочасному і новому часі, в 

якому вони зникнуть, як і ті, чию біографію намагалися відтворити. Їхня 

історія – це розповідь на ту ж саму історичну тему, їхнє кохання теж не має 

щасливого кінця через загибель Богдана на хорватській війні у ранніх 

дев’яностих ХХ сторіччя. Так, через п’ятдесят років історія повторюється у 

заздалегідь визначених координатах. Тема фатальності та зла пов’язана 

передусім із війною. «Війна, можна сказати, неминуча… заселила уяву 

чисельних, якщо не всіх сучасних сербських письменників, від Слободана 

Селенича («Умисне вбивство»), Горана Петровича («Облога церкви Святого 

Спаса») до Живоїна Павловича (посмертно видана книга оповідань «Болото»)» 

[171, 83].  
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 М. Пантич вказує на те, що «оповіді і романи майже цілої генерації 

сербських прозаїків 90-х років… позначені оповіддю про зловісні воєнні часи, 

але що також є їх спільною особливістю – із позиції оповідача маргінала, який 

терпить…» [171, 84], переносячи власний досвід у воєнну екзистенцію, на яку 

ніяк не може повпливати. У своєму останньому романі С. Селенич проводить 

зловісні паралелі між Другою світовою війною і розпадом Югославії 

наприкінці ХХ століття, виголошуючи діагноз політичної 

несвоєчасності.А.Татаренко, аналізуючи композицію романів 80-90-х рр. ХХ 

ст. слушно зауважує, що «хаос історії вривається у приватне життя героїв, 

відбираючи надію на можливість особистого щастя в епоху змін… пропущені 

крізь призму минулого події сучасності набувають іншого виміру та звучання» 

[228]. 

Р. Даєр вказує на те, що С. Селенич написав роман «Умисне вбивство» 

як «звучання голосів» [300]. Через письмові джерела письменник передає 

голоси Івана та Єлени, а через магнітофон – найстаршого свідка їхнього 

життя. Щоб оформити велику кількість людських голосів, С. Селенич подає 

від імені влади документи і списки 105 зрадників. Фінальним є голос видавця 

книги молодшої Єлени. В епілозі він розповідає про її подальшу долю. Читач 

«бачить» її біля могили масового поховання, де вона знайшла тіло Богдана.  

Концепт «фатальності» у романі «Умисне вбивство» С. Селенича має 

глибоко художній характер. Він позначений авторським баченням, адже 

письменник, на нашу думку, розкриває його як невідворотність історії, 

замкнене коло, в якому події, люди, війни змінюються, а окрема особистість є 

лише частиною єдиного механізму історії, де вона нічого не вирішує і не 

контролює, навіть, власної долі. Трагічність героїв і роману в цілому 

насамперед проявляється у насильному прагненні еліти вийти з життя 

суспільства. Автор показує зміни в суспільстві, де немає місця коханню і, 

навіть, внутрішній свободі особистості, а сила, політика і влада є його 

основними каталізаторами. Тема зла у романі розкривається насамперед у 
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дезінтеграції громадянського суспільства і глибоко пов’язана з його мораллю. 

Завдяки елементам нового історизму С. Селеничу вдалося створити той роман,  

який є актуальним і в сучасні часи. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проза С. Селенича характерна комбінуванням фантастичного і 

реального, наголосом на еросі, використанням документальних елементів. 

Наративна модель романів представлена нарацією від першої особи з 

прийомами ретроспекції. У романі «Батьки та предки» – це спогади та листи, в 

«Умисному вбивстві» – судові обвинувачення, свідчення свідків, спогади, 

заяви, листи, у творі «Timor mortis» –  щоденник, програма, рекламна вивіска, 

газетні статті. Простір романів – закритий (будинок у романі «Батьки та 

предки», квартира, будинок, будівля ТАНЮГ у романі «Умисне вбивство», 

квартира у романі «Timor mortis»). У фіналі нарація закінчується із 

завершенням сюжетних подій художнього світу. Автор використовує 

додаткові наративні прийоми: анахронію та аналепсиси («Батьки та предки», 

«Умисне вбивство»), багатоголосся, ретардацію шляхом введення в художній 

твір вставних письмових свідчень та епізодів («Умисне вбивство»). У романі 

«Timor mortis» теж присутні аналепсиси (факти наративної історії, що 

стосуються Стояна і Црнамайки, є додатковими стосовно основного розвитку 

подій), анізохронія, текст диференціюється за ознаками відповідності часу, 

паузи. У всіх творах актуалізується категорія наративної модальності, 

кількість інформації регулюється через декілька фільтражів, тобто пов’язана з 

обізнаністю того чи іншого героя-наратора. Наративні структури – нелінійні. 

Вчинки другорядних героїв передаються крізь призму оцінки нараторів. Через 

персонажів-нараторів відбувається індивідуалізація історії. Фокалізація – 

внутрішня. Роман «Батьки та предки» характеризується закритістю у 

майбутнє, фіксованим внутрішнім часом оповіді довжиною в двадцять років і 
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часом самої рамки. «Умисне вбивство» – відкритістю у майбутнє і 

фіксованим, внутрішнім часом оповіді; символічна трагічна смерть Буліки у 

романі «Timor mortis» свідчить про його закритість у майбутнє, час оповіді 

охоплює з 13 жовтня по 18 листопада 1944 року і час, що охоплює щоденник 

Стояна Благоєвича з 1861 по 1881 р. (останній запис збігається зі смертю сина 

Станка), часові шари переплітаються. У романі «Батьки та предки» – кілька 

експліцитних нараторів, які мають статус літературних героїв (гомодієгетичні 

наратори в екстрадієгетичній ситуації: Стеван та Елізабет). Йдеться про 

наратора, який розповідає історію, де сам проявляється подвійно: і як 

персонаж, і як викладова інстанція,  що прагне до максимального 

відсторонення від безпосередньої подієвості задля створення враження 

цілковитої об’єктивності розповіді «про себе». «Умисне вбивство» 

характеризується великою кількістю експліцитних нараторів, які мають статус 

літературних героїв (гомодієгетичні наратори в екстрадієгетичній ситуації): 

пан Койович, Єлена, Йован і Буліка, які інколи проявляють себе як 

гетеродієгетичні. У романі «Timor mortis» – два основних експліцитних 

гомодієгетичних наратори в інтрадієгетичній ситуації (Ілюстрисимус та 

Аудитор), інколи Аудитор виконує функцію гетеродієгетичного наратора в 

екстрадієгетичній ситуації, другорядні гомодієгетичні наратори в 

інтрадієгетичній ситуації (Црнамайка, Любан Єднак).  Рамковий наратив 

(«Батьки та предки»), прийоми ретроспекції, копіювання (Єлена – бабуся та 

онука в «Умисному вбивстві», Чіча) i множинність імен (Чіча – Ілюстрисимус 

– Стоян, Біляна – Румен-Ягода – Die Dicke Ursula), циклічність у формальному 

і змістовому плані пов’язують минуле і теперішнє, герої повторюють долі 

своїх предків. Завдяки такій оповідній моделі автор здійснив історичне 

поєднання різних генерацій.  

На противагу «провінційній» прозі «нового стилю» з’являється проза 

нової орієнтації – урбаністична, белградська, спрямована на універсальні 

теми.  
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РОЗДІЛ 4 

ГОМОДІЄГЕТИЧНА ОПОВІДЬ ТА ІСТОРІЯ ЯК ТРАВМА У 

ТВОРЧОСТІ  Д. АЛБАХАРІ 

 

4.1. Автодієгетичність романів «Снігова людина» та «Принада» – засіб 

формування елементу автобіографізму 

 

Давид Албахарі (15 березня 1948, Печ, Югославія) – відомий сербський 

письменник єврейського походження, есеїст, перекладач, який більше ніж 

десять років жив в екзилі в Канаді. Вивчаючи англістику в Белградському 

університеті, перекладав В. Набокова, Дж. Апдайка, С. Беллоу, Т. Пінчона, 

М.Етвуд, С. Кейн, К. Юнга. Він покинув країну в 1994 р., коли Югославія 

розпадалася в етнічній війні. З 1995 по 1997 рр. Д. Албахарі написав три 

книги, відомі як «канадський цикл романів»: «Снігова людина» (1995), 

«Принада» (1996) та «Темрява» (1997). Перебуваючи далеко за межами своєї 

батьківщини, Д. Албахарі у своїх романах показав, як місце та історія 

вплинули на особистий ідентитет.  

Стиль його ранньої прози мав експериментальний і антиреалістичний, 

фрагментарний і часто навіть – автопоетичний характер – ближчий до 

ліричного, аніж до епічного наративу. На творчість сербського письменника 

вплинули соціальні зміни та етнічні кліше, що панували в колишній Югославії 

і, які він трансформував у своїй прозі. Д. Албахарі також по-іншому поглянув 

на статус автора, відмовившись від невизначеної суб’єктивної позиції і 

зробивши своє «я» всеохопним. Виступаючи поза угрупуваннями і течіями, 

письменник був одним із тих, хто своїми творами започаткував основу для 

«молодопрозівців», константами творчості яких згодом стануть пошук нових 

форм, відкидання лінійної нарації, розширення іронічного і пародійного 

шарів. Характерні для них пошуки у формальній сфері дали підстави 

Д.Станоєвичу назвати їх «формістами» [226, 139]. А. Татаренко, слідом за 
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С.Дам’яновим, пише про мінімалістичний концепт, із яким пов’язані 

формальні експерименти «молодопрозівців» наприкінці 70-х-початку-80-х рр. 

ХХ ст., і одним із пропагандистів якого був Д. Албахарі [226, 4]. Пропаговане 

ним «коротке оповідання» Д. Станоєвич називає контржанром й визначає як 

таке, що повністю вміщується на газетній шпальті [219]. Завдяки його 

наративним експериментам у рамках «короткого оповідання», «короткого 

короткого оповідання», «короткого короткого короткого оповідання»26, читачі 

ознайомилися з творчістю представників американського постмодернізму – 

класиків short story, наративні стратегії яких були застосовані на сербському 

ґрунті.  

Загалом можна виокремити два періоди творчості Д. Албахарі: перший – 

з 1973 по 1993рр., охоплює всі романи й оповідання, написані до від’їзду до 

Канади. Його роман «Цинк» (1988) вважається найбільш характерним 

прикладом першого періоду творчості письменника. Сам Д. Албахарі зазначає, 

що він написаний наприкінці періоду, в якому вірили, що можливо жити без 

історії. Автор виражає ностальгію за світом, який назавжди втрачений. 

Другий період починається з короткого роману «Снігова людина» (1995) 

і включає такі чотири романи: «Принада» (1996), «Темрява» (1997), «Гец і 

Маєр» (1998) і «Мандрівник по світу» (2001).  

У творі «Принада» зображено період громадянських воєн в Югославії.  

Герой-наратор переживає особисту трагедію: смерть матері і переїзд до 

Канади. Це наратив-фрейм, у якому рамка охоплює один день, коли наратор 

прослуховує записи голосу матері на магнітофонній плівці. Вставна оповідь – 

це історія матері емігранта.  

У романі «Снігова людина» автор намагається відокремитись від 

наратора. У будь-якому разі обидва твори сербського письменника написані 

від першої особи і мають схожий формат: книга написана одним абзацом і 

наратором є чоловік – інтелектуал, який їде до Канади через війну в колишній 

                                           
26 так сам Д. Албахарі назвав жанрові модифікації новели. 
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Югославії. Читач спостерігає рух внутрішніх переживань героя, який 

одночасно є оповідачем художнього світу (автодієгетичний наратор): від 

страху, через байдужість до відчаю і відчуження.  

Історія, про яку у своїх романах пише Д. Албахарі, має негативну 

конотацію. Він показує втрату ілюзій, яка вплинула як на життя, так і на 

творчість. Актуальні історичні та політичні події він зображує у досить 

метафоричний спосіб: за допомогою іронії та звертаючись до дрібних деталей. 

Історія у романах Д. Албахарі є тією рушійною силою, яка вирішує долі 

героїв. Тексти сповнені ностальгії, а подекуди надії, переживання через втрату 

самовизначення, відчуття неприналежності. Усвідомлення себе чужим у 

новому середовищі й травматичні спогади призводять до внутрішнього 

напруження персонажів-нараторів, що  пронизують всю оповідь.  

У тих випадках, коли оповідь ведеться від імені героя через 

посередництво його мовлення, герой-оповідач, як правило, ставить у центр 

оповіді якийсь фрагмент власного життя27. Один і той самий персонаж 

виконує подвійну функцію: він є героєм-оповідачем, який безпосередньо діє у 

творі. За словами О. Ткачука, єдиною призмою, через яку пропускається 

головна подія оповіді, є свідомість героя, котру можна назвати «головною 

свідомістю – фокалізатором, рефлектором, носієм, творцем точки зору… через 

яку сприймаються ситуації і події» [232, 30].  

Письменник може з’являтися у будь-якiй авторськiй позиції, може 

зображувати реальнi моменти свого життя чи робити на них алюзiї. У 

художній літературі часто зустрічаються автобіографічні оповіді від першої 

особи, яким притаманна референтність (відповідність особам, предметам і 

явищам реального світу). У художній автобіографії присутні автобіографічний 

герой, який не завжди є відображенням автора, ліричні відступи, специфічні 

критерії у відборі матеріалу, елементи вимислу й узагальнення [36, 5-28]. 

                                           
27 Такий автодієгетичний наратив, за термінологією Ж. Женетта, зводиться до точки зору одного 

персонажа-наратора. Таким чином, увесь матеріал пропускається через його сприйняття, внутрішньо 

фокалізується [72, 254]. 
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Ф.Лежин виділяє такі критерії автобіографічних текстів: форму мови 

(розповідь як основа прози);  об’єкт зображення (індивідуальне життя, історія 

особистості); позицію автора (ідентичність автора й оповідача); позицію 

оповідача (ідентичність автора головному герою, ретроспективна перспектива 

оповіді) [346].  

     Автобіографізм може існувати імпліцитно, про що пише М. Медарич: 

«Автобіографізм – стилістично маркований літературний прийом, що ... 

виявляється у текстах, які самі по собі не є автобіографією…» [139, 5]. Іноді 

вживається термін «сповідальний автобіографізм» і застосовується до тих 

текстів, у яких «установка на сповідь стає домінуючою…виникає ефект 

дотику до больових точок особистості автора» [92, 170]. У таких випадках 

художній текст «зводиться до життєвих «травм» і нав’язливих ідей 

письменника» [346]. Ф. Карпов у книзі «Авторологія» дає найбільш точне 

розуміння поняття автобіографізму: це трансформація автором «життєвого 

матеріалу» відповідно до світобачення  [92].  

Цінною для нашої розвідки є стаття Ю. Писаренко «Особливості 

автобіографічного дискурсу у хорватській жіночій прозі 80-90-их рр. ХХ ст.» 

[177]. Дослідниця зауважує, що в постмодернізмі різниця між автобіографією 

та автобіографічним письмом полягає в тому, що в «класичній автобіографії 

автор вірить у можливість копії автентичної дійсності [177]. Хорватська 

дослідниця Д. Ораїч Толич, аналізуючи хорватську літературу 90-х рр., 

говорить про актуальність у цей час  «автобіографічного письма» [363, 321].  

У 80-90-ті рр. ХХ ст. сербські письменники застосовують 

«автобіографічні літературні ігри» і використовують їх у створенні тексту, в 

якому поєднуються правда та вигадка. Автобіографічна проза кінця ХХ 

століття не опирається на поняття правдивості та достовірності. Явище 

«симуляції автобіографії» дозволяє говорити про так звану «автофікцію» 
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(термін Ж.Женетта)28 [92], що передбачає оповідь від першої особи. Тема 

автобіографічності творів сербського письменника є недостатньо вивченою. 

До аналізу романів Д. Албахарі зверталися такі літературознавці, як 

Г.Тодорич, А. Гессен (тема голокосту й пам’яті про нього), К. Бугарчич, 

В.Рибнікар, Г. Горуп, Т. Алексич (історична тема, тема екзилу), А. Татаренко, 

В. Лопічич та М. Костич (сербський історичний роман ХХ ст., загальна 

характеристика творчості) та ін. 

Р. Дж. Горуп – лекторка Колумбійського університету та дослідниця 

літератури народів Югославії XIX – XX ст. і сучасної сербської літератури – 

пише, що останні десятиліття XX ст. є періодом, коли величезна кількість 

молодих талановитих людей покидають країну в прагненні втекти від 

громадянської війни і тих екзистенційних проблем, які почали хвилювати їх у 

ті часи. Серед них був і Д. Албахарі. У «Новій воєнній прозі» М. Пантич 

наголошує, що «сербська література ХХ сторіччя більшою мірою якщо не 

критична, то написана в ім’я воєнного досвіду як у тематичному, так і в 

епістемологічному сенсі» [367].  

 Втрата коріння, національності і мови пояснює, чому романи 

Д.Албахарі можна певною мірою назвати автобіографічними. У творах 

«Снігова людина» та «Принада» порушується тема війни, самовизначення, яка 

б мала виражати кризу письменника стосовно до можливості акту оповіді і 

пам’яті через процес писання» [396]. Так історія Югославії і Сербії постає 

проблемою естетики й етики сучасної доби.  

У романі «Снігова людина» немає імен, назв міст та країн, проте 

зрозуміло, що герой книги, який є письменником, приїжджає з країни, де 

                                           
28 Розрізнення автобіографії та псевдобіографії став основоположним для класифікації Ж. Женетта 

(«Fiction ed diction», 1991). Вчений виділяє п’ять наративних трикутників, один із яких – це тип відношень: 

автор ідентичний художньому герою, проте не наратору, а оповідач тотожний художньому герою (так звана 

автофікція) [346].  
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велася війна, на новий континент, що насправді виявляється новим світом…» 

[115]. Використання першої особи у творі цілком відповідає канонам 

оповідної манери XX століття. Як зізнається автор в особистому листуванні, 

для нього така манера має трохи інше значення: у першому своєму романі, 

написаному на чужині, він відчував гостру необхідність писати від себе. 

Д.Албахарі не міг спинити себе до моменту, поки герой роману не здійснює 

акт переходу в нову реальність, а насправді вчиняє самогубство. Цей підхід до 

написання роману, автодієгетичний наратор, певний алгоритм літературних і 

мовних засобів (фраза «тут таки і постарію» [2]), деталізація створюють ефект 

достовірності та причетності. Автодієгетичність надає роману «Снігова 

людина» ознак психологізму: заглибленість у душу персонажа-наратора, 

зосередженість не на подієвому сюжеті, а на внутрішньому, відстежування 

всіх порухів душі героя, спроби  розкрити його роздуми і мотивацію вчинків, 

показати внутрішні колізії. У першій особі читач легко розпізнає безіменного 

наратора [310, 4]. 

В інтерв’ю 2003 року з нагоди публікації книги «Інша мова» (2003) 

автор зазначає, що завжди пише про життя, яке він знає найкраще, але 

наголошує на його фальсифікації кожного разу, аби воно підходило його 

історії [274, 12]. Історія в романі є частиною минулого письменника. Спроба 

оформлення власного минулого у книгу стала шляхом подолання 

індивідуального травматичного досвіду. Вона підтверджує вислів автора 

аналітичного психоаналізу Ж. Лакана: «Історія – це не минуле. Історія – 

минуле лише настільки, наскільки минуле історизовано в теперішньому» [122, 

20]. Наратологічна система роману є способом перетворити історію на 

терапевтичну практику. Історія суб’єкта пишеться для себе та для іншого. 

Відбувається асиміляція свідомості індивіда в динаміці цілої групи [234, 296].  

Для дослідження наративної ситуації романів можна застосувати такі 

категорії: час, рівні та особа нарації [72, 226]. Кожна розказана історія вимагає 

прив’язування до конкретного часу наративного акту. «Снігова людина» 
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вийшла друком 1995-го, через рік після еміграції письменника до Канади. 

Невипадково це роман про досвід письменника-емігранта, який приїжджає до 

Канади, про тамтешнє академічне середовище, бездомність, втечу від історії і 

втрату ідентичності: «Я все життя ненавидів академічний клас, а зараз сидів у 

самому осередку академічного життя, відчував, як воно пульсує навколо мене 

і був змушений прикидатися, що не ненавиджу його…» [2].  

М. Радулович вказує на те, що у внутрішній хронотоп романів молодих 

письменників ХХ ст. введений час, який не є ані історичним, ані внутрішньо 

психологічним: «Реальний суспільний, історичний і фізичний час, у якому 

розвиваються і проживають свою духовну драму персонажі цих романів, 

викликаний, як космічна безчасовість, як антивічність» [188, 24]. Це 

зображення духовної ситуації сучасної людини у розчиненому історичному і 

внутрішньому духовному часі, у безчасовості й антивічності. У романі 

«Снігова людина» увага зосереджується на розмаїтті просторово-часових 

комплексів, які визначають координати художнього світу, що наділені 

власними характеристиками. Так, хронотоп міста у романі відтворює 

абстрактний час: досить повільний на початку та пришвидчений наприкінці 

роману. Епізоди досить монотонні, проте перериваються неочікуваними 

думками чи бажаннями героя. Тло роману досить специфічне та невизначене, 

що пов’язано з відсутністю назви міста, куди переїжджає герой, чи вулиць, 

якими він ходить кожного дня. Час у цьому художньому світі постає як 

багатовимірна категорія. Це пояснюється наявністю розбіжності між тим, коли 

відбулись згадані події (війна в Сербії) і тим, коли про них повідомив наратор 

(як свідок і учасник тих подій чи, вірогідніше, інформатор, який довідався про 

них). Це утворює логічний ланцюжок подій: причина, з якої головний герой 

став емігрантом, та її наслідок. Художній час твору залежить у цьому випадку 

не від його наповненості важливими подіями, а від внутрішнього напруження 

головного героя. Художній простір у романі розмикається у широкий світ 

засобами ретроспекції (спогади про свій край), порівнянням деталей одного 
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простору з іншим. Хронотоп у романі Д. Албахарі «Снігова людина» 

представлений у виді суб’єкта: головний герой перебуває в певних 

просторово-часових обставинах; локусу: місця дії; хроносу: часу дії, а також у 

вигляді алгоритму розвитку дії: спокійне й тихе життя професора замінюється 

на абсолютно нове та чуже в іншій країні. Атмосфера тривоги, створена за 

допомогою єдиної важливої фрази на початку роману «тут і постарію…», 

спрямовує подальший розвиток сюжету і героя в ньому, а також напружує 

оповідь. Алгоритм дії роману включає в себе і суть конфлікту у творі: «я» – 

«світ», «своє» – «чуже». Важлива увага надається самим речам у тексті. Цей 

факт зауважує Ю. Руднєв, який вказує на те, що «…наявність предметів лише 

констатує наявність простору. Структурна організація його починається тоді, 

коли проявляється друга основна властивість речі – час» [198, 82]. Герой 

зазначає: «Все, що колись мав, залишилось у втраченому часі» [2, 44].  

Ще однією особливістю твору є те, що формально Д. Албахарі виділяє 

деякі слова (як правило, курсивом): «… А моє життя розпалося паралельно з 

історією мого краю, мого колишнього краю, мушу додати…» [2]. Автор 

вважає за потрібне виділяти не лише певними мовними зворотами важливі для 

нього речі, а й формально підкреслювати їх, щоб якнайпереконливіше 

виразити біль та ті почуття, які у певну секунду для нього є важливими. У 

такий спосіб письменник інтимізує оповідь і робить її ще більш відвертою. 

Роман «Снігова людина» представлений інтрадієгетичним рівнем оповіді та 

автодієгетичним наратором – оповідач є героєм власної оповіді (за 

Ж.Женеттом).  

 «Принада» є своєрідним продовженням «Снігової людини». Наратором 

виступає авторове alter ego. Він опиняється в екзилі в Канаді, в орендованому 

будинку. А. Татаренко, аналізуючи сербські романи 80-х – 90-х років, зокрема 

і «Принаду», вказує, що це твір із «великою питомою вагою автобіографічного 

елементу…» [228], побудований таким чином, що вільна фабула, а точніше, 

фрагменти нарації зв’язані спогадами чи думками автора. 
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Для Д. Албахарі у романі «Принада» характерним є застосування  

автобіографічної перспективи, де наратор та головна героїня – мати – 

тотожні29. У сербського письменника суб’єктивна форма відчуження 

особистості митця проявляється через занурення в самоаналіз, пошук власної 

ідентичності. Саме це призвело до того, що він використав факти власного 

життя як матеріал для створення художньої реальності. І тому більшість 

дослідників його прози вважає, що твір містить елементи автобіографічності. 

У романі створена досить складна наративна модель – першоособовий 

автодієгетичний наратив сина розмикається наративом матері. Авторська 

свідомість виявляється на двох рівнях: від оповідача-автора, який оцінює 

пережите, і автобіографічної героїні – безпосереднього учасника подій і 

об’єкта авторської рефлексії. Оповідач у романі персоніфікований, автор 

віддає право голосу своєму героєві. Оповідь від першої особи переконує 

читача у достовірності зображеного, за допомогою наратора скорочується 

дистанція між автором і читачем. Окрім двох рівнів оповіді – прослуховування 

магнітофонної плівки і розмови з матір’ю, існує і третій – діалоги з 

Дональдом. В інтерв’ю під назвою «Приховати того, хто від мене говорить», 

розповідаючи про першу особу у своїх романах, сербський письменник 

зазначає: «Мені здається, що багато своїх оповідей і романів я написав, щоб 

справді приховати того, хто говорить від мого імені… Адже постмодернізм 

дозволяє Вам бути більше, ніж одним письменником, коли Ви пишете свої 

книги… Письменник має бути всіма особами, яких описує…» [320]. 

На відміну від «Принади», оповідач «Снігової людини» зосереджений 

лише на собі. М. Ткачук відзначав певну обмеженість суб’єктивної форми 

викладу, гомодієгетичний оповідач, «на відміну від імперсонального 

всезнаючого автора-медіума, не може вільно переміщуватись у часі й 

просторі» [232, 427]. Наратори обох романів – імпліцитні: вони сприймають 

                                           
29 тобто другий та третій типи автобіографічної прози за Ж. Женеттом 
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усі події крізь призму власної свідомості та підсвідомості. Відтак автор 

використовує прийом внутрішньої фокалізації.  

Д. Албахарі застосовує деякі інструменти організації автобіографічного 

наративу: у «Принаді» наявні два суб’єкти викладу – син і мати, один із яких 

оцінює пережите з певної часової дистанції. У цьому романі Д. Албахарі 

обирає дещо складнішу дискурсивну форму передачі подій, аніж у «Сніговій 

людині»: оповідь першоособового наратора (голоси автодієгетичного 

наратора-персонажа та наратора-персонажа-свідка).  

Образ матері у «Принаді» є узагальненим історичним типом. Це сербка, 

яка, вийшовши заміж, переходить у єврейську віру в часи Другої світової 

війни. Єврейська тема, а також тема голокосту (жертвою якого став перший 

чоловік героїні) не набуває подальшого розвитку в тексті, проте вона ставить 

образ матері у контекст аутсайдерства й екзилу, що зрештою відображається і 

на фіктивній автобіографії сина. Герой пише свою сповідь у канадській 

діаспорі у формі розмови із новим другом Дональдом, канадським 

письменником. Наратор робить спробу пояснити історію через 

інтертекстуальну алюзію на літературу минулого, особливо на роман Д. Кіша і 

його поетику. Фрагментарність спогадів  переноситься наратором на власну 

аналітику каузальності як основу до розуміння початку воєн 1990-х рр. 

Нараторова репресована свідомість маскується «голосом» матері, збереженого 

на старих магнітофонних плівках з 1980-го року (рік смерті Тіто). Функція 

образу матері у структурі оповіді метафорична: мати і пам’ять є основою 

будь-якого ідентитету. Втрата її самовизначення відбувається через втрату 

країни. Спогади наратора про матір структуровані переважно на основі її 

оповіді на магнітофонній плівці. Але одного разу наратор зупиняє плівку і 

звертається до особистих спогадів про полеміку з матір’ю на тему мови: 

«Якби словами можна було розказати життя, воно більше не існувало б…» 

[276, 129].  
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Роман «Принада» можна розкласти на два наративні рівні: 

екстрадієгетичний та інтрадієгетичний30. Екстрадієгетична нарація 

представлена як літературний твір – роман із елементами автобіографізму. 

Інтрадієгетична нарація передається в тексті через записану на магнітофонній 

плівці оповідь матері та листи. Рамка представлена гомодієгетичним типом 

оповіді (автодієгетичним), коли оповідач є героєм власної оповіді. 

Темпоральна  сугестивність і розмитість спричиняє тяжіння до суб’єктивності 

і встановлює зв’язок між нараторами. Гомодієгетичність демонструє 

особливий вид «причетності» до подій того часу. Прослуховування голосу 

матері повертає наратора в царину психіки, куди він більше не бажає 

повертатися. Це відбувається наприкінці оповіді наратора, коли наратору-

героєві майже вдалося асимілюватися у чужій країні і відчути, що він «свій». 

Цей момент оповіді виражає підсвідомий зв’язок наратора з матір’ю як 

символом його «особистого і національного самовизначення» [396]. Короткий 

опис змісту манускрипту зводиться до нараторової життєвої історії: книга – це 

автобіографія; він пише про війну в Югославії й усвідомлює, що його 

життєвий досвід – повторення життя матері у подібних історичних 

обставинах. Голос матері є підтвердженням існування самого наратора. Так 

доля письменника переплітається із долею вигнанця/аутсайдера. Через цю 

заміну наратор зрештою втрачає ту систему цінностей, на якій трималося його 

самовизначення до зустрічі з Дональдом. Задля нового початку нараторові 

лишається порожнеча, тому він приходить до поліфонічності форми 

(двоголосся за Бахтіним): сповіді матері і наратора. Проте ця поліфонічність 

оманлива, на що вказує С. Владів-Гловер: «Голос матері пасивний, не 

дискурсивний, майже буквально «заморожений» як символ (символ 

підсвідомого), сталий у часі і представляє лише якийсь вид тригера» [396], що 

виконує функцію «голосових» роздумів сина-наратора. Текст відображає 

                                           
30 За Ж. Женеттом [див. 72, 218]. 
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історію непростого життя матері та сина, через сприйняття яких зображено 

жахіття війни, екзил, страх і втрати.  

Зв’язок змісту «Принади» із біографією автора виражається в описі 

життєвого шляху родини. У творах із родинного циклу, написаних до від’їзду 

до Канади, сім’я наратора веде самотнє життя, дотримуючись єврейських 

традицій, оточена людьми різних культур і чужими спогадами. Здається, герої 

можуть відчути свою повноту лише у колі найближчих родичів. У цьому сенсі 

вони живуть у стані внутрішнього екзилу. «Переїзд до Канади лише посилює 

відчуття неприналежності у наратора» [170, 4]. Наратори не відчувають 

ностальгії за старими часами, проте втрата ідентичності є трагічною. Вони 

одночасно починають існувати в реальності, пам’яті й думках. 

У білоруському часописі «Літературні Балкани» в інтерв’ю М. Пантича з 

Д. Албахарі письменник згадує свою сім’ю, зокрема батька, і зізнається: «Він 

жив у Дорчолі, вивчав медицину в Загребі, отримав роботу лікаря у Ніші, де 

він був, коли почалася війна… був ув’язнений як воєнний лікар і відправлений 

до табору…[170, 185-186]. Перша дружина і двоє дітей батька були вбиті в 

1941 – 1942 рр., коли німці звільняли Сербію від євреїв. Мати автора, яка 

народилася в Боснії і жила в Сербії з чоловіком-євреєм, шукала притулку для 

себе і своїх дітей. Коли вони переїхали до Белграда, німці застрелили 

чоловіка, двоє синів загинули в залізничній аварії. В. Лопічич та М. Костич у 

дослідженні «Мультицентрична особистість Д. Албахарі: єврейський 

сербсько-канадський письменник» із цього приводу зазначають: «… Колекція 

коротких оповідань «Опис смерті» (1982) і пізніші романи «Цинк» (1988) і 

Принада» (1996) мають справу з образами батька та матері, 

індивідуалізованими і водночас  універсалізованими у своєму тихому 

мовчанні…» [349, 227].  

Т. Алексич у статті «Виплутування Себе з Історії: «Принада» Давида 

Албахарі» пише, що цей роман – «фіктивна автобіографія… інтроспективна 

особиста подорож крізь історію, пам’ять, мову і умови екзилу…» [279, 54]. 
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Дослідниця помічає схожість наратора і самого письменника: через війни він 

покидає рідну Сербію і їде до Канади, де йому не вдається повністю 

інтегруватися у нові культурологічні умови. Прийняти свою нову ідентичність  

означає прийняти і своє справжнє самовизначення разом із історією і 

пам’яттю, усім тим, від чого він намагався втекти в екзил. У будь-якому разі 

ця дорога приведе його до матері. Як і персонаж-наратор, сербський 

письменник з 1994 року живе з родиною в Калгарі (Канада). Наратори-

персонажі обох романів – письменники в еміграції, і вони мають єврейське 

походження, як і сам автор. 

Д. Албахарі та персонажа-наратора пов’язує також місто Земун. 1964 р. 

автор закінчив там гімназію. Земун неодноразово згадується у самому тексті 

роману. В інтерв’ю «Давид Албахарі – Земун – це місто у місті» письменник 

свідчить: «Легко писати про Земун, бо це місто, яке я люблю і в якому 

почуваю себе щасливим… З іншого боку, зважаючи на те, що пишу у Калгарі, 

який далеко звідси, мені важко, адже це пробуджує море спогадів…» [385, 39].  

Наратор «Снігової людини» переймається проблемою мови, що є одною 

з лейтмотивних ідей творчості і біографії письменника: «Якийсь філософ 

одного разу звернув увагу, що людину найбільше може звести з розуму 

переконання, що вона володіє мовою, хоча мова насправді володіє нами. Це  я 

добре відчув протягом двох років у Канаді» [385, 45]. Автора також хвилює 

тема історії та травми, що є логічним, зважаючи на його статус емігранта:  

«Стільки зусиль я мусив прикласти, щоб [зрозуміти], хто був із ким і хто 

проти кого у Югославії протягом Другої світової війни, потім протягом 

громадянської війни, яка ще досі продовжувалася…» [385, 78]. 

 Прийоми фрагментарності наративної структури, деталізації у процесі 

характеротворення, використані прозаїком із метою наголосити не на історії в 

творах, а на їхньому психологічному сюжеті. Якщо звернутися до класифікації 

точок зору Ж. Женетта, то можна відзначити, що в цьому випадку структура 

наративу функціонує у формі внутрішньої фокалізації на нараторовi [72, 206]. 
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Наративна стратегія автора передбачає мінімум зовнішніх подій, сюжет 

рухають насамперед внутрішні переживання і почуття героя-наратора.  

 Таким чином, слід відзначити, що форма гомодієгетичного 

(автодієгетичного) наративу є засобом формування елементу автобіографізму 

у романах Д. Албахарі. В автодієгетичному наративі головна роль відводиться 

точці зору персонажа-наратора, яка визначає всю оповідну композицію 

романів. Відповідно у гомодієгезисі автора виділяємо автодієгезис, коли 

наратор є сам героєм оповідуваної ним історії.  

Торкаючись теми форми, до якої Д. Албахарі звертається у своїх книгах 

на еміграції, він говорить про стислість, використання техніки «одного 

абзацу», що є певною «пасткою» для читача, своєрідним лабіринтом. Цю 

техніку «одного роману» він використовує в шістьох своїх романах. Як він сам 

зізнається в одному зі своїх інтерв’ю,  «це частково стало наслідком впливу 

В.Фолкнера, Т. Бернарда та Х. Сарамаго, які були схильними до довгих речень 

та великих абзаців. За допомогою цієї техніки я приводжу читача до 

лабіринту, єдиний вихід із якого – тільки наприкінці роману» [320].          

 Отже, у «Сніговій людині» та «Принаді» можна виділити такі форми 

прояву автобіографізму: проекція психології, перенесення душевних якостей 

автора на персонажів; сюжетно-подієвий зв’язок між біографією авторського 

«я» і його героями; наявність основних мотивів, ситуацій, які мають 

лейтмотивний характер. Аналіз його романів побудований на основі поняття 

«автобіографізму», яке є стилістично маркованим прийомом, що 

використовується у творах, які не є автобіографіями і такими не задумувались. 

У таких наративах автор виступає з позиції емпіричної особи, а свою появу у 

творі маркує спеціальними сигналами, роль яких виконують біографічні дані. 

Автобіографізм надає змогу сербському письменнику якнайкраще простежити 

процес становлення власної особистості в нових умовах еміграції, дослідити 

власні проблеми та причини їхнього виникнення і в такий спосіб, можливо, їх 

позбутися. У зазначених творах біографічні факти отримують нове втілення: 



157 

 

окремі події з життя автора трапляються з героями-нараторами творів (події 

Другої світової та громадянської війни в «Сніговій людині» та «Принаді»), на 

загал виносяться особисті переживання та емоції: відчуження та травма 

(функція самовираження). Проте, на нашу думку, одна з основних функцій – 

це постмодерністська гра з читачем, який проводить паралелі між 

змодельованими фактами та подіями у творі і біографічними даними 

письменника (ігрова функція). Прийом автобіографізму використовується 

Д.Албахарі задля створення наративу, насиченого роздумами та багатого на 

аналіз про життя на чужині, жахіття війни, почуття самотності, відчуження, 

травми та втрати самовизначення («Снігова людина» та «Принада»). У 

«Принаді» через посередництво автодієгетичних нараторів автор розкриває 

своє бачення історії і травмованого покоління, підтверджує думку про 

циклічність історії і можливість її повторення. Через використання прийомів 

та функцій автобіографізму (референтність, психологізм, я-наратив) 

відбувається глибоке розкриття особистого «я» автора через героїв-нараторів. 

У «Принаді»  автобіографізм береться за основу для написання твору-спогаду 

про матір. Проте і «Снігова людина», і «Принада» – це рефлексія з приводу 

свого минулого, намагання знайти причини змін, які відбулися в житті 

письменника. Романи нагадують фіктивну автобіографію. Використання  

автобіографізму апріорі передбачає введення в дієгезис наратора 

гомодієгетичного типу, що є й учасником подій історії, про яку розповідає. Я-

нарація сприяє самореалізації авторського «я» в результаті його проекції на 

художній наратив.  

 

4.2. Відчуження та травма – компоненти авторської концептосфери 

(«Снігова людина», «Гец і Маєр» 

 

     Роман «Снігова людина» Д. Албахарі – це твір про еміграцію, сум, 

бажання повернутися додому. Це роман «я-форми»,  героєм якого виступає 
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сам письменник. Він є митцем, який емігрує з країни, де велася війна, на 

новий континент, що стає для нього абсолютно чужим. Відомо, що держава 

письменника знаходиться десь на кордоні Середньої та Східної Європи 

(згадуються Дунай та Балкани) і розпалася у кривавій ворожнечі. Письменник, 

ім’я якого не вказане, приїжджає у далеку північну державу, щоб продовжити 

писати. У романі розкривається концепт «відчуження», який нерозривно 

пов’язаний із двома іншими: «еміграція» та «ідентичність», а точніше, її 

втратою. Д. Угрешич зауважує: «Письменник описує тему з позиції 

подвійного екзилу» [242,  33]. Мається на увазі, що автор переносить власний 

досвід у текст: всі страхи і переживання. Та для розуміння тих прийомів, до 

яких вдається Д. Албахарі, розкриваючи тему відчуження, слід розглянути 

визначення цього поняття.  

Аналізуючи сучасний стан європейської культури, науковці досить 

часто вживають термін «відчуження». Причому стосується це не лише сфери 

філософії, соціології чи політології, а й мистецтва, зокрема літератури. 

Американська дослідниця А. Хелєр, намагаючись надати терміну 

«відчуження» більш конкретизованого статусу, виокремлює покоління 

алієнації як культурного руху в ролі проміжної ланки між поколінням 

екзистенціалістів та поколінням постмодерністів [314, 500]. Відчуження стає 

невід’ємною частиною новітнього художньо-філософського способу 

мислення, який не зображує, не змальовує, не відтворює дійсність у класичній 

мімезисній традиції, а моделює її в ігрових ситуаціях – суб’єктивному 

міфологізуванні, пародіюванні, іронії, гротеску, мареннях, візіях, чудодійних 

перетвореннях, антиутопіях, колажі, монтажі [84, 48]. Автори збірника 

«Алієнація: проблеми значення, теорія і метод» пропонують застосовувати 

термін «відчуження» суто в стосунку «до творчих людей – до митців, 

письменників і критиків» [280, 32]. В якомусь сенсі подібну спробу здійснив 

наприкінці 30-х років XX ст. Б. Брехт, який першим свідомо розробив теорію 

очуження як закону мистецтва і як одного зі способів суб’єктивного 
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перетворення митцем реальної дійсності31. «Філософська енциклопедія» подає 

термін відчуження як філософську категорію, що визначає процес і результат 

перетворення діяльності людини на незалежну, чужу і пануючу над людьми 

силу [247, 145]. Е. Фромм  розглядає відчуження як деперсоналізацію. 

Долаючи одну з його форм, людина своєю творчою діяльністю створює умови 

для модифікації «традиційних» або виникнення нових форм власної несвободи 

[247, 147]. 

«Короткий словник філософських термінів» визначає відчуження як 

«стан напруги, ворожості щодо суб’єктивного і об’єктивного, духовного і 

матеріального, розумного і стихійного особистого і суспільного» [109, 3].  

«Літературознавча енциклопедія» за редакцією Ю. Коваліва вказує на те, що 

поняття «відчуження» актуальне для літератури, де виробляється 

«атомізована» свідомість, що втрачає чуття єдності та причинової 

зумовленості буття [127,  183]. 

У сербського письменника Д. Албахарі суб’єктивна форма відчуження 

особистості митця проявляється через занурення в самоаналіз, пошук власної 

ідентичності. Саме це призвело до того, що він використав факти власного 

життя як матеріал для створення художньої реальності. Тому вважається, що 

його романи містять елементи автобіографічності. Твір «Снігова людина» 

розпочинається описом певного топосу і тими, хто його заповнює. Це 

обмежений простір, який, як зазначає оповідач, веде «у світ». переконати себе, 

що в іншій країні він почуватиметься щасливим. У романі «Снігова людина» 

відчуження проявляється не лише на креативному рівні, шо передбачає аналіз 

очужуючого світовідчуття письменника та його проекцію на створений ним 

                                           
31

 «Ефект очуження» Б. Брехта є своєрідним симбіозом теорії відчуження Г. Гегеля, представленої у 

«Феноменології духу», та теорії «одивнення» формаліста В. Шкловського і охоплює всі параметри художньої 

світобудови: час, простір, причинно-наслідкові закономірності та й саму творчу особистість як критерій 

співмірності світу. 
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художній світ, але й на текстуальному, що охоплює такі компоненти 

художньої структури, як відчуження самого головного героя, будову 

композиції, особливості розгортання нараційної оповіді та інтерперсональний 

підрівень, тобто взаємодію з іншими персонажами [235, 421]. 

Великого значення набуває деталізація: опис людей та їхніх дій: «…Під 

одним табло стояла індійська чи пакистанська родина, чоловіки уважно 

звіряли свої папери з цифрами та літерами на блискучому табло. В кутку 

коридору, спираючись на стіну, якась немолода жінка намагалася прикріпити 

підборчик до правої босоніжки…» [2, 9]. Оповідач, навколо якого вирує 

життя, – спостерігач, він дивиться й аналізує, але лишається безмовним, не 

намагається чути і розуміти ті слова, з якими до нього звертаються. Єдина 

реакція, яку виявляє герой, –  відмахування рукою.  Він не прагне надати 

цьому жестові якогось значення, для нього неважливо, як його потрактують. У 

книзі «Люди, міста і дещо інше» Д. Албахарі пише: «Мій стиль є певним 

видом відсутності стилю… треба додати мою схильність до упорядкованості, 

яка іноді доходить до надмірної педантичності, постійної готовності завжди 

бути так званим «адвокатом диявола»» [275, 123]. Доцільно вказати ще на 

одну проблему – мови як площини відчуженої творчості. Т. Стадницька 

зауважує дві основні можливості мови – креації та алієнації [218]. Мова стає 

своєрідною площиною існування. У творах взаємодія носіїв різного типу ніби 

породжує мовні ігри. І цей різномовний світ твору відбувається без пояснення. 

В цьому випадку можна говорити не лише про відчуження на персонажному 

рівні, а й про дистанціювання читача, який мусить приймати функцію 

інтерпретатора. Відчуження стає реальністю, що переживається 

індивідуально. У письменника-емігранта виникає почуття «викорінення», яке 

певною мірою вилилося у проблему «безґрунтярства».  

Важливою деталлю є фокусування уваги героя на дорозі, намагання 

запам’ятати повороти. Це говорить про його внутрішній страх «заблукати» у 

цьому новому для нього середовищі, а з іншого боку, про надію повернення 
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додому: «… Я намагався стежити за дорогою, запам’ятовувати послідовність 

поворотів, начебто входив у лабіринт, із якого пізніше муситиму будь-що 

вийти, але я швидко відступився…» [2, 10]. Ключовою фразою роману, яка 

сигналізує про усвідомлення оповідачем своєї безвиході та відсутності надії на 

повернення, є слова «тут-таки й постарію» [2]. Місто сприймається героєм 

завеликим, хмарочоси «напхані світлом», а будинок, в якому зупинився, – 

малим і темним із затхлим повітрям.  

Перебільшення у сприйнятті подій та людей, свого внутрішнього стану є 

домінантною особливістю роману. Автор з гротескністю відтворює стани і 

почуття героя, доводить їх до крайності, демонструючи дистанціювання героя 

від навколишнього світу. Загалом, роман характеризується не діями героя, а 

скоріше зоровими і, в меншій мірі, слуховими картинами. Показовим є час 

доби, коли приїжджає герой, він зазначає, що ще лише вечір, але всі будинки 

темні, а простір, у якому він зупинився, «здавався ще густішою пітьмою» [2]. 

Д. Албахарі – майстер деталі; він майже з точністю відтворює кожен порух 

душі героя, кожну несподівану думку: «…Побачив, що стою над порогом: 

одна нога всередині, а друга ззовні. Чи не можу я ще повернутися…» [2, 10]. 

Ці раптові ідеї чи рішення, які опановують героєм, проходять так само 

швидко, як і з’являються, не супроводжуючись і не підтверджуючись 

конкретними діями. Їм на зміну приходить втома чи байдужість. Ще З. Фройд 

звернув увагу, що самовідчуження виражається в неврозі, втраті свого «Я» 

(деперсоналізації) і відчутті окремості світу, який оточує (дереалізації) [251, 

190].  

Думки про університет викликають у головного героя ненависть, навіть 

певну, як він і сам зазначає, «антипристосованість». Великого значення 

оповідач надає поняттям «свій»  – «чужий»: «…Це була перша моя справжня 

думка того вечора. Настільки справжня, власне, що мені навіть на мить 

здалось, ніби нічого не сталося, начебто я й досі у своїй квартирі, а не тут на 

чужині…» [2, 11]. Герой почувається, немов у лабіринті, іноді навіть чекає на 
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втому чи запаморочення, щоб відчувати, що живе [239, 264]. Кілька разів у 

нього виникає бажання відкрити «своє серце», розповісти, як він ненавидить 

університети, але не наважується, бо не хоче каяття: «Усе життя ненавидів 

університети та академічну еліту, а зараз сидів у самому центрі академічного 

життя…й мусив прикидатися, що й не ненавиджу його…» [2, 12].  

 Його завжди спокушала свобода вибору, але він лишався на місці. 

Герой зізнається, що заздрить людям, яких ця свобода надихала чи якими 

керувала, але він не наважився бути такими, як вони: «Людина завжди 

почувається більш упевнено, коли позбавлена великої кількості можливостей, 

коли не мусить боятися помилок, коли розуміє неминучість…» [2, 20]. Саме 

тому для нього набагато легше слідувати інструкції, щоб не обтяжувати себе 

варіантами дій. Герой бачить себе в різних іпостасях, але це не живі істоти, а 

бездушні і нерухомі предмети: камінь, цегла, металевий канат та черепиця, бо 

переконаний, що «пустка не завжди невагома…порожнеча – не завжди 

відсутність» [2, 22]. 

 Перебуваючи далеко від своєї Батьківщини, він почувається викинутою 

лялькою і, здається, втрачає опору під ногами. Автор подає це у своєрідний 

спосіб: часті запаморочення, герой втрачає рівновагу, падає. Він снує 

коридором, торкається якихось предметів, але нічого не викликає у нього 

інтересу до життя, не викликає прагнення стати його частиною: «Міг, певно, 

вигадати мільйон варіантів діяльності: сісти писати, наприклад, купити газету,  

полити садок чи скласти список усіх тих варіантів. Так нічого й  не зробив» [2, 

23]. У героя роману почуття відчуження проявляється не лише на 

суб’єктивному рівні (розпад особистості, пошуки самоідентифікації), а й 

об’єктивному (виокремлення письменника внаслідок несприйняття ним 

соціальних установок та  інтересів суспільства). Саме тому оповідач 

неодноразово протиставляє «себе» – «іншим».  

Мотив «туга за Югославією» співзвучний іншим: «туга за Австро-

Угорською імперією» та «туга за Радянським Союзом», що свідчить про те, 
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що це загальна тенденція. Так, у новелі «Бюст імператора» (1934) відомого 

австрійського прозаїка Й. Рота читаємо: ««навіть той, хто втратив свою землю, 

бере з собою найкраще, що може дати батьківщина – тугу за нею» [195, 139].  

У романі працівниками університету висловлюються своєрідні погляди 

на історію: одна жінка стверджує, що історія – мертва, викладач політології 

порівнює народ оповідача з іншими народами-примарами, які «після тисячі та 

й більше років не можуть заспокоїтись, без угаву шугаючи просторами, які 

вже давно перетворилися на цвинтарі…упевнені, що кордони – це абсолютні 

вигадки» [2, 27]. Для оповідача історія – це діагноз, вона порушує ілюзорну 

рівновагу і, причому, робить це раптово. Сербський літературознавець 

М.Пантич зауважує: «для героя залишилася лише мова і в ній тьмяне уявлення 

про горе історії…» [168, 7]. 

Свідомість оповідача – це постійні переходи від запалу до апатії. З часом 

внутрішній стан героя погіршується. Це виявляється не лише у його 

сприйнятті часу як такого, що триває безкінечно, а й у тому, що він не помічає 

день, а лише ніч, полудні швидко переливаються у вечори, денне світло 

вичерпалось, «нутро кімнати наповнювалося ще густішою темрявою», 

«надворі ще тривав день, хоча в домі вже селилась пітьма …» [2,  32]. Отже, 

для твору постмодерніста Д. Албахарі притаманні не лише фрагменти думок 

та спогадів, асоціацій, що утворюють своєрідний лабіринт, а й певна 

позачасовість. 

Оповідач сприймає навколишню дійсність через «своє» – «чуже», 

«справжнє» – «нереальне», як от «крім мого кривулястого сліду, за мною не 

було нічого справжнього» [2, 36]. Свідомість героя не є сталою: почуття 

ненависті замінюється порожнечею, героя, зрештою, охоплює сумнів, чи 

відчуває він взагалі бодай щось. Його дивує той факт, що він починає називати 

чужий дім, у якому мешкає, «своїм». Те, що ще недавно видавалося йому 

непосильним тягарем, зараз вдається з неабиякою легкістю. Але від цього 

героєві роману ще гірше, він відчуває, що зникає, втрачає свою ідентичність, 
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що лише він не має постійного імені. Апогеєм внутрішнього надриву героя є 

його думки про втрату надії, того компоненту, без якого життя людське стає 

«убогим» та порожнім  існуванням: «Ні в що, мабуть, не вірю. Колись вірив, 

здається, в слова, проте недовго…» [2, 39]. 

Для героя перестати мислити прирівнюється до смерті, тому думка «тут 

і постарію», що заполонила його сутність, приносить йому великі страждання. 

Зникнення «його» простору призводить до того, що світ для героя перестав 

існувати. Недаремно автор вводить у роман один важливий елемент, який 

допомагає зрозуміти внутрішній стан головного героя: помаранчевий сік. 

Постійно рятуючись від утоми помаранчевим соком, він майже наприкінці 

роману відмовляється, коли секретарка пропонує йому випити склянку. 

Показовим цей епізод є з того погляду, що герой раптово переживає 

внутрішню зміну. Він приїхав сюди, бо ще мав віру, що життя може тривати, 

що дійсність криється у виборі. Але наприкінці роману герой усвідомлює, що 

все втрачено, нічого не зміниться.  

Образ будинку в романі має велике значення, у його стінах герой 

намагається сховатися від світу, де «кожна кімната здавалась отвором, дірою, 

що заманювала в пастку» [2, 44], де стіни з мапами нагадували цвинтар 

померлої історії, де він «…ходив собі…наче якесь механічне створіння…» [2, 

45]. Здається, що почуття відчуження,  притаманне оповідачеві від самого 

початку роману, в кінці відчувається навіть на фізичному рівні.  

Розчарований, впевнений лише у тому, що поза історією не можна 

вижити, герой зриває зі стін будинку мапи (символ зв’язку зі «своєю» 

країною) і цим знаменує власну поразку, «поразку серця» і «своєї» держави. 

Герой «Снігової людини» приймає неминучість історичного плину, він не 

намагається повернутися додому в кінці роману, бо його країни на карті вже 

не існує, тому єдине, що лишається –  втекти від себе і від світу. Герой роману 

однієї сніжної ночі йде заячими слідами у гори, аж поки не залишиться 

абсолютно сам. Аналізуючи кінець роману, М. Пантич пише: «… він не знає, 
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хто в ньому промовляє останні фрази. Зникла перша особа, а об’єктивний 

оповідач не з’явився, зникла мова, що б позначала категорію суб’єкт…» [168, 

21]. Досить складним завданням видається визначити, ким далі ведеться 

оповідь, чи ким здійснюється опис зимової ночі. Зрозуміло лише, що перед 

смертю письменник абсолютно спокійний і зустрічає її з повним передчуттям 

звільнення від страждань. «І коли, трохи пізніше, заєць … проштовхує 

мордочку між зціплені сніжинки, йому вже ніхто й слова не мовить…» [2, 50]. 

Дивлячись із гори на місто, він усвідомлює, що там для нього немає нічого, 

там, де була ілюзія світла, прийшла реальність темряви. Різкий шум, що 

пронизує тишу гір, символізує обрив думок головного героя роману, що 

тотожний його смерті.  

Здавалося б, пам’ять про події Другої світової війни та голокост мають 

поступово відійти у минуле, проте відбувається зворотній процес, і ця 

проблема стає загальнолюдською. Питання репрезентації історичної травми 

має особливе висвітлення в обговоренні голокосту, який зазвичай трактується 

як екстремальний досвід.  

Тема роману «Гец і Маєр» – голокост як історія перебуває поза межами 

персонального досвіду автора, відсутні й реальні свідчення тих євреїв, про 

яких пише романіст, що створює додаткові складнощі для інтерпретації твору 

в аспекті історичної достовірності та її співвідношення з художнім вимислом. 

Наратором є вчитель літератури в Сербії, який відтворює картину, як нацисти 

позбавлялися від євреїв 1942 року. Гец і Маєр – два нацистські офіцери, які 

транспортують євреїв з міста вантажівкою, яка ніколи не прибуває в точку  

призначення з живими людьми. Вони – лише плід фантазії наратора, який 

намагається уявити, ким вони були, а згодом робить їх частиною своєї 

реальності. Як учитель, він намагається розкрити студентам темний період 

сербської історії. Знаючи, що в такий спосіб загинули і члени його родини, 

наратор, усе більше дізнаючись про події того часу, впадає у глибоку депресію 

і переживає посттравматичну пам’ять знову і знов. Професор Нішського 



166 

 

університету – В. Лопічич – вказує, що мета написання цього роману  – 

усвідомити безглуздість історії і весь трагізм Другої світової війни і 

голокосту, аби це не повторилося у майбутньому [348]. 

До аналізу змістових елементів роману «Гец і Маєр» Д. Албахарі 

зверталися такі літературознавці, як Г. М. Тодорич [289], А. Гессен (тема 

голокосту й пам’яті про нього) [308], К. Бугарчич  [37], В. Рибнікар [373] 

(історична тема) та іншi. Отож, актуальною є спроба розглянути важливість 

травмуючої пам’яті та відчуження і їхній зв’язок із історією як основні 

концепти художнього світу Д. Албахарі. Травма є певним психологічним чи 

емоційним потрясінням, що виникає внаслідок небезпечної для життя 

ситуації, нервового напруження чи ряду шокуючих подій. Польський соціолог 

П. Штомпка визначає декілька типів травми: біологічно-демографічну (голод, 

епідемія), соціально-політичну (анархія, революція) та культурну травму 

(занепад основоположних цінностей і поведінкових моделей) [266, 10]. Саме 

до третьої і належить голокост – «канонічна» травма та «ідеальний» геноцид, 

травматичний досвід якого постає як універсальний приклад страждань. 

К.Еріксон під поняттям «травма» розуміє «удар по основі соціального життя, 

що завдає шкоди зв’язкам, які поєднують людей» [302, 231]. Він один із 

перших, хто допустив, що травма може створити спільноту. У романі «Гец і 

Маєр» Д. Албахарі такою травматизованою спільнотою є єврейська. 

Доктор психології та організатор допомоги ефіопським емігрантам в 

Ізраїлі, автор книги «Міграційна подорож: втеча ефіопських євреїв (пам’ять і 

наратив)»  Г. Бенезер визначає особливі прикмети, які дозволяють виявити 

травматичний досвід у наративі, при цьому зазначаючи, що у багатьох 

випадках травматичні спогади супроводжуються одразу кількома проявами: 

самоусвідомленням, прихованою подією, тривалим мовчанням, вибухом 

емоцій, емоційним відчуженням і заціпенінням, повторенням, виправданням, 

«зануренням» у минуле, дезорієнтацією, нав’язливим образом [288, 34-36] та 

ін.  
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Роман «Гец і Маєр» може бути прочитаний не лише як болісна оповідь 

про реальні жахіття історії, а й як метатекстуальний експеримент: автору 

вдається виразити історичну травму і моральну мету, що додає двозначності 

сенсу. Роман має два часових плани. Події, про які розповідається, 

відбуваються у перші роки німецької окупації (осінь 41-го) до весни 1942-го, 

коли всі жінки, діти і старці (чоловіки були розстріляні попередньої осені) 

були вбиті. Д. Албахарі пише про період історії, з якого не лишилося живих 

свідків. Як і в інших романах автора, оповідь подається з точки зору уявного 

наратора. Він знаходиться в позиції другорядного свідка, і його дослідження 

приводить до реконструкції подій минулого. Таким чином наратор приходить 

до самоусвідомлення: він веде оповідь про подію, яка спричинила винятковий 

біль, стрес, рану, особливий дискомфорт для євреїв, серед яких були його 

родичі, а також і для нього самого, адже його страждання пов’язані з 

проблемою самовизначення. Наратор описує жах і ті сцени, які символізують 

низку травматичних факторів. Наративна сучасність зосереджена в 1990 році 

напередодні нової війни на Балканах, хоча у творі дата не подається. «Гец і 

Маєр» є типовим для Д. Албахарі монологічним наративом, у якому можна 

розрізнити автора і наратора. Наратор старший за Албахарі; оповідь 

відбувається в 1990 році, коли йому п’ятдесят, – це приблизний вік автора, 

коли він опублікував свою книгу. Оповідач працює вчителем югославських 

мов та літератур, предмет який зникне із розкладу рівно через рік. Проте ми 

нічого не знаємо про політичну ситуацію. Складається враження, що наратор 

живе поза межами свого часу: між минулим, яке він намагається 

реконструювати, і майбутнім, про яке він ані слова не говорить. Його 

історичне дослідження мотивоване особистими обставинами. Втративши обох 

батьків і залишившись абсолютно самотнім, він вирішує більше дізнатися про 

своє походження. Теоретик постмодернізму І. Гасан стверджує, що 

«постмодернізм можна сприймати як безперервну спробу самовизначення.., 

пов’язану з епохальною кризою ідентичності» [257, 33-34]. Голокост 
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припинив природній розвиток сім’ї наратора. Із материної і батькової сторони 

лишилося лише п’ятеро людей, які не мали дітей.  

Якщо наратор «Принади» опирається на записані свідчення своєї матері, 

то герой роману «Гец і Маєр» – на інформацію, що міститься в архівах, музеях 

і бібліотеках. Він знаходить матеріал в автентичних документах, історичних 

студіях. Його наратив передається бюрократичною мовою і військовою 

термінологією. Іронія, безпристрасний тон і евфемістичні терміни, якими 

послуговується німецька індустрія смерті, жахає і шокує: «реальність, що 

перебуває в межах нереальних координат» [272, 137]. Знання, які головний 

герой збирає з історичних джерел, є фрагментарними і не задовольняють його. 

Вони містять безліч фактів, дат і статистики, які нічого не розповідають про 

травму минулого так, як це переживалося в реальності, і про долі окремих 

людей. Для того, щоб встановити зв’язок із минулим родини, наратор повинен 

відновити імена людей, їхні адреси та професії, деталі їхніх особистих 

біографій. А найважливіше – він змушений співіснувати разом із героями, 

співчувати їхнім долям і уявно реконструювати події їхнього життя.  

Епізод в автобусі доречно характеризувати з позиції «колективної 

пам’яті», запровадженої у науковий обіг французьким соціологом 

М.Хальбваксом. Його концепція передбачає обумовленість будь-якої 

індивідуальної пам’яті пам’яттю колективною. Інший дослідник 

П.Келлерманн підтверджує цю думку: «Я особливо цікавлюсь тим, як 

«колективна травма» на дуже глибинному рівні впливає на кожного. Вона 

навіть переходить з покоління в покоління та стає частиною культурної 

ідентичності» [162]. Переживаючи разом із загиблими євреями їхню травму, 

наратор стає часткою цих травматичних подій і водночас носієм колективної 

травми. Історична реконструкція починається з ідентифікації, коли наратор 

каже: «Я занурив себе у життя інших так, наче вони були моїми...» [272, 29]. 

Він ідентифікує себе з Адамом, командиром Андорфером, Гецем та Маєром. 

Простір руху наратора скорочений до території, яка згадується в оповіді: 
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Дорколь (частина міста, де жила єврейська спільнота, табір, міст над річкою 

Савою і вулиці, якими їздила газова вантажівка).  

 Якщо у романах «Снігова людина» і «Принада» центральну роль 

простору виконує будинок, то у творі «Гец і Маєр»  – місто. Знайомий і рідний 

простір перетворюється у зовсім новий і хвилюючий. З боку табору оповідач 

чує голоси мертвих, які у його описі стають частиною сучасного пейзажу: 

«вікна високоповерхівок Нового Белграду відбивали світло, переді мною 

Белград був накреслений на фоні непогожого неба, у мене всередині набрякла 

порожнеча, піді мною шепотіли мертві» [272, 44]. Стосунки між минулим і 

сучасним парадоксальні й неоднозначні. З одного боку, наратор поринає в  

уявне минуле, беручи із собою читача. З другого боку, минуле вривається у 

сучасність, утверджуючи свою примарну присутність через сни, фантазії і 

галюцинації наратора. Одного дня, гуляючи вулицями, наратор відчуває 

дотик, ніби «враження мокрої долоні на твоєму обличчі» [272, 113]. Він думає 

над тим, що, можливо, проходить повз будинок одного зі своїх родичів, але в 

наступний момент оповідача осяює альтернативна можливість, що вантажівка 

смерті могла проїжджати цим самим шляхом. У його уяві вона рухається з 

однієї сфери реальності в іншу, в якій її водії можуть бачити наратора, що 

стоїть на тротуарі.  

На межі різних історичних реальностей, як і наратор, читач не розуміє, у 

якому часі він перебуває. Відчуття відчуження, означене незвичайною 

зовнішньою перспективою, з точки зору якої наратор зображує себе всередині 

смертоносної вантажівки, є типовим для кризи, яка викликає у ньому певний 

психологічний стан. Під час випробування своєї уяви наратор проявив багато 

симптомів, відомих у теорії травми як «травматичне перенесення» або «чужа 

травматизація» [316, 140]. Ототожнення себе із жертвою приводить наратора 

до прояву різних і часто суперечливих симптомів травми: відчуття гніву, 

паніки,  тривоги,  покірності, нещастя і страху. Передусім автор показує 

травму через змішування минулого і теперішнього,  що підтримує його 
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реальність як щось уявне і призводить до кризи особистості. Наратор запитує: 

«Хто я?» [272, 89]. У «Короткій книзі» Д. Албахарі стверджує, що 

«письменник, коли пише, не думає ні про кого, лише що сказати, він думає 

про себе, адже лише себе він знає досить добре...писання – це, по суті, один 

постійний замаскований шар, постійне знищення і нове створення того ж 

самого героя» [273, 47]. Ототожнюючи себе зі свідками голокосту, наратор 

стає подвоєним суб’єктом: «відображенням відображень інших людей» [272, 

46]. Щоб зрозуміти долі своїх родичів, котрі постраждали від голокосту, 

наратор змушений «пірнути в смерть» [272, 45] і «викликати» їхніх катів із 

минулого, – він має уявити і, таким чином, відродити Геца і Маєра. Проте 

проблема у тому, що це завдання перебуває поза межами його уяви. Щоб 

описати Геца і Маєра, він використовує різні стереотипи завжди з іронічною 

дистанцією, вигадуючи виправдання, щоб пояснити фашистські воєнні 

злочини. Він дає Гецу і Маєру ролі дисциплінованих солдатів, фанатичних 

послідовників фашистської ідеології або звичайних людей, схильних до кітчу 

й сентиментальності. Проте ніщо не допомагає йому зрозуміти їх і 

охарактеризувати. Єдиним рішенням стає ідентифікація: «Для мене, щоб по-

справжньому зрозуміти реальних людей, як моїх родичів, спершу я мав 

зрозуміти нереальних людей, таких, як Гец і Маєр. І не так зрозуміти їх, як 

надумати. Іноді я просто повинен був стати Гецем або Маєром... Немає нічого 

легшого, ніж заблукати в пустці чужої свідомості [272, 65-66]. Цю ознаку 

травми можна охарактеризувати як «занурення» в минуле: під час розповіді 

респондент випадає з реальності, глибоко поринаючи у події минулого, 

втрачає відчуття сучасного моменту і не може повернутися у сучасність. 

Усе ж для наратора видається неможливим уявити людей, таких далеких 

від гуманності. Герої, яких змальовує автор, не мають облич і є 

взаємозамінними, «безособовими створіннями» [168, 102], а їхнє завдання 

лишається поза межами розуміння. Саме тому оповідача час від часу охоплює 

вибух емоцій: осуд і гнів. Наратор остерігається, що уявляти їх у реальності 
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небезпечно, і запитує себе: «Що б я робив, якби Гец або Маєр сп’яніли від 

свого нового життя і взялися за старе там, де вони закінчили?» [272, 73]. 

Автор надає відчуженню визначальну роль. Воно проявляється на рівні 

наратора та уявних героїв – Геца і Маєра. В них алієнація проявляється у 

ставленні до своєї роботи, вчинків і людей, у яких офіцери забирають життя. 

Гец і Маєр, справді, – найкраще підтвердження, наскільки розвиток технології 

призводить до укріплення стабільності людської особистості. Емоційне 

відчуження та заціпеніння проявляється у тому, що наратор розповідає про 

події, жахливі за своєю суттю та наслідками, однак не демонструє при цьому 

жодних емоцій, що трактуємо як захисну реакцію психіки від надто 

травматичних подій.  

Автор створює образи Геца і Маєра за допомогою іронії і 

протиставлення. На початку він вказує на те, що вони дуже люблять дітей, а в 

кінці читач дізнається, що ця показна «доброта» є частиною жорстокого 

задуму. Травму автор «Геца і Маєра» розкриває через субконцепт 

розчарування. Наратор зазначає, що у ті часи Бог покинув свій обраний народ, 

а як людина може вірити іншим людям, якщо вона не може бути впевнена, 

навіть у ньому? Й одразу ж уводить протиставлення: діти вірять Гецу і Маєру. 

Бог суворий, немає в ньому справжньої милості: «Душі збираються біля 

нього...а (він) лише відмахується» [271, 16].  

У романі концепт «травма» тісно пов’язаний із субконцептом «війна», і 

чим менше людина про неї знає, тим більшу перемогу отримує над дійсністю. 

Прийом іронії застосовується у змалюванні образу унтер-офіцера Андорфера, 

який до того, як присвятив своє життя СС-організації і контролю над євреями 

у таборі, був директором готелю.  

Поняття життя і смерть тісно пов’язані: життя як безкінечне повторення, 

що у складні часи вимірюється малими речами. Відчуження у тексті 

викликане прагненням відновлення свого родинного дерева, а відтак і свого 

«я», проте в результаті наратор відчуває себе «як голе дерево без листя» [271, 
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29]. Він роздумує над смертю і приходить до висновку, що будь-яка смерть 

має бути уві сні, легка і безболісна. Концепт «травма» у романі походить з 

інших «безглуздість історії» і «безглуздість наших життів» [271, 180]. 

Концепт «історія» зводиться до ототожнення долі однієї людини і всього 

людства. Автор прирівнює поняття «історія» до «катастрофи». Чим далі 

наратор заходить у своїх пошуках родинного дерева, тим більше в ньому 

шириться порожнеча. Відчуження призводить до того, що наратор починає 

жити у трьох паралельних життях: перше – його особисте, друге – життя 

постійних перетворень, де він ставав кимось зі своїх родичів, третє – життя  

Геца і Маєра. Усвідомлюючи важкість бути господарем своєї долі, наратор 

вирішує володіти чужими. Іронія проявляється у фрагменті, де оповідь про 

частування дітей цукерками, які згодом будуть вбиті, розвивається паралельно 

із розповіддю, як копачі готують могили. При цьому наратор робить акцент на 

тому, яка соковита земля, що в ній все б могло вродити, а натомість вона несе 

смерть.  

 Гец і Маєр – ті образи, які уособлюють безглуздість історії та життя. 

Наратор грає на подвійному статусі героїв, ускладнюючи далі стратегією, яку 

Ж. Женетт описує як трансгресію ієрархії наративних рівнів, або наративний 

металепсис [307]. Помітний розвиток, який на психологічному рівні може 

стосуватися прогресивної травматизації, проте у фікційній онтології означає 

перетин кордону, котрий розділяє різні світи. Герої роману звільняють себе 

від автора і «виходять» зі своєї реальності у його світ. Цей процес поступовий. 

На початку вони повністю належать історичній (і фікційній) рамкам, і коли 

наратор вперше зазначає, що один із них звертається до нього, він одразу ж 

додає реалістичне пояснення: «Погляньте: я починаю уявляти себе, 

розмовляючи з людьми, чиї обличчя я навіть не знаю...» [272, 65]. Однак ця 

мотивація згодом зникає, і герої стають частиною реальності наратора, який 

зустрічає їх у своїй квартирі, бачить серед учнів у школі, розмовляє з ними у 

парку. На онтологічних рівнях ця гра іноді досягає ефекту комічності. Наратор 
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описує розмову з одним із них, одночасно слухаючи музику Моцарта. Інший у 

цей час приймає душ, а згодом ходить голий по квартирі, шукаючи свій одяг. 

Коли наратор губить його з поля зору, то цікавиться, а що коли Гец або Маєр 

вийде з квартири голим: «Якщо поштар зіштовхнеться з ним, він не попросить 

вибачення» [272, 95]. Цей вид гри з реальністю і фікцією, що проблематизує 

онтологію фікційного світу, зазвичай вважається типовою 

постмодерністською стратегією. Хоча це не просто відносність реальності. 

Розмова в квартирі періодично замінюється описом щоденного життя у таборі, 

тому читачеві абсолютно недоречними можуть здатися музика Моцарта і ті 

комічні ефекти, які обігруються у тексті. Онтологічні парадокси є 

тривожними. Таким чином досягається напруження між літературним і 

метафоричним: загроза зла і деструкції, що накопичується у тексті, набирає 

сили у сучасності наратора. 

Не відчуваючи приналежності ні роду, ні собі, ні навіть якійсь одній 

реальності, наратор, зрештою, досягає крайньої точки відчуження. Ідея 

постійного повторення знайшла своє відображення не лише у війні, у 

постійному русі по колу, а конкретно у житті наратора і в особливому завданні 

Геца і Маєра. Саме тому виникає думка про природній вибір: вчинити 

самогубство, самому обрати момент, коли життя обірветься, таким чином, 

бодай символічно,  звільнитися від Геца і Маєра. Наратор прирівнює це до 

вибору між перемогою і поразкою. Із цього приводу М. Коваль зазначає, що 

«пам’ять, особливо травматична, часто стає поштовхом до екстремальних 

спонтанних вчинків [101, 211]. Імпліцитна паралель, що стосується двох 

травматичних історичних реальностей,  нагадує роман «Принада». Досить 

зловісний ефект досягається за рахунок коливання на межі різних історичних 

реальностей і ототожнення наратора й жертв. У творі травма не просто 

описується, а драматизується через дискурсивне вираження, проектується у 

мові роману і його фікційному світі. Розпочинаючи оповідь прагненням 

об’єктивно реконструювати минуле, наратор поступово починає передавати 
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досвід жертв, змінюючи голоси. Ведучи оповідь від першої особи, він грає 

роль безіменного хлопчика, який приймає цукерки від Геца чи Маєра і котрого 

везуть у німецькій вантажівці у табір. Д. Ла Капра пояснює, що цей вид 

плутання з іншим є типовим випадком «перенесення»: «...Ототожнення 

означає плутання себе й іншого, що може призвести до поєдняння досвіду і 

голосу жертви» [342]. Замість посередництва наратор переживає травму через 

акт говоріння, за допомогою чого травматичний досвід безпосередньо 

спрямовується на читача. Таким чином Д. Албахарі вдається досягти ефекту, 

який не міг би виникнути лише за допомогою дискриптивної мови. У 

мистецькому плані автор досягає так званого «ефекту голокосту», про що 

пише Е. ван Альфен: «Коли я називаю щось ефектом голокосту, я маю на 

увазі, що ми не порівнюємось із репрезентацією голокосту, але ми як глядачі 

чи читачі, безпосередньо переживаємо певний аспект голокосту...у такі 

моменти голокост не представляється знову, а скоріше виражається…» [281, 

10]. У романі «Гец і Маєр» ефект голокосту тематизований і навіть 

представлений у досить важливому завершальному епізоді твору, коли 

проводяться аналогії між уявним відтворенням подій наратора і потенціалом 

мистецької вигадки.  

Бажання зробити щось на противагу забуттю минулого й історичному 

повторенню зла змушує наратора до вчинку, який продемонструє силу його 

оповіді, а також його нерозсудливість. Він бере своїх учнів на екскурсію 

автобусом, який прямує тією ж дорогою, котрою німецька вантажівка везла 

єврейок та їхніх дітей назустріч смерті. Описуючи ту зловісну подорож, він 

викликає у дітей співчуття, даючи кожному ім’я свого мертвого родича. 

Слухаючи його голос, діти ототожнюють себе з євреями з минулого, 

скрикуючи і задихаючись, ніби вони самі знаходяться у газовій вантажівці. 

Підштовхуючи їх отримати шокуючий досвід, у якому травма повертається у 

сучасність, наратор прагне посіяти серед них «зерна пам’яті»: «допоки є 

пам’ять, – це те, що я справді хотів їм сказати, – є шанс, неважливо наскільки 
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маленький, що хтось одного разу десь побачить справжні обличчя Геца і 

Маєра, те, що мені не вдалося зробити. І допоки їхні обличчя – ніщо, але 

можуть бути будь-якою особою, доти Гец і Маєр повертатимуться і 

повторюватимуть безглуздість історії...» [272, 167]. Переживаючи травму 

знову й знову, наратор переслідує єдину мету – не забувати, не приховувати 

історію, навчитися брати відповідальність за свої вчинки і зберегти 

постпам’ять32 [317, 22]. 

У цьому контексті слід згадати психоаналітичну теорію З. Фройда. Він 

звертається до концепту «примусового повторення», який розвинув у своїй 

статті «Пам’ять, повторення та переробка» (1914). Саме нездатність людини 

відмежувати нинішній день від минулих подій, усвідомити часову відстань від 

травматичного досвіду породжує болісні відчуття та унеможливлює зцілення 

[374]. П. Рікер підкреслює, що повернення до травматичного досвіду може 

викликати зацикленість на травматичних спогадах… а, отже, «зцілитись» від 

такого «колективного неврозу» [192, 107]. В кінці роману ми залишаємо 

наратора саме в такій ситуації. Відновивши минуле через особистий дискурс і 

повернувши безіменні фігури Геца і Маєра назад до життя, він змушений 

розділити з ними свій світ. Ми лишаємо його, стурбованого шумом в квартирі, 

парасолею в руці і в очікуванні побачити невидимого опонента. «Нав’язливий 

образ», як ще одна ознака травми, у романі виражається через елементи події у 

вантажівці, які раптово переривають основну оповідь, а також через раптові 

появи Геца і Маєра у реальному житті, через що наратор відчуває незручність 

від власної нездатності контролювати ці «спалахи».  

Історія шкільної екскурсії викликає ще одне питання, пов’язане із силою 

й обмеженням мистецької уяви. Сам наратор маніфестує свободу мистецького 

вибору, наповнивши історію для дітей, додаючи повністю фікційний 

компонент. Хлопчик Адам, перший, хто виникає в уяві наратора, фікційне тло, 

єдиний герой, який не переходить з оповіді в світ роману. Він повністю 

                                           
32 Термін, який вводить дослідниця М. Хірш на позначення міжгенераційної трансляції пам’яті. 
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результат уяви. В оповіді наратора Адам є свідком, який пам’ятає все і не 

приймає долю пасивно, а намагається змінити її, і тому єдиний, у кого 

лишається шанс уникнути страти і навіть змінити історію. Правда про 

смертоносну вантажівку розкривається Адамові вві сні. Врешті він знаходить 

кисневу маску, яку ховає, аби врятувати собі життя. Наратор, слідуючи логіці 

історії, очікує на щасливий фінал. Однак хлопчика вбивають. Наратор 

зізнається: «Адам мертвий. Я думав, я сподівався, що він виживе» [272, 159]. 

Неможливість примирення із такими подіями проявляється нараторами 

«Снігової людини» і «Принади» через умовні речення. Вони мають змогу 

спроектувати можливі ситуації на противагу реальним. Наратор «Геца і 

Маєра» в своїй оповіді про уявного Адама показує, що в мистецькій роботі 

йому слід бачити ту частину досвіду, в якій є можливість «затемнення», 

вірогідність гіпотетичних станів і альтернативних реальностей. 

Завершення оповіді про Адама показує, що альтернативи не існує, немає 

уявного входження в паралельну реальність. Історія втрутилась в оповідь і 

визначила її завершення. Історія знову проявилася як пастка і травма. Слід 

зробити висновок, що завершальна сцена роману проходить під знаком 

безсилля окремої людини перед історією.  

У літературному сенсі метатекстуальність уможливила майже трагічну 

невіддільність жертв від їхніх убивць, що вдалося реалізувати Д. Албахарі у 

романі «Гец і Маєр». Концепт «травма» автор виражає через субконцепти: 

«голокост», «пам’ять», «досвід», «відчуження», «страждання», «біль», 

«ототожнення» та прирівнює його до «катастрофи». Особливість 

функціонування цього концепту у романі «Гец і Маєр» полягає у тісному 

взаємозв’язку з поняттям «ідентичність». Опираючись на дослідження 

Г.Бенезера щодо травматичної пам’яті і самого поняття травми, приходимо до 

висновку, що в романі вона виражається через такі ознаки: самоусвідомлення, 

вибух емоцій, емоційне відчуження та заціпеніння, повторення, «занурення» у 

минуле, зміни голосу, нав’язливий образ і дезорієнтація. «Історія» 
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представлена як «замкнуте коло», «пастка», «повторення», «життя» та 

«смерть». Зрештою, наратор приходить до висновку, що ніхто не може втекти 

від історії, вона не залежить від твого вибору, а переживати історію – значить 

переживати колективну травму, вирішуючи, таким чином, головне завдання – 

транслювати пам’ять про голокост іншим поколінням. Феномен відчуження у 

романі «Cнігова людина» є визначальним у  творчості емігранта Д. Албахарі: 

усамітнившись від рідного культурного середовища, він прагне відшукати 

власну автентичність, що накладає відбиток на його роман, спонукає до 

роздумів не лише щодо віднайдення власної самототожності, а й об’єктивного 

переосмислення цінностей рідної культури тощо. Концепт відчуження у 

постмодерному романі Д. Албахарі «Снігова людина» можна розглядати через 

призму двох інших: еміграція та ідентичність. Приходимо до висновку, що він 

проявляється не лише на креативному, текстуальному, суб’єктивному та 

об’єктивному рівнях, а й охоплює різні компоненти художньої структури. 

Процес алієнації героя реалізується через поглиблений самоаналіз, 

протиставлення себе – світові, дистанціювання від навколишньої дійсності, 

втечу від буденного, обмежений хронотоп та трагічне самовідчуття через 

втрату власної ідентичності. 

 

4.3. Особливості художньої організації концепту «доля» у романі 

«Принада» 

 

У художньому мовленні концепт «доля» представлений 

лінгвокультурними репрезентаціями, які об’єктивують образи національно-

культурної свідомості. Тому важливим є аналіз вербалізацій цього концепту у 

творчості Д. Албахарі і, певним чином, у сербській прозі 60-90-х рр. ХХ ст. 

«Доля» у романі «Принада» є одним із ключових концептів. Узуальний його 

сегмент визначаємо за допомогою тлумачного словника. Сучасне значення 

лексеми «доля» зафіксоване у ньому як: «1. Збіг подій, обставин, напрям 
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життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання, волі людини; умови 

життя; життєвий шлях і те, що на ньому виникає»; бажане, щасливе життя; 2. 

Стан, у якому перебуває або перебуватиме що-небудь; майбутнє чогось» [233, 

203]. С. Аверинцев визначає це поняття так: «Ідея долі як протиставлення ідеї 

свободи є соціальною і тому історичною» [1, 635]. Автор подає дві 

характеристики поняття «доля»: темна і непізнавана сама по собі; єдина 

система координат, у якій вона відкривається пізнаваній свідомості, – це 

опозиція свободи й несвободи, де категорія долі є тотожною категорії  

несвободи.  

Індивідуальний сегмент концепту «доля», тобто його авторське 

наповнення, можна зрозуміти, аналізуючи субконцепти: «свобода», «вибір», 

«щастя», «життя», «втома», «повторення», «неминучість». На сучасному етапі 

великий інтерес викликає екзистенційно-аксіологічний вимір дослідження 

творів художньої літератури: засоби і техніки, які допомагають розкрити 

проблему цінностей людини у творі. 

Переломним періодом творчості Д. Албахарі був розпад Югославії і 

його еміграція до Канади восени 1994 року. Переїзд до Канади і написання 

екзильних творів перетворило сербського письменника на широко відомого 

читачам автора книги про матір, яка 1996 року здобула Нінову нагороду. 

«Принада» написана одним абзацом. Це доля матері, історія однієї людини, 

яка виливається в колективну історію і навпаки. Такий прозовий текст схожий 

на лавину, він захоплює: починаєш читати і не можеш зупинитися. Ця техніка 

не нова, вона притаманна творчості Т. Бернхарда, Ф. Кафки, В. Фолкнера, 

Г.Гарсія Маркеса та ін. У романі Д. Албахарі «Принада» її використання 

уможливлює розкриття концепту «доля» як бурхливої стихії, як хід історії, від 

якого не втечеш. М. Баздуль, аналізуючи творчість Д. Албахарі, пише, що 

багато хто у той час писав про екзил, проте сербський письменник став тим, 

хто найкраще показав це як стан [11, 88].   
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Можна сказати, що романи Д. Албахарі в еміграції – це твори про 

травму. На формальному і семантичному рівнях поняття досвіду як травми 

існує не лише у романі «Коротка книга», яка є своєрідним вступом до 

канадської прози, а й в інших: «Снігова людина», «Принада» і «Гец і Маєр», 

де ця проблема розкривається ще глибше. У своїй книзі «Незатребуваний 

досвід», одній із найвідоміших книг із галузі вивчення травми, К. Каруз, 

наслідуючи З. Фройда, визначає психологічну травму як «рану розуму» [292]. 

Цей термін досить гнучкий, і його можна зарахувати до культурної  сфери: як 

«той комплекс, який стресове суспільство використовує стосовно світу, який, 

здається, абсолютно поза контролем» [292]. Для дослідниці травма – «це 

історія злочинів…що адресується нам у спробі розказати про реальність чи 

правду, яка, з іншого боку, не є цінною [292, 3-4].  

 «Принада» – своєрідне продовження «Снігової людини». Наратором у 

романі є alter ego самого автора. Він також перебуває вигнанцем у Канаді і 

живе сам в орендованій квартирі. Цей шлях вигнанця оповідач сам для себе 

обирає і живе зі своїм травматичним минулим, яке пов’язує його з країною, 

що зникла у війні. Основною у романі є історія матері. Наратор «Принади» 

має співрозмовника – канадського друга Дональда, успішного письменника, з 

яким вони розмовляють про життя матері, історію і письменство. Роман має 

два рівні, на якому історія функціонує як рамка і як вставний наратив. Сучасна 

історія представлена одним днем, протягом якого наратор слухає записи 

сповіді своєї матері, зроблені шістнадцять років тому. Історія у романі 

починається через два роки після приїзду головного героя до Канади, в 

момент, коли наратор вмикає магнітофон і слухає перше речення, вимовлене 

голосом його матері, яку він не чув з тих пір, відколи покинув рідний край. 

Наратор вмикає і вимикає магнітофон у той час, коли його власні спогади, 

коментарі і відступи переривають фрагменти материних свідчень. Таким 

чином, читач постійно «перетинає» ці два наративних рівні. Так, різні 

історичні реальності переплітаються одна з одною, проявляючи численні 
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подібності й аналогії. Прослуховування голосу матері виконує роль, схожу на 

функцію віднайдення схованих мап в «Сніговій людині». Її слова є 

своєрідними посередниками між наратором і реальністю, з якої він 

намагається втекти, але яку він «несе» із собою відтоді, як покинув 

Батьківщину. К. Каруз помічає подвійний зв’язок між історією і «травмою» 

[292, 7-8]. Історичний свідок конструюється за рахунок неможливості і 

потреби подвійного говоріння, історії життя і смерті. Така стратегія є 

очевидною у романі як на мікро-, так і на макрорівнях. Магнітофонні плівки, 

які наратор забирає із собою, накладають відбиток смерті на його нове життя. 

Подібна двозначність розкривається через долю героя саме на рівні оповіді. 

Смерть підтверджує свою присутність у долях обох батьків оповідача.  

 У сповіді його матері розкривається трагедія, яку принесла Друга 

світова війна їй та її родині. Перший чоловік помер через єврейське 

походження, другий носив на собі клеймо смерті, починаючи ще з таборів, де 

перебував під час війни. Ця втрата назавжди змінила головну героїню. 

Наратор із самого початку проводить паралелі між її життєвою історією і 

своєю власною долею. Світ матері починає розпадатися, коли німці заходять у 

1941 році в Загреб, що для матері та її єврейської сім’ї означає: прийшов час 

втікати. Її світ зовсім зник, коли вже інша армія перетнула Белград. Те, що 

настає потім, це досвід війни, біль втрати, злам, при якому одне життя 

закривається і відкривається порожнеча, яка знаменує новий початок. Наратор 

каже, що відтоді, як він у Канаді, чоловік подібний до порожньої мушлі, і в 

цих словах можна впізнати досвід, присутній  у «Сніговій людині».  

У порівнянні зі «Сніговою людиною», структура «Принади» 

представлена через мережу опозицій: статики та динаміки, нерухомості й 

руху. У романі є два теперішні часи: «тут» і «зараз» у канадському будинку, 

«там» і «тоді» у родинній квартирі в Земуні, і в обох позиція наратора 

абсолютно статична. Він сидить біля магнітофону в ролі слухача. У розмовах 

із Дональдом, які він переповідає, ми можна помітити схожу статичну 
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позицію. Вони завжди розмовляють за столиком у тому ж самому ресторані. 

Часто на столі розгорнута мапа Європи, що допомагає наратору пояснити 

канадському другові життя своєї матері  і, таким чином,  Балкан. Рух і зміни, 

хвилі історії, які ставлять людей одних проти одних, знищені міста, розбиті 

життя, стерті кордони і колони біженців. Історичні події у романі подаються 

лише у такій опосередкованій формі, як наратив, який  слухає один, а потім 

він передається комусь іншому. 

Для наратора «Снігової людини» досвід історичної травми лишається 

невимовленим, він не знаходить слова, які б могли виразити його. Наратор у 

«Принаді» також не може пережити досвід історії, але він має сповідь матері, 

яка подається у часовій дистанції у найтяжчі для героя моменти. Він шукає 

відповіді на свої власні питання в материній сповіді, торкаючись свого 

власного теперішнього і минулого. Материна сповідь містить застереження 

про можливу небезпеку в майбутньому. Страх, що Друга світова війна ще не 

закінчилася на Балканах, а історія повториться, пронизує оповідь фатальністю. 

У романі «Принада» автор використовує автодієгетичний тип оповіді, 

що звужений до точки зору одного персонажа-наратора. Наскрізним є погляд 

на історію, яка у творі має два шари. Перший – це життя родини, зокрема 

батька і матері, їхні особисті «історії». Другий  –  історія країни: «Ти дивишся 

на історію, подібно до якогось романіста, на долю, як на пасторальну сцену, в 

якій тишком підстерігають злі духи...» [276, 7].  

Материна оповідь про минуле переривається думками і відчуттями 

героя, які турбують його в цей момент. Роман написаний як один абзац, 

суцільним текстом. Тому досить часто не лише голос наратора та персонажа 

зливаються, але часом важко одразу зрозуміти, де закінчується оповідь про 

матір і починаються спогади про Дональда чи розповідь про сучасність. Таким 

чином створюється ефект «багатоголосся».  

Концепт «доля» у романі досить складний за своїм семантичним 

наповненням [237, 238]. У романі концепт «доля» = «історія»: «Ти дивишся на 
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історію, як якийсь романіст», на долю як на пасторальну сцену…» [276, 7]. 

Напади долі неодмінно завершувалися чисельними надгробними 

пам’ятниками. У творі доля матері прирівнюється до долі країни: «Вона, мов 

великий громовідвід, щоб усіляке спустошення темних енергій переносилось у 

неї…вона готова згоріти, аби лише нас зберегти» [276, 14]. Доля представлена 

як «життя без місця» [276, 175], «життя… [яке] не можна змінити [276, 160], 

«життя не існує для того, щоб хтось замість тебе його проживав» [276, 152]. 

Мовлення наратора і персонажа зливається, він передає свої слова за 

допомогою прямої мови і чує їх, ніби збоку. Як, наприклад, «продовжимо 

завтра» (звернення до матері щодо запису розповіді її особистого життя).  

Автор знову повертає читача у минуле,  у спогади про матір, згадує, що 

вона ніколи не дозволяла собі заплакати перед дітьми, ніколи не плакала над 

собою, лише над іншими, на похованнях чи весіллях. Часто мама розповідала, 

як було до війни. Цей період став переломним у долі звичайної жінки. Наратор 

одразу пояснює, що то була Друга світова війна, і зазначає:  «Поки я сиджу 

тут, у будиночку, який винаймаю у худорлявої старої китайки, там, звідки я 

приїхав, вже йде нова війна, тобто завершується та стара, реалізуються 

нездійсненні наміри...» [276, 18].  

Описуючи події свого життя, мати виражає власне ставлення до війни, 

смерті та людей. Навіть про німців вона говорила без тіні презирства. Для неї 

історія була фактом, і кожне презирство, всупереч болю і всупереч силі удару, 

було б лише підтвердженням поразки, яку вона просто не визнавала. 

Персонаж проводить паралелі між життям матері і власним життям: бо як 

руйнувалося її життя,  так і його через п’ятдесят років, коли почалася нова 

війна, і Белград став зовсім іншим містом. Далі наратор повертається на 

річковий острів, де в розмові з другом розуміє, що його потреба написати 

книгу спричинена самотністю.  

Наратор говорить про свій внутрішній стан, те, як почувається відтоді, 

як приїхав до Канади: спустошеним. Також від першої особи ведеться оповідь 
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матері про те, як вона знову стала сербкою: «Ні, я ніколи не переставала бути 

сербкою, як і ніколи не зрікалася єврейської віри» [276, 27]. На її думку, 

історія – це документ, вона з дітьми вважалися сербськими втікачами з 

Хорватії. Її доля була дуже важкою. Одна з дітьми вона була відправлена у 

Крушевац, де навчила дітей хреститися, дала їм сербські імена, а сама мусила 

мовчати і працювати, як чинили й інші євреї: «Ніхто нічого не вимагав від 

життя,  нам було досить самого життя...іноді й мало – настільки багато, що 

краще не вимагати більшого» [276, 27-28]. Часом у читача складається 

враження, що голоси і роздуми накладаються, створюючи ефект 

багатошаровості оповіді. 

 Наратор викладає свої власні спогади про власну родину: перша сім’я 

батька була вбита у таборі в Ніші, перший чоловік матері був застрелений, а 

їхні діти загинули в аварії на залізниці. Незважаючи на важку долю, вона не 

говорить про ненависть і вважає, що нещастя приходить тоді, коли воно того 

хоче, і тут уже нічого не змінити: «Якби Бог хотів інакше, все могло б 

трапитися по-іншому. Людина прямує шляхом, який веде її до місця, де 

починається нова дорога. Немає перехрестя, і немає повернення» [276, 30].  

Коли Белград звільнили і війна для людей закінчилася, перед матір’ю 

постало нове питання: «куди повертатися?» і «де її дім?». Надавши оповіді 

реалістичності та ефекту усного мовленнєвого потоку за допомогою 

повторення певних частин, трохи їх змінивши, автор продовжує викладати 

вустами наратора оповідь про долю матері після приїзду до Белграда: 

намагалася знайти знайомих, зверталася до єврейської общини. Порожнечу, 

яку гасила у собі мати протягом війни, знову відкривала з кожним відомим 

ім’ям. Розповідь Марії повертається ще далі в минуле, коли востаннє на 

залізничній станції бачила своїх дітей. На цьому етапі незрозуміло, чи це 

персонаж перебуває у тій часовій площині, коли відбувається запис, чи це 

сучасність, і він просто прослуховує плівку.  
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 Наратор розмірковує про чужу мову, яка лише підкреслює його 

неприналежність до нового простору. Він згадує слова матері: «Скільки мов 

ти знаєш, стільком людям заважаєш» [276, 36]. Використовуючи я-наратив, 

автор продовжує перервану розповідь матері про ті відчуття, які сповнили її 

після смерті своїх дітей. Для неї життя дійшло до краю, бо вона пережила 

своїх дітей, а це для матері найтрагічніше. У цьому випадку слід підкреслити, 

що центральний концепт «доля» перебуває в оточенні таких субконцептів, як 

«біль», «приналежність» і «трагічність». 

 На річковому острові головний персонаж наголошує: все своє життя 

його матір не знала, якій державі вона належить, що є найскладнішою формою 

приналежності. Іншими словами, героїня після розпаду Югославії могла 

померти щасливою, адже свобода у тому, щоб нікому і нічому не належати. ЇЇ 

можна так охарактеризувати: «Ніколи нічого не мала, ніколи нічого не 

отримувала, завжди у неї забирали, постійно втрачала...» [276, 40]. Іноді лише 

з кількох наступних речень стає зрозуміло, що персонаж знаходиться у 

сучасності і прослуховує запис: «Чую свій голос, який каже, що було б добре, 

якби ми припинили (записувати) у той день, бо, певне, що мати втомилася...» 

[276, 43].  

Зрозуміло, чому настільки складною була доля матері, адже у Загребі 

вона одночасно сербка і єврейка, і в той же час подвійний чужинець. 

Персонаж вимикає магнітофон, і розповідь матері зупиняється. Він роздумує 

над своїм життям тут, на новому місці, на периферії, де він відчуває себе 

самотнім.  Цей світ для нього невидимий.  Для батька і матері «життя було  

тим, що дано, те, чого не уникнути і що слід прийняти...» [276, 61]. Там, у 

Чупрії, вона зрозуміла,  що  люди змінилися: вони ні в що не вірили і нікому 

не довіряли: «Життя поділилося на час до війни і час без часу» [276, 63].  

Одна фраза матері – «не говори мені про втому» – повторюється кілька 

разів впродовж роману. Вона пояснює причину своєї втоми: після війни світ 

настільки змінився, що вона вже не витримувала. Думала, що можливо, не 
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доживе до ще однієї війни, проте «немає такого покоління, яке б пройшло 

шлях від початку до кінця життєвого віку, і при цьому б на нього не впала 

бомба» [276, 71]. 

 Загалом весь роман виконаний як нашарування різних оповідей, історій, 

спогадів та роздумів. Героїня розповідає про своє життя з другим чоловіком і 

вічний страх, що все може повторитися, і уявляє, як тим самим шляхом, що й 

вона, бігли втікачі, можливо, навіть, у двох напрямках: «Я бачила людей із 

Сербії під час війни і знала, що більше ніколи між ними не буде миру...» [276, 

83]. Саме тому Марія вирішила після приїзду до Земуну зробити своїх дітей 

євреями, аби не розвивати ні в собі, ні в них відчуття дійсної приналежності. 

Персонаж говорить про те, що, прослуховуючи плівку, виникає більше питань, 

ніж відповідей. Він передає думку Дональда, що відсутність коренів 

уможливлює повну свободу, що далі пов’язано з елементарними 

американськими міфами про рух без меж.  

Неоднозначно звучить відповідь матері щодо щастя. Щастя – це звичка. 

Вона була щаслива, коли народився головний герой і його сестра, коли 

зустріла першого чоловіка. А початок війни все перед нею закрив, і щастя 

зникло: «Ти не можеш бути щасливим, коли бачиш, як світло зникає у темряві. 

Можливо, можеш надіятися, але надія – це не щастя…» [276, 95]. Важко, на її 

думку, бути щасливим, коли все, що ти маєш – це  спогади. Коли щось 

вирішуєш, тоді почуваєш себе щасливим, вважає Марія, і пов’язує це із 

приїздом до Ізраїлю. На думку Дональда, життя головного героя і його матері 

проходило в умовах, за яких свобода вважалася недосяжною категорією. На 

його думку, основною проблемою героїв-нараторів є те, що вони привозять із 

собою відбиток попереднього життя. Коли розпочалася громадянська війна, 

життя у минулому було запропоновано замість життя в сучасності. 

Автор подає історію першого материного чоловіка, яка лунає з її вуст. 

Згадує, що його двічі забирали: вперше на примусові роботи до Загреба, 

вдруге – до табору в Белград. Вона розуміла, що він не повернеться, бо «коли 
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життя одного разу починає котитися вниз, ніщо його не може зупинити» [276, 

144]. Фактично, наприкінці роману до магнітофонного запису додаються п’ять 

листів і коротке письмове повідомлення. Вони є поєднанням швидко 

записаних практичних порад, вираження глибоких і трагічних почуттів і 

легкого усвідомлення про хід розвитку своєї власної долі.  

Історія про першого чоловіка переходить в оповідь про другого: «Він 

був порожнечею, і я була порожнечею, і ми знали, що не маємо досить часу, 

щоб поповнити те, чого більше у нас не було» [276, 149]. У цю частину 

розповіді вплітаються роздуми наратора про те, що долю цих людей 

поєднувало почуття розпаду. 

У романі постійно реконструюється минуле. Мати, в якої лишилися 

наприкінці життя самі лише спогади, усвідомлює, наскільки небезпечною є 

одержимість минулим. На її думку, той, хто живе з історією, не проживає 

життя. Ця фраза нагадує нам про ідею смерті, яка постійно присутня у романі. 

Наратор у «Сніговій людині» бажає утвердити свободу людини і відкриту 

темпоральність, модель часу, яка відома у теорії наративу як «sideshadowing» 

(«сторона затінення») [373].  Зокрема, Г. С. Морсон визначає цей термін як 

«...середню область реальних можливостей, які могли трапитися, навіть, якщо 

цього не відбулося. Речі могли відрізнятися від того, які вони були, були 

реальні альтернативи тому теперішньому, яке ми знаємо, і майбутнє визнає 

різноманітність стежок» [357]. Оповідач покинув батьківщину у надії, що 

відстань дасть йому різні перспективи і можливість переконатися: реальність 

заснована на акті вибору. «Сторона затінення» складається із серії дій, за 

допомогою яких реальний світ можна побачити всеохопно з усіма можливими 

альтернативами. Умова – невід’ємна частина «сторони затінення». Наратор 

«Принади», як і «Снігової людини»,  часто мислить і говорить умовними 

реченнями. Не важливо, чи він говорить про минуле, теперішнє чи майбутнє, 

використовуючи умовні конструкції, він має на увазі лише щось негативне. 

Іноді вони виражають його мрію про неіснуючу альтернативу або ж просто 
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підкреслюють неможливість, пропонуючи хибні шляхи, напругу, тривогу і 

світ, який втрачає рівновагу. Досвід наратора, який він здобув упродовж 

життя, є своєрідною провокацією. Чоловік зізнається, що до того, як він 

уперше почув оповідь матері, вірив, що свобода людини у тому, щоб створити 

свій власний світ. Однак її сповідь руйнує цю ілюзію. Його матір переживає 

досвід історії зовсім по-іншому, аніж Дональд, – не як вибір із ряду можливих, 

а дорогу, яка вже накреслена.  

Статична природа, яка характеризує наратора у сучасності, 

відображається як дзеркало на інших рівнях. Голос матері існує поза його 

життям і часом і звучить в теперішньому. Перекриття різних планів  

призводить до виникнення ілюзії повної ідентифікації і можливості прямого 

діалогу між наратором і матір’ю. Наратор думає: «Я стомлений», і його мати 

одразу реагує на його невимовлену думку, говорячи на плівці: «Не кажи про 

втому».  Розповідь про долю людини, про її життя перенесена у новий вимір, 

де немає якоїсь точки, що б означала початок чи кінець розмови, де 

повторення замінює відрізок часу. 

 Є. Ангеловскі, досліджуючи жіночі образи у романах Д. Албахарі, 

робить висновок, що центральною темою його творів є самотність і любов. Це 

призводить до появи ще одного мікроконцепту – «трагічності».  Слід 

зазначити, що в цьому випадку основний концепт роману «Принада» слід 

шукати саме у жіночому образі. Психологічним інструментом її 

портретування слугують руки. Говорячи про руки, постійно перехрещені на 

грудях, оповідач намагається пояснити, що цим вона закрила шлях до свого 

серця [4, 36]. В останніх записах вона кілька разів звертає увагу оповідача на 

свої руки: «Це розповідь про моє життя...» [276, 124]. Малим хлопчиком 

оповідач часто бачив на її обличчі сяйво. Проте така подія, як смерть чоловіка, 

принесла в її життя біль: «навіть шкіра у неї на руках і щоках... 

похолоднішала...» [276, 138]. Коли наближалася смерть, мати вперше 

простягнула до головного героя вистраждані руки. У цьому фрагменті наратор 



188 

 

знову чує себе збоку: «Чую, як я мовчу» [276, 142]. Її долоня була своєрідною 

розповіддю про життя, свідченням її нелегкої долі. У згадках про 

післявоєнний період мати часто каже, що ходила, немов під тягарем, що була 

втомлена, ніби кров не переставала витікати з рани [276, 59-61]. Біль є одним 

із основних мотивів «Принади»,  «осередок, який робить нас тим, чим ми є» 

[276, 82].  

М. Мілошевич пише, що тема еміграції й ідентичності пов’язана з 

питанням взаємозв’язку особистості й історії [148, 98]. Вони тісно пов’язані, у 

першу чергу, із самим концептом «доля», який є центральним не лише у 

романі «Принада», а й в інших творах сербського письменника. У цьому 

випадку він перебуває у тісному зв’язку з іншими: «історія», «сум», 

«ностальгія», «приреченність», «свобода», «вибір». Другим ключовим 

аспектом образу матері є її ставлення до історії і вплив історії на життя 

безпорадної людини. Сила, з якою історія вривається у життя матері й 

оповідача, є тематичним ядром роману. Цю думку підкреслює «рішення» 

матері померти, яке сам оповідач сприймає як повторення всього того, що 

відбувалося навколо неї. Мовлення – третій важливий компонент образу. Це 

оригінальний елемент роману, який полягає саме у зв’язку мови і життя. 

Автор показує відмінність у поглядах на це оповідача та матері. На її думку, 

коли «когось не стає, немає тих слів, які можуть його повернути» [276: 94, 97]. 

Для оповідача, коли матір померла, все перетворилося на слова без смислу [4, 

104].  

Коли танки в’їхали в Словенію, мати хотіла наблизити свій кінець, «не 

бажаючи у повторенні історії знову прожити своє життя, вона вирішила 

померти» [276, 159]. Напередодні своєї смерті у лікарні мати сказала: «Життя 

не можна змінити, і що більше ти намагаєшся схопитися за нього, то швидше 

воно для тебе зникає» [276, 160].  

Наприкінці роману герой перебуває у своєму домі, його  сповнює страх, 

що все повториться. Він багато разів намагався прослухати запис сповіді, 
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боявся, що голос матері поверне його туди, куди він більше не хоче 

повертатись, адже тут він став кимось іншим. Аналізуючи материне життя, 

головний герой, зрештою, робить висновок,  що вона помилялася в єдиному: 

потребі мати власне місце, бо, як вона говорила, життя, можливо –  яйце...але 

гніздо завжди має бути тим же [276, 181]. На думку головного героя, мати не 

мала іншого вибору, а тому повторювала те, що було вписане в простір 

навколо неї. Зрештою, нікого не цікавить сукупність подій, які формують одну 

людину, для них усіх – «доля є спільною особливістю...» [276, 183]. Всі ті 

смерті, які пережила мати,  були своєрідним відчуженням від світу.  

Головний герой передчуває, що після зустрічі з Дональдом, він стане 

іншим: «Якби я справді вмів писати і мав шматок паперу і олівець, я міг би 

записати нашу нерухомість і в ній впізнати наявність зміни, момент, коли 

серце вирішує за стрибок і злом» [276, 189].  

М. Бунді, пов’язує долю головних персонажів роману з історією. Доля я-

оповідача (як і доля автора) знаходиться під знаком режиму Мілошевича. Його 

імені немає в книзі, для письменника неважливі докази провини, проте він 

знає, що якщо про когось і можна сказати, що він помер у правильний момент, 

то це про матір, бо вона пішла із життя раніше, ніж історія, про яку вона 

думала, що та безповоротно минула, а вона знову на повну силу ожила [38, 

118]. Д. Албахарі показує долю матері як крах ідеалів: щастя у звичці, 

зображення жінки, яка ще у молоді роки мусить «переступати через мерців», 

життя як фаталізм, від нього не слід очікувати чогось більшого, воно не 

містить змін, лише повторення. Мати насміхається з тих, для кого життя – це 

вибір можливостей. Історія матері та доля родини, здається, знищує будь-яку 

оптимістичну думку. М. Бунді звертає увагу на те, що оповідач виношує у собі 

єдине бажання (яке мала і його мати) – просто жити. Книга справді 

переповнена скепсисом, у ній звучить саркастичний тон, але в той же час  

гумор та справжнє життя.  
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Доля матері – це низка суцільних катастроф: втеча із Загреба від усташ                                                                                                         

ських фашистів, вбивство чоловіка в таборі, життя з дітьми у сербській 

провінції, які пізніше загинули на залізниці, після війни шлюб із чоловіком, 

який став жертвою голокосту. Сам оповідач вказує на те, що його доля є 

відповіддю на життя свого батька, людини, яку він ніколи не бачив.  

А. Брайтенштайн трактує звук закінченої магнітофонної плівки як 

«перемогу матеріалу» над материним прагненням додому [33, 120]. Книга про 

матір у той же час є Дональдовою книгою: медитація про буття і час, повноту і 

порожнечу, батьківщину й екзил. Роман Д. Албахарі завершується без 

катарсису, письменник зрештою просто божеволіє.  

Отже, онтологічний концепт «доля» у романі Д. Албахарі «Принада» є 

складним. Його узуальною частиною є  шлях, який не залежить від бажання 

людини, доля прирівнюється до несвободи. Автор розкриває лише темну, 

невідворотну сторону долі. У романі вона постає як бурхлива і всеохопна 

сила, яка затягує людину і вже не відпускає. Цей авторський концепт є досить 

складний. Героїня роману – мати – не знає, що таке щастя: майже всі, хто міг 

би стати підставою їй бути по-справжньому щасливою, помирають. ЇЇ життя  

поряд із чоловіком від самого початку прирівнюється до звички, це зустріч 

двох людей, які однакові у своєму горі та самотності. «Доля» – як 

підпорядковування ходу історії, замкнене коло, з якого немає виходу, та сила, 

якій не можна протистояти, все, що лишається, – це змиритися і нічого не 

вимагати від життя. Цей концепт розкривається через взаємозв’язок інших: 

«смерть», «травма», «біль», «війна», «горе», «страх», «досвід», 

«приреченість», «життя» та «щастя». Життя головного героя – самотність і 

відчуження. Через ці долі автор показує паралелізм поколінь. Зрештою, доля  в 

книзі Д. Албахарі – це та низка подій, падінь, трагедій, смертей і поразок, що 

породила війна, і через посередництво якої, наче в дзеркалі, відображаються 

два життя: матері та сина. 
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Висновки до розділу 4 

 

Д. Албахарі – представник покоління, яке пережило війну, голокост і 

розпад Югославії. Цей історичний контекст не міг не відобразитися на його 

творчості. Формальні експерименти Д. Албахарі полягають у наголосі на 

наративній техніці, плеканні постмодерністського «короткого оповідання» як 

«контржанру», використання фрагментаризації, яка дає змогу створити нову 

оповідну форму. Стиль його ранньої прози можна охарактеризувати як 

експериментальний, антиреалістичний, фрагментарний, ближчий до ліричного 

наративу і навіть автопоетичний. Під впливом соціальних і етнічних 

конфліктів у колишній Югославії автор змінює характер своєї прози, яка стає 

зосереджена на відтворенні реальності в епічній формі. Метафікція, 

домінантна у ранніх творах, відкрила шлях письменникові до поетики 

постмодернізму. Так, Д. Албахарі відмовляється від невизначеної позиції 

оповідача і перетворює себе на гомодієгетичного наратора. Особистий 

травматичний досвід, спогади та емоції письменник переносить в літературу. 

Цьому сприяє і використання прийомів автобіографізму. Концепт 

«відчуження», що є основним у канадському циклі романів Д. Албахарі, 

створює дистанцію між я-оповідачем і оточуючим світом. У романах автора 

можна помітити й елементи «нового історизму», що проявляється у 

«накладанні» часових і просторових шарів тексту. Таким чином, герої з 

минулого стають частиною сучасності і навпаки. Техніка роману «одного 

абзацу» (запозичена у В. Фолкнера, Т. Вульф, Ф. Кафки, С. Бекета, 

Т.Бернхарда) й вираження думок героя-наратора, схожих на «потік 

свідомості», створює ілюзію наближення до читача. Таким чином, конкретні 

історичні події перестають мати визначені часові рамки, а людина завжди під 

загрозою стати жертвою.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. За допомогою  індивідуально-авторського сегменту можна визначити 

своєрідність авторського погляду на світ, що відображається на його 

творчості, а отже і на наративі. Враховуючи напрацювання І. Тарасової, 

О.Беспалової, Г. Каратаєвої, В. Ніконової та ін., визначаємо художній концепт 

як одиницю свідомості автора, яка втілює індивідуально-авторський спосіб 

сприйняття світу і синтезує в собі узуальне та індивідуальне. Вибір того чи 

іншого концепту, що є складовою авторської картини світу, передбачає 

використання певного наративу, крізь призму якого він буде виражатися в 

тексті. Проаналізувавши праці Ж. Женетта, В. Шміда, О. Ткачука, Л. Мацевко-

Бекерської, І. Папуші та ін. в галузі наратології, у дисертації під терміном 

«наратив» розуміємо художній (фікційний) твір, що являє собою структуру, 

яка утворюється дискурсами наратора, персонажа та інших розповідних 

інстанцій. Зрештою, визначаємо його  і в більш широкому значенні – як стиль 

письма.  

2.Сербська проза 60-90-х рр. ХХ ст. синтезувала в собі розвиток трьох 

тенденцій: реалістичної, модерністської і в кінці 80-х років 

постмодерністської. Проза цього періоду характеризується поєднанням 

західної і національної традиції, зокрема «традиції Андрича». Вона 

виявляється у тому, що наратори поєднують персонажів із різних часових і 

просторових площин, таким чином, встановлюючи діалог між різними світами 

і цивілізаціями.  

У 60-ті рр. ХХ ст. популярним стає жанр роману. У 60-70-х рр. 

письменники звертаються до теми Другої світової війни, зображення 

колективних драм (Д. Чосич), концептів «вибору», «страждання», «любові», 

«віри» й «окремості» (М. Селімович), «зла», «нещастя» й «трагічності» 

(М.Булатович), «села» та «міста» (А. Тишма, М. Миланков, М. Марков та ін.), 

концептів «людина» – «історія», «єврейська ідентичність», «трагічність», 
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«геноцид» (А.Тишма, Д. Кіш, Д. Албахарі). У постмодерністських романах 70-

х рр М. Ковача і Б. Пекича втілюються концепти «фатуму» та «неминучості». 

У рамках неореалізму автори розкривають концепти «трагічності», 

«неминучості», «аутсайдерства», «долі» та «самотності». У кінці 70-80-х 

рр. ХХ ст. поширеною стає монологічна форма. За допомогою цього оповідь 

стає більш автентичною та правдивою. У творчості 60-90-х рр. ХХ ст. наявні 

концепти «геноциду», «провини», «війни», «каяття». Самотність та 

виокремлення героя від світу допомагає авторам сконцентрувати свою увагу 

на події.  

Варто сказати, що сербська і світова проза в цілому розвиваються 

паралельно. Саме тому у романах сербських авторів помітний досвід 

європейських національних літератур (філософічність, інтелектуальність, 

єврейська тема, умовний біографізм, традиція «нового роману», 

неоміфологізм та неоісторизм, неопсихологізм, циклізація, мінімалізм та 

стислість, фрагментаризація, «борхесівський дискурс», прустівська традиція).   

Проте, незважаючи на «вписаність» сербської прози у європейський і 

загальносвітовий контекст, слід наголосити й на її національній самобутності. 

У цьому сенсі слід говорити про: а) неабиякий розвиток у 60-70-ті рр. прози 

«нового стилю» з наголосом на регіоналізм, зображення героя-аутсайдера та 

світу периферії, особливості якої можна спостерігати у творах С. Селенича; б) 

потужний шар постмодерністської літератури, в рамках якої вміщена 

«молода» сербська проза, що поєднує в собі традиції авангарду та модернізму; 

«мінімалістичний роман» на сербському грунті (Д.Албахарі); в) ідея 

Центральної Європи як спільноти, що уособлює жертву історії, перебуває за 

межами «великої» європейської культури, а звідси – екзильна проза, заснована 

на концепті «свій-чужий» як відмінна риса сербського постмодернізму.  

3. Розширення знань про концепти у творах Д. Кіша, С. Селенича та 

Д.Албахарі дали змогу визначити жанрову природу роману – це 
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ретроспективний роман з елементами «нового роману», що поднує в собі 

неоісторизм, неоміфологізм i неопсихологізм.  

Новий міфологізм проявляється в інтерпретації сучасних тем шляхом 

введення в текст міфологічних мотивів та міфологем, характеризується 

інтелектуальним підходом до міфу, символічно-міфологічною деісторизацією, 

поєднанням міфу та історії (призводить до поєднання часових шарів), 

порушенням причинно-наслідкових зв’язків, роздвоєнням персонажів. Так 

історія набуває статусу міфологічного та декоративного.  

Д. Кіш у своїй «Мансарді» за допомогою повторень, цитувань та 

замовчувань «розігрує» вже існуючі міфологеми. Автор використовує міф про 

Орфея та Еврідіку, про лабіринт Мінотавра. Міфологема Книги у Кіша 

розкривається у «Розкладі руху» (роман «Сад. Попіл») та «Мансарді», де вона 

є самим всесвітом. У романі «Мансарда» відбувається розмитість 

хронологічних подій і подвоєнність персонажа (Ігор Юрин, Орфей, 

Козлорогий), реалізується міфологема лабіринту, що символізує різні світи: 

світ літератури та ілюзій і світ реальності. Циклічність в неоміфологічній 

літературі ХХ ст. пов’язана з «міфом про вічне повернення».  

Об’єктом авторського міфологізування стають не тільки вічні теми 

(любов, самотність, реальність та ілюзія), а й світ відчуженої особистості, 

проблема творчості. У «Родинній трилогії» письменник звертається до 

біблійних міфологем (потоп й апокаліпсис, що втілюють антисемітизм; Е. С. 

як пастир, Христос, Ной, Адам). Міфологема дзеркала реалізується через 

образ клепсидри, що нагадує обличчя людини і її відображення, головних 

героїв – батька та сина, що дивляться один на одного.  

Митці активно переосмислюють ключові міфологеми, характерні для 

культурної спадщини усіх поколінь. Це – міфологема золотого віку, 

втраченого часу, життя і смерті, топос раю, міфологема Книги (як у Д. Кіша), 

часу (Стоян як символічне втілення одного століття історії у С. Селенича). 

Таким чином, історія виконує концептотворчу функцію, в результаті чого 
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зникають всі межі між реальністю та вигадкою. Так, наприклад, зникають 

часові та просторові кордони між сучасністю і минулим у романі Д. Албахарі 

«Гец і Маєр». Німецькі офіцери, котрі очолювали операцію по знищенню 

євреїв, стають частиною реальності героя-оповідача.  

Новий психологізм реалізується через ірраціональність, вплив 

психоаналізу З. Фройда, письмо, близьке до «потоку свідомості», 

самостійність, інтровертність, відчуженність героя та внутрішній монолог 

(звідси дискурс Ф. Кафки та Дж. Джойса). Для неопсихологізму досить 

характерним є відчужений герой, який є центральною фігурою романів 

Д.Албахарі («Снігова людина, «Принада», «Гец і Маєр»). Ірраціональне 

світовідчуття відчуженого героя досить часто протиставляється раціональній 

істині, що виражена імпліцитною оповіддю і розкривається в символічному 

значенні. Ірраціональність є рисою Едуара Сама «Родинної трилогії» Д. Кіша. 

У ньому вона досягає великих масштабів і  проявляється через божевілля. 

Інтровертність та ретроспективний тип мислення притаманний герою-

оповідачу «Родинної трилогії» Д. Кіша, романів «Принада», «Гец і Маєр» 

Д.Албахарі, Йовану та Єлені роману «Умисне вбивство» С. Селенича. 

Внутрішнє мовлення як елемент неопсихологізму реалізується у текстах по-

різному. Це й аутодіалог (розмова із собою) Ігоря Юрина, що виражений 

внутрішніми голосами, один з яких належить Цапові-Мудруну. У цьому 

випадку використання ти-наративу, питально-відповідних єдностей, 

дієслівних форм та займенників ІІ особи є виправданим. Іншою формою є 

«потік свідомості», що у хлопчика із «Родинної трилогії» реалізується через 

асоціативні відношення, які виникають в результаті спостереження за 

навколишньою дійсністю і спогадами з дитинства. Через внутрішні монологи 

розкривається особистий світ героїв-нараторів Стевана та Елізабет з роману 

«Батьки та предки». С. Селеничу вдалося передати їхні внутрішні 

переживання через приватне листування. Веде діалог із собою і безіменний 

герой роману «Снігова людина» Л. Албахарі.  
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             У рамках нового історизму письменники зосереджені на 

дедуктивності, ненадійній діахронії, реконструкції історичного часу за 

допомогою фіктивних елементів, щоб показати, як минуле «зіштовхується» із 

теперішнім. Реконструкція історії у романі С. Селенича «Батьки та предки» 

здійснюється за допомогою листів, у романі «Умисне вбивство» – через судові 

рішення, заяви та листи. Наратор «Принади» Д. Албахарі вибудовує цілісну 

картину минулого за допомогою магнітофонних записів, а герой-оповідач 

роману «Гец і Маєр» черпає інформацію в архівних документах. Межі між 

історичним та літературним дискурсом у цих романах зникають, через це 

концепт «текстотворчості» стає домінантним. У Д. Кіша цей мотив 

проявляється у написанні героями «Розкладу руху» та «Мансарди», у 

С.Селенича  – книги про столітнього Стояна Благоєвича та  Єлену 

Любосавлєвич, у Д. Албахарі – книги про матір.   

 4. На початку ХХ століття зміна статусу авторського коментаря 

відбулася одночасно зі зміною позиції самого автора. У цьому сенсі проза 

Дж.Джойса, Т. Манна і М. Пруста визначила і подальшу лінію традиції, до 

якої належить і Д. Кіш. Концепція наративної творчості Д. Кіша пов’язана з 

доробком Дж. Джойса, в основі якого лежать елементи «нової прози». Можна 

сказати, що центральними концептами художнього світу Д. Кіша є «смерть» 

та «історія» і субконцепти, пов’язані з ними, такі як: «пригадування», 

«жертва», «відчуження», «невідворотність», «божевілля», «трагічність».  

Для його творчості характерні різні наративні підходи та техніки. У 

«Мансарді» оповідач виступає учасником і коментатором подій, відбувається 

перехід від зовнішньої на внутрішню фокалізацію, використання «я», «ми» 

наративу та 3-особової нарації. «Сад. Попіл» містить елементи 

автобіографічної сповіді і ставить твір між історією і фікцією, де література 

зображує добу голокосту, двадцяте століття і два пануючих  тоталітарних 

режими – сталінізму і гітлеризму. Це – монологічно-асоціативний роман, чия 

композиція фрагментарна, роман складається з 12 асоціативних фрагментів, в 
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центрі яких особистість Андреаса Сама, його спогади і відчуття, образи батька 

і матері. Асоціативність не лише зумовлює фрагментарність, а й призводить 

до розпаду фабули. «Сад. Попіл» є своєрідним переходом між романами 

«Ранні печалі» та «Клепсидра»: оповідне «я» досі присутнє, проте наративний 

фокус спрямований в першу чергу на інших і на іншого головного героя. 

Роман представляє оповідне «я» дорослого і сина, до дитячої перспективи 

додається фокус зору письменника, який ідентифікується з хлопчиком. «Ранні 

печалі» – це перехід від я-нарації з внутрішньої фокалізацією до 3-особової 

нарації, де читач дивиться на події очима дитини. У «Клепсидрі» – оповідач 

практично зникає, оповідь тяжіє до максимальної об’єктивності.  

Можна говорити про філософію романної форми у Кіша. Форма роману 

для нього – це своєрідна картина всесвіту. Відмова від традиційного 

всезнаючого оповідного я, що утримує нарацію, призводить до ускладнення 

оповіді, представляючи світ як хаотичність. Сни, божевілля, таємні знання – 

все це наштовхує на підтвердження гіпотези про «редуковану фантастику» як 

складову частину творчості Д. Кіша, що особливо стосується перших двох 

частин «Родинної трилогії». Поєднання фатастичного та карнавалізованого 

проявляється через мотиви бунту, прокляття та переслідування. Так 

виникають концепти «чужого», «іншого», «забутого». З’являється  

карнавалізований образ  – Едуард Сам, який на психологічному рівні проявляє 

себе через ексцентричну поведінку, інтерес до себе, божевілля та сни.  

Для творчості Д. Кіша характерні постійний взаємозв’язок між 

дійсністю та мистецтвом, фактом і фікцією, фрагментарність, антифабула, 

зміна фокусів, монтажність і мозаїчність, відмова від єдиного оповідного 

голосу і стилю, метафора дзеркала, що уособлює самоусвідомлення оповідача 

(мистецтво як дзеркало, яке відображає дійсність, дзеркало як «борхесівський 

топос», у якому відображаються світи).  

Перебуваючи далеко за межами своєї батьківщини, інший сербський 

письменник – Д. Албахарі у своїх романах зосереджує увагу на проблемі 
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самовизначення. Стиль його ранньої прози мав експериментальний й 

антиреалістичний, фрагментарний і, навіть часто, автопоетичний характер – 

ближчий до ліричного, аніж до епічного наративу. Д. Албахарі також по-

іншому поглянув на статус автора, відмовившись від невизначеної 

суб’єктивної позиції, зробивши своє «я» всеохопним.  

«Снігова людина» і «Принада» – це рефлексія з приводу свого минулого, 

намагання знайти причини змін, які відбулися в житті письменника. У романі 

«Принада» через посередництво автодієгетичних нараторів автор розкриває 

своє бачення історії і травмованого покоління, підтверджує думку про 

циклічність історії і можливість її повторення. Концепт «доля» у романі 

«Принада» Д. Албахарі зображений крізь призму жіночого образу матері. Він 

розкривається через взаємозв’язок інших: «смерть», «травма», «біль», «війна», 

«горе», «страх», «досвід», «приреченість».  

Особливістю творчості Д. Албахарі є автобіографізм. Письменник 

використовує його задля створення наративу, насиченого роздумами та 

багатого на аналіз життя на чужині, жахіття війни, почуття самотності, 

відчуження, травми та втрати самовизначення («Снігова людина» та 

«Принада»). 

Через використання функцій автобіографізму (референтність, 

психологізм, я-наратив) відбувається глибоке розкриття особистого «я» автора 

через героїв-нараторів вищезгаданих романів.  

Концепт «відчуження» у постмодерному романі Д. Албахарі «Снігова 

людина» можна розглядати через призму двох інших: «еміграція» та 

«ідентичність». Приходимо до висновку, що він охоплює різні компоненти 

художньої структури. Процес алієнації героя реалізується через поглиблений 

самоаналіз, протиставлення себе – світові, дистанціювання від навколишньої 

дійсності, втечу від буденного, обмежений хронотоп та трагічне самовідчуття 

через втрату власної ідентичності. 
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У літературному сенсі метатекстуальність уможливила майже трагічну 

невіддільність жертв від їхніх убивць, що вдалося реалізувати Д.Албахарі у 

романі «Гец і Маєр». Концепт «травма» автор виражає через субконцепти: 

«голокост», «пам’ять», «досвід», «відчуження», «страждання», «біль» та 

прирівнює його до катастрофи. Травматична пам’ять і саме поняття травми, 

виражається у романі через такі ознаки як самоусвідомлення, вибух емоцій, 

емоційне відчуження та заціпеніння, повторення, «занурення» у минуле, зміни 

голосу, нав’язливий образ і дезорієнтація. «Історія» стає «замкнутим колом» 

та «пасткою». 

Для ХХ ст. характерний ретроспективний історичний роман, ознакою 

якого є погляд у минуле. Інтерес до проблем історичної пам’яті, зв’язку часів, 

спадковості поколінь, національних традицій і святощів, «коріння» і «витоків» 

взагалі став однією з характерних ознак прози кінця 60-90-х років, яскравим 

представником якої вважається, зокрема, С. Селенич. Його романам 

притаманна першоособова нарація та різні види прийому ретроспекції, що 

забезпечує проникнення у внутрішній світ героїв, психологізм та 

достовірність (використання автором листів, документів, щоденника і т.д.). 

Циклічність в оповіді підтверджує думку, що історія повторюється. 

Концептуальні персонажі (роман «Timor mortis») представляють концепти 

«смерті», «долі», «історії», «трагічності», «фатальності», «зла» і 

«моральності» та піднімають теми, актуальні в усі часи. Герої С. Селенича – 

аутсайдери, які характеризуються яскраво вираженим сексуальним потягом і 

фізичними вадами. Голос автора прямо не присутній у тексті, але його легко 

почути у зв’язку з голосом  оповідача і персонажів, і ключем для цього є 

іронія. У романі вона існує на кількох рівнях, і основною особливістю її 

функціонування є «обернена дія». Передусім вона є засобом, за допомогою 

якого автор руйнує основи трактату оповідача. У романі «Timor mortis» вона 

проявляється як у непослідовності історій старця, так і у високому стилі 

розповідей, в яких герої отримують нові імена: оповідач стає Аудитором, 
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Стоян Благоєвич ― Ілюстрисимусом, а повія Біляна – Di dicke Ursula. 

Концептуальні герої роману через діалогізм, патичність, динамічність, 

екзистенційність, іронію і трагізм є репрезентаціями трьох взаємопов’язаних 

метаконцептів: «смерті», «історії» і «моральності».  

Концепт «фатальності» у романі «Умисне вбивство» С. Селенича 

розкривається через «трагічність», що проявляється через відмову еліти брати 

активну участь у житті суспільства. Автор показує зміни в суспільстві, де 

політика і влада є його основними каталізаторами. Концепт «зла» у романі 

розкривається насамперед у дезінтеграції громадянського суспільства і 

глибоко пов’язана із його мораллю. Автор використовує принцип поєднання 

часів, а також узгодження голосів. Таким чином, герої твору підлягають 

натиску історії, але відчуває її кожен по-різному.  

Дискурс сповіді є формою проникнення у внутрішній простір героїв і 

притаманний майже усім нараторам: Елізабет, Стевану, Йовану та Єлені. 

Проте слід наголосити, що основна функція, яку виконує ретроспективна 

нарація у С. Селенича, – це історичне поєднання різних генерацій для того, 

щоб показати актуальність теми для сучасності. 

Рамковий наратив («Батьки та предки»), копіювання (Єлена – бабуся та 

онука в «Умисному вбивстві») i множинність імен (Чіча – Ілюстрисимус – 

Стоян, Біляна – Румен-Ягода – Die Dicke Ursula), циклічність у формальному і 

змістовому плані пов’язують минуле і теперішнє, герої повторюють долі своїх 

предків. Завдяки такій оповідній моделі автор здійснив історичне поєднання 

різних генерацій.  

Автора цікавить насамперед проекція історичних подій на долі 

конкретних людей – його героїв. Історія вривається в долю кожної окремої 

людини, руйнуючи життя і не пропонуючи варіантів вибору. Історична доля 

окремої особистості прирівнюється до долі цілої нації і навпаки.  

5. На відміну від традиційного історичного роману, де окрема 

особистість переважно підпорядковується ідеї нації, у С. Селенича окрема 
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людина є втіленням духовного спадку епохи, таким чином, долаючи 

національне і загальне і стаючи головним і центральним суб’єктом і дійовою 

особою у романі. Численні монологи дають змогу не лише проникати у події 

минулого, а й у внутрішній світ персонажів і події, які вони описують, таким 

чином, управляючи динамікою дії у романі. Її прискорення ще більше 

наближає героїв до трагічного кінця.  

Наративну модель роману «Батьки та предки» можна представити так: 

1). Наративна форма – нарація від першої особи з прийомами ретроспекції – 

спогади, листи; 2). Місце дії – закритий простір (будинок); 3). Фінал – момент 

нарації збігається з завершенням сюжетних подій художнього світу; 4). 

Додаткові наративні прийоми – анахронія та аналепсиси; 5). Час – фіксований 

внутрішній час оповіді довжиною в двадцять років і час самої рамки, 

закритість у майбутнє; 6). Герої – вчинки другорядних героїв передаються 

крізь призму оцінки нараторів. Індивідуалізація історії через незначну 

кількість персонажів-нараторів; 7). Нелінійна наративна структура; 8). Кілька 

експліцитних нараторів, які мають статус літературних героїв, – 

гомодієгетичні наратори в екстрадієгетичній ситуації (Стеван та Елізабет). 

Йдеться про наратора, який розповідає історію, в якій сам виявляється 

подвійно: і як персонаж, і як викладова інстанція,  що прагне до 

максимального відсторонення від безпосередньої подієвості задля створення 

враження цілковитої об’єктивності розповіді «про себе»; 9). Внутрішня 

фокалізація – вихідною точкою є чуттєвий світ кожного з оповідачів. 

Наративна модель роману  «Умисне вбивство», на нашу думку, має таку 

форму: 1). Наративна форма – нарація від першої особи з прийомами 

ретроспекції – свідчення свідків, спогади, листи, заяви, судові обвинувачення; 

2). Місце дії – закритий простір (будинок, квартира, будівля ТАНЮГ); 3). 

Фінал – момент нарації збігається із завершенням сюжетних подій художнього 

світу; 4). Додаткові наративні прийоми – анахронія та аналепсиси, 

багатоголосся, ретардація шляхом введення в художній твір вставних 
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письмових свідчень та епізодів; 5). Час – фіксований внутрішній час оповіді, 

відкритість у майбутнє; 6). Герої – вчинки другорядних героїв передаються 

крізь призму оцінки нараторів. Індивідуалізація історії; 7).  Нелінійна 

наративна структура; 8). Багато експліцитних нараторів, які мають статус 

літературних героїв – гомодієгетичні наратори в екстрадієгетичній ситуації 

(Пан Койович, Єлена, Йован і Буліка), які інколи проявляють себе як 

гетеродієгетичні; 9). Внутрішня фокалізація. 

6. Осмислення деяких особливостей романів Д. Кіша, С. Селенича та 

Д.Албахарі, зрештою, дозволяє говорити про певні домінанти, що панували у 

літературі у 60-90-ті рр. ХХ ст. У дисертації охоплений той масив літератури, 

який варто було б назвати літературою «травми». Названі концепти є лише 

сегментами одного глобального – «людина – історія». Травматичний досвід 

якнайкраще передається через я-наратив. Змішані типи нарації, множинність 

голосів, свідомостей та світів дозволяють говорити про поліфонічність цих 

романів. У цьому аспекті варто визначити наратив у більш широкому 

контексті, а саме: за стилем. Так  слід говорити про взаємодію модерністських 

і постмодерністських тенденцій у романістиці 60-90-х рр. ХХ ст. 

Модерністські риси проявляються у творах через: концепт нераціонального 

сприйняття дійсності, сновидіння, галюцинації, художній прийом «потік 

свідомості»; зображення героїв як блазнів та божевільних; монтажність; 

вторгнення фантастики у реальність, створення нових міфологем; тотальну 

іронію; безсюжетність; вплив філософських і психологічних теорій; 

індивідуалізм, зосередження на «я» наратора-персонажа. Постмодерністські 

тенденції актуалізуються через гру алюзіями, що зводить до однієї площини 

минуле і сучасність; іронію історії; мотив текстотворення; 

інтертекстуальність, запозичення на сюжетному й образному  рівнях; 

фрагментарність у відтворенні історії; документальність; зображення 

повсякденності як апокаліптичного карнавалу; поєднання різних істин; суміш 

жанрів; переплетення різних стилів оповіді. 
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