
Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 

 

 
 
 

Н.Л. БІЛИК 

 
 

 

СТРАТЕГІЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ 

В СЕРБСЬКОМУ РОМАНІ 
ПОРУБІЖЖЯ ХХ–ХХІ СТОРІЧ 

 

 

 
Монографія 

 

 

 

 

 

Київ 

«Освіта України» 

2018 



 2 

УДК  82.091=163.41ʹʹ19/20ʹʹ     

ББК  83.3 

    Б 61 
 
 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 29.05.2018 р.) 

 
 

Рецензенти: 
 

Кеба О.В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських 
мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка; 
Мережинська Г.Ю. – доктор філологічних наук, професор Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
Свербілова Т.Г. – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; 
Циховська Е.Д. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин Національного авіаційного університету. 
 

Відповідальний редактор: 
 

Сиваченко Г.М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору 
компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України 
 
 

              Білик Н.Л. 
Б 61      Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч 

             [Текст] : монографія / Наталія Леонідівна Білик. – Київ: Освіта України, 2018. –  
693 с. 

 

 
ISBN 978-617-762-562-8 
 

Монографія присвячена увиразненню в сербському романі ХХ – початку ХХІ сторіч 
образних рішень, співмірних стратегіям компаративістики і їхньому висвітленню з огляду на 
формальну продуктивність та смислову плідність, зокрема у творчості М. Продановича в 
контексті знакових здобутків, досягнених у даній творчій царині митцевими попередниками та 
сучасниками. У праці вперше виконується комплексне різноспрямоване аналітичне 
висвітлення стратегій компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ ст. Авторка 
пропонує доповнення досвіду осмислення дефінітивної «мета-» кореляції структури роману 
застосуванням для образної матерії творів М. Продановича узагальнень у параметрах роману-
«метаоперети» і роману-«метафрески». 
       Для літературознавців, викладачів, студентів-філологів і читачів, які поціновують сербський 
роман і цікавляться розвитком компаративістики. 
 
 

ISBN 978-617-762-562-8                                                                              ©Н.Л. Білик 
©Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 



 3 

ЗМІСТ: 
 
 
ВСТУП ……………………………………………………………………..       6 
 
 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади й категоріально-систематизаційні  
координати  стратегій  компаративістики: історичні  парадигми  
й сучасний дискурс …………………………………………………………...       20 
 

1.1. Динаміка і прагматика диференціювання стратегій компаративістики…      20 
 

1.2. Універсальні  системні  параметри  актуалізації  стратегій 
компаративістики в дослідженні сербського роману кінця ХХ– 
початку ХХІ сторіччя …………………………………………………………     42 

 

РОЗДІЛ 2. Сербський роман ХХ–ХХІ сторіч як поле компаративістичних 
прецедентів………………………………………………………………………….      52 
 

РОЗДІЛ 3. Міжтекстові зв’язки у сербському романі помежів’я ХХ–ХХІ  
сторіч: художні рішення М. Продановича …………………………………….     106 
 

3.1.  Теоретична «ритмобудова» міжтекстової парадигми: дефінітивні 
чинники, поняттєво-термінологічні виміри,  класифікаційні критерії, 
аналітичні моделі…………………………………………………………………   106 
 

3.2.   Форми і смисли системної інтертекстуальності: «Червона хустка   
з чистого шовку»………………………………………………………………    121 
 

3.3.  Інтертекстуальні зв’язки у формосмисловому вимірі роману  
«Сад у Венеції»………………………………………………………………..    134 
 

3.4. «Епіграф  долі»:  паратекстуальний  простір  із  перспективи 
смислотворення………………………………………………………………..    158 
 

3.5. Пізнаний світ: смислові імпровізації гіпертекстуальності  
«Саду у Венеції»………………………………………………………….    170 

 

РОЗДІЛ 4. «Синтез міжтекстових форм і функцій»: досвід системного 
симбіозу …………………………………………………………………………….   189 
 

4.1. Композиційність міжтекстових зв’язків у доробку  М. Продановича: 
теоретико-методологічні акценти…………………………………………..    189 
 

4.2. Симбіотичні системи роману «Сад у Венеції» із перспективи 
міжтекстових зв’язків………………………………………………………..    193 
 

4.3.Метатекстуальність  у  міжтекстовому  симбіозі:  формальні  
та смислові метаморфози…………………………………………………….    211 
 

4.4. Амбівалентність міжтекстових функцій: смислова активність  
симбіозу в «обрамленні» твору……………………………………………..    227 



 4 

РОЗДІЛ 5. Інтермедійність у сербському романі на межі тисячоліть …….   254 
 

5.1. Теорія і методологія літературної інтермедійності:  
ідентифікаційні та класифікаційні чинники, поняттєвий зміст…………  254 
 

5.2. …І вкотре про екфразис………………………………………………….  260 
 

5.2.1.  Категоріальні та методологічні прикмети екфразису  
в системі синкретизму мистецтв…………………………………………  260 

 

5.2.2. Смислова ідентифікація екфразису в романі М. Продановича  
«Сад у Венеції»: досвід комплексних «компромісів» ………………   265 

 

5.2.2.1. Семантичний код ансамблю арт-екфразису……………  265 
 

5.2.2.2. Образні імпровізації сценічно-концертного екфразису … 319 
 

5.2.2.3. Художній потенціал синтетичних видовищних  
мистецтв у просторі екфразису…………………………………… 340 
 

5.2.2.4. Смислотворчий резонанс одиничного нульового 
екфразису ……………………………………………………………..  350 

 

5.3.Романи М. Продановича у перспективі інтермедіальності …………  363 
 

5.3.1. Інтермедіальність: методологічна стратифікація в координатах  
форми і смислу ……………………………………………………………..  363 
 

5.3.2. Поетика синтезу пластичних  мистецтв  у  форматі  
письменницьких рефлексій: архітектурний пейзаж «Саду у Венеції»…365 
 

5.3.3. «Картина життя»: дискурс живопису в інтермедіальній  
панорамі роману «Вечеря у Святої Аполлонії»………………………..  381 

 

5.4.     Синестезія на вістрі художнього слова: досвід компаративістичного 
увиразнення ……………………………………………………………………..  405 

 

5.4.1.Синестезія роману: простори форми та обрії смислу …………  405 
 

5.4.2. «Кольори всередині нас»: синестезія в образній природі 
«Ультрамарину» …………………………………………………………..   409 

 

РОЗДІЛ 6. Інтермедійно-міжтекстові модифікації у фокусі 
інтердискурсивності: практика комплементарного моделювання ………………...    434 
 

6.1. Комплементарні інтермедійно-міжтекстові сполуки в дефінітивно-
ідентифікаційному та методологічному вимірах …………………………   434 
 

6.2. Інтермедійно-міжтекстовий код: від прецеденту до універсуму 
(літературні експромти М. Продановича) …………………………………   445 

 

6.2.1. Паратекстуально-інтермедіальний дискурс: концепція  
форми і квінтесенція змісту……………………………………………...    445 



 5 

 

6.2.2. Інтермедійно-міжтекстова комплементарність роману 
М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів»……………………  458 

 

6.2.2.1. «Весь світ – театр»: привілеї інтермедіального змісту  
в інтермедійно-міжтекстовій морфології твору…………………  458 

 

6.2.2.2. Досвід інтертекстуального синтезування:  
семантика змісту і зміст семантики……………………………….   487 
 

6.2.2.3. Субверсійність автоінтертекстуальних зв’язків  
у смислогенезі інтермедіальної системи…………………………   524 
 

6.2.2.4. Урбаністичний екфразис у системі компенсаторної  
взаємодії ……………………………………………………………….  537 
 

6.2.2.5. Змістовність літературного екфразису………………….   551 
 

6.2.2.6. Портретний екфразис у синтагматичних межах світу  
образів …………………………………………………………………   560 
 

6.2.2.7.  Смислорух архітектурного екфразису………………….   577 
 

6.2.2.8. «…Якщо дорога веде до храму»: релігійний екфразис  
на образній авансцені «постколоніальної оперети»…………….  593 
 

6.2.2.9. Гіпотипозис у художньому дискурсі: текст і контекст….   600 
 

6.2.2.10. Особливості «місць доданків» у константі 
комплементарної «суми» «Еліші…»……………………………..   608 

 

РОЗДІЛ 7. Імагологічна проекція в поетиці сербського роману нового 
міленіуму ……………………………………………………………………………   616 
 

7.1. Ескіз етнообразу: поняттєві координати, класифікаційний аспект ….   616 
 

7.2. Галерея етноіміджів у «великій» прозі М. Продановича …………..    619 
 

 
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………..   634 

 
 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………….   657 
 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………..   659 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч 

 

 6 

 

ВСТУП 
 
 

Явищем, продуктивним у сфері висвітлення літературної поетики і 
семантики, із закарбованою ними креативною інтеграцією досвіду літератури 
та життя, а отже – значущим і поцінованим у сучасному літературознавстві 
видаються стратегії компаративістичного дискурсу. Адже кожна з них 
збагачена безпосереднім відповідником із-поміж авторських творчих методів 
організації образного матеріалу. Посилені співмірністю з історико-
літературними феноменами, дані стратегії сповнені власної наснаженості, 
здатної урізноманітнити осмислення розмаїтого художнього світу. 

Потужних зрушень наукова актуалізація такої відповідності зазнала у ХХ 
сторіччі, особливо на його завершальному етапі, коли свобода вивільненої від 
жанрових та ідеологічних канонів літературної творчості набула подекуди 
маніфестаційного декларування в поетиці й концепції постмодернізму і його 
національних субверсіях, що, власне, вважається переломним і визначальним 
для останньої чверті минулого – початку нинішнього тисячоліття.   

Плідне підґрунтя для даних зрушень сформувалось упродовж 
хронологічного відрізку, який бере свій початок від доби постмодернізму – 
доволі розвиненого для багатовимірних творчих експериментів, у період 
концептуального домінування цього знакового феномена другої половини 
ХХ сторіччя, основоположного не лише для літератури, а й для культури в 
цілому. В одному з останніх інтерв’ю почесний голова ЮНЕСКО 
М. Мішкович у міркуваннях про художні домінанти постмодерного світу 
відповідально визнає навіть повне нівелювання кордонів між різними видами 
мистецтв [Јеротић 2010: 70]. 

Із цього часу цілком очікувано зросла й осяжність та проникність 
стратегічних для компаративістики міжтекстовості, інтермедійності, 
імагології – відповідних, а подекуди й тотожних авторським художнім методам, 
закарбованим у художній матерії творів, а відтак, і явищам літератури, почасти 
притаманним їй із давніх давен. Саме їх і класики постмодернізму [Эко 2005], і 
сучасні дослідники [Будний 2008: 245] вважають визначальними для основних 
організаційних принципів поетики періоду після модернізму загалом, із усіма 
його напрямами й течіями, – до початку нового тисячоліття. 

Принципова правомірність порушеного питання в руслі комплексного 
висвітлення міжтекстових зв’язків і явища інтермедійності з визнанням 
необхідної міри їх функціонального ізоморфізму набуває узагальненої 
мотивації в дослідженнях Ж. Дерріда, який осмислює кордони будь-якої 
обмеженої конструкції як сигнал для беззаперечного потенційного, зокрема 
смислового, виходу поза ці межі [Дерріда 2004: 142]. 
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У спрямованості, яка склалася в річищі новітніх літературних і 
літературознавчих тенденцій, помітного значення аксіоматично здобуває 
етап цілісної завершеної концептуалізації понять, змісту, форм, діалектики, 
структурних особливостей – себто час найвищих досягнень у розвитку тих 
історико-літературних процесів, які були джерелом і руслом теоретичного 
сутнісного визначення основних стратегій компаративістики. Відтак, 
особливе зацікавлення має бути пов’язане з літературним процесом ХХ 
сторіччя, насамперед із його останньою чвертю, та минулим дотепер часом 
нового міленіуму, коли стратегії компаративістики зазнали бурхливого 
розвитку й урізноманітнення у зв’язку з активізацією інтра- та 
екстрадискурсивного аспекту втілення й осмислення історико-
літературного матеріалу, що, безперечно, привертає дослідницьку увагу. 

Для більшості національних літератур, зокрема й сербської, однією з 
найпродуктивніших в арсеналі стратегій і тактик компаративістичного 
дискурсу виявляється міжтекстовість, наразі традиційно потрактована у 
статусі одного з ключових, основоположних феноменів структуралізму, 
адже, за спостереженнями сучасних літературознавців, зміст текстової 
реальності будь-якого мистецького твору непомірно збагачується з 
перспективи інтертексту, з яким вона взаємодіє [Будний 2008: 272].  

Іншим ефективним і частотним складником стратегій компаративістики, на 
думку Д. Наливайка, визнається проблема статусу літератури в системі 
мистецтв, у взаємопов’язаності та взаємодії з ними, що має тривалу передісторію 
і завдяки сформованому досвіду дає змогу поглибити розуміння цілої плеяди 
феноменів, розвинених на межі різних медійних і здебільшого художніх 
структур [Наливайко 2006: 16]. За спостереженнями Т. Бовсунівської, у 
сучасному світі, відповідно до нових когнітивних можливостей, тенденція до 
синкретизації мистецтв загалом інтенсивнішає і тим самим спричиняє загальну 
увагу до орієнтирів її текстових стратегій [Бовсунівська 2013 ІІ: 5]. Її своєрідність 
у сербській літературній практиці постмодерністського періоду цілком природно 
не може не викликати особливого зацікавлення. 

Наведеною тезою засвідчується правомірність та особлива ефективність 
спостережень за відповідними компонентами діапазону стратегій і тактик 
компаративістики у часовому проміжку кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя, 
коли глибинний полісемантичний постмодерністський історико-літературний 
дискурс зазнає привабливих розмаїтих метаморфоз і багатогранна для них 
функціональність міжтекстовості, інтермедійності та імагології набуває 
істотного інтересу.   

Слід зазначити, що поетика цієї доби характеризується багатоманітністю 
способів реалізації, які рефлексують значною семантичною потужністю і 
поліфункціональністю. Кращим зразкам постмодерністської літератури, 
зауважує Г. Сиваченко, вдається поєднати різнорідні мотиви й оповідні 
техніки, створити багатомовність та багатошаровість сюжетів, і все це у руслі 
такої визначальної риси постмодернізму, як існування певного суперкоду в 
художній творчості [Сиваченко 1993: 12–15].  



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч 

 

 8 

Між тим і постмодернізму, подібно до інших глобальних літературних 
напрямів, властиво трансформуватися в певні національні версії і напрями, які 
домінують після нього, за визначенням та емпіричними літературознавчими 
здобутками Н. Бедзір [Бедзир 2007], Т. Гундорової [Гундорова 2001], 
Г. Мережинської [Мережинская 2007], Г. Сиваченко [Сиваченко 1993], 
А. Татаренко [Татаренко 2010], і не існують у загальній синкретичній формі. 

У різноманітності форм позиціонування національних версій 
постмодернізму і саме з часів його вивершення в літературі не втрачає 
актуальності енциклопедично постульована для постмодерністської 
концепції й універсалізована для творчості точка зору на літературу як на 
визначену У. Еко й декларовану адептами його наукових позицій «спробу 
пояснення всього у світі собі і світу», де всі формальні лінії 
підпорядковуються вищості «сенсу» і важливості логічної семантики у їхній 
спрямованості на з’ясування сутності дійсності через пізнання уявлень про 
неї [Руднев, 1999: 221–224]. Вони характеризуються інтенцією до рефлексії і 
в кінцевому підсумку допомагають – а це надзвичайно важливо – 
компенсувати певну неконтрастність, нечіткість та, можливо, й 
несформованість уявлень, необхідних для балансу власної національної 
картини світу або її фрагментів у сучасному процесі, окресленому М. Фуко 
як формування «нового стилю мислення» і, власне, «нової культури», 
«нового фундаментального досвіду людства» [Новейший… 2007: 426–427]. 

Одним із основних жанрів у сербській літературі ХХ сторіччя [Jerkov 1992] і 
одночасно «культовим», характерним для літератури різних періодів XX 
століття загалом [Беляева 2007; Бернадська 2007; Бовсунівська 2009; 
Бовсунівська 2015; Ковач 1991; Копистянська 2005; Недић 2012; Ulig 2010], а 
також не менш актуальним у ХХІ сторіччі [Дамјанов 2012: 199–200] вважається 
роман. Він привертає увагу й у вивченні явищ компаративістичного штибу, 
зокрема тому, що твори цього жанру своєю образною широтою надають доволі 
простору для різноспрямованої, далекосяжної «гри» й, відповідно, 
демонструють привабливе ємне рясне поле метафорично загаданих втілень 
людського прагнення мудрості та краси, підвладних проникності 
компаративістичних стратегій. І з’ясування змістового спектра епічних творів 
національної скарбниці визнається одним із нагальних [Jerkov 1992] у дискурсі 
сучасної літературознавчої сербістики. 

Відтак, розгляд сербського роману від початку доби постмодернізму й 
надалі, за П. Мілосавлєвичем [Милосављевић 2000: 324], – часу надзвичайно 
плідного на літературній ниві, припускає повніше та глибше розкриття 
загальної палітри і смислового поля компаративістичних прецедентів. І 
стають очевидними підстави вважати перспективним екстраполювання засад 
(стратегічних для компаративістики) міжтекстових зв’язків, інтермедійності 
та імагології на сербський роман даного часу. 

У зв’язку з окресленням концептуальних засад постмодернізму стає 
зрозумілим апелювання до тих літературних постатей, мистецький пошук 
яких виявився релевантним для формування в кожному національному 
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літературному дискурсі основного «плану» і національно своєрідної 
варіативності діапазону його змісту, в тому числі формату глобальних 
літературних значеннєвих аспектів, пов’язаних із універсальним шляхом 
пізнання як сучасного світу, так і загальних законів буття.     

У сербському романі виразне образне оприявлення рис, співмірних 
компаративістичним стратегіям, від початку до середини ХХ сторіччя можна 
спостерігати у творчості С. Чоровича, М. Црнянського, М. Лалича, 
І. Андрича, М.Селімовича. Згодом, із наближенням до нового тисячоліття, із 
динамічним перебігом етапів створення передумов зародження, становлення 
й подальшого трансформування постмодернізму ці риси інтенсифікуються, 
що концептуально проявилося у творчості самобутніх яскравих авторів, 
приміром Д. Кіша, С. Басари, Г. Петровича та ін. Декому з митців даної 
плеяди – зокрема Б. Пекичу й М. Павичу, – вдалося сягнути й вершин 
класики світової постмодерністської літератури. 

Безперечну значущість слід передбачити і в тих історико-літературних 
перипетіях, де розмаїття інтертекстуальності та інтермедіальності як 
компаративістичних стратегій найвиразніше розкрите в масштабних 
літературних полотнах видатних представників постмодерної доби. У 
їхніх знакових романах не лише максимально втілилися на ґрунті поетики 
концептуальні риси постмодернізму, а й потому збагатилися з 
історичними «перевтіленнями» цього потужного «періодизаційного 
напряму» [Дамјанов 2012: 8].  

Безсумнівно, й сербська романістика, вочевидь сприятлива для 
«компаративістичних» експериментів, протягом часу від постмодерністської 
доби осяялась іменами відвертих і рішучих митців, чия творчість – яскрава, 
глибока й багатогранна – вважається значним надбанням національної 
літератури, здалим до назнаки її еволюційних перспектив. Однією з таких 
фігур, помітних поміж видатними представниками сучасної національної 
літератури й культури Сербії, визнається Мілета Проданович – народжений 
1959 року в Белграді мистецтвознавець за фахом і митець за покликанням, 
людина різноспрямованої обдарованості, сучасний сербський художник, 
автор мистецьких інсталяцій і популярних праць із живопису, професор 
Академії мистецтв у Белграді, визнаний письменник, за С. Дам’яновим – 
представник «золотої генерації» в сербській постмодерній літературі 
[Дамјанов 2012: 154], лауреат національних і міжнародних нагород. Автор 
вважає себе дитиною доби постмодернізму, коли він, за власним 
переконанням, «відбувся як митець» [Розмова… 2008: 74], відтак, його 
творчість, безумовно, має не лише хронологічний зв’язок із добою 
постмодернізму в сербській культурі й, зокрема, літературі. Результати 
багатожанрової мистецької діяльності М. Продановича сформувалися під 
знаком концептуальних засад постмодернізму з їхнім інтелектуально-емотивним 
і – що надзвичайно важливо – професійним, фаховим кооптуванням до 
власного творчого та світоглядного простору. І весь розмаїтий спектр 
поетики із більшою або меншою інтенсивністю втілився в Продановичевих 
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текстах, що, на думку Л. Меренік, перетворює його на знавця нової 
художньої мови сучасного сербського мистецтва й одного з найвиразніших 
сербських митців. Привертає увагу своєрідне багатство змісту його прози, 
чиї риси іноді розвиваються з буденної дрібниці, деталі до осяжного 
метафізичного узагальнення. Великою мірою витонченість і складність 
інтертекстуального вислову та інтелектуально-креативна зосередженість на 
«вавилонській вежі знаків», плеяда яких розгортається від мізансцени, 
необхідної для окреслення миті сучасності, її характеру та настроїв, через 
романтизовані теми (приміром, паломництва та звернення до «іконографії 
краю»), до парадигматичного прочитання окультних та ізотеричних 
моментів, зауважує Л. Меренік, роблять митця одним із найцікавіших авторів 
у сербському мистецтві [Меренік 2008: 114–119].   

Дане спостереження в контексті письменникових коментарів власної 
творчої концепції набуває значного поглиблення з наголошенням на 
системності такого підходу і тривалій стабільності переконань. «Оскільки я 
належу до тих, хто має справу з візуальною сферою, – зауважує митець, – 
уважно спостерігаю за всім навколо себе, я ‘натренований’ помічати 
найдрібніші деталі» [Мілета…]. Отже, непересічний погляд на виклики 
сучасності, глибина гуманістичної конотації в окресленні творчої концепції у 
поєднанні зі свідомою константною включеністю письменника до 
сформованого «після модерну» революційного культурного напряму, 
зробили його однією з найрезонансніших постатей сучасного сербського 
мистецтва [Merenik 2011: 8]1. Окрім того, на цьому художньому терені, 
сформованому великою мірою образотворчим матеріалом, митець виявив 
принципову схильність і до експериментальної практики. Про її 
спрямованість переповідає С. Петрович, посилаючись на сучасну історію 
мистецтва в Сербії, де відзначається переконливе ствердження ним «нових 
жанрових змістів вираженого комбінованого характеру» [Петровић 2011: 17]. 
Своєю неординарністю та ефективністю їхні суто літературні художні 
втілення також мотивують до виявлення та предметної уваги. 

До літературного арсеналу М. Продановича ввійшов репрезентативний 
обсяг видань. Перший упевнений крок митця на шляху літературної творчості 
був символізований романом «Вечеря у Святої Аполлонії» («Вечера код Свете 
Аполоније»), виданим 1983 року, й відтоді цей шлях охопив низку 
оригінальних творчих етапів натхненних пошуків і прагнень. Жанровий 
діапазон виданих донині втілень цих пошуків окреслюється переважно в 
берегах прозового типу літературної творчості, реалізованого в жанрових 
формах новел – збірка «Небесна опера» («Небеска опера», 1995), есе – книга 
«Давніший і кращий Белград» («Старији и лепши Београд», 2001) і 
здебільшого романів – «Нові Клюні» («Нови Клини», 1989), «Танцюй, 
чудовисько, під мою ніжну музику» («Плеши, чудовиште, на моју нежну 

                                                           
1 Тут і далі в дослідженні посилання на оригінали сербських текстів подаються в перекладі 
авторки, за винятком текстів, опублікованих у фаховому перекладі українською мовою. 
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музику», 1996), «Це міг би бути Ваш щасливий день» («Ово би могао бити 
Ваш срећан дан», 2000), «Колекція» («Колекција», 2006), «Вітиліго» 
(«Витилиго», 2014). Окремі зразки «великої прози», репрезентовані в 
загальному досвіді М. Продановича творами «Червона хустка з чистого 
шовку» («Црвена марама, сва од свиле», 1999), «Сад у Венеції» («Врт у 
Венецији», 2002), «Еліша в країні Святих коропів» («Елиша у земљи Светих 
шарана», 2003), «Ультрамарин» («Ултрамарин», 2010), «Аркадія» («Аркадија», 
2013), набули осібного позиціонування в літературному доробку письменника.  

Між тим, найбільша мистецька концентрація концепції залишалася 
притаманною саме жанру роману, який М. Проданович вважає своїм 
творчим амплуа у сфері літератури [Розмова… 2008: 76] і в якому він не 
лише звертається до різних форм художньої реалізації постмодерністського 
дискурсу, а й успішно розвиває постмодерністську поетологічну модель, на 
чому наголошує А. Татаренко у спостереженнях над розвитком сербського 
постмодернізму [Татаренко 2010: 14]. 

Із-поміж романних здобутків М. Продановича потужним імпровізаційним 
акцентом відзначені передусім романи «Вечеря у Святої Аполлонії», 
«Червона хустка з чистого шовку», «Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих 
коропів», «Ультрамарин», «Аркадія».  

Названі твори виявляються співвідносними із загальною періодизацією 
сербської літератури, здатною охопити помежів’я останніх століть. У підсумку 
опрацювання численних текстів сербської літератури даного періоду й 
погодження постулатів літературознавства А. Татаренко виокремлює у 80-х – 
на початку 90-х років ХХ ст. – етап «високого постмодернізму й від кінця 90-х 
до початку ХХІ ст. – фазу post-постмодернізму» [Татаренко 2010: 57–61] з 
логічно вивільненим від періодизаційних дефініцій літературним процесом 
нашого часу. Себто дані тексти за формальною і змістовою своєрідністю, а 
також за хронологією появи достеменно наслідують тяглість і послідовність 
епохальних концепцій із їхніми часовими кордонами і, відповідно, 
відтворюють віхи траєкторії розвитку і трансформації національних похідних 
постмодернізму в сербській «великій» прозі.  

Згадані літературні здобутки М. Продановича в царині «великої» прози 
слід визнати показовими щодо відображення ними сутності та тенденцій 
варіювання поетики, співмірної стратегіям компаративістики, в 
національному романі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя загалом. Потреба 
їхнього висвітлення в парадигмі Продановичевих романів посилюється й 
особливістю його текстів. Вирішального значення для цієї специфіки набуває 
наполегливе прагнення митця більшістю обраних ним творчих прийомів 
мотивувати декодування різних значень [Петровић 2011: 16], що традиційно 
викликає значний літературознавчий інтерес. 

Наведені романи були визнані знаковими для розвитку сербського 
літературного процесу [Božоvić], а тому не можуть не привернути 
дослідницької уваги. Серед багатьох аргументів її мотивації варто 
відзначити передусім розмаїте й надзвичайно вдумливе поліфонійне 
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відображення сприйняття дійсності, де в динамічних полісемантичних 
змістових планах пропонуються художні кореляти сучасного світу, 
реалізовані завдяки семантичній недомовленості, багатоманітній 
полівалентності поетики письменника. Такий творчий поступ, за 
переконанням Г. Божовича, робить його першим серед рівних, коли 
йдеться про найкреативніших і найактивніших сьогодні постмодерністів у 
сербському мистецтві слова [Božović], а на думку британського науковця 
Д. Норріса – пильним та далекоглядним у наповненні змістовності 
сучасної прози [Norris 2013: 617], і, безперечно, посилює увагу до нього 
[Merenik 2011: 8–13]. 

Водночас на етапі смислової реконструкції слід пам’ятати, що, за 
спостереженням Л. Меренік, М. Проданович, подібно до загальної практики 
інтрасеміотичного цитування, ніколи не акцентує іконографічно нормовану 
«сцену», а, натомість, вимагає уваги до того, що, на думку письменника, їй 
передувало, й до смислового плану такої образної взаємодії [Merenik 2011: 37]. 

Художні рішення М. Продановича ввійшли до кола наукової 
проблематики низки вітчизняних студій. В обріях авторового творчого 
методу певні аспекти аналітичного потенціалу компаративістичних 
стратегій, в тім числі й у контексті поетики прози постмодернізму та 
теоретико-літературного окреслення його феномена, вивчаються в Україні й 
поза її межами цілеспрямовано та ґрунтовно. Міжтекстовий рівень 
своєрідних експериментів із поетикою зовнішньої форми й особливості її 
семантизації висвітлювалися у працях А. Татаренко [Татаренко 2010], деякі 
аспекти образності прози зазначених авторів знайшли відображення в 
розвідках Д. Айдачича [Айдачич 2010; Ајдачић 2017]. Водночас значна 
гіпотетична активність даного матеріалу сербського національного 
літературного дискурсу передбачається й у потенціалі компонентів 
внутрішньої форми творів, зокрема вже згадуваних науковцями й, 
безумовно, тих, які лишилися поза ареалом дослідів, хоча з-поміж творів 
спостерігаються й романи, де образний матеріал, співмірний стратегіям 
компаративістики, набуває максимальної багатоманітності та соковитості, 
що потребує окремого висвітлення. 

Між тим, комплексне дослідження широкої компаративістичної 
проблематики (з її докладною класифікацією і систематизацією) на матеріалі 
наведених здобутків сербської національної літератури досі не сформувалося 
ні на українських, ані на рідних для письменників теренах. 

На сучасному етапі еволюції літературознавства усталився й увиразнився 
в потужне підґрунтя накопичений теоретико-методологічний досвід 
вивчення магістральних проблем компаративістики. Базові постулати в 
поєднанні з оновленими й удосконаленими новітніми досягненнями 
відкривають нові можливості в компенсації відомих та осмисленні досі не 
порушуваних питань, насамперед у виявленні, класифікуванні, 
систематизуванні й узагальненні певної історико-літературної основи – 
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наразі сербського роману зламу тисячоліть – яка з часом і, певною мірою, під 
впливом великих історичних зрушень стає багатограннішою, відповідно до 
чого змінюються й потреби, імперативи та модальності її висвітлення. 

Зі свого боку, традиція літературознавчих досягнень і закладена ними 
тенденція наукового розвитку дають змогу і диктують необхідність 
доповнити й урізноманітнити, оновити емпіричний досвід вітчизняної 
компаративістики, чиїм інтегральним компонентом став прецедент 
Продановичевої творчої практики. Фактором наукового досвіду 
зумовлюється й потреба систематизації спостережень та фактів, які 
лишилися поза межами здійснених розвідок або оприявилися при висвітленні 
споріднених питань і в контексті новітніх наукових спостережень набули 
нового значення й можливості іншого, ширшого прочитання. 

Відсутність окремого монографічного висвітлення проекцій комплексу 
стратегій компаративістики в сербському романі на межі ХХ–ХХІ сторіч, 
зокрема репрезентованому творчим здобутком М. Продановича (що входить 
до кола універсальних літературознавчих питань), наразі зумовлює потребу 
самостійного опрацювання і визначає актуальність даного дослідження. 

Між тим творчість митця розвинулася не на мистецькій цілині, а на 
дбайливо обробленому ґрунті творчої практики його професійних соратників, 
які, почасти випередивши в часі появу Продановичевих романів, своїми 
творами, оздобленими потужними образними тактиками, намітили обрії 
імпровізацій, сформували досвід неочікуваних творчих реакцій.  
Контекстуальне висвітлення компаративістичних стратегій романної творчості 
митців є надзвичайно важливим, оскільки утворює ту художню систему, яка 
збагачує розуміння нюансу національної ментальності у творенні образних 
лав, заснованих на стратегічних напрямах компаративістики. 

Водночас, у зв’язку з аспектуалізацією, слід зауважити на суті новітніх 
модифікацій роману, заснованій і зосередженій, на думку Т. Бовсунівської, 
не на простому обігруванні певної суми формальних ознак, а на утворенні 
складної семантичної системи і смислоструктури тексту [Бовсунівська 
2013: 175]. Таким чином, напрям висвітлення творів видатних представників 
сербської постмодерністської романістики, який незмінно відкриває 
потенціал додаткового наповнення, безперечно, пов’язується з їхньою 
семантичною площиною в її концептуальному перегуку з усвідомленням 
того, що предмет або його образ, як зауважує М. Ямпольський, 
інтенціонально даються нам в ореолі смислу [Ямпольский 2011: 3], який, зі 
свого боку, в постмодерністському каноні вважається невичерпним. 

У цьому проблемному руслі, поряд із окресленням кінцевої 
архітектоніки стратегій компаративістики й визначенням їхніх типів, одним 
із програмних функціональних сегментів цілісного висвітлення стає механізм 
формування й реалізації такої архітектоніки, оскільки він ізофункціональний 
логіці й діалектиці цілісної смислової реконструкції, а вона, зі свого боку, як 
відомо, має принципову ефективність у досягненні більшої точності й 
виразності в остаточному смислотворенні. Зауважимо, що плеяда сучасників, 
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чиї наукові прагнення проаналізував Х. Турк, уважають можливістю 
розширити горизонти літературознавства насамперед спробу в літературних 
текстах яскравіше висвітлити рівень «побудови значень» [Turk 2003: 8]. 

Відповідно, особливої ваги набуває погляд на образний світ і його 
смислове поле в романах митців крізь призму магістральних стратегій 
компаративістики – міжтекстовості, що традиційно пов’язується з 
провідними формами поетики постмодернізму, та інтермедійності, чия 
художня плідність у літературі різних періодів, жанрів і стилів виявляється 
традиційною. Аргументацію ефективності імагології посилює досвід, у 
якому вивчення художнього твору з її позиції, як відомо, показове для дилем 
самоусвідомлення, здебільшого присутніх у його смислах. 

Отже, мета роботи полягає в комплексному різноаспектному дослідженні 
продуктивності стратегій компаративістики у формальному і смисловому 
розмаїтті сербського роману кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя, зокрема 
творчості М. Продановича, в контексті знакових здобутків у царині красного 
письменства, досягнутих митцевими попередниками та сучасниками. 

Свого часу М. Ріффатерр наголошував на існуванні незмінного коду твору 
(очевидно, закладеного письменником) і зміненого коду нових читачів тексту 
[Риффатерр 1992]. Отже, з’ясування інтерпретаційних конфігурацій роману, 
накреслених завдяки своєрідному коду, змодельованому потенціалом художнього 
«інструментарію» компаративістичного канону, набуває особливого значення. 

У різних творах основний акцент зроблено на різній відповідності їхніх 
структурних компонентів класифікованим проявам стратегій 
компаративістики. Дана відповідність вважатиметься критерієм 
систематизації проаналізованого матеріалу.  

Між тим у їхньому міжтекстовому розшифруванні відбувається 
апелювання до різних корелятів за різними парадигматичними зв’язками. 
Праці Інституту європейських культур засвідчили, що в комплексному 
аспекті відношення між текстами в таких зв’язках осмислюються 
літературознавством передусім як відношення еволюції, де вихідною 
моделлю виявилася смислова філіація [Интертекстуальные…]. Себто їхній 
результат, за визначенням, реалізується у двох основних напрямах – обігу 
значення й увиразненні смислотворення. 

Відтак, цільовим спрямуванням даного дослідження передбачається спектр 
із неодмінним попереднім увиразненням (з огляду на дефінітивно-
ідентифікаційний, понятійно-категоріальний, класифікаційний та 
систематизаційний чинники) і якостей ключових стратегій компаративістики, і 
їхньої інструментальної функції, активності в образному матеріалі, на якому 
вони зосереджені. Посутнє також і ситуативне означення теоретико-
методологічних координат, універсальних спільних параметрів, адекватних для 
функціонування образних проявів стратегій компаративістики, насамперед 
форми, смислотворення тощо. Йдеться, безумовно, і про значущість 
співвідносних із ними окремих специфічних механізмів та закономірностей, 
властивих активності кожної зі стратегій, актуалізованих у творах 
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М. Продановича і співвідносних із особливостями авторського творчого 
світогляду. Реалізацію даної мети слід пов’язати з низкою завдань:  

- окреслити теоретико-дефінітивні кордони та внутрішню ієрархію стратегій 
компаративістики, правомірні та продуктивні для комплексного висвітлення 
сербського роману помежів’я ХХ–ХХІ сторіч; 

- виокремити у репрезентативних або програмних творах 
представників сербської літератури ХХ – початку ХХІ сторіччя формальні 
маркери співмірності образних інстанцій стратегіям компаративістики, які 
позиціонуються в сенсі фактів художньої актуалізації суті цих стратегій, 
себто позначити образні прояви, показові для міжтекстових зв’язків, 
інтермедійності та імагології у творах, які значно передують зламу 
тисячоліть, однак започатковують певний доробок у явленні образних 
рішень, відповідних стратегічним напрямам компаративістики;  

- у контексті досвіду сербського романного дискурсу ХХ сторіччя виявити 
індикатори відповідності стратегічним для компаративістики типам і формам 
міжтекстових зв’язків, інтермедійності та імагології, сформовані на рівні елементів 
внутрішньої форми – сюжету, образів, персонажів тощо – у творах М. Продановича, 
які вважаються помітними досягненнями на рубежі ХХ–ХХІ сторіч; 

- вирізнити у відповідному стратегіям компаративістики образному 
матеріалі романів М. Продановича досвід унаочнення різних проявів суті 
міжтекстових зв’язків, інтермедійності та імагології, визначити й 
класифікувати їхні типи та форми, за даним критерієм систематизувати 
актуальний образний матеріал; виявити структуру домінантних формальних 
та смислових конфігурацій міжтекстового та інтермедійного дискурсу, в яких 
передбачається сутнісна смислоутворювальна роль; 

- вивершити досвід оформлення в романах М. Продановича образних 
корелятів міжтекстовості та інтермедійності, увиразнити формальні поля 
образних аналогій концепції імагології; 

- окреслити представлене романами М. Продановича варіювання 
образних відповідностей комбінаціям основних стратегій 
компаративістичного дискурсу, а також спектр нетипових модифікацій 
таких взаємосполучень, зокрема з понятійно-категоріальної перспективи;  

- виокремити досвід Продановичевих романів в актуалізації значень 
або їхніх комбінацій в образних одиницях міжтекстового, інтермедійного, а 
також імагологічного характеру і встановити результати смислогенезу через 
етапи «прирощування» значень і моделювання трансформацій смислового 
простору, адекватних виявленим інтердискурсивно орієнтованим 
емпіричним прецедентам міжвидових сполук; 

- з опорою на взаємодію зі складовими образного контексту виділити 
обриси остаточних смислових конфігурацій проаналізованих міжтекстових 
та інтермедійних явищ у суцільному змістовому вимірі кожного з 
виокремлених романів М. Продановича;  

- співвідносно з концепціями, представленими в гуманітарних науках 
порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч, узагальнити сконцентрований у Продановичевих 
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літературних здобутках досвід суцільного підсумкового арсеналу моделей 
смислотворення і діапазон їхнього безпосереднього наповнення в образному 
матеріалі, відповідному імагології, міжтекстовим та інтермедійним зв’язкам, а 
також їхнім взаємосполучуваним комбінаціям, оприявленим у сербському романі. 

Відтак, об’єкт окреслюється в берегах багатоскладового явища, для якого 
визначальними стають суголосні стратегіям компаративістики образні 
інстанції, зорієнтовані на художнє оформлення та відповідне йому 
«прирощення значення» і його актуалізацію в процесі основних етапів циклу 
смислотворення, спрямованого до семантики і до окремого сенсу в 
масштабах твору загалом.  
Предметом слід визнати структуротворчі компоненти (репрезентативних 

і відзначених у дискурсі сербської романістики ХХ–ХХІ сторіччя) творів 
ушанованих представників: Светозара Чоровича, Растко Петровича, Мілоша 
Црнянського, Ісидори Секулич, Михайла Лалича, Добриці Чосича, Іво 
Андрича, Меші Селімовича, Міодрага Булатовича, Еріха Коша, Драгослава 
Михаїловича, Александра Тішми, Павле Угрінова, Бори Чосича, Данила 
Кіша, Борислава Пекича, Давида Албахарі, Мілорада Павича, Светислава 
Басари, Горана Петровича, Владимира Тасича, Владимира Пиштала, 
Владислава Баяца, Срджана Срдича та інших, і здебільшого – визнаного 
майстра новітньої сербської літератури М. Продановича. Предметну увагу 
привертає проза, чий образний матеріал співвідносний із принципами й 
закономірностями, визначальними для основних стратегій компаративістики 
– міжтекстових зв’язків, інтермедійності, імагології, – і тотожний 
оперативним одиницям цих стратегій та їхнім можливим спорідненим 
аналогам або варіантам. Таким чином, до предметного поля праці 
потрапляють Продановичеві тексти «Вечеря у Святої Аполлонії», «Червона 
хустка з чистого шовку», «Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих коропів», 
«Ультрамарин», «Аркадія». 
Теоретико-методологічна основа дослідження, відповідно до 

багатоаспектності теми, ґрунтується на оптимальному інтегральному суміщенні 
концепцій визнаних класиків і натхненних молодих представників зарубіжного 
літературознавства та вітчизняної компаративістики, чиї праці зорієнтовані на 
різні методологічні школи, передусім семіотичну, структуралістську тощо, а 
іноді й на міждисциплінарні методологічні обрії. У різні часи порушена 
проблема в окремих її аспектах опрацьовувалася послідовно та ґрунтовно. 
Надійною, стабільною підтримкою цих напрямів у науковому річищі 
вважаються дослідження: теорії літератури (О. Астаф’єв, Н. Бернадська, 
Н. Бєляєва, Т. Гундорова, І. Заярна, Ю. Ковалів, Н. Копистянська, І. Мегела, 
М. Наєнко), семіотики (Ю. Лотман, Д. Лашманов), компаративістики (Р. Велек, 
Л. Грицик, З. Константинович, Д. Наливайко, Г. Сиваченко) і стратегічних для 
неї інтертекстуальності (Ж. Женетт, М. Мруґальський, Р. Нич, Н. П’єге-Гро, 
М. Ріффатерр, Н. Фатєєва, М. Шаповал), інтермедійності (В. Вольф, М. Кастельс, 
М. Маклюен), інтермедіальності (М. Ветцель, О. Кеба, В. Нарівська, 
В. Силантьєва, А. Ханзен-Льове), екфразису (Т. Бовсунівська, Л. Генералюк, 
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Т. Гребенюк, Н. Гудмен, В.Дж.Т. Мітчелл, Ю. Римар), синестезії (Л. Генералюк, 
М. Дерібере, Ж. Дерріда, І. Іттен, М. Пастуро, В. Фесенко), імагології (Л. Грицик, 
Д. Наливайко, Д.-А. Пажо, Л. Попович, Г. Сиваченко, Е. Циховська), а також 
проблем постмодернізму та post-постмодернізму (У. Еко, П. Остер, Д. Айдачич, 
Н. Бедзір, С. Дам’янов, Г. Мережинська, Г. Сиваченко, А. Татаренко) і, 
безумовно, історії сербської літератури (Й. Деретич, М. Недич, М. Радулович). У 
виважених теоретичних моделях та їхніх методологічних основах, таким чином, 
сформувалося й зміцнилося надійне потужне підґрунтя для універсального 
дослідження низки стратегічних компаративістичних проблем у проекції на 
дискурс сербського роману зламу тисячоліть. 
Наукову новизну одержаних результатів даної монографічної роботи 

обумовлюють передусім ті реалізовані й підсумовані дослідницькі інтенції, якими 
вперше в українському науковому дискурсі: 
- виконується комплексне різноспрямоване аналітичне висвітлення проекції 
стратегій компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч; 
- панорама образних відповідностей сербського роману компаративістичним 
стратегіям диференціюється із перспективи українського порівняльного 
літературознавства, яке оптимально ввібрало найплідніші тенденції і 
здобутки новітньої науки про літературу; 
- набувають інтегрального накреслення правомірні та ефективні для 
комбінованого висвітлення сербської романістики теоретико-дефінітивні 
кордони та внутрішня ієрархія стратегій компаративістики – 
міжтекстових зв’язків, інтермедійності й імагології;  
- у репрезентативних та визначних романах плеяди визнаних представників 
сербської літератури ХХ–ХХІ сторіч, серед яких С. Чорович, І. Чипіко, 
Б. Станкович, М. Ускокович, В. Мілічевич, Р. Петрович, М. Црнянський, 
І. Секулич, А. Вучо, О. Давічо, Б. Чопич, І. Лалич, Д. Чосич, В. Лубарда, 
Ж. Павлович, М. Оляча, С. Велмар-Янкович, Г. Олуїч-Лешич, 
Ч. Міндерович, Р. Константинович, І. Андрич, М. Селімович, М. Булатович, 
С. Куленович, Я. Рибнікар, Е. Кош, Б. Петрович, А. Тішма, Д. Михаїлович, 
Р. Трифкович, М. Савич, П. Угрінов, М. Ковач, В. Чоланович, 
Б. Шчепанович, Д. Попович, С. Селенич, Б. Чосич, Р. Смілянич, Б. Івков, 
М. Попович, Д. Албахарі, Д. Кіш, Б. Пекич, Р. Петкович, С. Басара, 
М. Павич, М. Савич, Ґ. Куїч, Н. Маринкович, С. Велмар-Янкович, 
Д. Писарев, Ф. Давид, В. Арсенієвич, В. Оґнєнович, Г. Петрович, 
Д. Стоянович, Л. Блашкович, Г. Чир’янич, В. Тасич, С. Владушич, 
В. Пиштало, В. Баяц, А. Гаталіца, Д. Великич, З. Каранович, С. Срдич, 
Л. Арсич, М. Шелич, В. Стеванович системно виокремлюються образні 
кореляти стратегій компаративістики – інтертекстуальності, екфразису, 
гіпотипозису, інтермедіальності, синестезії, імагології – з їхнім 
спрямуванням у русло традиції; 
- осяжний компаративістично корельований досвід сербського роману 
розглядається як контекст детальнішого дослідження оригінальної специфіки 
образної матерії творів сучасного сербського митця М. Продановича; 
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- консолідується спільний арсенал стратегій компаративістики задля 
увиразнення своєрідної поетики, зокрема елементів внутрішньої форми, а 
саме: сюжету, образів, персонажів із сутнісною смислоутворювальною 
вагою – у Продановичевому романному доробку, визнаному суттєвим 
досягненням сербської романістики порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч; 
- у вимірах Продановичевих романів проводиться типологічне зіставлення 
образної реалізації знакових систем художньої прози й різних сфер дійсності, 
насамперед видів мистецтв; 
- на прикладі взаємодії образної матерії творів М. Продановича розглядається 
досвід варіювання основних стратегій компаративістичного дискурсу; 
- пропонується диференціювання й класифікаційне окреслення образних 
відповідностей нетрадиційним комбінаціям видів компаративістичного 
інструментарію; 
- категоріальний діапазон розширюється ситуативним уведенням в аналітичний 
обіг поняттєвих одиниць «симбіотичні системи» й «комплементарні сполуки» 
стосовно образного матеріалу, співмірного знаряддям компаративістики; 
- здійснюється спроба відобразити в літературознавчому дискурсі нарізне 
окреслення алгоритмів реалізації нетипових модифікацій взаємосполучень 
образних відповідників стратегій компаративістики; 
- спектр результатів смислотворення образного матеріалу, відповідного 
імагології, інтермедійності, міжтекстовим зв’язкам, а також їхнім 
взаємосполучуваним комбінаціям, оцінений у зіставленні з категоріями 
метамодернізму та постгуманізму. 

У праці удосконалено:  
- компаративістичний підхід до аналізу поетики роману; 
- обґрунтування позиції автоінтертекстуальності в діапазоні типів 
міжтекстових зв’язків. 

У результаті дослідження в окремій прецедентності набувають 
подальшого розвитку: 
- порядок застосування теоретичних принципів стратегій компаративістики; 
- процес висвітлення синкретизму мистецтв у художній літературі; 
- принцип аналізу неміметичного неатрибутованого екфразису;  
- окреслення жанрового ареалу неміметичного екфразису вирізненням описів 
фотороботи, перформансу, концерту, об’єктів сакральної й урбаністичної 
сфер, власне архітектури, живопису, а також літературного твору. 
- досвід осмислення дефінітивної «мета-»кореляції структури роману 
виваженням і застосуванням для образної матерії творів М. Продановича 
узагальнень роман-«метаоперета» і роман-«метафреска»; 
- наукове висвітлення кольорової синестезії; 
- увиразнення образу українця у слов’янському літературному дискурсі. 

Оскільки повнота висвітлення явища залежить від способу його 
осмислення, основоположним для даного дослідження вважатиметься 
комплекс методів. Ідеться про універсальний наразі порівняльний і зіставно-
типологічний, істориколітературний, а також про метод компонентного 
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аналізу, адекватний характеристиці семантичних структур; архетипного 
аналізу, вагомий у висвітленні якостей літературних образів; 
дистрибутивного аналізу, відповідний формосмисловій ідентифікації 
художнього оточення питомих образних інстанцій. Крім того, обраний підхід 
до вирішення поставлених завдань значною мірою заснований на 
доопрацьованому представниками Тартуської школи методі структурного 
аналізу та синтезу, з елементами методу семантичного поля, із 
застосуванням структурно-семіотичного та культурсеміотичного підходу, 
насамперед із залученням літературознавчих прийомів інтертекстуального 
та структурно-семантичного прочитання художніх текстів, що дозволяє 
виявити, ідентифікувати, осмислити, класифікувати й систематизувати 
суміщення різних знакових систем, рівновеликі образним відповідникам 
стратегій компаративістики в сербському романному дискурсі, а також 
видається ефективним для внутрішньої типізації художнього матеріалу. 

Логічне продовження й узагальнення вдалося відшукати в семіотичній 
методології Ю. Лотмана, який запропонував своєрідний аналог фізичної 
теорії елементарних часток наразі для феноменів духовної сфери культури 
людства, де значно унаочнив ситуативний потенціал знакових систем, 
ефективний для висвітлення взаємодії як міжтекстових, так і інтермедійних 
явищ, оскільки спроможний накреслити необхідний у такому випадку 
самостійний інтердисциплінарний вимір і увиразнити їхню 
багатоаспектність. У даному методологічному річищі актуалізується 
функціональний підхід, ефективний для опису персонажа, та імагологічний – 
для увиразнення його етнічної версії. 
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів, 

релевантних у розробці наукового висвітлення корелювання 
компаративістичних стратегій і «великої» прози, полягає у можливості 
їхнього застосування, у поєднанні з основними положеннями даної праці, у 
курсах лекцій, присвячених розвитку сербської літератури доби 
постмодернізму, а також у спецкурсах, присвячених висвітленню комплексу 
літературної компаративістики і певних його напрямів, при укладанні 
навчальних підручників та посібників із історії сербської літератури і 
порівняльного літературознавства. Практичне значення слід пов’язати і з 
панорамним доповненням наукової рецепції творчості М. Продановича та 
інших представників сербського красного письменства. Увиразнена 
теоретична система і методологічні алгоритми її компонентів, скориговані 
специфікою матеріалу даного дослідження, можуть виступити моделлю у 
висвітленні взаємної функціональності іншого матеріалу з кола 
проблематики порівняльного літературознавства і використовуватися для 
праць аналогічного спрямування – у висвітленні подібних літературних явищ 
в інших національних літературних дискурсах і творчості сербських 
прозаїків інших періодів із позиції інтертекстуальності, інтермедійності і 
міжвидових системних форм. 
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РОЗДІЛ 1. 

Теоретичні засади й категоріально-систематизаційні 
координати стратегій компаративістики:  

історичні парадигми й сучасний дискурс 
 

 

1.1. Динаміка і прагматика диференціювання стратегій компаративістики 
 
 

Компаративістика, як відомо, – давній і тривалий напрям інтересів, хоча 
як науковий формат виокремилася наприкінці ХІХ ст., відколи 
утверджувалась активно й плідно тяжінням до своєрідних оригінальних явищ 
літератури й відповідним цим явищам удосконаленням власного 
стратегічного арсеналу. Таким чином, у різні часи коло компаративістичних 
зацікавлень розширювалося від привілеювання рецепції до примату впливів 
[Витошевић 1995: 17] і на сучасному етапі охоплює складні багатоаспектні 
творчі й дослідницькі рішення, які потрапили до монографічних синтетичних 
праць, важливих для теоретичної організації даного наукового напряму. 

Слід звернутися передусім до розробок вітчизняних і зарубіжних учених, 
якими були закладені підвалини усвідомлення компаративістики як 
різноспрямованого, багатовимірного, полівалентного дискурсивного 
феномена. Свого часу працями Ж. Лакана [Лакан 1997] зрушилися аналітичні 
процеси за низкою напрямів, які, попри інтенсивний самостійний розвиток, 
згодом актуалізувалися й інтегрувались у глобальну систему 
компаративістичної ідеології, започаткувавши ефективні можливості 
осмислення багатьох явищ її теперішнього предметного діапазону. 

У первинних теоретико-методологічних інтенціях, відображених даними 
працями, й на пізнішому етапі всередині ХХ сторіччя, збагаченому підсумками 
цих інтенцій, зокрема в дослідженнях Р. Веллека, сутнісного значення набуває 
стійке, беззаперечне, дещо компактне окреслення компаративістичної 
проблематики, вичерпаної зосередженням на будь-якому висвітленні художніх 
творів, яке долає кордони однієї національної літератури [Wellek 1965: 290]. 

Потому, аж до сучасного етапу розвитку порівняльного літературознавства 
як в Україні, так і поза її кордонами, відбулися подальші узагальнення, 
необхідні для оптимізування наступних пошуків, мотивованих дедалі 
розмаїтішими творчими експромтами та експериментами. Із даної перспективи 
привертають увагу публікації, одностайні з тезами Х. Соссі, якими 
узагальнилися тенденції досвіду вирізнення з-поміж стратегій 
компаративістики осучаснених видових проявів, відповідних не лише 
інтердисциплінарним, а й метадисциплінарним концепціям [Saussi 2006: 23 – 
24]. Варто також говорити про праці, суголосні вітчизняним розвідкам 
Л. Грицик [Грицик 2010], М. Наєнка [Наєнко 2016], Г. Сиваченко [Сиваченко 
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2015], Д. Наливайка, де вкотре посилилася практика наукової рецепції 
теоретико-методологічної бази компаративістики саме в обрисах різноманітних 
міжвидових суміщень і перетинів зі сходженням у різних співвідношеннях на 
літературному матеріалі з різними предметно-чуттєвими, емоційно-
сугестивними й когнітивно-епістемологічними показниками [Наливайко 
2006: 21–25]. Дана концепція суголосна позиціям представників висвітленої 
Т. Денисовою американської школи компаративістики [Денисова 2014: 284–
293], а також Е. Касперського, з наголошенням у проблемному полі 
компаративістики порівняння семіотично відмінних дискурсів і форм культури, 
наприклад поезії і малярства, роману і фільму тощо [Касперський 2006: 534]. 
Резонансними стосовно даної позиції виявляються і студії З. Константиновича, 
де погоджується узагальнення С.П. Сера щодо різноформатної взаємодії 
літератури та музики [Константиновић 2008: 132–133]. 

На переконання Д. Бахманн-Медик, уже «новий історизм» наочно 
показав, що літературні тексти перебувають у щільному перетині 
взаємозв’язків, у відносинах обміну й перегуку з іншими текстами, 
інституціями, дискурсами та інстанціями кодування й що література як 
своєрідний «культурний текст», зі свого боку, інтерпретує і змінює той чи 
інший панівний символічний тезаурус і, відповідно, ту чи іншу систему 
знаків [Бахманн-Медик 2011]. І семіотична текстуальність, розвинена свого 
часу представниками Тартуської групи на чолі з Ю. Лотманом [Лотман 
2000], виявилася питомим оплотом даного зауваження. 

У компаративістичних спостереженнях над південнослов’янськими 
літературами [Брајовић 2013: 124], поряд із інтермедіальністю, сприйнятою в 
сенсі міжмедійного феномена, інтертекстуальність у її найширшому 
розумінні, узагальнена берегами міжтекстових відносин, уважається одним із 
ключових понять, залучених із часом до проблемного ареалу 
компаративістики, – понять, що свідомо, а подекуди й підсвідомо, в різних 
територіальних масштабах, аж до надрегіональних, увібрало наснагу спроб і 
переконань, назрілих протягом епохи, розпочатої після легітимності модерну.  

Невипадково об’єктом наукової уваги Д. Наливайка в руслі літературної 
компаративістики проголошується й інтермедіальність, розглянута на матеріалі 
оприявлення в літературі творів живопису й посилена можливістю синтезування 
в мистецтві слова виражальності здобутків інших напрямів художньої творчості 
[Наливайко 2006: 22–23]. Так, за спостереженням Л. Генералюк, сучасний 
гуманітарій-компаративіст тепер уже апріорі орієнтований на розуміння 
культури як панінтертекстуального феномена, де, на умовах діалогічності 
(Бахтін), повсякчас відбуваються контакти між окремими текстами та кодами. 
Важливо, що сучасні наукові рефлексії щодо досвіду інтермедійності 
відкривають у контексті нинішнього розширення інформаційного простору його 
здатність освоювати в одному полі всі знакові системи як рівні джерела 
інформації [Генералюк 2013: 201–201]. На вищому рівні узагальнення 
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окреслюються наукові габарити інтердискурсивності, постульованої у статусі 
умови, фактора актуалізації інтермедійності та видів цієї інтеркомунікації, а 
також «способу реалізації художнього дискурсу постмодернізму» [Олизько] 
загалом і притаманних йому концепцій поетики та їхніх трансформацій. 

Окрім того, в компаративістичних студіях, як зауважує Л. Генералюк, 
всебічно трактуються зв’язки літератури й різних знакових систем із 
різноманітних сфер людської діяльності, здебільшого видів мистецтва в їхніх 
різноманітних іпостасях – від взаємних інспірацій до широкої течії взаємної 
спрямованості, що, зрештою, зосереджується на формуванні різних типів 
екфрастичних моделей, значно розповсюдженіших, аніж про це зазвичай 
говорили літературознавці [Генералюк 2013: 199–200], а також, безумовно, й 
решти типів інтермедійності.  

Однак варто взяти до уваги й міркування А. Маретич із приводу 
парадигми стратифікації стратегій компаративістики. Підсумована 
дослідницею позиція, спільна для південнослов’янських компаративістів, у 
невід’ємному зв’язку з конгломератом компаративістичної проблематики 
висвітлює й виокремлення імагології в її найширшому розумінні [Маретић 
2013: 14–15], що синхронізується, зокрема, й із ідеєю порівняльного 
літературознавства у Великобританії [Рибникар 2005: 149–151]. 
 Важливу роль у постулюванні даної позиції відіграли компаративістичні 
спостереження над сучасним польським історико-літературним процесом зі 
ствердженням ефективності в ньому критеріїв методології 
конвенціонального структуралізму, де через розуміння системи у вигляді 
«структурного зв’язку знаків і значень зінтегровується гуманітаристика і 
різні галузі літературознавства на базі загальних понять системи, відносин 
частини і цілого» [Жулкевський 2008: 252].  

Відтак, на противагу вузькій літературності, в компаративістиці 
формується широкий науковий підхід, де література проголошується одним 
із своєрідних текстів, здатних, між тим, поширити притаманний їй 
текстуальний підхід на весь простір культури.  

Різновимірні, неоднозначні явища літератури мотивували формування в 
берегах компаративістики відповідних їм способів/методів/шляхів – одним 
словом, стратегій декодування, із чиєї перспективи історична динаміка змісту 
наукової парадигми й ситуативна раціональність компаративістичних студій 
спрямовує саме до увиразненого класифікування й структурування (з 
точнішим термінологічним позначенням) загального видового плану цих 
стратегій, кожна з яких у монографічному підході вітчизняними та 
зарубіжними фахівцями вивчалася широко і ґрунтовно. Між тим, із огляду на 
відому багатоплановість і різноспрямованість даних явищ і, відповідно, 
інтердисциплінарність у підходах до їхнього осмислення, видається 
очевидною потреба в хронометрованій деталізації тих аспектів понятійного 
наповнення цих термінів, які виявляються адекватними художньому 



* РОЗДІЛ 1 * 

 

 23 

наснаженню матеріалу дослідження. Крім того, емпіричний історико-
літературний план їхньої наукової актуалізації в комплексі, де вони одночасно 
набувають статусу аспектів комплексного висвітлення певного історико-
літературного явища, потребує їхнього окремого взаємного узгодження у 
світлі актуальних досягнень порівняльного літературознавства. Відтак, 
потребують додаткових уточнень ті аспекти, які організують і оптимізують 
системну взаємодію, відповідну порушеній науковій проблемі.  

Вагомих зрушень наукова розмова про статус взаємодії текстів зазнає з 
обґрунтуванням М. Бахтіним їхнього діалогізму, що виявився фактором 
подальших дослідницьких інтенцій, і не в останню чергу так званої «теорії 
міжтекстової полівалентності», а також пізніших наукових рефлексій, 
зосереджених на даній концепції М. Бахтіна, згідно з якою наповнення 
кожного тексту веде поза власні межі і розкривається, у тому числі, й назовні 
тексту, – тези, інтелектуально привабливої для плеяди сучасних, у тому числі 
сербських, науковців [Шеатовић Димитријевић 2004: 11]. І будь-яке 
розуміння тексту, по суті, перебуває у співвіднесеності з іншими текстами. 
 Первинних сутнісних дефінітивних параметрів наукове висвітлення 
даної проблеми набуває з розпочатими в 60-ті роки ХХ сторіччя пошуками 
постструктуралістів, передусім у проголошеному Ю. Крістевою термінологічному 
каноні інтертекстуальності [Крістева 2004], який  вважався джерелом 
визначального термінологічного оформлення знань про взаємодію текстів у 
широкому екстралітературному, себто культурному, просторі. У даному 
науковому контенті міжтекстові зв’язки вже набувають чіткого поняттєвого 
осамостійнення і сутнісного осмислення, хоча ще поки не членуються за 
видовою градацією і на рівні термінологічного означення здебільшого 
синонімізуються із самою інтертекстуальністю.   

Відтак, мотиваційний та орієнтаційний фактори розмови про міжтекстові 
зв’язки в літературі слід розпізнавати у варіюванні вихідних тлумачень 
самого терміна «інтертекстуальність», й особливо на початковому етапі його 
усталення в дискурсі теорії літератури. В інтерпретації цього терміна 
Ю. Крістевою, яка 1967 року ввела його в науковий обіг, зміст поняття 
інтертекстуальності, попри його потенціювання інтенціями М. Бахтіна щодо 
так званого «поліфонійного роману» [Новейший… 2007: 182], себто суто 
літературного матеріалу, однак визначався дослідницею через систему 
мови, з рецепцією тексту виключно в сенсі «транслінгвістичного апарату» 
[Kristeva 1974]. І надалі розвідки Ю. Крістевої та її послідовників у 
літературознавчих пошуках поступилися своєю актуальністю на користь 
праць, зосереджених, натомість, на різномасштабних синтезуваннях 
панорами такого функціонування інтертекстуальності, яке виявляється 
легітимним і закономірним саме для парадигми художньої літератури, з 
усією специфікою будови літературного твору і його змісту, де відображена 
субстанція, реалізована поза межами мови. 
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Між тим, із ретроспективної позиції, саме Ю. Крістева значною мірою 
посприяла спрямуванню наступного диференціювання матеріалу 
інтертекстуальності й тим самим теоретичної розбудови відповідного їй 
потенційного аспекту компаративістики: у постструктуралістській концепції 
тексту, чиїм прибічником визнавала себе дослідниця, літературний твір – 
хоча ще й доти не визнавався самостійним «текстом» – почав сприйматися як 
рухомий елемент у річищі інших «текстів», де межі між ними вважалися 
дискретними [Новейший… 2007: 182].    

Знаковий етап еволюції літературознавчих поглядів на міжтекстові 
зв’язки крізь призму інтертекстуальності був закладений іншим, ширшим 
розумінням текстів і міжтекстових зв’язків, висловленим французьким 
семіологом Р. Бартом і здебільшого дотичним до постструктуралістського 
періоду його діяльності: кожен текст являє собою між-текст стосовно 
певного іншого тексту, але цю інтертекстуальність не варто розуміти так, 
ніби в текстах є конкретне походження, текст утворюється з анонімних і 
водночас читаних раніше цитат – із цитат без лапок [Барт 1989]. 

У такому випадку фактором виявилося власне поняття текстуальності, яким, 
скажімо, в семіотичній школі передбачалося, ніби будь-яка знакова система 
сприймається як текст, з усіма його смисловими атрибутами та потенціалами. 

Сутнісним зрушенням у перебігу досліджень вважається узагальнення, 
спроба реагувати на ситуативні відмінності матеріалів і проявів міжтекстової 
взаємодії пропозиціями єдиної осяжної системної класифікації видів 
міжтекстових зв’язків, розробленої переважно представниками французького 
літературознавчого кола. 

Принциповим узагальненням, де позначився новий контрапункт усього 
напрацьованого на тому етапі масиву спостережень над текстуальністю, 
текстом, його властивостями й закономірностями функціонування, з 
позначенням відліку окремої послідовної систематизації, була визнана 
запропонована Ж. Женеттом теза щодо взаємодії між текстами й назва, 
спільна для всіх її проявів – транстекстуальність, – що ставить текст у 
маніфестований взаємозв’язок із іншими текстами [Женетт 1982: 213], 
аналогізований логікою праці з поняттям міжтекстових зв’язків. Учений 
співвідніс їх із розглядом інтертекстуальності, форм її проявів, а також 
споріднених їй явищ міжтекстової природи – паратекстуальності, 
гіпертекстуальності, метатекстуальності, архітекстуальності – 
підпорядкувавши дані типи відношень понятійно-термінологічному 
узагальненню саме в річищі міжтекстових зв’язків. Видається принциповим, 
що дане субординаційне визначення інтертекстуальності в наведеній 
термінологічній ідентифікації поділяють і сучасні сербські літературознавці 
[Шеатовић Димитријевић 2004: 12]. 

Інтертекстуальність, позиціонована в силовому полі порівняльної 
типології і пов’язана з її завданнями і концептами [Наливайко 2006: 6], зі 
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своєї субординованої  класифікаційної позиції виявилася здатною долучити 
до цього силового поля генеральне для неї і почасти ототожнюване з нею 
явище «міжтекстових зв’язків» загалом. 

Таким чином, відбулося подолання тенденції, коли на позначення всіх 
різноманітних випадків зв’язків між текстами в найширшому розумінні 
явища вживалися терміни «інтертекстуальність» та «інтертекст». Ми 
вважаємо за необхідне підтримати даний досвід і покластися на 
термінологічне визначення даного поняття, деталізоване Ж. Женеттом, 
відколи понятійна одиниця «міжтекстових зв’язків», за твердженням 
Н. Фатєєвої [Фатеева 2000: 121], на різних етапах розвитку 
літературознавства самостійно фігурує в дослідницькому обігу для 
узагальненого позначення явища взаємодії між «текстами» в її семіотичному 
та лояльному постструктуралістському розумінні.  

Варто наголосити, що відмова від слідування безкомпромісному 
постструктуралістському осмисленню не означає девальвування або 
уникання в даній праці терміна «інтертекстуальність». Він актуалізується в 
класичному тепер літературознавчому розумінні, усталеному й у працях 
М. Ріффатерра [Риффатерр 1992], Н. П’єге-Гро [Пьеге-Гро 2007], Р. Нича 
[Нич 2007], Я. Баняі [Бањаи 2006: 103]. Досвід науковців потенціює 
звільнення від суто мовознавчих постструктуралістських конотацій 
міжтекстових зв’язків та одного з їхніх проявів – інтертекстуальності, чиє 
поняття, крім іншого, за позицією, сформульованою в сучасних студіях 
[Новейший… 2007: 182–184], у річищі філософії постмодернізму набуло 
статусу одного з ключових і водночас знакового для компаративістики. 
Відповідно, в даному контексті під тим, що свого часу було позначено 
Ю. Крістевою як «інтертекстуальність», ми з консолідованої позиції 
розуміємо відношення між текстом певного твору та іншими текстами – 
літературними або іншої стильової природи, – де їхня присутність у цьому 
авторському тексті стає помітною і вагомою. 

У розвідках Женеттових реципієнтів із-поміж вітчизняних дослідників 
локальний підсумок даної позиції знаходимо, зокрема, у М. Шаповал, яка в 
емпіричному вимірі осмислення феномена інтертекстуальності з нагоди 
висвітлення української драматургії співвідносить його з подальшим очевидним 
підпорядкуванням поняттю «міжтекстових зв’язків» [Шаповал 2009: 39], 
синонімізованому з категорією «міжтекстовості» [Шаповал 2009: 42]. Дане 
спостереження, своєю чергою, логічно й правомірно скеровує до узагальнення 
та генералізації усіх проявів інтерактивності текстів різного ґатунку поняттям 
міжтекстові зв’язки й до прочитання, власне, «текстів» у широкому значенні 
інформаційних контентів із завершеним самостійним формосмислом. 

Посутнє деталізування даного розлогого значення варто вирізнити в 
окресленні не лише сутності, а й кордонів «тексту», запропонованому 
Ю. Лотманом. Засновник Тартуської семіотичної школи зазначав із цього 
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приводу, що не існує жодної можливості оминути зв’язок будь-якого тексту з 
іншими, себто діалог та полілог між текстами, що не лише належать до однієї 
епохи або виду мистецтва, а й взаємовіддалені на часовій, жанровій або 
іншій шкалі: та історико-культурна реальність, яка вважається художнім 
твором, безумовно є «текстом» і водночас не вичерпується ним: «культура в 
цілому може розглядатися як текст. Однак надзвичайно важливо 
підкреслити, що це – складно сконструйований текст, який розпадається на 
ієрархію ‘текстів у текстах’ і утворює складні перетини текстів» [Лотман 
2000: 72]. Лотманівське змістове наповнення поняття визнається й із позиції 
текстології, де, власне, текст вважається не оперативним матеріалом, а 
предметною домінантою [Иванић 2001: 30–31]. 

Дане зауваження сутнісне не лише з огляду на посилення легітимізації 
міжтекстових зв’язків як таких із семіотичної перспективи або позначення 
частотності прецедентів цих зв’язків, а передусім задля окреслення того 
матеріалу, який, виходячи з наведеної тези, являє спектр їхніх потенційних 
або гіпотетичних компонентів у процесуальному форматі. 

Між тим і в масштабнішому огляді наукового дискурсу з подальшим 
розвитком досліджень акумулювання сутнісних постулатів відбувалося вже 
поза межами теорії інтертекстуальності, з виходом у простір ширшого 
теоретичного прочитання феномена міжтекстовості й перепозиціонування 
інтертекстуальності у статус одного з видів міжтекстових зв’язків, 
зосереджених на літературознавчій проблематиці.  

В увиразнених вимірах наукового «канону» набула суттєвого смислового 
транспонування – зрушеного концепцією французького літературознавця та 
семіотика Ж. Дерріда – і теорія «тексту», де віднині передбачалося, що світ – 
це текст і текст – це єдина можлива модель реальності [Дерріда 2004]. У 
даному теоретичному руслі значно розмилися й кордони масштабів та 
природи змісту тексту: в універсальності підходу нівелювалася їхня 
посутність, навіть коли йдеться про літературний – із його образними 
параметрами відношення до дійсності – або семіотичний, знаковий аспект 
осмислення інформації. Так, апелюючи до досвіду Ч. Пірса, Ж. Дерріда й 
Ф. де Соссюра, М. Мруґальський зауважував, що людині відомі різні типи 
знаків: графічні, іконічні тощо, й уся доступна їй дійсність дозволяє читати 
себе як сповнена знаками субстанція, наділена властивостями тексту, й 
кожен знак містить певні якості текстуальності [Мруґальський 2006: 345]. 

Відтак, у сучасному науковому дискурсі набув ґрунтовних теоретико-
методологічних підвалин феномен міжтекстових зв’язків, що уможливлює 
диференційований підхід і максимальне реагування на багатоманітність 
явищ міжтекстової природи.  

Вирізнена наразі, тривало осмислена й емпірично втілена конфігурація теорії 
міжтекстових зв’язків, і передусім інтертекстуальності, дала значний масив 
плідних літературознавчих результатів – серед них присвячені інтертекстуальності 



* РОЗДІЛ 1 * 

 

 27 

роботи М. Зубрицької, Г. Косікова, Г. Сиваченко, А. Татаренко, що дає потужний 
стимул і формує надійне підґрунтя для подальшого висвітлення даних явищ у 
творчому досвіді представників літературного кола.  

Воднораз на сучасному етапі еволюціонування наукових напрямів нові 
концепції компаративістики розвивають релевантну тезу, пов’язану з 
принциповим збагаченням літературознавчого досвіду. Особливим 
продуктивним напрямом компаративістичної стратегії наразі вважаються 
багатоманітні взаємини різних медіа, виокремлених свого часу канадським 
філософом, філологом і теоретиком ЗМІ М. Маклюеном, чиїми ідеями 
закладені підвалини не лише математичного, а й філософського напряму 
досліджень функціонування всіх можливих матеріальних і нематеріальних 
феноменів як медійних систем [Маклюен 2011]. Ця позиція відіграла 
провідну роль у концептуалізації таких взаємин протягом їхнього 
подальшого наукового осмислення. 

Відповідно до своєрідності матеріалу й комплексу аспектів даного 
дослідження його вихідні постулати доцільно вибудовувати на ґрунті 
здобутків історії культурфілософської думки, розвиненої свого часу 
представниками німецької гуманітаристики, серед яких Н. Луман [Луман 
2005], Й. Печ [Paech 2000], Ф. Хейуорд [Hayward 1988], і вдосконаленої на 
різних етапах західними вченими, з них зокрема О. Ханзен-Льове [Hansen-
Löve 1983] та І. Шпільман [Spielmann 1993], які запропонували концепцію 
розвитку Маклюенової тези щодо гібридизації та імплікації медіа як знакових 
систем, що відкриває можливість їхнього глибшого розуміння.  

Академічними науковими дискусіями третього тисячоліття, присвяченими 
проблематиці літератури в колі найрізноманітніших медій, насамперед 
позиціями послідовників уславленої традиції німецьких учених – 
представників новітньої германістики [Потемкина 2010], сучасних українських 
літературознавців Я. Поліщука, О. Бандровської, Ю. Починок, Н. Мочернюк 
[Шостий 2013] було оприявлене окреслення дефінітивних берегів, у яких 
загальне, універсальне явище будь-якої взаємодії між численними медіа різних 
сфер людської діяльності дістало назву інтермедійності. Саме ця категорія в 
наведеному термінологічному позначенні постулюється для загального 
визначення явищ очевидної міжмедійної природи. 

За спостереженнями О. Тимашкова, найактивніша взаємодія медійної і 
літературної сфер розвивається переважно в полі своєрідного діалогу між 
субстанціями літератури та різних видів мистецтв [Тимашков], що, вочевидь, 
слід передбачити й у зразках сербської романістики порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч.  

Задля посилення ефективності висвітлення порушеної нами проблеми 
принципового уточнення потребує зумовлене широким ужитком терміна 
«синтез мистецтв» його понятійне співвідношення з категорією мистецького 
синкретизму. Для точнішої класифікації і, відповідно, глибшого аналізу явищ 
із метою предметнішого визначення їхнього змісту, що дозволить не 
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втратити з їхнього атрибутивного поля принципові деталі й якнайповніше 
висвітлити їхню результативність, у даній роботі пропонується 
диференціювати оперування поняттями. Категорію «синтезу мистецтв», за 
усталеною мистецтвознавчою традицією, варто спрямувати на визначення 
імпліцитної спрямованості ознаки мистецького матеріалу, пов’язаної з 
виокремленням синтезу внутрішнього характеру, коли йдеться про 
синтетичність природи тих видів мистецтв – а серед них, насамперед, 
архітектура, театр тощо [Энциклопедический… 1983: 324], – які в різний 
спосіб активуються літературною поетикою. Натомість, задля уникнення 
термінологічних тавтологій і помилкових дефініцій, на узагальнене 
позначення тієї ситуації, коли характер синтезованості стає притаманним не 
внутрішній природі компонентів, а процесу їхньої взаємодії між собою 
(явищу вищого порядку та іншої морфології, де знакові системи художньої 
творчості, незалежно від внутрішньої природи, включені до взаємодії різних 
медій і своїм домінуванням визначають напрям цієї взаємодії), у дослідженні, 
з урахуванням максимальної понятійної відповідності, слід прийняти 
термінологічний синонімічний корелят інтермедійності – введене 
М. Кастельсом поняття синкретизму мистецтв [Кастельс 2000].  

Явище інтермедійності, особливо в аспекті його стратифікування, в 
багатьох національних наукових практиках набуло розгорнутого поглибленого 
осмислення. Його різноспрямовані аспекти у підсумку додали сутнісних 
орієнтирів у ставленні до системи даного явища. Між тим, з огляду на 
масштабні узагальнення в цій галузі [Бовcунівська 2013; Генeралюк 2013], 
наразі стає очевидним, що притаманна їм неоднорідність, до певної міри 
міждисциплінарного характеру, в деяких наукових контекстах спричинила 
певні ситуативні термінологічні збіги та інтерферентні порушення кордонів у 
категоризації інтермедійного дискурсу загалом. Заради запобігання імовірним 
неузгодженостям варто додатково предметно позначити принципові поняттєві 
розмежування. Особливі застереження видаються доречними у зв’язку зі 
спробами окремих дослідників сумістити поняття інтермедійності з категорією 
інтертекстуальності на різних умовах їхнього статусного взаємовідношення, 
зокрема це стосується запропонованого Р. Ханіновою вичленовування 
інтертекстуального напряму в руслі синкретизму мистецтв [Ханинова] або 
декларованого В. Вольфом позиціонування інтертекстуальності як його 
різновиду [Word… 1999] і навіть явленого працями І. Арнольд [Арнольд 2016] 
запровадження практики його позначення безпосередньо терміном 
«синкретична інтертекстуальність». Безумовно, слід визнати подібність у 
процедурному зрізі міжтекстових проявів і побудованих синкретизацією 
мистецтв, себто – інтермедійних явищ у літературі. Йдеться насамперед про 
позначення кожного з них (в іконічному форматі) явленим у назві 
компонентом «інтер-» і про аналогії у принципах їхнього функціонування. 
Проте обсяг актуалізації позатекстового матеріалу, а також його параметри й 
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масштаби у творі красного письменства (що, поміж іншого, засвідчує й 
авторська практика М. Продановича), на нашу думку, спонукає не вести мову 
про тотожність або взаємну підпорядкованість інтертекстуального та 
інтермедійного дискурсів і, натомість, мотивує до дотримання позиції 
М. Кастельса [Кастельс 2000] і Н. Тішуніної [Тишунина 2001], які обстоювали 
їхнє тотальне системне диференціювання. Актуальну наразі понятійну логіку 
його принципу доцільно конкретизувати за ситуативної вмотивованості у 
зв’язку з розукрупненням структурних рівнів кожного, на чиєму виокремленні 
й висвітленні зосереджені наступні розділи даної праці. 

Водночас певні поняттєві різночитання, зумовлені своєрідністю 
художнього матеріалу, спостерігаються також на рівні розподілу 
інтермедійного дискурсу на класи типологічно споріднених художніх 
проявів. Поряд із переконливим осмисленням самобутності, осяжності, 
багатоплановості та полісемантичності екфразису представники сучасного 
вітчизняного літературознавства, зокрема М. Наєнко [Наєнко 2016: 14], 
Я. Юхимук [Юхимук 2017: 6], пропонують розглядати дане явище як варіант 
інтермедіальності, сприйнятої в поняттєвих обрисах, які вважаються 
адекватними і для матеріалу даного дослідження. Попри безперечну згоду із 
загальною науковою концепцією, слід, однак, відповідно до особливостей 
творчих здобутків М. Павича, Г. Петровича, М. Продановича, скоригувати 
висловлену тезу стосовно ієрархічної підпорядкованості екфразису явищу 
інтермедіальності у статусі її видової субверсії альтернативним визнанням в 
екфразисі та інтермедіальності явищ між собою співмірних, співвідносних, 
але не супідрядних, не субординованих, себто класифікаційно рівноцінних, 
для яких не передбачається взаємне підпорядкування, а, натомість, 
вважається адекватною синхронізація позиціонування обох цих стратегій на 
рівні проявів інтермедійності в систематизації стратегій компаративістики.  

А отже, за узагальненою типологією результатів наукового осмислення, з-
поміж типів інтермедійності на сучасному етапі найпліднішими й 
найефективнішими слід вважати екфразис, а крім того, особливий прояв 
інтермедійності, явище конкретного виражального посередництва – 
медіаторства – одного медіа в образному полі іншого, себто – 
інтермедіальність, а також синестезію. Попри започатковану нині практику 
«дорівнювати» їх між собою або визначати екфразис як інтермедіальний 
простір, а в деяких випадках – екфразис та синестезію відносити до  
синонімізованої з інтермедіальністю інтерсеміотичності [Літературознавча… 
2007 І: 430], у даному дослідженні, відповідно до безпосередніх проявів в 
обраних прикладах сербської постмодерністської романістики, в продовження 
позиції В. Силантьєвої [Силантьева 2015: 324] і Т. Бовсунівської [Бовсунівська 
2013: 10–12], видається продуктивним розрізнення цих категорій, 
позначуваних ними явищ із передбаченими процесами і результатами, з їхнім 
відповідним потрактуванням у статусі споріднених, між тим рівноцінних, 
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паралельних і регульованих взаємною конкуренцією напрямів синкретизму 
мистецтв в річищі інтермедійного синтезу мистецтв загалом. 

І саме з виокремленим класифікаційно-ієрархічним сприйняттям даних 
категорій у літературознавчому дискурсі пов’язані тенденції їхнього наукового 
осмислення, які вже мають свою історію, визначальну для увиразнення 
рамкових дефініцій і сутнісних закономірностей, що потребує адресної уваги.  

Протягом ХХ сторіччя в компаративістичному дискурсі був 
продукований і синтезований значний досвід, який сформував можливість 
відкривати нові грані феномена екфразису та відповідної йому стратегії 
порівняльного літературознавства, де неминучим поліметодологічним 
підходом оприявився відчутний потенціал синтезу літературознавчого та 
мистецтвознавчого інструментарію, мотиваційного для посилення 
зацікавленості цим художнім явищем, де принципово деталізувалася й 
емпірична реалізація його висвітлення, щоправда, не убезпечившись від 
розширення тлумачного ареалу. 

У співвідношенні з даною тенденцією стає дедалі помітнішим системне 
апелювання науковців до концептуального для екфразису стійкого 
понятійного базису, незмінного незалежно від впливу найдетальніших 
нашарувань. На даному етапі осмислення вагомим виявився внесок 
універсальних принципових узагальнень. У категоріальному вимірі, наголошує 
Т. Бовсунівська, феномен екфразису від початку ідентифікації, який сягає 
античних риторик, дотепер, коли він відособлюється в самодостатній жанр 
синкретизму мистецтв, визначений примноженням художності за рахунок 
їхньої взаємодії, вважається типом докладного й яскравого образного, так би 
мовити, «олітературненого» опису в літературному творі предметів інших 
видів мистецтва, своєрідним зображенням образів іншого виду художньої 
діяльності в тексті [Бовсунівська 2013: 11–13]. 

Дане зауваження формується в унісон із новоєвропейськими науковими 
підходами, зосередженими на осмисленні екфразису насамперед у такій 
інтерпретації терміна [Брагинская 1994: 275]. Суттєвим етапом у розбудові 
наукової платформи даного постулату вважаються розробки Н. Гудмена. З-
поміж напрацювань ученого принциповим здобутком для еволюції наукових 
підходів до екфразису виявилася запропонована ним власне концепція 
взаємодії, укладена з урахуванням специфічного прочитання символів і 
знаків мистецтва [Гудмен 2001]. Нею був зрушений плин наукового пошуку 
стійких поняттєвих координат у системі осмислення екфразису. 

Важливими для становлення теоретико-методологічної бази, підпорядкованої 
висвітленню екфразису, були визнані тези В. Дж. Т. Мітчелла, який погодив 
потребу випробовувань функціональності принципу символу і символізації 
Н. Гудмена в координатах когнітивної теорії [Арсланов 2003], де були значно 
розширені кордони розуміння природи і морфології екфразису. 

Саме в даному контексті в різні часи лунала пропозиція окремих 
науковців, наприклад Р. Ханінової [Ханинова], вважати екфразис частиною 
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інтертекстуально-інтермедіальної міждисциплінарності у зв’язку з його 
первісною інтертекстуальністю. Між тим слід узяти до уваги, що даним 
підходом, вочевидь, редукується й деформується рецепція проявів природи 
масштабних екфрастичних форм, насамперед розбудова оригінальними 
художніми властивостями самого літературного твору їхньої додаткової 
конотації або ситуативного варіанта потрактування, й вони, таким чином, 
втрачаються з оперативного поля наукового осмислення. А відтак, на 
сучасному етапі збагачення історико-літературного матеріалу поза 
актуальною сферою залишаються деякі суттєві практики, що зумовлює 
концептуальне заміщення наведеної позиції і пов’язане з нею додаткове 
уточнення постулату щодо дефінітивних берегів цього явища. У руслі 
переглянутих оцінок виявляється доцільним поділяти тезу, висловлену в 
різні часи В. Дж. Т. Мітчеллом [Мітчелл 2013] та М. Крігером [Козлов 2007] 
на підтримку самостійності цього типу літературного опису, заснованого на 
іншому мистецтві. Така відокремленість набуває ефективності й актуальності 
для посилення понятійно-категоріальних констант екфразису.  

За участю представників польської семіотичної школи відбулася ефективна 
адаптація низки плідних припущень стосовно актуальної, відтак, позиції 
екфразису в типології ідентифікації загального феномена самостійного опису 
естетизованого явища або предмета в літературному творі, з якими, власне, 
поняття екфразису набуло сутнісного рафінування, уточнення й осучаснення. 
За пропозицією А. Дзядека й за підтримки національного наукового 
товариства, дослідники погодили позиціонування екфразису в типологічній 
парадигмі зазначеного опису загалом, укладеній чотирма напрямами, для 
кожного з яких, власне, термін «опис» уважається синонімом, із зазначенням 
запозиченої в М. Ріффатерра «картини як репрезентанта», категорії, 
співвіднесеної з неперекладним терміном Bildgedicht, та сполученням у цій 
парадигмі екфразису й близькоспорідненого йому, так само посталого із 
джерела античної естетики – гіпотипозису, який у художній візуалізації 
різниться виключно принципово ширшим діапазоном природи змальованого 
об’єкта, іншими словами – так званим носієм зображення. Однак, попри таку 
інтенсивну співмірність, у доцентровому полі розуміння опису не набуває 
еквівалентних якостей [Бобрик 2013: 70–78]. Себто кожен із типів опису 
зберігає власну понятійно-дефінітивну самототожність, між тим, за даної суті 
та масштабу спільності у їхньому вичленовуванні, цілком логічно гіпотипозис 
залишається тотожним екфразису в закономірностях та механізмах реалізації і 
суголосним йому в якостях та властивостях. 

На сучасному етапі в Україні та поза її межами екфразис вивчається 
широко і ґрунтовно. Йому присвятили свої праці представники наукової 
гуманітаристики, зокрема Т. Бовсунівська [Бовсунівська 2013], С. Вислоух 
[Вислоух 2008: 309–315], Л. Генералюк [Генералюк 2013], Т. Гребенюк 
[Гребенюк 2013], В. Дж. Т. Мітчелл [Мітчелл 2013], які, бодай із заувагами, 
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поділяють наведену думку й посутньо розвинули її з урахуванням поетапного 
увиразнення так званих наскрізних знаків в актуалізації близькоспоріднених 
або тотожних смислокультур, дотримавшись, між тим, русла традиційного 
напряму прочитання сутності даного феномена. У цьому напрямі з часів 
офіційної наукової фіксації відповідних фахових поглядів не спостерігалося 
дискусій щодо визнаного і постульованого одностайного ставлення до 
ідентифікаційних обрисів екфразису, натомість, удосконалилися і його 
розуміння в річищі описового унаочнення в літературі інших мистецтв, і 
шляхи його якнайповнішого осягнення. 

Відповідно до зауваженого Т. Бовсунівською неспинного примноження 
неоднозначності категорії екфразису й різночитань даного терміна [Б//, 20], 
слід вирізнити смислову квінтесенцію цього поняття, доцільну для даного 
дослідження й адекватну висвітленому матеріалу. Важливе узагальнення з 
цього приводу пропонує Л. Геллер [Геллер 2002: 18]. У його наслідуванні 
вихідним постулатом для цієї праці вважатиметься концентрування змісту 
поняття на будь-якому зображенні будь-якого виду мистецтва виражальними 
засобами художньої літератури, що можна вважати атрибутивною ознакою 
явища. Отже, попри резюмоване Н. Брагінською відоме привілеювання 
ставлення до екфразису як до опису будь-якого артефакту немистецької 
генези, наближеного до інтертекстуального переходу [Брагинская: 275], 
основоположним для цієї праці вважатиметься підсумоване 
Т. Бовсунівською, введене поміж правил [Бовсунівська 2013: 11], традиційне 
з позиції сучасної компаративістики, вужче, проте адекватніше природі 
інтермедійності дефінітивне тлумачення екфразису в сенсі опису феномена 
дискурсу мистецтва в літературному творі з переспрямуванням поняттєвої 
версії, виокремленої Н. Брагінською, в русло терміна «гіпотипозис». 

Плідне підґрунтя для осмислення феномена, названого введеним до 
наукового обігу О.Ханзеном-Льове терміном інтермедіальність [Hansen-Löve 
1983], почали розбудовувати у 60-х роках ХХ сторіччя представники 
культурсеміотичного підходу, з плеяди яких апелюють переважно до праць 
Ф. Хейворда [Hayward 1988]. На відміну від адептів медіатехнологічного 
напряму, зосереджених здебільшого на проблемі впливу інформаційних і 
комунікаційних технологій на культуру, деякі прибічники семіотичного підходу 
запропонували інше прочитання, координоване літературознавчими та 
мистецтвознавчими критеріями й зосереджене на посередницькому потенціалі 
певної знакової системи, чиї властивості та якості узагальнюються поняттям 
полівалентності та медіального трансферу у взаємопов’язуванні інформації, 
оформленої в горизонтах глобальної «’метамови’ культури» [Hansen-Löve 1983]. 

Універсальність даного підходу обумовила виникнення низки потрактувань 
феномена інтермедіальності в історії його наукової рецепції. Розробки в руслі 
явища загального, інтегрувального – своєрідного синтезу сукупності всіх видів 
медіа, у тому числі й заснованих на механізмі інтертекстуальності, свого часу 
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започаткували Д. Хіґґінс [Higgins 1984] та О. Ханзен-Льове [Hansen-Löve 
1983]. Між тим майже одночасно й, до певної міри, на тотожній теоретичній 
основі М. Ветцель [Wetzel 1991] виділяє інтермедіальність в окремий вид 
взаємодії знакових систем, підпорядкувавши інтермедійності загалом і 
виділивши в ній чіткий, лише їй притаманний принцип цієї взаємодії, 
побудований на наявності певних спільних рис у різних знакових системах або 
виражальних засобах, названих «медіа», за чиїм посередництвом, себто 
«медіа-торством», розбудовується художній образ, у тому числі літературний, 
що, власне, адекватно і матеріалу даного дослідження. 

У сучасних горизонтах емпірики висвітлення інтермедіальності, 
оформленої культурсеміотичним підходом, набуває актуальності зауваження 
О. Тимашкова щодо нестачі єдиного визначення інтермедіальності. Існуванням 
категорії інтермедіальності на межі різних дисциплін і наукових дискурсів 
обумовлюється багатоманітність її дефініцій, досі остаточно не виведена в 
єдиний універсальний формат – навіть попри дедалі бурхливіший розвиток 
інтермедіальних досліджень на сучасному етапі еволюціонування різних 
галузей гуманітарних знань і розробку комплексних підходів до вивчення 
даного феномена. Наведена ситуація, на думку вченого, ускладнює роботу над 
осмисленням явища, яким у кожному конкретному випадку пропонується 
додаткове окреслення термінологічного апарату [Тимашков: 25].  

Зважаючи на необхідність додаткового поняттєвого уточнення 
термінології, у фокусі узагальнень здобутків синтезованого досвіду 
досліджень інтермедіальності видаються раціональними актуалізовані 
О. Тимашковим [Тимашков: 25] значення інтермедіальності, запропоновані 
Й. Шрьотером. У зв’язку зі змістом порушеної проблеми ефективними для 
висвітлення аспектів інтермедіальності в поетиці літературної прози 
видаються підсумовані вченим, усталені у працях М. Ветцеля [Wetzel 1991], 
Ю. Мюллера [Müller 1996], Н. Керролла [Carroll 1984–1985], Ф. Хейворда 
[Hayward 1988] два варіанти дефінітивного осмислення з арсеналу, 
відповідного ствердженій у науковому обігу внутрішньовидовій класифікації 
даного феномена. Одним із них, безумовно, стає онтологічний напрям 
дефінітивної бази інтермедіальності. Він передбачає процес такого 
сполучення певних медіа, який засновується на усвідомленні наявності у 
різних медіа оперативних спільних рис, зумовлених властивостями 
зазначених медіа і їхньою системністю. Водночас не менша ситуативна 
відповідність очевидна і для трансформаційного напряму дефініції в берегах 
розмаїття проявів інтермедіальності, коли йдеться виключно про 
репрезентацію одного медіа іншим, із трансформацією і передачею 
інформації у процесі інтермедіальної комунікації, себто при переході одного 
медіа до іншого, як це, наприклад, відбувається при картинному чи 
фотографічному характері прози або мелодійності лірики тощо, на чому з-
поміж сучасних українських літературознавців нарізно наголошують 
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М. Наєнко [Наєнко 2016, 14], В. Нарівська [Наривская 2016], В. Фесенко 
[Фесенко 2014], С. Маценка [Маценка 2017]. 
 У зв’язку з наполегливими пропозиціями вписати інтермедіальність у 
широке розуміння оперативного поля інтертекстуальності, послуговуючись 
критерієм її функціонування (подібно до позиції Д. Хіґґінса [Higgins 1984] і 
П. Вагнера [Wagner], цю спробу, за Т. Бовсунівською [Бовсунівська 
2013: 10], знаходимо в дослідженнях Л. Крамера) або механізму її реалізації 
(так, до прикладу, пропонує вважати І. Борисова [Борисова]), слід особливо 
наголосити на ефективності сепаратного, відокремленого позиціонування 
інтермедіальності. Даний підхід чималою мірою постулюється в студіях 
П.С. Шера [Sher 1984], В. Вольфа [Wolf 2002], М. Ветцеля [Wetzel 1991], 
Л. Генералюк [Генералюк 2013]. 

Саме увиразнена позиція вважається вихідним постулатом даного 
дослідження, плідним для якнайповнішого висвітлення формосмислової 
специфіки інтермедійності у сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч. 

Опорні постулати для категоріально-систематизаційних вимірів 
синестезії, як, власне, й укладання її функціональної та змістової типізації, 
оптимальних у висвітленні порушеного питання, варто розпізнати в дискурсі 
природничих наук, і передусім фізіології. У даній галузі знань від початку 
наукового обігу до сучасних студій із помітною одностайністю зміст 
поняття, за узагальненням Х. Мелько [Мелько 2010], зосереджується на 
зближенні двох сенсорних сфер або на їхньому злитті при одночасності дії 
аналізаторів, причому визначальна вага визнається за ціннісними 
особистісними засадами носія такої властивості.  

У зв’язку із запропонованими, таким чином, векторами наукового 
осмислення набула розголосу активно підтримана згодом міжнародною 
науковою спільнотою  теза щодо акцентування в понятті синестезії певної 
симультанності суті кількох різних чуттєвих реакцій, якою в сукупному 
масиві сформованих в результаті одночасних «крос-модальних відчуттів» 
(А. Ребер), одержаних від різних органів чуття, спричиняється свідоме 
взаємоперенесення рис цієї суті, що ґрунтуються на подібності тих вражень, 
які виникають у суб’єкта [Международное…]. 

У даному проблемному руслі була сформована теоретична культура 
оперування категоріями синестезії з очевидною універсалізацією власне й 
самого поняття синестезії, коли на рівень її сутності був виведений принцип 
синестетичного процесу. Така універсалізація спостерігається й у 
формуванні гуманітарного підходу до синестезії, де вона на етапі 
міждисциплінарних шукань виявилася об’єктом праць учених-гуманітаріїв. 
Праці філософів Б. Аєнгара, А. Осипова, психологів Б. Величковського, 
Б. Галєєва, С. Кравцова, С. Рубінштейна, мистецтвознавців В. Кандинського, 
В. Брайніна, І. Герасимова збагатили й оновили теоретико-методологічну 
базу синестезії, її адаптивність стосовно сфери компаративістики. 
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Поворотним виявився той етап досвіду вивчення синестезії, коли її 
теоретико-методологічні схеми почали екстраполюватися на сферу художнього 
сприйняття, чию принципову можливість, співвідносну з матеріалом художньої 
літератури, відзначив свого часу М. Мерло-Понті [Мерло-Понті 2001: 131]. 
Себто сутність явища залишилася незмінною у співмірності й із матеріалом 
мистецтва, і насамперед – мистецтва слова. Для висвітлення даного питання 
Б. Галєєв уважає актуальним досвід Американського товариства синестезії 
[Американське…] та французької групи [Synaesthesia-Metaform…], чиє 
ставлення виявилося резонансним і для решти європейського наукового 
ареалу. Даний підхід вирізняє й праці С. Ейзенштейна [Эйзенштейн 1949], 
Г. Фрілінга та К. Ауера [Фрилинг 1973], М. Кагана [Каган 1972], Б. Реізова 
[Реизов 1975], Л. Миронової [Миронова 2002]. 

У підтриманні даної позиції своє розуміння синестезії наближають до 
увиразненого загальноприйнятого енциклопедичного змісту й сучасні 
сербські літературознавці, якими (на узагальнення попереднього досвіду) 
схвалена ідея визнання в синестезії «літературної картини, створеної 
взаємозаміщенням образних відображень різних чуттєвих реакцій» 
[Мићуновић 2000: 295]. 

І відтоді, зокрема у вітчизняному літературознавстві, усталюється пропозиція 
вирізняти в синестезії не лише прецедент міжчуттєвого зв’язку, а і його 
безпосередню функціональність, передусім в оформленні тропів, простежену у 
вітчизняному літературознавстві, наприклад, на матеріалі «кларнетизму» 
П. Тичини [Літературознавчий… 1997, 639]. Воднораз, із посиланням на досвід 
Й. ван Гіннекена й С. Ульманна, стає переконливим прецедент прочитання 
поняття синестезії у зв’язку з художнім прийомом розбудови поетичної 
метафори, інколи – порівняння [Літературознавча… 2007 ІІ: 2, 396], що позначає 
принципове спрямування аналітичного пояснення синестезії в літературному 
образі й задає перспективний напрям такого висвітлення. 

Актуальним у контексті прийнятої постановки проблеми стає і 
каталізований в емпіричному полі сучасного порівняльного 
літературознавства теоретико-методологічний механізм дослідницького 
реагування на художні ситуації різноманітних (почасти еклектичних) 
суположень поетики, де набувають додаткового увиразнення й дефінітивні та 
статусні аспекти наведених основних самостійних стратегій 
компаративістики. Вже на початкових етапах наукових спостережень над 
таким художнім матеріалом, які починають свій відлік із 1960-х років, учені, 
за переконанням П. Анрі [Анри 1999], одностайно пов’язують основний 
механізм із потенціалом інтердискурсивності, хоча ще й досі не досягли 
єдності у ставленні до змісту цієї категорії. Актуальним слід визнати вимір її 
референції, закладений першопочатковими розробками цього феномена, 
ініційованими у працях із філософії 1980-х років представниками 
французької школи аналізу дискурсу, й насамперед її засновником М. Фуко 
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[Фуко 1996], а також М. Пеше – ідеологом активної на зламі 60-х–70-х років 
ХХ сторіччя концепції автоматичного аналізу дискурсу [Пеше 1999]. 
Ситуативної функціональності наразі набуває введений до наукового обігу 
притаманний системі атрибутів інтердискурсивності аспект глобальної 
взаємодії дискурсивних практик, що походить із природи самих дискурсів – 
гетерогенних, неоднорідних – і оприявнює відповідні їхній природі такі 
зв’язки між ними, які не зумовлюються детермінантами й уможливлюються 
певною спорідненістю дискурсивних зразків, не передбачають умов, 
оскільки входять до характеру існування дискурсів, визначеного здатністю 
кожного з них, маркованих будь-якими моментами дотичності, до взаємної 
кореляції [Maingueneau 1991]. Даною тезою в універсальному стійкому 
секторі змістового поля інтердискурсивності виокремилися й посилилися 
напрацьовані в літературознавстві прагнення постулювати похідне від такої 
взаємодії взаємне інтегрування дискурсивних практик. У його 
щонайдетальнішому потрактуванні суттєву роль відіграв зміст категорії 
дискурсу, варійований залежно від наукового аспекту й, безумовно, 
розбудований з урахуванням універсального смислового ядра. Відтак 
з’являється змога відійти від усталеної у філософії тенденції вважати 
дискурсом у широкому смисловому діапазоні – сукупність детермінованих 
правил, необхідних для здійснення вербальних і позавербальних процесів, 
узагальнених так званими висловленнями, що полягають у кодуванні 
інформації з приводу явища або типу явищ реальної соціокультурної 
дійсності, здатних бути ефективними при творенні текстів-уявлень 
[Витгенштейн 2003: 227–228]. Літературознавці, натомість, дедалі частіше 
дотримуються його версії, оформленої адаптуванням до позначеного 
семіотичними розробками [Лотман 2000; Минц 1999] поняттєвого річища 
знакових систем, відмінних за матеріалом і водночас укладених за 
принципами із певною спільністю. Наразі дискурс сприймається як 
сукупність характеротворчої, сутнісної інформації про феномени, притаманні 
певному виду будь-якої сфери реальної дійсності, яка представляє їхні 
властивості та відношення у вимірі значення, набуває, таким чином, статусу 
знакової, а відтак, зумовлює виокремлення в кожному із самих феноменів 
притаманної йому «низки знаків, не тотожної мові» [Фуко 1996: 173], 
аналогізованої з категорією «знакової системи», замінюваної «семіотичною 
структурою» [Лотман 2000], і, власне, уможливлює тлумачення самих 
феноменів та їхніх видових груп як знакових систем. Зрештою, власне 
дискурсами виступають феномени інших видів мистецтв та позалітературної 
реальності загалом, які кореспондують із відповідниками з-поміж 
виражальних та змістових компонентів твору.  

Наукові позиції, оформлені впродовж усього періоду аналітичної роботи 
над проблемою інтердискурсивності у сфері гуманітарних наук, за 
спостереженнями П. Серіо [Серио 1999], розподілились у два основні 
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напрями досліджень. Коло авторитетних адептів утворилось у зв’язку з 
одним із них – так званим вертикальним, або діахронічним, для якого 
характерні спроби осягнення нових дискурсів у відношенні з попередніми. 
Між тим принципова актуальність визнається в іншому напрямі – 
горизонтальному, синхронічному, позначеному в науковому обігу терміном 
«інтердискурсивної комунікації». Цей аналітичний курс зосереджується на 
висвітленні різних механізмів і результатів такого взаємообміну, де 
конструюється семантично значуща дискурсивна цілісність шляхом 
іманентизації зовнішніх по відношенню до неї елементів [Куртин 1999]. 
Такий підхід визнається ефективним і для теоретико-методологічної системи 
даного дослідження, орієнтованого на формальні та змістові параметри і 
виміри аналогічної комунікації у структурах історико-літературних явищ.  

За цих теоретичних обставин в емпіричному полі літературознавства 
виявилася рельєфнішою підсумована Ю. Руднєвим [Руднев ІІ] практика 
прочитання інтердискурсивності в сенсі зв’язку та взаємодії і переважно – 
єднання та співприсутності різних – і генетично споріднених, і позбавлених 
такої спільності – знакових систем, які традиційно вичленовуються 
здебільшого в напрямах суспільного і мистецького сектора культури. 
Варіативна залежно від природи активного матеріалу, морфологія власне 
засад, принципу і механізму цього єднання, з відмінними мірою та умовами 
співвідношення – наближення або перетину, а також взаємовпливу й 
кордонів та напрямів реконфігурації, – набула неодноразового й 
різноспрямованого осмислення [Крипке 2005], де сутність визнається не 
лише в дискурсії, а й у частковій взаємній компіляції зі збереженням 
складовими своїх характерних властивостей.             

На даному етапі наукової рецепції дослідники розходяться у 
потрактуванні інтердискурсивності. Наприклад, адепти позиції, підтриманої і 
широко трансльованої Н. Пелевіною [Пелевина 2008], прагнуть 
підпорядкувати інтердискурсивність (поряд із інтертекстуальністю) ширшій, 
на їхній погляд, системі міжтекстових зв’язків або пропонують підґрунтя 
їхнього взаємного інтегрування з різними варіантами внутрішньої ієрархії. 

Натомість, за тезою, висловленою згодом Л. Такумбетовою [Такумбетова 
2011], для інтертекстуальності та інтердискурсивності припускається лише 
формат співвідношення. Але й він не вважається неодмінним для них і, тим 
більше, директивним або принаймні мотиваційним для ствердження їхнього 
підпорядкування й навіть ближчого зіставлення, оскільки міжтекстові зв’язки 
апелюють до інших дискурсів виключно в частині їхнього текстового 
оформлення або, за відсутності такого, – до їхніх значень і смислів, на відміну 
від інтердискурсивності, що оперує багатоманітнішим матеріалом, і передусім 
виражальністю дискурсивних знакових систем, яку лише в окремих випадках 
втілюють і текстосмислові феномени. Водночас, за розробками Н. Олизько 
[Олизько], можна дійти висновку, що розвідками початку ХХІ сторіччя була 
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напрацьована плідна практика їхнього принципового розмежування й 
диференціювання. Вони зумовлені відмінністю статусу (на якому 
вибудовується не претекстовий, а компонентний зв’язок, здатний, між тим, 
підтримувати й насичувати міжтекстові моделі), а також обсягів та природи 
оперативних компонентів і відповідного їм механізму текстотворення. І 
літературний твір виступає тепер не компонентом, а фактором, по 
відношенню до якого дискурси позатекстової дійсності входять у поле 
поняттєвих і субординаційних визначень. Саме ця теза, власне, й покладається 
до теоретико-методологічної основи даного дослідження.     

Окрім того, варто зауважити й на очевидних спробах застосування в 
одному синонімічному ряду поняття інтердискурсивності та інтермедійності, 
чий зміст насамперед у частині власне принципу взаємодії різних 
неізоморфних носіїв образної інформації, набуває помітного збігу, що певною 
мірою синхронізується зі спорадичною взаємозаміною цих термінів. Між тим 
теоретичною [Олизько] та емпіричною історико-літературною базою 
[Ишимбаева ІІ] зумовлюється правомірність потрактування понятійного 
ареалу інтердискурсивності в значно ширшому обсязі, особливо з огляду на 
осяжнішу вісь селекції самих дискурсивних практик і масштаб їхньої участі в 
тексто- і смислотворенні. Водночас, у перспективі цих спостережень слід 
вирізнити й показовий наразі, розглянутий Г. Сиваченко досвід 
ідентифікування інтермедійності, й зокрема інтермедіальності (зі значенням 
взаємодії кодів знакових систем літератури та інших видів художньої творчості 
у кордонах дискурсивних практик), у статусі типу інтердискурсивності, де 
встановлюються відношення і способи співприсутності художнього та інших 
дискурсів (з-поміж яких найчастіше фігурують релігійний, філософський, 
історіософський, мистецький тощо), а також їхніх компонентів [Сиваченко 
2015: 368]. Позиції вчених дають змогу оминути наведене ототожнення. 
Натомість, з огляду на сутнісні розходження предметних ареалів 
інтердискурсивності та інтермедійності, де формуються певні сегменти їхньої 
розбіжності, слід наголосити на правомірності та доцільності нарізного, але 
дотичного позиціонування категорій інтермедійності та інтердискурсивності й 
увести дану тезу поміж вихідних постулатів цієї праці.      

Таким чином, із урахуванням міждисциплінарного підходу до вичерпного 
арсеналу проявів взаємодії між будь-якими дискурсами, літературознавча 
теоретико-методологічна парадигма ефективно зосереджується передусім на 
конкретизованому окресленні понятійного діапазону інтердискурсивності. 
Його, на відміну від інтермедійності, інтертекстуальності та інших типів 
міжтекстових зв’язків, варто розуміти на прикладі розвиненого Г. Ішимбаєвою 
сучасного маннознавства в кордонах способу безперечних, зумовлених 
постійним безперервним діалогом, багатовимірних зв’язків і суміщень 
різноманітних дискурсів, серед яких вирізняють різні явища мистецтва, 
філософію, політику тощо, інтегрованих у такій супозиції в літературний твір 
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[Ишимбаева 2013]. Наведене наукове переконання суголосне і ставленню, 
синтезованому в сучасній українській компаративістиці. Воно підсумовується 
(узагальненою Г. Сиваченко на матеріалі постмодернізму) пропозицією 
тлумачити інтердискурсивність як взаємодію художнього дискурсу з різними 
знаковими системами (літературою, музикою, живописом, архітектурою, кіно 
та ін.) у рамках семіосфери. А в ній, власне, розгортаються дискурсивні 
формації («тип», «будова» дискурсу) у такій логічній субординації, коли 
художня субстанція реалізується завдяки умовам, означеним категорією 
інтердискурсивності [Сиваченко 201: 365–368]. 

Із перспективи даної логіко-понятійної позиції, поряд із дефінітивною 
рецепцією зазначених явищ дискурсивного характеру і співвідношенням 
кожного з них із художнім текстом, у руслі, відповідно, або міжтекстового, або 
інтермедійного модусів образної літературної реалізації до сфери 
інтердискурсивності потрапляють і фактичні або гіпотетичні прецеденти 
ситуативного зічленовування цих явищ між собою, а також цілий комплекс 
такої ширшої, розгалуженішої взаємодії в літературному творі, що потребує 
додаткового категоріального розрізнення. Широта змістового діапазону й 
масштабність та орієнтованість атрибутивних поняттєвих одиниць 
інтердискурсивності дають змогу виокремити в її функціональному ареалі так 
звані моделі валентності. Вони ж передбачають та охоплюють явлену в творі 
красного письменства компілятивну сукупність неодновидових потужностей 
міжтекстової та інтермедійної реалізації знакових систем сформованих 
видів мистецтва або напрямів матеріальної та духовної сфер культури людства. 

Крім того, з огляду на задане природою людської свідомості 
самоідентифікування у світі й, зрештою, його осмислення у вимірах опозиції 
«Своє–Інше», слід визнати поширення таких іміджевих матриць у літературі. 
Між тим не кожна з них покликана відіграти знакову або принаймні показову 
роль у творі. Такий художній матеріал залишається у службовому, фоновому 
формосмисловому обігу й тоді не пропонується до інтенсивного опрацювання. 
Натомість, традиційно привертає наукову увагу – і дане дослідження не 
виняток у підтриманні такого інтересу – досвід активності іміджевих образів 
представників різних етносів із магістральним, а також із локальним 
формотворчим та смислоутворювальним потенціалом. Їхнє фахове 
осмислення, за підсумком Д. Наливайка, набуло поширення в другій половині 
ХХ сторіччя у проблемному полі імагологічної стратегії літературознавчої 
компаративістики, де «її безпосередній предмет – літературні образи/іміджі 
інших країн та іноземців, що створюються в певній національній чи 
регіональній свідомості й відбиваються в літературі – у широкому сенсі <…> із 
всіх корелятів Іншого імагологію особливо цікавить інше як інонаціональне» 
[Наливайко 2011: 5–16], подекуди масштабоване до регіонального рівня. А 
саме такий підхід збігається з узагальненими С. Вукічевичем пріоритетами в 
поглядах сербських науковців [Vukićević 2007: 9–11].  
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Попри порівняну чіткість і рафінованість прочитання проблематики 
імагології, із розширенням міждисциплінарної взаємодії здебільшого в 
історичному, соціологічному, психологічному дискурсах спектр імагологічних 
напрямів зазнав істотних варіювань. У зарубіжному науковому досвіді кінця 
ХХ сторіччя оприявилася прокламована Д. Пажо [Pageaux 1994] тенденція до 
розбудови даного напряму в річищі соціології. Воднораз додаткове 
розгалуження потенціюється й після заклику Г. Бгабга [Бгабга 1996] і його 
однодумців та послідовників вважати імагологію дотичною до 
постколоніальних студій. Між тим, навіть із урахуванням тенденції, зауваженої 
щільною міжметодологічною взаємодією, у тривалості та стабільності, однак, 
переважив «класичний» для імагологічної парадигми – етнонаціональний 
аспект, чиїм поворотним моментом слід вважати праці адептів національних 
студій (Е. Геллнер [Геллнер 1991], Е. Сміт [Сміт 1994]), за якими усталилося 
виокремлення магістрального русла імагології в етнонаціональних берегах, і 
така засаднича для неї категорія, як ідентичність, із усього розмаїття прочитань 
спрямувалася передусім у національне понятійне русло. Даний підхід і надалі 
був підтриманий в наукових колах із помітною одностайністю. 

У вітчизняній науці дана стратегія компаративістики – у руслі 
концептуальної підтримки класиків світової імагології – набула всебічного 
теоретичного висвітлення в колективних виданнях [Захід… 2012; 
Національні… 2009; Основи… 2007] і в працях О. Астаф’єва [Астаф’єв 
2000], Л. Грицик [Грицик 2010], Т. Денисової [Денисова 2014], Ю. Коваліва 
[Літературознавча… 2007], Н. Копистянської [Копистянська 2012], 
М. Наєнка [Наєнко 2008], Д. Наливайка [Наливайко 2011], Г. Сиваченко 
[Сиваченко 2011] та багатьох інших. 

Зрештою, в комплексі знакових віх формування даного виміру імагології у 
світовій науковій практиці за підсумками слід визнати окреслення понятійного 
ареалу, де особливий інтерес викликають «вічні образи, етноментальні моделі 
того чи того письменства, <…> еквіваленти певного національного дискурсу в 
письменствах інших країн» [Літературознавча…І 2007: 412]. 

На сучасному етапі даний напрям імагологічних досліджень уважається 
зрілим, а підґрунтя його розбудови в увиразнених термінологічних берегах 
– усталеним і міцним, що відкриває осяжні обрії відповідних імагології 
художніх звершень. 

Таким чином, із опорою на акумульований потужний досвід у сучасному 
науковому дискурсі слід визнати актуальною конфігурацію структурування й 
систематизації стратегій компаративістики в їхніх загальних дефінітивних 
кордонах. З-поміж визначальних категорій, поряд із увиразненим арсеналом 
типів міжтекстовості, наведені теоретичні виміри уможливлюють 
постулювання (корельованої із синкретизмом мистецтв) інтермедійності і 
спектра її основних ефективних дескриптивних типів. У цьому спектрі 
вирізняються: гіпотипозис, себто будь-який опис артефактів немистецької 
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генези, й екфразис, із декларуванням, за Р.Ханіновою, в його понятійному 
обсязі виключно змалювання предметів мистецтва й описів, віднесених до 
певного «жанру», себто тих, що виступають як тип тексту, а також тих, які 
мають самостійний характер і репрезентують певний художній жанр 
[Ханинова]. В арсеналі підпорядкованих інтермедійності стратегічних 
категорій слід виокремити й інтермедіальність, контурно визначену в руслі 
використання в літературному творі аналогів елементів виражальності інших 
знакових систем, а також синестезію, потрактовану в сенсі використання в 
літературній поетиці еквівалентів виражальності одного виду мистецтва при 
відтворенні характерних реалій іншого. У статусі відправного орієнтира слід 
розрізнити імагологію, визнану в загальних поняттєвих кордонах 
орієнтованою на образне створення постаті представника певної нації. 
Водночас, поряд із такою стратегією компаративістики, як міжтекстовість, 
окремо позиціонується інтердискурсивність, на позначення загальної 
ієрархічної формації для всього системного комплексу інтермедійності й 
передусім для визначення імовірного перехресного суміщення їхніх 
іманентних способів і форм реалізації у вимірах літературного твору. Себто в 
підсумку орієнтація на підкреслені компаративістичні горизонти скеровує до 
розуміння морфології даного літературознавчого напряму, яка виявилася 
принципово зічленованою трьома його стратегіями – міжтекстовими 
зв’язками, інтермедійністю та імагологією – і іхніми багатоманітними 
синкретичними єднаннями у різноспрямованій функціональній взаємодії.  

З огляду на чисельність наукових гіпотез щодо класифікування та 
змістового наповнення категорій компаративістики і в її системі, здебільшого в 
інтермедійності, наведеним визначенням надається аксіоматичне 
постулювання в понятійній системі дослідження на позначення системи 
ефективного ідентифікування, класифікування всього самобутнього розмаїття 
художніх прецедентів сербського роману кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя. 

Увиразнений понятійно-категоріальний зміст ключових стратегій 
компаративістики в діахронному аспекті варто вважати не лише вербалізацією, 
а й рушійною силою в аналітичній розробці обраного напряму на матеріалі 
окремих здобутків сербського національного красного письменства.  

За цілком правомірним переконанням Д. Бахманн-Медик, подібний аналіз 
логічно відсилає до істотніших і водночас толерантніших категорій 
літературної інтерпретації, що в кордонах кожного явища напрацьовує власні 
системи значень, зокрема в продуктивних репертуарах, способах тлумачення 
й техніках семантизації і смислотворення, наявних у різних культурах 
[Бахманн-Медик 2011]. 

Вирішення порушеної проблеми передбачає послідовне розукрупнення 
кожного з увиразнених аспектів сербського роману помежів’я ХХ–ХХІ 
сторіч, чому й присвячуються наступні розділи праці. 
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1.2. Універсальні системні параметри актуалізації стратегій 
компаративістики в дослідженні сербського роману кінця ХХ–
початку ХХІ сторіччя 

 

 
У науковому досвіді традиційною виявилася, наголошена Н. Фраєм теза 

[Фрај 1985], яка містить директивне спрямування дослідження до визначення 
його фундаментальних універсальних поняттєвих констант, за допомогою 
яких може здійснюватися індуктивне визначення сутності твору, в тому 
числі нелітературної мистецької природи, його ідейного обсягу, що 
пов’язується з відповідним аналізом позалітературних структур. На 
висвітлення даного питання спрямовується матеріал даного розділу. 

Наразі особливої актуальності набуває зауваження Т. Бонч-Осмоловської 
[Бонч-Осмоловская], яка в посиланні на низку студій резюмує, що не в 
одному літературному творі ХХ сторіччя тексти замість слідування 
лінійному або майже лінійному розвитку сюжету набувають складних 
структур. Для аналізу таких текстів виявилися недостатніми методи 
класичної філології. Відтак, стверджує Н. Хейл, наприклад, концепції і теорії 
поля, і теорії відносності, і квантової механіки, а також засади математики 
(теорема Геделя, теорема Тюрінга і проблема Халтінга) співвідносяться з 
літературними стратегіями, які розвиваються в текстах Д.Г. Лоуренса й 
Т. Пінчона [Hayle 1990]. Воднораз подібний термінологічний і 
категоріальний перехід був задекларований і представниками споріднених 
галузей гуманітаристики, насамперед Тартуської семіотичної школи, де 
Ю. Лотман, за спостереженням Г. Почепцова, постулював перенесення 
лінгвістичного інструментарію на нелінгвістичні об’єкти [Почепцов 
2001: 673]. Підсумок наведених позицій уможливлює адекватну засадничу 
актуалізацію певних одиниць понятійно-категоріального апарату відповідних 
нелітературознавчих і навіть негуманітарних наукових дискурсивних 
практик у зв’язку з потребою виражальної оптимальності дослідження, 
реалізованого з позиції літературної компаративістики. 

У співвідношення властивостей і закономірностей художніх проявів 
стратегій компаративістики, за підсумованими Г. Сиваченко переконаннями 
сучасних науковців, функціонування художнього дискурсу від доби 
постмодерну забезпечується структурами фрактальної природи, для якої 
характерне неминуче множення вимірюваного «дискурсивними 
формаціями» мистецького явища з численністю алгоритмів росту, що 
відбувається з домінуванням принципу динамічної симетрії, коли будь-які 
масштаби фрактальних структур будуються за однаковим законом. Даний 
принцип визнається основоположним для «фрактальних моделей», які 
вважаються провідними у постмодерністській концепції [Сиваченко 
2015: 366–368]. Частотнішими з-поміж них, за Н. Олизько, визнаються 
відома модель так званих концентричних кіл, де взаємопов’язані сутності 
виступають у цьому зв’язку одна для іншої і оболонкою, і серцевиною, а 
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також модель дерева, або ризоми, з проекцією єдиного принципу розвитку на 
різні ієрархічні рівні побудови цілого [Олизько: 99–100]. А саме така 
фрактальна природа у наведених рисах, згідно з дослідженнями, засвідчує 
інтердискурсивність їхнього основоположного принципу, яка уможливлює, 
власне, таке моделювання [Волошинов 2000] і, відповідно, потребує 
актуалізації саме такого принципу взаємовідношення визначальних 
компонентів змісту даної категорії у підході до явищ багатоманітної 
літератури постмодернізму і його наступних модифікацій. 

Виразні та яскраві прояви постмодерністської ідеології, достовірні для 
визнання в них масштабів національної версії, відрізняють і сербський 
національний літературний дискурс, де явище постмодернізму, крім того, 
має і власну переконливу передісторію, закарбовану не лише в окремій 
типізації, а й у періодизації [Татаренко 2010: 52–56], оздобленій етапом із 
промовистою позначкою «прото-». Сучасний сербський учений О. Єрков 
співвідносить часові та поетологічні масштаби сербського постмодернізму з 
«великою дугою», доволі осяжною, аби охопити прагнення і класиків, і 
письменницької молоді [Jerkov 1992: 80], відзначених С. Дам’яновим 
представників літературної практики та теорії, і укорінити їхні художні 
гіпотези і тези настільки міцно, аби останні десятиріччя ХХ сторіччя 
залишилися в історії сербської літератури саме під знаком 
«постмодерністського коду» [Дамјанов 2012: 12]. Себто, сербська версія 
літературного постмодернізму, за спостереженнями А. Татаренко [Татаренко 
2010: 504–505], схильна й до певного дотримання та збереження, природних 
для феномена мистецтва, напрямів постмодерністської концепції. Приміром, 
сербській версії постмодернізму, з огляду на романи М. Павича, 
Г. Петровича та ін. притаманні типові для постмодерністської художньої 
мови ризомність, парцеляція, метафізичність смислових горизонтів тощо. 

Відповідно, невипадковими, а почасти й програмними, видаються в 
поетиці низки сербських постмодерністських романів ясно виражені й 
цілеспрямовані інтенції синкретизму мистецтв, які, таким чином, декларують 
не лише багатоманітність сербського історико-літературного дискурсу, а й 
його розмаїтий змістовий обсяг, що зумовлює потребу предметного 
висвітлення актуальних поняттєвих орієнтирів. 

Регламентована єдиними берегами компаративістики часткова 
еквівалентність відповідних її стратегіям образних інстанцій зумовлює і 
сутнісний організаційний та концептуальний інтегральний аспект їхнього 
функціонування і, попри властиву йому специфічність певних компонентів у 
механізмах і закономірностях оприявлення та смислоутворення таких 
інстанцій, водночас обумовлює і легітимізує існування певних універсальних 
спільних параметрів, своєрідних метричних критеріїв цього функціонування, 
і зокрема формосмислового плану, які відповідають ідентифікуванню в 
єдиній системі теоретико-методологічних орієнтирів, адаптивних із 
типовими властивостями образних проявів таких стратегій, кожному з яких 
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властиве значення, сенс тощо, з безумовною відмінністю відповідного їм 
конкретного художного вмісту, оригінального в кожному творі. 

За даних історико-літературних обставин визнається правомірним і 
мотивованим виокремлення й адаптування до сутності порушеної проблеми 
літературознавчих студій, конкретизованих на сучасному етапі, віднайдених і 
постульованих у результаті вивчення природи стратегій компаративістики 
науковцями різних генерацій і національних наукових шкіл. Ідеться про 
показові та значущі понятійно-термінологічні й теоретико-методологічні 
координати комплексу цих актуальних спільних параметрів функціонування 
образного матеріалу, відповідного кожній зі стратегій компаративістики і їхнім 
імовірним комбінаціям, принципового для увиразнення їхньої продуктивності і 
плідності у збагаченні формально-змістового потенціалу літературного твору.   

У реверсній субординації відправним пунктом, себто об’єктом, на який 
екстраполюються принципи стратегій компаративістики, і, відповідно, 
художнім носієм їхньої змістовності й матеріалом реалізації, а відтак, і 
застосування наведених параметрів функціонування виявляється 
літературний образ, у яких би масштабах він не розбудовувався: компонента 
структури твору – персонажа, його дії – або слова чи репліки в розкритті 
втілених ним світогляду й типу свідомості. Спостереження вітчизняних 
літературознавців [Русін 2015; Ткаченко 2003], узагальнені спільною 
академічною позицією [Літературознавча… 2007 ІІ: 139–140] (у перегуку з 
науковими здобутками представників слов’янського літературознавчого кола 
[Мітосек 2003]) істотно розширили горизонт дефінітивного осмислення образу 
у зв’язку з релевантністю поглядів гносеологів, семіотиків, структуралістів, 
деконструктивістів. Таким чином оприявилося й розмаїття відповідних цим 
поглядам аспектів феномена образу, сприйнятого у визначальному сенсі 
знаково вираженої літературними засобами єдності форми і змісту. Ця єдність, 
за різними критеріями, охоплює структуровані за типологічною класифікацією 
об’єктний (довкілля), суб’єктний (внутрішній світ), виражальний 
(композиційний) рівні образу (з перевагою в епічному роді літератури 
зображального чинника) і стабілізує його здатність поставати у вигляді 
персонажа (протагоніста, антагоніста, ліричного суб’єкта), дійової особи або 
символу (пейзажу, речі, емоції) тощо. Варіанти його диференційювання 
виструнчилися в узагальнений понятійно-категоріальний ланцюг, до якого 
ввійшли факт уявлюваного буття, зображально-виражальні форми 
художнього структурування дійсності, образний арсенал, образні одиниці, 
образний матеріал, форма літературного означення дійсності, образна 
інстанція, образний момент, образний пункт, де кожна позначена ланка 
позиціонується компонентом спільного синонімічного ряду.     

Зауважимо, що образ має власні властивості, співмірні з якостями 
міжтекстового, інтермедійного та імагологічного параметрів. І від їхньої понятійно-
категоріальної ідентифікації, у дослідженні залежить оптимальне висвітлення 
результатів усіх етапів функціонування процесів, тотожних планам їхнього 
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унаочнення – окресленню формосмислових основ відповідних виражальних засобів, 
контурів і перспектив їхнього смислового наповнення і, відповідно, їхному 
залишковому обсягу в семантичній сфері маркера, на чию сукупність, зі свого боку, 
вказує механізм і принцип формування відповідних образів. 

Висвітлення ж даного художнього матеріалу здебільшого завдячує 
(підсумованій М. Любою) уможливленій функціональним методом – 
симптоматичності зв’язків, взаємодії, способу існування персонажів, їхньої 
поведінки, рис тощо [Люба 2016: 271]. 

І, власне, сприйнятий у сенсі комплексу образного матеріалу, роман, на 
переконання У. Еко, за визначенням має сприйматись як машина – генератор 
інтерпретацій, що породжує власні смисли [Эко 2000: 597–599]. Деталізування 
принципу, закладеного в даній тезі, слід розпізнати у загальнішому підсумку 
Т. Брайовича щодо функціонування жанрових систем, де (з-поміж інших) 
роман формується як зумовлений актуальними літературними обставинами 
вибір кількох виражальних модальностей, що на піку функціональності 
повідомляють значення явленому ними баченню дійсності [Brajović 1995: 113]. 
Подальший розвиток даних позицій варто вирізнити в синтезованій аналітиці 
Д. Стояновича, де властива світу образів значущість нарощується до 
постулювання багатозначності, або полісемантичності [Стојановић 2011: 13–
15]. І виразної одностайності дані тези набувають із перспективи 
інтердискурсивності, де інтеграція різних систем, за зауваженням Р. Кордича, 
передбачає певний вимір, який щонайменше симптоматично вказує і на 
примат явного, і на приховане смислотворення [Kordić 2007: 144]. А отже, 
визначальними параметрами, поряд із формою вираження, слід вважати 
рефлекси змісту образів – результати його центральної і периферійної 
внутрішньосистемної змістової активності, які потребують неодмінного 
співвідношення з умовами їхньої реалізації. 

Фактором вважається вирізнення значення з-поміж непорушних атрибутів 
будь-якого літературного твору [Tomašević 2011: 10–11], а також зв’язок 
(співмірного певному образному матеріалу) кожного з позначених 
компаративістичних напрямів із категорією значення і правомірності спільної 
для них ефективності поняття, втіленого цією категорією. Видається доцільним 
певне універсальне уточнення її параметрів і зумовленої такими параметрами 
функціональної продуктивності, адже саме ця категорія має найтісніший 
зв’язок із наповненням образного матеріалу. Воно ж у різних національних 
наукових практиках набуло одностайності в його універсальному абстрактному 
позначенні поняттям змісту [Літературознавча… 2007 І: 395]. Між тим 
поняттєве наповнення категорії значення в конкретних досвідах зазнало й 
певних варіювань, наприклад, його ототожненням із категорією семантики 
[Лотман 2000]. За даних обставин обов’язковим стає принципове уточнення в 
літературному аспекті вимірів сутності значення і структурних компонентів 
системи, в якій воно здатне реалізуватися, адекватних для транспонування на 
рівні стратегій компаративістики. 
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У системному функціонуванні для значення передбачається передусім 
взаємодія з проявами смислу та сенсу в різноманітних варіюваннях семіозису та 
смислопородження. Загальний механізм даного процесу ототожнюється з відомим 
у точних науках поняттям анаболізму [Словник… 1985: 54], що мотивує 
ідентифікування наведеної взаємодії категорією «значеннєвого анаболізму» і, 
таким чином, введення її до понятійно-категоріального обігу дослідження.  

У спостереженнях над явленими в різних методологічних парадигмах 
понятійними схемами даних категорій І. Мегела дійшов сутнісного 
узагальнення сумарного досвіду розмежування змісту, значення і сенсу, а також 
інших визначальних інстанцій у діапазоні між ними. Актуальну універсальну 
потужність, застосовну і адекватну для висвітлення літературних образів, які 
втілюють стратегії компаративістики, у тому числі, в новітньому сербському 
романі, слід визнати в окремому підсумку увиразненого дослідником 
взаємовідношення. Його алгоритм співмірний умовам актуалізації наведених 
категорій, регульований розумінням вихідної і рушійної для них – форми як 
способу існування та вираження змісту [Літературознавча… 2007 ІІ: 543]. У 
підсумку в анатомії невід’ємного для форми, варіативного процедурного 
аспекту семіозису, який розкривається через такі дієслівні компоненти 
розмовного дискурсу, як «пояснювати», «висвітлювати значення», 
«розкривати», «розшифровувати зміст», варто вивершити сконцентровані на 
категоріях, власне, змісту, значення, смислу, семантики і сенсу саме з такою 
взаємною субординацією, які, зі свого боку, позиціонуються у спільних берегах 
ряду понять, основоположного для пояснення стосунків референтно-знакових 
комплексів. Із даної дефінітивної позиції прочитання «анатомії значення» 
(сприйнятого як оцінка певної величини) продиктоване його змістовою даністю, 
себто визначальним планом певного цілого, повністю сумісного із загальною 
семіотичною дистинкцією «означуване–означник». Означуване в даній системі 
поняттєвих координат – це денотат, що є цілісним образом предмета і, на 
відміну від конкретики референта, – ментального сліду класу предметів, які 
відповідають поняттю, вираженому знаком. Між тим денотат і конотації у 
семантичній парадигмі, зазвичай, диференційовані як відповідники основного й 
«допоміжного» значення, де конотації є значеннєвими нашаруваннями 
психологічного та історико-культурного походження і найчастіше результатом 
зміни контекстів та являють собою стійкий аксіологічний слід. Себто смисл – у 
співвідношенні зі значенням і у вимірах зв’язку з ним – не є компонентом 
значення й не зводиться до його цілого, натомість втілюється значенням і 
реалізується ним як одиниця світорозуміння та світосприйняття. Інакше 
кажучи, це уявне чи реальне призначення певних предметів, понять чи вчинків, 
закладене конкретною особою, автором у відображенні його світовідчуття, 
імпліковане в смисли. І процес їхнього розгортання вважається основою 
творення тексту. Даним твердженням передбачається, що в літературному творі 
смисл – це не лише інформаційний метаефект образного матеріалу, але й – 
певною мірою – пружина задуму, інтенціальна програма, що визначає 
відповідність образних одиниць «траєкторії» основної думки. Смисл, у багатьох 
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випадках символічний, прихований за видимою оболонкою знаків. 
Розшифрування зв’язків між означниками тексту реалізується виявленням 
«справжньої сутності» подій, або «метафізичних особистісних конструкцій».  
Гуманітарні дискурси реалізують означувальний потенціал «смислу» через 
традиційні зв’язки цього слова з поняттям «внутрішній зміст», «ідея», «головна 
думка», «значення», «вартість», «цінність», «значущість», «сутність». У 
дослідженнях крос-культурної комунікації спостерігається тенденція до 
закріплення метатермінологічного статусу поняття «смисл», розширення 
пов’язаного з ним асоціативного поля «смислоутворення», «смислові 
конфігурації», «смислорух», «смислові світи» тощо [Мегела]. Дана теза набуває 
особливої ваги з огляду на глибинність смислу, адже, за класиком сучасної 
світової літератури М. Павичем, для книг, і не в останню чергу для романів, 
непереборним зв’язком є мова, подібна до закону в державі. Водночас і закон, і 
мову слід розуміти досить умовно, з привілеюванням у них передусім смислу, 
який може змінювати свій ритм і звук, і сам змінюється разом із ними. Ця зміна 
ритму, смислу і звуку в часі та просторі, ці перетворення являють собою 
глибину будь-якого словесного художнього витвору і його долю [Павич]. 

Співмірним даній позиції і актуальним для понятійного окреслення 
смислотворення та окремих складників його архітектоніки видається 
тлумачення, усталене в арсеналі наукових студій Тартуської семіотичної 
школи. В них, за Д. Лашмановим, семантика фігурує як простір із багатьма 
ступенями глибини. Виділення й розмежування внутрішніх шарів «художньої 
семантики» доцільне у схематичному, об’єктивно-онтологічному вигляді. 
Предметно-художніми формами подібного розмежування виявляються 
текстові та контекстові структури твору. В якості відповідностей цим 
структурам виступають поняття «зміст», «значення», «смисл», де ними 
характеризується загальна кінцева цільова текстова семантика, а змістом 
означується заданий матеріал взаємодії текстової семантики, розглянутої в 
єдності з факторами, передусім широкого внутрішньотекстового процесу. 
Причому компонентами текстової семантики вважаються дві 
смислоутворювальні вісі: вісь значення й вісь значущості. Поняттям значення 
визначаються субстратні компоненти твору, а поняттям значущість 
(значимість) – релевантні відношення між компонентами. Ієрархічне 
розташування названих понять будується на тому, що кожним із них у 
взаємодії послідовно конкретизується поняття «семантика художнього твору». 
При даному підході категорією змісту іменується найбільш конкретний 
семантичний шар, де конкретність визначається розлогою взаємодією 
семантики з екстрахудожніми та деякими системнохудожніми факторами. 
Категорія значення характеризує частину художньої семантики, властиву 
компонентам тексту як таким, і реалізується передусім у зв’язку тих значень, 
якими наділені субстратні компоненти тексту, зі значеннями, притаманними 
різним типам художнього матеріалу. А значення, закріплені за різноманітними 
художніми прийомами, виражають, як правило, загальноприйнятий і 
неіндивідуалізований аспект художньої семантики. Категорією смислу 
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визначається третій шар художньої семантики, стосовний цілого загалом. 
Більша – порівняно зі значенням – конкретність смислу породжується тим, що 
взаємодія значень завжди обмежена її певними типами. А ймовірному – 
специфічному для смислу – «перекладу» засобами текстової системи вмісту 
іншої системи притаманна передусім осяжність. Причому, механізмом 
конкретизації на теоретичному рівні вважається встановлення все чіткіших та 
багатших взаємозв’язків і взаємодії як між самими поняттями, так і між їхніми 
предметними ареалами [Лашманов 1970: 137–139]. 

Аналітичне висвітлення семантичного параметра будь-якого образного 
матеріалу, і зокрема відповідного стратегіям компаративістики, передбачає 
низку імовірних етапів, чиїми визначальними константами, рівнозначними, 
таким чином, іншим параметрам функціонування образного матеріалу, 
виявляються, за ієрархією, генерування, філіація або кооптування значень, 
конденсування смислового наповнення і генерування смислу і семантики в 
їхній синтагматичній взаємодії з іншими аналогічними відповідниками 
твору. Й адекватними даному категоріальному спектру видаються – введені 
на позначення найфункціональніших аспектів семантики – терміни 
«семантична структура», «семантичне поле», «семантична сфера», 
«семантична позиція» [Wallis 1983: 12]. 

Таким чином, ситуативна логічна директива спрямовує до потрактування 
сенсу в руслі кінцевого призначення образної інстанції. Тлумачення сенсу слід 
розпізнати не у форматі так званої сутності, а, натомість, у кордонах ідейного 
ефекту, утвореного в результаті кінцевої остаточної формосмислової 
активності літературного феномена, де конфігурація сенсу безпосередньо 
залежить від принципів цієї активності та матеріалу, в якому вона реалізується. 

І, власне, основу генерування смислу, за Ю. Лотманом, закладає вже сам 
перехід від однієї системи семіотичного усвідомлення тексту до іншої на 
якомусь своєму структурному рубежі [Лотман 2000: 66].  

Надалі ж, у верифікованій семіотичною методологією логічній семантиці 
процес такої активності й динамічної образної системи тексту, перебуває в 
неодмінному значеннєвому розвитку, який може результувати й своєрідним 
спалахом, наближеним до так званого «значеннєвого вибуху», в якому 
розгортається змога одиничного або множинного прогнозування й відкривається 
потенціал усіх гіпотетичних шляхів семантизації і векторів герменевтики. У 
такому випадку моментом вибуху Ю. Лотман вважає універсальне місце різкого 
зростання інформативності всієї системи, яка на наступному етапі вже утворює 
передбачувану низку подальших значеннєвих рефлексів, що надає 
перспективності семантичному ареалу [Лотман 2000: 22–25]. 

В одному з резюме Е. Ландольт звертається до основи Лотманового 
підходу, спрямованої до інтерпретації шляхом симптомального прочитання 
(наприклад, за Лакановою моделлю, покладеною до основи деяких аналізів 
Крістевої) з перевагою прояснення генерування значень і особливо їхньої 
суті, тому що незмінно створює смисл («процес означення») [Ландольт 
2011]. Його основу слід виокремити у спостереженнях Ю. Лотмана, де 
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оприявнюється сутнісна властивість будь-якого авторського тексту 
вміщувати у своїй знаковій послідовності так звані «порожні знаки» [Лотман 
2000: 22–25], себто комірки матриці тексту, які готові прийняти від адресата 
певну семантику і цим, відповідно, потребують заповнення. 

На даному етапі впорядкування логічної вісі теоретико-методологічної 
моделі дослідження важливо наголосити на зверненні Ю. Лотмана до 
диференціації в полі функціональності значень різних знакових систем, які 
відповідають різноманітним способам «творення значень» – як всередині кожної 
з таких систем, так і у процесі їхньої взаємодії, за якої у перетині утворених ними 
семантичних просторів народжується нова семантика [Лотман 2000: 26].     

Наведена теза спрямовує до актуалізації і понятійної бази 
інтердискурсивності. Вона, за визначенням, передбачає функціональність 
низки категорій. Константними з-поміж них виявляються ті системно й 
принципово передбачені для інтердискурсивності, які охоплюють і дозволяють 
ідентифікувати передусім властиві їй, успадковані через природу дискурсії, 
генерування, породження конфігурацій смислів знаків за підтримки 
іносистемних компонентів і їхнє спрямування за попередньо відомими лініями 
іншої «дискурсивної свідомості», константи яких закарбовані у 
преконструктах, названих М. Пеше «смисловими генами», покликаними 
позначити факт і значення дискретної присутності одного дискурсу в матеріалі 
іншого. Даний механізм комунікації вважається можливим з огляду на 
потенціал так званої «інтердискурсивної пам’яті», здатної зберігати і 
формальні та смислові домінанти певних компонентів дискурсу, і варіанти 
їхньої взаємосполучуваності як у межах цього дискурсу, так і поза ними, у 
прагненні до інших дискурсивних практик і, власне, в їхньому матеріалі. 
Відтак, набуває актуальності й категорія так званої пресупозиції, яка так само 
вважається еквівалентно значимою в семантичному вимірі дискурсу, й 
особливо у визначенні обсягу трансльованого ним стійкого змісту, у його 
активності в системі іншої дискурсивної практики, що за даних обставин 
формують так звану дискурсивну ситуацію [Пеше 1999]. Саме її слід визнати 
симптоматичною для виявлення формосмислових вимірів інтердискурсивних 
моделей, насамперед у літературі.   

Помітна активність семантичного орієнтира, зі свого боку, дає 
поштовх актуалізації зазначених категорій в унісон із поняттям семантики 
у його прочитанні, традиційному для семіотики [Лашманов 1970], а також 
дозволяє увиразнити його ефективність у статусі організаційного пункту 
понятійної системи аналізу й діапазону критеріїв, залучених до теоретико-
методологічної основи праці. 

У зазначеному потрактуванні дефінітивної основи цей формат 
функціонування дискурсів дає змогу (побудованого за постульованою 
методологією) висвітлення будь-яких гіпотетичних формальних варіантів 
взаємних поєднань різних видів і типів стратегій компаративістики, що 
дозволяє виокремити гетерогенні аспекти об’єкта дослідження, означені 
неоднорідністю їхньої системи, укладеної компонентами із різними 
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властивостями. Очевидна неодноскладовість перешкоджає їхньому 
остаточному дефінітивному визначенню та осмисленню й, відтак, 
накреслює додаткові перспективи порушеної проблеми, а отже, викликає 
особливий інтерес і, таким чином, мотивує окрему увагу.   

У такому випадку саме інтердискурсивність виступає джерелом 
герменевтичних можливостей, здатних компенсувати можливі лакуни у висвітленні 
художніх результатів компаративістичних стратегій і загалом синкретизувати їх у 
висвітленні матеріалу сербського постмодерністського роману.   

Дане зауваження набуває особливої ваги, коли йдеться про механізм 
смислотворення. У такому випадку відповідний потенціал інтердискурсивності 
слід транспонувати до універсальної системи теоретико-методологічних 
координат, ефективних для висвітлення взаємодії різних знакових систем у 
вимірах літературного художнього образу. 

І тоді у взаємодії образного матеріалу роману з корелятивними для нього 
позатекстовими контентами, розбудованими у форматі інших знакових 
систем, у якому б статусі стосовно цього матеріалу вони не були – 
прототексту, референта, денотата, прототипу тощо, у смислотворенні 
вважатимуться визначальними саме увиразнені категорії. 

Навіть коли йдеться про формат знаку, власне, завданням виступає 
звернення до семантики, встановлення розподілу значень в середині 
семантичної структури знаку [Мруґальський 2006: 345]. 

Увиразнені уявлення про сутність смислотворення спостерігаються в 
основі спостережень Ч. Осгута, Дж. Сусі та П. Танненбаума за його 
системною закономірністю. Йдеться про те, що, виходячи із обраного 
денотата, на ґрунті заданої авторської конотації як свідомого утворення 
додаткових значень, поряд із основним у його сфері формується відповідна 
реакція, причому конгломерат закладених і передбачених автором смислів 
виступає її стимулом. Принципово те, що ця реакція супроводжується 
виникненням нюансів значення або додатковою конотацією і, зрештою, 
семантичним розрізнюванням, названим ученими «семантичним 
диференціалом» [Осгуд 1972: 278–279], що так само потенційно актуальний 
у закономірностях стратегій компаративістики. 

Доцільно зауважити й на відтвореному С. Вислоух (унаочненому 
семіотичним квадратом А. Ж. Ґреймаса) механізмі появи значення, 
універсальному принципі, здатному генерувати будь-який смисл, що діє у 
глибокій структурі, спроможний перетворити навіть найменшу значеннєву 
одиницю на найскладніше творіння – аксіологічну категорію. Цей механізм 
піддається трьом основним операціям – протиставленню, запереченню та 
імплікації [Вислоух 2016: 263], вартим позиціонування у функції ситуативних 
критеріїв висвітлення літературного твору на рівні компонентів його структури. 

А отже, в теоретико-методологічних координатах системні універсальні 
параметри актуалізації стратегій компаративістики обумовлюються 
передусім передбаченою в такій актуалізації організацією певного образного 
матеріалу літературного твору за відповідними цим стратегіям принципами 
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та закономірностями. Ці особливі принципи, притаманні саме стратегіям 
компаративістики, виявляються здійсненними і здатними до оприявлення на 
формальному та смисловому рівні цього матеріалу, себто в художній будові 
компонентів внутрішньої форми твору і в їхній взаємосполучуваності, а 
також у циклі їхньої семантизації, який передбачає зосередження різних 
способів у інстанціях генерування значення, наступного смислотворення та 
подальшого смислоруху аж до взаємодії смислів та ознак семантики. 

Основоположні для увиразненого і прийнятого аналітичного комплексу 
фіксування, класифікування й характеристики проявів буквальної емпіричної 
формальної і значеннєвої реалізації даного потенціалу видаються ефективними, 
й, відтак, доцільними у домінантному для нього семантичному ракурсі. 

Зі свого боку, інтегральний смисловий ефект, який забезпечується 
висвітленням усіх актуальних ситуативних проявів системи компонентів і 
відношень значення, результатами усіх передбачуваних механізмів його 
реалізації, і генеруванням значеннєвих варіантів та іррадіацією відповідних 
смислів, на завершальному етапі загальної суцільної семантичної 
реконструкції художнього матеріалу компаративістичних стратегій дозволяє 
цілісно завершально увиразнити їхній герменевтичний потенціал, передусім 
в аспекті увиразнення семантичних універсалій, поцінованих Ю. Тамашем у 
контексті цілого на вагу системотворчих інновацій [Tamaš 1990: 7], що, 
зрештою, засвідчують поповнення, а подекуди і творення ними змісту 
літературного твору, до чийого художнього світу вони належать.  

Такий аспект висвітлення наведених явищ залишається ефективним у 
вирішенні завдань, пов’язаних із позначеною проблемою. Зрештою, 
виокремлені ефективні дослідницькі тактики цілком закономірно дозволяють 
припустити їхню особливу продуктивність у зіставленні з проявами стратегій 
компаративістики у сербському романі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя у 
статусі його теоретико-методологічного коду.   

Водночас слід наголосити на вагомості (пов’язаного з функціональним 
навантаженням стратегій компаративістики) синтагматичного критерію у 
диференціюванні ситуацій і способів їхнього втілення у творі. Позиція в його 
архітектоніці, локальний образний контекст, включені в розбудовану ними 
смислову взаємодію з іншим матеріалом форми і змісту, дозволяють говорити 
про знакові формо- і смислоутворювальні прецеденти, які можуть бути 
відносно автономними або входити до синкретичних комплексів. Це 
спостереження вважатиметься в даній праці критерієм впорядкування ієрархії 
проаналізованих проявів стратегій компаративістики за їхньої систематизації. 

Подальше деталізування концептуальної і теоретико-методологічної 
організації підкреслених аспектів, а також імовірних варіантів їхніх 
суміщень та взаємопроникнень, вичленовування і розукрупнене 
висвітлення поняттєвих орієнтирів і змісту ключових термінологем, 
навколо яких сконцентрована сутність розв’язання порушеного питання, 
відбувається в наступних розділах книги. 
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РОЗДІЛ 2. 
Сербський роман ХХ–ХХІ сторіч  

як поле компаративістичних прецедентів 
 

 
У моделюванні матеріалу, значущого (у виваженому наразі сенсі поняття) 

для стратегій компаративістики й зіставного з ними, окремий посутній досвід 
спостерігається в сербському романі всього ХХ сторіччя. Мотиваційна теза 
цього міркування помітна в зауваженні Ж. Женетта з приводу феномена 
літератури, яка в науковому світогляді вченого виступає не просто зібранням 
творів, «незалежних один від одного або узалежнених <…> процесом 
випадкових та ізольованих зіткнень; <…> являє собою зв’язне ціле, 
однорідний простір, всередині якого твори взаємодотичні» [Женетт 1988: 175]. 
Себто активно розвинений художній потенціал стратегій компаративістики, 
передусім у берегах сербської національної версії постмодернізму, post-
постмодернізму і їхніх хронологічних «спадкоємців», спирається на помітні 
напрацювання в діахронному вимірі національної романістики. І художні 
стратегії компаративістики, зокрема відображені у творах М. Продановича, 
безперечно, позначені своєрідністю та інтенсивністю, водночас не позбавлені 
перегуків із очевидними поетологічними відповідниками у творчості 
попередників митця – апологетів різних стилів. Серед них і ті, хто досягнув 
творчих вершин у добу «зрілого» постмодернізму, хто формувався у пошуках 
«вісімдесятників» і до них – у період протопостмодернізму, який, за 
А. Татаренко, охоплює 60–70-ті роки ХХ сторіччя [Татаренко 2010: 52], і 
представники старшої письменницької генерації п’ятдесятників, чий творчий 
апогей припадає на повоєнні часи. Щоправда, у творах митців художні 
рішення, співмірні стратегіям компаративістики, вочевидь, іще не набули 
системного характеру й тактичної художньої наснаги. Але вже в цих 
емпіричних імпровізаціях вони переконливо й контрастно позначили в 
дискурсі сербського красного письменства джерело евентуальної наснажливої 
потужності для подальшого зміцнення даних художніх рішень, де їхній 
розвиток сягатиме стратегічних масштабів.  

Оприявленими в літературних здобутках сербських романістів 
варіантами побудови поетики такого типу позначається загальна 
непорушна тенденція її актуальності для збагачення власне літературного 
матеріалу. У цьому аспекті знаходимо особливо помітні приклади, чия 
переконливість виправдано привертає до них дослідницьку увагу. Тим 
більше, що й урахування повноти аналізу, показової для достеменності 
результатів, не дає логічного права говорити про репрезентативність 
творчого досвіду письменника поза виваженням аналогічних здобутків у 
вітчизняному для нього національному літературному процесі. 

У розмові про емпіричний план даної творчості слід, безумовно, зважати 
на наголошувану сербським літературознавцем Н. Ковачем схильність 
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сербського роману, привілейованого для жанрової палітри не лише 
постмодерної доби, а й усього останнього сторіччя ІІ міленіуму, до 
багатопланових різноспрямованих, а почасти й різножанрових експериментів 
[Ковач 1991: 20–21]. Видається закономірною і безперечною унаочнена 
дослідником монопроблемність літератури сербів доби романтизму й 
декадансу, зосереджена на суб’єктивно-психологічних і соціальних 
домінантах, зумовлена екстралітературними чинниками. Адже саме в цей час, 
завдяки невідступному дотриманню традиційності, літературна творчість 
виконувала потужне завдання збереження національної ідентичності та 
свідомості, а також підтримання ідеї остаточного національного визволення 
від турецького поневолення. І цілком очікуваним виглядає уможливлене 
загальним сприятливим перебігом суспільно-політичних перипетій 
концептуальне звернення представників сербської літератури до узагальнених 
спільним поняттям «модернізму» революційних за своєю сутністю 
європейських течій. У їхньому глобальному контексті адепти роману 
розпочали нетрадиційні пошуки, рішучі сміливі імпровізації у сфері поетики, 
співвідносної з дефінітивними координатами стратегій компаративістики.  

Певні творчі результати цих пошуків набули нефрагментарних масштабів 
у дискурсі сербського роману. З-поміж знакових художніх здобутків істотну 
роль слід визнати у формуванні розмаїтого визначального досвіду створення 
образу, співмірного актуалізації імагологічної стратегії компаративістики, в 
якому, безумовно, домінують питомі для осмислення національної – 
«власної» ментальності – різнопланові силуети сербів. У даному досвіді 
відзначилися авторські рішення почесної плеяди митців.  

Із даної перспективи суттєву роль відіграла творчість Светозара Чоровича, 
(за С. Брайович), майстра достеменних інтегральних осягнень національної 
дійсності [Брајовић 1997: 39], і його твір «Стоян Мутикаша» («Стојан 
Мутикаша», 1907) [Ćorović 1966] – соціальний роман, де вияскравлюється 
історія незаможного сільського хлопця, який випадково потрапив до міста і 
там, збагатившись, зазнав морального спотворення, помилково прийнявши як 
норму непорядність і підлість, опинившись, таким чином, в опозиції до 
локального соціуму. Крім того, показовий і Чоровичів роман «Не розлий вода» 
(«Јарани», 1911) [Ћоровић 1913], де автор змальовує емоційне відчуження в 
розломі мусульманського осередку на сербських землях у неспокійні часи 
напередодні звільнення від турецької навали. Натомість, у романі «Між 
своїми» («Међу својима», 1921) [Ћоровић 1921] С. Чорович зосереджується на 
незгоді представників різних генерацій, протиріччях буттєвих традицій, 
колективних конвенцій і бачення індивідуальної свободи, спостережених у 
маленькому містечку Герцеговини. Визначальним у виразних персонажах стає 
започаткування ними окремої плеяди іміджів, де, на відміну від опозиції 
«Свій/Інший», «Свій/Чужий», вибудовується оригінальне імагологічне 
співвідношення «Свій/Свій-як-Чужий». 

Чоровичів досвід щодо наснаження формосмислу імагологічного образу 
резонує й у романах інших знакових представників сербського красного 
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письменства ХХ сторіччя, й насамперед його першої половини, на перетині 
впливу традицій реалізму та наростання хвиль авангардизму й неореалізму. 
Увиразнена художня домінанта вирізняє твори Іво Чипіка. Зміст його роману 
«За хлібом» («За крухом», 1904) [Ћипико 1981] доцентровується історією 
студента Іво Полича, який після повернення з навчання до рідного 
приморського містечка помічає прикрий у своїх наслідках фінансовий тиск 
одних представників спільноти на інших краян, що, зрештою, доводить їх до 
зубожіння. Роман І. Чипіка «Павуки» («Пауци», 1909) [Ćipiko 1958], відомий 
(з ініціативи класика сербської критики Й. Скерлича) у статусі «нового 
соціального роману» [Деретић 2004: 988], орієнтований протиборчим 
змаганням протагоніста Раде Смилянича зі «Своїм» же земляком, лихварем, 
у марному прагненні повернути борг і позбутися власної провини. Ця 
суперечність призводить до трагічного протистояння двох співвітчизників, 
завершеного катастрофою кровопролиття.  

Аналогії до виокремленої концепції імагологічного образу видаються 
помітними в романах Борисава Станковича, особливо у творі «Нечиста 
кров» («Нечиста крв», 1910), із рівноцінними соціальною та психологічною 
домінантами. Представниця когорти протагоністів на ім’я Софка опиняється 
між «жорнами» різних суспільних верств і часових традицій, де іноді рідні їй 
люди, приміром, чоловік Каварол, виявляються неспроможними віднайти 
шлях толерантності та компромісу [Станковић 2006], обравши ту 
поведінкову модель, яка віддаляє їх, залишивши «Чужими».  

У творах Мілутина Ускоковича обриси так званого «Свого-Чужого» 
спостерігаються вже на іншому матеріалі, де митець лейтмотивізує образне 
обігрування моделі дійсності, визначеної неприйняттям столичною 
громадою ключових персонажів маргінального походження – поета Мілоша 
Кремича та красуні Зорки, чиї прагнення й душевні порухи, попри 
приналежність до спільних теренів і традицій країни, виявилися чужими для 
міщан-белградців у романі «Прибульці» («Дошљаци», 1910) [Uskoković 
2016]. Між тим в Ускоковичевому творі «Чедомир Ілич» («Чедомир Илић», 
1914) [Ускоковић 2004] відбувається переакцентування в осмисленні 
«Чужого», де такими стає не оточення, а хибні власні ідеали дійових осіб – 
митця Ілича та коханої ним Вишні – внаслідок їхніх занепокоєних сумбурних 
світоглядних пошуків, постійних вагань, безвольності й розгубленості в 
аксіологічному самовизначенні. 

Співзвучна формосмислова замальовка вирізняє і роман Велько 
Мілічевича «Бездоріжжя» («Беспуће», 1912) [Миличевић 1982], де молодий 
інтелектуал Гавро Джакович, у метафоричному пошуку апріорі неможливого 
шляху, опиняється у протистоянні зі спільнотою рідного краю і навіть із 
братом Міланом, що завершується для протагоніста непримиренним 
неприйняттям власного осередку і трагічною особистісною поразкою. 

Певними варіюваннями вирізняється й романний доробок яскравого 
представника авангарду Растко Петровича – його фантасмагоричний 
експериментальний твір «Бурлеск пана Перуна бога Грому» («Бурлеска 
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господина Перуна бога Грома», 1921) [Petrović 2004]. У ньому роль так 
званого «Чужого» вочевидь перебирає на себе час, у якому мають 
«відвоювати» свій простір, ствердитися нагальні неперебутні людські 
інтенції – такі як християнство в часи слов’янського язичництва, 
переконання адептів індустріального поступу в еволюційні періоди 
патріархального світу, сповнена вірою релігійна думка на зрізі великих 
суспільних розчарувань, творча обдарованість у вирі інноваційних пошуків 
серед схоластичної тенденційності.  Воднораз певний образний матеріал 
роману набуває окремого вивершення й позиції інтертекстуальності. З її 
позиції стають рельєфнішими, виразнішими авторові апелювання до 
феноменів язичницької культури – божеств Перуна і Дажьбога, а також до 
відомої в сербській історії персони Мрнявчевича. Цілком виправдане 
визнання в цих апелюваннях – очевидних алюзій і відповідної осяжнішої та 
семантично цілеспрямованішої актуалізації прототекстів. Між тим, у 
Петровичевому романі «День шостий» («Дан Шести», 1921) [Петровић 1977] 
«Чужим» виявляється буття, де виникають ворожі, трагічні контексти для 
цілої нації, на противагу вітальному впливу природи, зрештою, 
визначальному для всіх смислових контрапунктів. Аналогічну імагологічну 
тему, як бачимо з досліджень Й. Деретича, розвиває також прибічник 
неоромантизму Раде Драінац у так званому «ефемерному романі» «Іспанська 
стіна» («Шпански зид», 1930) [Деретић 2004: 1052]. 

Специфічне розширення формосмислового ареалу імагологічно означених 
образів засвідчують романи видатного представника сербської літератури 
першої половини ХХ сторіччя, класика сербської літератури – Мілоша 
Црнянського. У втіленні екзистенційної глибини ментального самовизначення 
образом «короткого ліричного роману» [Деретић 2004, 1056] під назвою 
«Щоденник про Чарноєвича» («Дневник о Чарнојевићу» 1921) [Црњански 
2001] співмірний імагології образний матеріал фокусується на типізації серба 
крізь призму категорії рівноваги у смисловому балансуванні між зауваженими 
А. Татаренко образами протагоніста Петра Раїча і його так званого альтер-его – 
персонажа з прізвищем Чарноєвич, чия диспозиція і взаємодія надає всій 
образній системі рис своєрідного «щоденника про іншого» [Tatarenko 2008: 7–
8]. Однак у даному романі помітна й відповідність певної образної парадигми 
інтертекстуальному типу міжтекстових зв’язків із арсеналу стратегій 
компаративістики. Йдеться, власне, про позначену в образі Чарноєвича 
виразну алюзію, спрямовану до видатного національного діяча – патріарха 
Арсенія ІІ Чарноєвича. Під його орудою 1699 року частина населення 
сербських земель вдалася до переселення з батьківщини, поневоленої 
турецькою навалою, заради власного порятунку та збереження національної 
самосвідомості й ідентичності від остаточної ісламізації. Із даною 
кореляцією з прототексту до твору транспонується сполучуваний із 
формосмислом роману орієнтир виструнчення ідеї спасіння життя і пошуків 
його сенсу, яким вивіряється «оптика» екзистенції роману, визнана 
визначальною [Tamaš 1990: 18] для твору М. Црнянського.  
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Залишаються компаративістично значущими й інші романи письменника. 
Слід передусім зауважити на творі «Переселення» («Сеобе», 1929) [Црњански 
2009] з очевидним у ньому втіленням імагологічної опозиції «Свій/Свій-як-
Чужий» у смислових координатах дихотомії внутрішнього світу персонажа та 
реалій дійсності до його участі у війні та після повернення. Воднораз 
співмірність із компаративістичними стратегіями помітна і в образному 
матеріалі, маркованому алюзіями стосовно знакових подій і персоналій 
прототексту національної історії: і побутування сербів у XVIII сторіччі після 
переселення на угорській землі, й видатного сербського офіцера Симеона 
Пишчевича, і полковника Вука Ісаковича, позиціонованого протагоністом 
«Переселень», чия фабульна доля з даним зверненням стає детальнішою та 
логічнішою в її співвідношенні з формосмисловими лініями інших персонажів, 
насамперед Ісаковичевого брата Аранджела і його дружини Дафіни. У досвіді 
«Переселень» чи не вперше (з-поміж тогочасних здобутків сербського 
красного письменства) епічний твір набуває особливої організації образного 
матеріалу. На переконання Й. Деретича, її вирізняє така глибинна внутрішня 
взаємодія й узгодженість між компонентами, з повторенням та варіюванням 
тем та розташуванням картин, яка наближає структуру роману до музики 
[Деретић 2004: 1063], і ця музичність літературного твору корелює з 
визначальними факторами інтермедіальної стратегії компаративістики. 

Вагомі імагологічні емпіричні надбання вияснюються й у названому 
«поетичним романом із історичною основою» [Деретић 2004: 1056], творі 
«Друга книга Переселень» («Друга књига Сеоба», 1962). У ньому класична 
опозиційна матриця насичується на рівні «Свого» і «не-Свого» дихотомією 
суб’єктивного/суспільного з контраверсійним виваженням долі всього 
сербського народу і його окремих представників – Павле, Петра, Джордже, 
Трифуна Ісаковичів, співвіднесених на іншому образному рівні з 
імагологічними образами тих земель, і з-поміж них – далекої України (дія 
роману завершується в топографічних ареалах Києва і Бахмута), – куди 
прямувала в переселеннях частина сербської спільноти [Црњански І 2005; 
Црњански ІІ 2005]. Імагологічна паралель вирізняється у книзі, названій 
Н. Ковачем «хронікою еміграції на бездоріжжі історії» [Ковач 1991, 48], а 
саме – в «Романі про Лондон» («Роман о Лондону», 1971), де на 
контрастивному зрізі опиняються емігранти (зокрема князь Репнін та його 
співвітчизниця Надя) і топос країни їхньої еміграції [Crnjanski 1986]. Між 
тим, з огляду на компаративістичні стратегії, слід вирізнити й твір «У 
гіперборейців» («Код Хиперборејаца», 1966), чиє жанрове визначення сягає 
перетину роману та подорожніх нотаток. Поряд із зауваженою В. Гвозденом 
[Gvozden 2006] типово імагологічною супозицією «Свого» та «Чужого» 
світів у творі також розгалужується й мережа інтертекстуальних зв’язків, 
насамперед спрямованих до сформованої в античній міфотворчості 
ідеалістичної щасливої Гіпербореї [Црњански І 1966; Црњански ІІ 1966]. 
Дане творче рішення, за Й. Деретичем, виявилося достатньою мотивацією 
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для визнання твору «великим палімпсестом» [Деретић 2004: 1066]. Відтак, 
уже на цьому, початковому етапі формування досвіду образних імпровізацій, 
відповідних стратегіям компаративістики, визначними варто вважати 
співмірні інтертекстуальності зображально-виражальні форми художнього 
структурування дійсності, притаманні романам видатного сербського митця. 

З огляду на означені в дослідженні дефінітивні кордони стратегій 
компаративістики, відповідний їм образний матеріал містять і романи інших 
представників сербського красного письменства першої половини ХХ 
сторіччя. Образні рішення, які ілюструють актуальне наразі визначення 
інтермедійності, чи не вперше в сербській романістиці не лише 
контекстуально накреслюються, а й переконливо вияскравлюються у творі 
«Диякон церкви Пресвятої Богородиці» («Ђакон Богородичне цркве», 1920) 
відомої сербської письменниці Ісидори Секулич [Секулић 2001]. Назнакою 
даної образної своєрідності стає жанрове визначення твору, чиє романне 
русло сучасні науковці дедалі наполегливіше вважають спрямованим до 
категорії медитативної прози із сентиментальним ліричним баченням 
особистісних осмислень і переживань юнаками Аною та монахом Іринеєм 
категорій віри, вірності й любові. І, власне, в образному втіленні цих 
емоційних порухів, чиїм системотворчим моментом статики, за 
С. Башчаревич, стає опис церкви [Башчаревић 2016], позначається також 
питомий для інтермедіальності образний план, корельований із музикою, чиє 
призначення полягає в найочевиднішому творенні меланхолійного 
забарвлення конотацій і оприявленні темпової промальовки сюжету. 

Оригінальний досвід творення літературних іміджів сформувався в 
романній трилогії «Канікули» («Распуст», 1954) [Vučo 1954], «Мертві явки» 
(«Мртве јавке», 1957) [Вучо 1960], «Заслуги» («Заслуге», 1966) [Vučo 1983] 
відомого сербського літератора Александра Вуча, чий творчий світогляд 
розвинувся з переконань сюрреаліста, сформованих у період між двома 
світовими війнами. Позицію імагологічного «Чужого» в романах репрезентує 
«альтер-его» спільного персонажа – Драгана Манойловича, його непевність у 
переконаннях, нерішучість у пошуках власного кредо на всіх життєвих 
етапах від юнацтва, висвітленого в першому романі, до явленої другим 
твором персонажевої молодості, охопленої буремними революційними 
подіями, та зрілості, випробуваної в повоєнний час потребою підтвердження 
актуальної тоді відданості ідеям комунізму. 

В імагологічному аспекті сербський роман ХХ сторіччя помітно 
вияскравлюється й досвідом Оскара Давіча – іншого представника сербського 
красного письменства, чия рання творчість пройнята відданістю  
сюрреалістичній поетиці. Найконтрастніший – пізній програмний цикл 
«Каторги» («Робије»), який складається з романів «Мовчання» («Ћутање», 
1963) [Давичо ІІ 1963], «Голодування» («Глади», 1963) [Давичо І 1963], 
«Таємниці» («Тајне», 1964) [Давичо 1964], «Втечі» («Бекства», 1966) [Давичо 
1966], «Рідні краї» («Завичаји», 1971) [Davičo 1971]. Образний простір кожного 
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із творів доцентровується магістральним образом Слободана Раденика. У 
берегах персонажевої свідомості суб’єктивна рівновага наразі протиставляється 
неспокою, спричиненому вируванням бурхливої боротьби (народно-
визвольної, пролетарської, партизанської тощо), яка впливала на Раденикову 
долю впродовж ХХ сторіччя й чиїм переживанням обумовлюється емоційна 
дуальність всього, що органічне персонажеві й чуже йому. 

Особлива смислова закономірність образного матеріалу, співмірного з 
імагологічною стратегією компаративістики, вивершується й у повоєнних 
романах про війну. З-поміж них значно контрастує надбання Бранко Чопича, 
де в десятках дійових осіб з «Пролому» («Пролом», 1952) [Ћопић 1964] – у 
постатях Тодора, Гойко, Мілети, коменданта Радекича та решти, а також 
Драгана Поповича й Стояна Старчевича й багатьох епізодичних персонажах 
із «Восьмого наступу» («Осма офанзива», 1964) [Ћопић 1977] – 
запропоновано переконливу архетипізацію трагічної долі сербського воїна. Її 
первинне осмислення, власне, й скеровується дихотомією «Свій/Свій-як-
Чужий», що наразі розгортається в суміщенні образного втілення здатностей 
пересічної людини і її прагнень у пограничних ситуаціях, спричинених 
реаліями народного повстання під час визвольної війни, з-поміж яких 
найочевиднішою стає постійна загроза виявитися примушеним до зради. 

Аналогічний підхід до концепції персонажів помітний у творах кількох 
інших прихильників теми національно-визвольної боротьби. Один із них – 
Михайло Лалич, чий неформальний цикл «Лиха весна» («Зло прољеће», 1953) 
[Lalić 1967], «Лелейська гора» («Лелејска гора», 1957) [Лалић 1994], 
«Облава» («Хајка», 1960) [Лалић 2014] із веремією епізодичних дійових осіб 
поєднується спільним головним героєм на ім’я Ладо Тайович, міщанином-
інтелектуалом, свідомим патріотом, який опинився на прокладених 
трагічними дилемами шляхах війни. Між тим виглядає розмаїтим перший 
Лаличів роман «Весілля» («Свадба», 1950) [Лалић 1965], чию структуру 
виважили іміджеві образи представників партизанських загонів, об’єднаних 
із лавами національної армії. З-поміж персонажів-вояків привілеюються Іван 
Райчич, Тадія Чемеркич, Заро Горичич, емоційно перехоплені перетином 
особистих спроможностей і обов’язку перед громадою, попри первинну 
розбіжність у політичних переконаннях згуртовані у ключовому епізоді 
розв’язки осібним лаконічним описом виконаного Гуслярем нашвидкоруч 
складеного співу, що пролунав за скромним столом селянського весілля – 
«піснею, що легко запам’ятовується й далеко лине, гарна справа <…> 

Агей, лишень наш Ком зазеленився 
Чемеркич із рушницей одружився; 
Гой, і свати там комуністи молоді 
До правди спраглі й помсті раді»2 [Лалић 1965: 278]3. 

                                                           
2 «Пјесме се лако памте и далеко стижу, добра су тсвар <...> 
Ој, што ми се Ком назеленио: / Чемеркић се пушком оженио; / ој, сватови су му комунисти 
млади / правде жедни и освете гладни... ». 
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Власне в даній образній інстанції видаються показовими риси окремого 
досвіду згорнутого музичного екфразису.  

Інший прозаїк – Добриця Чосич – у своєму першому романі «Сонце далеко» 
(«Далеко је сунце», 1951) [Ćosić 1977] зважив імагологічну дихотомію на рівні 
мотивації, яка різниться для мети боротьби та ціни перемоги, осмислених для 
ключового образу – партизанського загону з бійцями без прізвищ, очоленого 
звитяжцем на ім’я Павел та спрямованого особливим наказом вести 
партизанські дії в тилу супротивника. У наступному Чосичевому творі «Корені» 
(«Корени», 1954) [Ћосић 2004] аналогічне позиціонування борця і боротьби в 
перебігах долі трьох поколінь заможної селянської родини Катичів вписується 
до значно ширшого часового ареалу, де питомо розгалужується проблематика 
самої боротьби, яка народжується не лише із селянського повстання, а й 
виринає з прагнення зберегти патріархальні традиції, не піддавшись 
урбаністичним інноваціям. Воднораз видаються подібними увиразненій ідеї 
розбудови іміджевих образів і романи Воїслава Лубарди «Горде падіння» 
(«Гордо посртање», 1969) [Lubarda 1969], Радомира Константиновича «Дай 
нам сьогодні» («Дај нам данас», 1954) [Константиновић 1963], Живоїна 
Павловича «Ляльки» («Лутке», 1965) [Павловић 1965]. Образним суголоссям 
відрізняється й роман Младена Олячі «Козара» («Козара», 1966), 
урізноманітнений розлогою системною інтертекстуальною алюзією до 
прототексту відомого в сербській історії Козарацького кола, місцини, яка після 
турецького завоювання Балкан протягом п’яти віків була граничним каменем на 
рубежі між Сходом і Заходом [Ољача 1986: 132], – багатонаціонального 
осередку, де опинилися персонажі з красномовними національно забарвленими 
іменами, представники німецької, австрійської, турецької, хорватської, 
російської етнічних спільнот, і де один із персонажів, майор Дітер, із 
непідробним каяттям згадує вищий наказ під час Другої світової війни 
просуватися на Київ [Ољача 1986: 402]. До даного образного дискурсу входить і 
роман Світлани Велмар-Янкович «Шрам» («Ожиљак», 1956) [Велмар-Јанковић 
1999], де різнобічно висвітлюються імагологічні етнічні, образи не лише 
балканців, а й інших слов’ян, наприклад, поданого у «Шрамі» втілення 
росіянина-танкіста, зображеного на зрізі нищівного й спустошливого трагізму 
братовбивчих війн [Велмар-Јанковић 1999, 91–109]. Аналогічна смислова 
конфігурація притаманна й роману Гроздани Олуїч-Лешич «Мандрівка в небо» 
(«Излет у небо», 1958) [Олујић 2010].  

У романі Чедомира Міндеровича «Останній коктейль» («Последњи коктел» 
1961), в чиєму образному матеріалі (подібно до попереднього досвіду) превалює 
координування з імагологічною стратегією компаративістики, знаковий 
антагонізм формується в емоційному полі, де лінія відчуження пролягає між 
прагненням особистості та її усвідомленим обов’язком [Миндеровић 1961]. 

                                                                                                                                   
3 Тут і далі у виносках наводяться оригінали цитат художніх творів, які не публікувалися в 
українському перекладі. 
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Художній дискурс із різноплановим корелюванням зі стратегіями 
компаративістики суттєво урізноманітнюється цілою плеядою творів із 
декларативними назвами. Помітне нарощення даного емпіричного досвіду 
слід визнати в ошатних вкрапленнях до новітньої літератури силуетних і 
водночас яскравих явлень образного матеріалу, рівноцінного рішенням 
екфразису. Його потужність чималою мірою посилює створений видатним 
сербським письменником ХХ сторіччя, нобелівським лауреатом Іво 
Андричем символічний опис мосту над Дриною з одноіменного роману. В 
його образному полі набуває переконливості розгалужений екфрастичний 
складник, чиїм змістом оприявнюється «великий ладно скроєний кам’яний 
міст із одинадцятьма широкими прогонами <…> коштовна споруда 
виключної краси <…>. Міст довжиною близько двохсот п’ятдесяти кроків і 
шириною близько десяти кроків, за винятком середньої частини, де 
розширився двома абсолютно однаковими терасами, по одній із кожного 
боку колії моста <…> ліворуч і праворуч від колії по одній терасі сміливо й 
гармонійно виступають за пряму лінію в простір над гомінкою, вглибині 
зеленою водою. Вони близько п’яти кроків завдовжки й стільки ж 
завширшки, огорожені кам’яним поруччям, як і весь міст по довжині, але 
загалом відкриті й без дашків. Права тераса <…> піднята на дві сходинки, 
обведена сидіннями, для яких поруччя служить спинкою, а й сходинки, і 
сидіння, й поруччя – все з однакового світлого каменя, наче лите. Ліва тераса 
<…> така сама, але порожня, без сидінь. Поруччя в центрі здіймається вище 
людського зросту; зверху на ньому вмуровано білу мармурову плиту, на якій 
вирізьблено багатий турецький напис <…> тут названо ім’я будівничого і рік 
побудови моста»4 [Андрић 1967: 7–10]. «Із досконало збудованими 
склепіннями»5 [Ibid.: 134] «білий, легкий, він виділявся своїми одинадцятьма 
неоднакового розміру арками, мовби дивна арабеска на зеленій воді між 
темних берегів»6 [Ibid.: 85]. І «не змінили моста ні роки, ні сторіччя»7 
[Ibid.: 134], «міст і далі стояв такий, який він був завжди, вічно молодий»8 
                                                           
4 «велики, складно срезани мост од камена, са једанаест лукова широког распона <…> 
скупоцена грађевина јединствене лепоте <…> Мост је око две стотине и педесет корака 
дугачак а широк око десет корака, осим на средини, где је проширен са две потпуно једнаке 
терасе, са сваке стране коловоза по једна <…> лево и десно од коловоза, по једна тераса, 
смело и складно истурена из праве линије моста у простор над шумном, зеленом водом у 
дубини. Оне су око пет корака дуге и исто толико широке, ограђене каменом оградом, као и 
цео мост по дужини, али иначе отворене и ненаткривене. Десна тераса <…> је уздигнута за 
два басмака, опточена седиштима којима ограда служи као наслон, а и басамаци и седишта и 
ограда, све од истог светлог камена, као саливено. Лева тераса <…> иста је, само празна, без 
седишта. На средини њене ограде зид се издиже изнад висине човека; у њему је, при врху, 
узидана плоча од белог мермера и на њој урезан богат турски натпис <…> казује име онога 
који је подигао мост и годину кад је подигнут». 
5 «савршених сводова». 
6 «истицао, бео и лак, са својих једанаест лукова неједнаке величине, као чудна арабеска на 
зеленој води, међу тамним брдима». 
7 «и мост се не мења ни са годинама, ни са столећима». 
8 «А мост је и даље стајао, онакав какав је одувек био, са својом вечитом младошћу». 
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[Ibid.: 302]. Себто, яскравою актуалізацією екфразису створюється 
оригінальний баланс, де формальний вимір компактніший порівняно зі 
значно розлогішим смисловим рефлексом у романі загалом. У його художній 
дійсності цим описом формується суттєвий символ, здатний бути для всієї 
структури твору наскрізним фоновим еквівалентом перебігу життєвих доль 
численних персонажів [Білик 2008: 186–189]. Між тим опис мосту також 
збагачується й суттєвим зв’язком із фольклорним дискурсом, явленим 
відзначеними В. Глігоричем алюзіями до місцевих легенд [Глигорић 
1956: 31]. Отже, в романі міститься й відособлений план, який набуває 
рельєфності з опзиції інтертекстуальності. Водночас архітектурним 
екфразисом, зі смисловим привілеюванням у ньому естетичних акцентів, 
зрештою, врівноважується масивна імагологічна опозиція «Схід–Захід», 
нагальна для І. Андрича через відому в історії часткову ісламізацію 
письменникових співвітчизників протягом кількасотлітнього турецького 
поневолення сербських земель. Щоправда, даний образний матеріал не 
узгоджується зі згаданою І. Пупурс імагоперцепцією, себто селективним 
сприйманням «Своїм» «Іншого» [Пупурс 2017: 343], однак натомість 
осмислюється з аксіологічної позиції, де з урахуванням позачасових 
загальнолюдських етичних постулатів набуває контрасту питоме і чужорідне 
для гармонійної особистості. Осяжний суто імагологічний досвід осмислення 
образу іноземця міститься в романі І. Андрича «Травницька хроніка» 
[Андрић 1991], де в постатях консулів європейських країн у Боснії – Давіля 
та Мітерера, – К. Фараго помічає осмислення через «інакшість» певних 
історичних постатей, державних діячів –зовсім не суб’єктивного плану, а 
натомість масштабної сфери закономірностей історичних метаморфоз 
[Фараго 2006: 139–141]. Виразний досвід організації образного матеріалу, 
відповідної імагології, напрацьовується в романі І. Андрича «Проклятий 
двір» («Проклета авлија», 1954) [Андрић 1972]. Ідеться про зіставлення 
скерованого ідеєю «зв’язку часів» [Рудяков 2000: 130] збірного образу, де 
архетипово втілений трагічний епізод в долі народу, – та історії цього 
народу, що на метафоричному рівні відтворюється суперництвом двох 
легендарних братів у протиборстві за право вирішити хід історичних подій. 

Видається промовистим апелювання М. Продановичем у романі 
«Ультрамарин» до імен обох видатних представників сербського красного 
письменства – й М. Црнянського [П, 162], й І. Андрича [П, 105], в якому слід 
вирізнити передусім вагомість власне прецеденту даного звернення, де 
прочитується прагнення й самого сучасного прозаїка позначити різноспрямовану 
єдність, рівнозначну цілісності традиції сербської «великої» прози ХХ сторіччя. 

Важливий художній досвід, який відповідає актуалізації імагологічної 
стратегії у масштабах цілого твору, характеризує також роман «Фортеця» 
(«Тврђава», 1970) знаного сербського романіста минулого сторіччя Меші 
Селімовича. У романі передусім виразно унаочнюються образні інстанції, 
співмірні з імагологічно маркованими етнообразами землі під Хотином на 
Дністрі, за геополітичною топографією – українського локусу, затьмареного 
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тоді «тим дивом, що його називають війною»9 [Селимовић 1979: 8]. Однак 
розлога історична панорама суцільно доцентровується насамперед фокусним 
згорнутим дискретним зображенням будівлі міської в’язниці – фортеці з 
брамою та сотнею перешкод [Селимовић 1979: 264] задля обмеження людської 
свободи, придатною бути логічною ланкою між сенсобуттєвою домінантою та 
гуманістичним орієнтиром моделей світогляду, системно пов’язаною з 
іміджевим образом оповідача. Ядро даного образу системно структуроване за 
оригінальним принципом оприсутнення «Себе-як-Іншого» дотично до 
змальованих у романі оповідачевої дружини Тияни й земляків, з-поміж яких 
співвідносяться з ним за світосприйняттям Мула Ібрагім, Демаль Зафранія і, 
зрештою, Осман. Кожен із них у своїх внутрішніх догмах і страхах стає 
метафоричним уособленням фортеці, як, власне, її наймасштабнішим 
метафоричним втіленням виявляються зворушливо виплекані й злютовані 
доброзичливістю, довірою і любов’ю – відносини, родинні та дружні – між 
цими абсолютно різними особистостями. Дана смислова замальовка вочевидь 
започатковується образним ескізом Селімовичевого роману «Дервіш і смерть» 
(«Дервиш и смрт», 1966) на матеріалі реалій буття мусульманського осередку 
на Балканах [Selimivić 2015] і набуває подальшого розвитку у творі «Острів» 
(«Острво», 1974) на прикладі осмислення повсякдення великого міста 
[Selimović 1979]. Задля остаточної деталізації даного творчого рішення стає 
вагомим зауваження Н. Ковача стосовно поетики «Дервіша…». Роман, за 
спостереженням ученого, «концептуалізований як ретроспективне бачення 
досвіду, де всі рішення прийняті наперед» [Ковач 1991: 142]. Відтак, 
узагальнені обриси імагологічних корелятів укладаються накресленням такої 
непоступливості закликам і принадам буття, коли «Чужою», неприйнятною 
для певної особистості стає її власна доля. 

Протягом 60-х років ХХ сторіччя в сербському романі й далі не втрачає 
інтенсивності художній модус, відповідний імагологічній стратегії. Він 
убачається в романах Міодрага Булатовича «Червоний півень летить до 
неба» («Црвени петао лети према небу», 1959) та «Війна була кращою» («Рат 
је био бољи», 1969) у детальності пересічних буденних мізансцен із 
протагоністами. У першому творі – з молодим, але вже змученим і 
виснаженим хворобами селянином Мухаремом, господарником Ілією, 
місцевою красунею Іванкою і Марою, прозваною божевільною [Bulatović 
1989]. У другому романі – з етнообразами Грубана Малича, італійців 
Джузеппе Боначчі, Антоніо Педутто та Пеппе, росіянина Сергія Івановича 
Чайковського, француза Жоржа Боннефу [Bulatović 1977]. Саме цими 
мізансценами промальовуються ті аспекти художньої дійсності, де сходяться 
в імагологічному протиставленні план «Свого», чий зміст наснажується 
власною духовністю й життєвою стійкістю, та «Чужого», в чиїх берегах 
домінують дилеми, заподіяні викликами долі. Даний формосмисловий вимір 
імагологічної моделі помітно варіюється в іншому Булатовичевому романі – 
                                                           
9 «čuda što se zove rat». 
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«Люди з чотирма пальцями» («Људи са четири прста», 1975) [Bulatović 
1987], – де локус художньої дійсності зосереджується в тимчасовому 
прихистку для етнообразів Мілоша Марковича, Шандора Колрара, росіян 
Нікіти Нікітіна й Вані Абрахамова, чеха Януша Новака тощо, а також 
безіменних греків, турків, чехів, угорців – одному із західноєвропейських 
емігрантських осередків, щедрому на небезпечні випробування для своїх 
кинутих напризволяще відвідувачів. 

Романом Скендера Куленовича «Підземна ріка» («Понорница», 1977) 
[Куленовић 1983] репрезентується глибоко і різнобічно осмислена свого часу 
І. Андричем багатоаспектна імагологічна опозиція орієнтальної та західної 
систем світобачення. У поєднаній перспективі імагологічних матриць 
«Свій/Чужий» та «Схід/Захід» Куленовичевим твором репрезентується 
співвідношення мусульманської культури з християнською, але без різкого 
протиставлення, натомість «Чужим» стосовно них обох виявляється 
позбавлений гуманності світогляд. 

З огляду на виокремлений принцип виваження співмірного імагології 
образного матеріалу, слід зауважити на його перегуку з (аналогічним за 
смисловим навантаженням) творчим рішенням, явленим у романах Еріха 
Коша. Наразі промовистий образний матеріал твору «Сніг і лід» («Снег и лед», 
1961), насамперед образи Павла Томича і Стояна Плечистого, адже в їхній 
комунікативній моделі питома для імагології опозиція «Свій/Чужий»  
оприявнюється не в констатації вихідного постулату й потому – 
аксіоматичної данності, а, натомість, у процесі поступового відчуження двох 
колишніх партизанських побратимів внаслідок деструктивного враження 
світоглядної позиції одного з них аморальністю – кар’єризмом, снобізмом, 
чинопоклонством [Koš 1977]. Імагологічно маркований і твір «Сітки» 
(«Мреже», 1967), де мистецтвознавець і архітектор Олександр Корда і старий 
рибалка Томо стають прикладом розбіжності між індивідуальною та 
колективною екзистенцією, де власна спустошеність персонажа, стомленого 
від гамірного суспільства й спраглого до усамітнення, створює противагу 
життєрадісності, любові до людей і до життя, природний і щирій, у 
представниках героєвого ситуативного оточення [Koš 2009]. Перегук із даною 
смисловою організацією помітний у найбільшому за обсягом Кошевому 
романі – трилогії «У прагненні за Месією» («У потрази за Месијом», 1978) 
[Кош І 1978; Кош ІІ 1978; Кош ІІІ 1978], де, крім іміджевих аналогій, 
з’являється самостійний посутній інтертекстуальний план, розбудований 
алюзіями до біблійного та національно-історичного прототекстів. Даний 
смисловий підхід до образної організації зберігає актуальність і для роману 
Яри Рибнікар «Ян Непомуцький» («Јан Непомуцки», 1969), чия художня 
реальність зосереджена на долі глорифікованого чеського середньовічного 
культурного діяча [Рибникар 1978].  

Виразистий і чи не перший для сербської епіки ХХ сторіччя досвід 
урізноманітнення літературного екфразису описом явища музичної сфери 
з’являється романі, високо поцінованому представниками не лише 
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тогочасного, а й сучасного літературознавства [Деретић 2004: 1160]. Твір 
«Співак» («Певач», 1980), що належить до здобутків Бошко Петровича 
[Петровић I 1997; Петровић II 1997], почасти фокусується на зображенні 
мистецтва видатного виконавця сербських народних пісень Тешана 
Подруговича, знаменитого на сербських землях в часи після Першого 
повстання на початку ХІХ ст. 

У сербських романах 70-х років ХХ сторіччя дедалі різноспрямованіше 
сполучаються в імагологічному протиставленні «Свій» аксіологічний 
пріоритет суб’єктивного світогляду й «Чужа» йому дійсність. Дана супозиція 
відрізняє низку романів, різною мірою пов’язаних із осмисленням воєнних і 
повоєнних лихоліть. Із-поміж їхнього розмаїття привертає увагу твір 
Александра Тішми «Уживання людини» («Употреба човека», 1976) і його 
імагологічно означені протагоністи, зокрема Віра Кронер, жертва табірних 
незгод і бідувань, а потому й життєвого занепаду. Воднораз у 
формосмисловому контексті даного іміджу міститься й компонент, 
суголосний екфрастичній стратегії компаративістики – згорнутий опис 
табірної лікарні й території Освенціма: «з обхідною асфальтовою дорогою, 
що перед воротами добігає кінця. Високий цегляний паркан, поза ним чотири 
триповерхові квадратні будівлі, однакові, на однаковій відстані <…> у 
кожній по 32 кімнати, з яких одна  для лікарів і ще одна – невеличкий склад 
препаратів. <…> Табір Освенцім біля Кракова в Польщі. Десятки гектарів 
рівної землі, високо огороженої колючим дротом, вкриті продовгуватими 
низькими бараками, адміністративними двоповерховими будівлями, 
вкритими кіптявою майстернями, вибіленою вапном приземистою 
приймальнею, лікарнею, карцером з підвалами для катувань і муром для 
розстрілів та повішень, над усім цим височіли убогі наглядові вишки»10 
[Тишма 2004: 19–20]. У даному описі міметично унаочнюються ті страшні 
прикмети нещодавньої дійсності й довічної історії, у порівнянні з якими 
навіть найтрагічніші індивідуальні та ментальні розбіжності набувають іншої 
оцінки й пом’якшеного забарвлення. Дана проблема на аналогічному 
життєвому матеріалі, пов’язаному з болем таборів і холокосту, висвітлюється 
А. Тішмою і в романах «Книга про Блама» («Књига о Бламу», 1972) [Tišma 
1988] та «Широкі двері» («Широка врата», 1989) [Tišma 1989]. У підсумку 
даного досвіду своєрідний «кордон» імагологічно наснаженої відчуженості 
слід розпізнати у вирізненому М. Недичем типовому для Тішминої романної 
творчості співвідношенні «людської природи та механізмів функціонування 

                                                           
10 «с прилазним асфалтним путем који се пред капијом завршава. Висок зид од цигала, иза 
њега четири двоспратне квадратне зграде, једнаке, у једнаким размацима <…> у свакој по  32 
собе, од којих једна лекарска и једно мало складиште лекова. <…> Логор Освенцим код 
Кракова у Пољској. Десетине хектара равне земље, високо ограђене бодљикавом жицом, 
прекриљене дугуљастим, ниским баракама, управним зградама на спрат, чађавим 
радионицама, бело окреченом приземном јавном кућом, болницом, затвором с подрумима за 
мучење и зидом за стрељање и вешање, све то надвишено штркљастим осматрачницама». 
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тоталітарних ідеологій ХХ сторіччя» [Недић 2012, 129]. Увиразненому 
смисловому принципу імагологічної дихотомії суголосний і твір Драгослава 
Михаїловича «Коли цвіли гарбузи» («Кад су цветале тикве», 1968) із 
протагоністом – боксером на прізвисько Любо Чемпіон, де «інакшість» 
навколишнього світу посилюється нашаруванням емігрантської долі 
[Михаиловић 2003: 9–115], та «Петріїн вінець» («Петријин венац», 1975) із 
головною дійовою особою – двічі овдовілою Петрією, чиє кожне міркування 
та рішення продиктоване звичайною людяністю [Михаиловић 2003: 117–
442]. На обидва романи слід поширити віднайдений Н. Ковачем для долі 
Любо Чемпіона смисловий алгоритм «фону анонімних механізмів трагедії» 
[Ковач 1991: 197]. Смисловий резонанс із даним імагологічним 
відповідником помітний і в романах Рісто Трифковича «І прокинеться 
людина» («И пробуди се човек», 1972) [Трифковић 1972], Видосава 
Стевановича «Злиденні» («Нишчи», 1971) [Стевановић 1971], Милисава 
Савича «Любові Андрії Курандича» («Љубави Андрије Курандића», 1972) 
[Савић 1999], Павле Угрінова «Дні без суду» («Бесудни дани», 1967) 
[Угринов 2001], Мирко Ковача «Брама від надр» («Врата од утробе», 1978) 
[Ковач 1981], Вої Чолановича «Інша половина неба» («Друга половина неба», 
1963) [Чолановић 1999], Бранимира Шчепановича «Уста, повні землі» 
(«Уста, пуне земље», 1974) [Šćepanović 1977]. 

 До цієї художньої галереї слід долучити й роман Данко Поповича «Книга 
про Мілутина» («Књига о Милутину», 1985) [Поповић 2006], чий 
центральний образ селянина з Шумадії – Мілутина Остоїча – метафорично 
втілює дилему суб’єктивної відданості традиції моральності та реального 
становища селянства після Другої світової війни, випробовуваних 
ідеологічними вимогами та кон’юнктурою політичної реальності. Дане 
спостереження узгоджується з тезою М. Радуловича, де висловлюється 
переконання в притаманній роману «протиставленості власного історичного 
та духовного досвіду» [Радуловић 1994: 86]. Актуальний і твір Слободана 
Селенича «Батьки і татусі» («Очеви и оци», 1985) [Selenić 1990], чий 
імагологічний малюнок насичується лініями трьох генерацій родини 
Медаковичів – Мілутина, його сина Стефана з дружиною Елізабетою та 
їхнього сина Михайла, із чиєю загибеллю на Сремському фронті згасає 
династія, і в такий спосіб вирішується опозиція «Свого/Чужого» в 
координатах світогляду та дійсності, розмежованої трагічними парадоксами 
чужинності з надр однієї з балканських громадянських війн. Оригінальна 
імагологічна замальовка намічається в Селеничевому романі «Приятелі» 
(«Пријатељи», 1980) [Selenić 1980]. У сюжетній долі ключового персонажа 
Владана Хаджиславковича, на думку С. Брайович, наголошеній на рівні 
зав’язки «ерудицією як засобом відчуження» [Брајовић 1997: 118], 
переконливо проявляється реалізація істотного аспекту ідеї дисонансу 
людини і її часу при зміні епохальних світоглядних конвенцій. Із даним 
смисловим інтонуванням образної матерії, відповідної імагології, резонує 
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життєвий зміст Єлени Панич, героїні Селеничевого роману «Умисне 
вбивство» («Убиство с предумишљајем», 1993) [Селенић 1996]. 

Яскраві образні корелювання з гіпотипозисом, зокрема зворушливі 
трагікомічні побутові ситуації, здебільшого – гастрономічні епізоди – 
наснажують автобіографічний роман Бори Чосича «Роль моєї родини у 
світовій революції» («Улога моје породице у светској револуцији», 1969) 
[Ćosić 2008], де в мізансценах, увиразнених із перспективи гіпотипозису, 
опиняються протагоністи твору – Мама, Тато, Дід, Тітки й Дядько. Одним зі 
звучних гастрономічних акцентів наголошується початок твору: «Мама 
варила помідори у великій каструлі для білизни, все це кипіло. Мама стояла 
на стільчику і звідти помішувала довжелезною кухонною ложкою, звіддаля. 
Дядько сказав: 'А якщо впаде в каструлю?' Помідори розлетілися на всі боки, 
забрьохали стіни й зачепили нас по пальцях. Мама пояснювала: 'А що я тут 
можу зробити!' Життя було повне небезпеки <…> Мама розкатувала коржі 
для піти*, коржі були великі, простягалися понад стільцями, повітря 
колихалося й було чути шелестіння всього цього»11 [Ćosić 2008, 135–136]. 
Показова наразі ціла низка докладних описів деталей побуту – з-поміж них 
відзначається момент родинного консенсусу: «Дядько завів грамофон <…> – 
той, із боковою трубочкою. Мама одразу винесла з кухні свої прилади й 
розклала їх на столі. Усі вони були з ручечками й дуже сяяли. Цими 
машинами мололи каву, мак, горіхи. Мама говорила: 'Я маю все!'»12 [Ćosić 
2008: 146]. І власне ланцюгом таких фрагментів у романі зміцнюється 
трагікомічний коловорот життя однієї із сербських родин, що надалі 
варіюється в Чосичевому романі «Опікуни» («Тутори», 1978) [Ćosić 1978]. 

Контрастну імпровізацію з образним матеріалом, суголосним імагологічній 
стратегії компаративістики, слід вирізнити й у визнаній програмною для 
післявоєнної сербської літератури [Стојадиновић 2012: 15] трилогії романів 
Радомира Смілянича «Хтось обмовив Гегеля» («Неко је оклеветао Хегела», 
1965) [Смиљанић 1973],  «В Андах Гегелеве тіло» («У Андима Хегелово тело», 
1965) [Smiljanić 1982], «Втеча на Хелголанд» («Бекство на Хелголанд», 1975) 
[Смиљанић 1977]. Інтегральним для творів стає образ Гегеля Милорадовича, 
філософа-самозванця, який увібрав своєю особистістю знакові риси 
недосконалості буття, і в смисловому рішенні даної ситуації відбувається 
перепозиціонування в матриці «Свій/Чужий» зміною на відчуття персонажем 
власного відчуження стосовно світу довкола, чиїм рятівником-месією він 
                                                           
* Піта – слоєний пиріг із начинкою, національна страва сербів (прим.перекл.). 
11 «Маma је kuvala paradajz u velikoj šerpi za veš, ovo je ključalo. Mama je stajala na stoličici i 
odatle mešala dugačkom varjačom, na daljinu. Ujak je govorio: 'A ako upadne u šerpu!' Paradajz je 
štrcao na sve strane, kvario zid i šurio nas po prstima. Mama je objašnjavala: 'Šta vam ja mogu!' 
Život je bio pun opasnosti <...> Mama je razvlačila jufke za pitu, jufke su bile velike, protezale su se 
preko stolica, vazduh je titrao, čuo se šum svega toga». 
12 «Ujak je navijao gramofon koji <...> imao trubicu sa strane. Mama je odmah iznela svoje mašine iz 
kuhinje i poređala ih po stolu. Sve su bile sa ručicama i jako su se sijale. Tim mašinama mleli su 
kafu, mak, orahe. Mama je govorila: 'Ja imam sve!'». 
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упевнено проголосив себе, почасти на знак цього усвідомленого 
протиставлення. У даному творі вимальовується план, співмірний 
інтертекстуальності, чиї ознаки являє очевидна фокусна алюзія до прототексту 
класичної філософії виразним маркуванням в імені персонажа перегуку з 
постаттю класика філософської думки Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. 

Не позбавлений образної консеквенції стосовно імагологічної стратегії 
компаративістики і твір Божко Івкова «Тремтіння» («Језа», 1983), 
сприйнятий дослідниками як «короткий ліричний роман» [Tamaš 1990: 113]. 
У проекції фронди «Свій/Чужий» художній досвід стосується своєрідного 
опозиціонованого суположення, де відчуження виникає у самовідчутті 
персонажа, якого зрештою теологічні орієнтири, співвіднесені з 
метафізичними засадами осягнення сенсу життя, приводять до суб’єктивної 
гармонізації. У даній формосмисловій координації стає безперечним 
підпорядкування імагологічно впорядкованій конструкції очевидних алюзій 
до тексту Біблії [Ивков 1983]. 

Масштабну імагологічно означену проблему порушує Мирослав Попович у 
романі «Долі» («Судбине», 1984). Йдеться про висвітлення колізій, які після 
Другої світової війни спіткали на сербських землях населення німецького 
походження. Наразі втілюється визначення опозиції «Свій/Чужий» за 
сукупністю етичного, етнічного та історичного критеріїв, коли не вдається 
уникнути трагічної огульної упередженості у взаєморозумінні між 
представниками переможної і переможеної нації [Поповић 2005]. 

Посутні рішення спостерігаються в романах Давида Албахарі. У творі 
«Приманка» («Мамац», 1996) [Albahari 2001], де збережене в домашній 
фонотеці інтерв’ю стає звабою, або, за А. Татаренко, «нагодою для оповіді про 
себе» [Татаренко 2008: 147], помічаємо збагачення досвіду імагологічної 
актуальності образним матеріалом, зосередженим на відтворенні біографічною 
історією оповідачевої матері своєрідної моделі відчуження. Воно виникає у 
самосприйнятті людини, коли умовний переділ у співставленні «Свій/Чужий» 
прокладається в історії самоусвідомлення особистості шоковим граничним 
екзистенційним переживанням, яким для одного з персонажів – маминого 
першого чоловіка – виявилися дні за колючим дротом огорожі німецького 
концентраційного табору для військовополонених. Декларативний 
метафоричний альтернант цій історії слід розпізнати в нараторових міркуваннях 
про будні, узагальнених переконанням, ніби «…існують нитки, які пов’язують 
людину з переломними моментами, коли душа вичахає і життя після цього – 
лише розмотування клубка, аж поки нитка не скінчиться»13 [Albahari 2001: 7]. 
Дана образна лінія перетинається в романі з емоційним підтекстом 
оповідачевих вимушених мандрів до Канади й траєкторією діалектичного 
осмислення чужинності стосовно еміграції. Ця умовна лінія скеровується на 

                                                           
13 «...postoje niti koje vezuju čoveka sa prelomnim trenucima, kada duša popušta, i život je posle toga 
samo odmotavanje kalelma, sve dok nit ne dođe do kraja». 
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образному рівні ідентифікацією громадянства персонажів і підсумовується 
незапереченим у романі твердженням, ніби американець мріє про Європу «так, 
як європеєць мріє про Америку»14 [Albahari 2001: 46]. Менш контрастний 
творчий аналог даній імагологічно увиразненій конфігурації помітний у романі 
Д. Албахарі «Снігова людина» («Снежни човек», 1995) [Albahari 2007]. 

Чималий досвід варто вирізнити в романі Д. Албахарі «Контрольний 
пункт» («Контролни пункт», 2011). На відміну від згаданих творів, проблема 
війни, присутня в кожному з них у статусі фактора координування 
формосмислу імагологічно виваженої образної конфігурації, у «Контрольному 
пункті» формує змістове ядро такої конфігурації. Чинник загрози воєнних дій 
наразі не спонукає протагоністів (групу військових) до еміграції і 
потенційованої нею опозиційності – цей чинник перетворює резонансні йому 
сфери дійсності на зони панування абсурду, розподіливши таким чином 
об’єктивні для персонажів події на неприйнятну маніпуляцію удаваною 
готовністю до війни і решту буттєвих моментів, керованих відповідальністю та 
людяністю, в якій персонажі, тим не менше, залишаються безсилими 
протистояти системному суспільно-політичному безглуздю [Albahari 2011]. 

Значні метаморфози літературного досвіду, співставного зі стратегіями 
компаративістики, традиційно пов’язуються з періодом протопостмодернізму, 
дискурсом постмодернізму – феномена, який відіграв визначальну роль у 
концептуалізації літературного процесу другої половини ХХ сторіччя, – і тими 
напрямами, які потому розвинулися в сербській літературі. 

Різною мірою з постмодерністською концепцією корелюють твори цілої 
плеяди видатних сербських письменників. Привертає незмінну увагу художня 
практика Данила Кіша. Її чималою мірою розвиває твір «Мансарда: сатирична 
поема» («Мансарда: сатирична поема», 1960) [Kiš 1962], що, попри помітне 
апелювання до певної жанрової категорії, набуває прецедентів визначення в 
зовсім іншому жанровому руслі – «короткого роману» [Недић 2012: 253]. Уже 
сама виразність рамкових компонентів твору – його назви, підзаголовка та 
епіграфа, в чиєму змісті фігурує звернення до висловлень О. Блока, – скеровує 
до визнання в ньому формосмислової ваги образних інстанцій, співвідносних із 
паратекстуальним та інтертекстуальним вимірами міжтекстових зв’язків, 
посиленими алюзійним апелюванням до символічних для дискурсу культури 
ономастичних означень Орфея, Еврідіки, Дон Кіхота тощо. Воднораз в 
образному матеріалі твору чітко накреслюються й риси, співвідносні із 
сутністю гіпотипозису, якими мистецьки промальовується деталізація 
повсякденного, звичайного вмісту своєрідної мансарди – символічного локусу, 
облаштованого оповідачем у своїй фантазії: «Кімната була схожа на трюм тих 
малих кораблів, що колихаються у відкритому морі темними ночами. Волога 
намалювала по стінах дивовижні візерунки флори та фауни, яка цвіте й росте 
лише у снах. На плафоні було представлене народження світу з обійм 

                                                           
14 «onako, kako Evropljanin sanja o Americi». 



* РОЗДІЛ  2  * 

 

 69 

рожевого сну й зеленої реальності, а в чотирьох кутках – символічні 
зображення чотирьох континентів: африканське літо, весна Азії, сніги 
Америки, європейська осінь. По стінах паслися мастодонти й рептилії <…>. 
Зграї диких голубів (чиї останні екземпляри знаходяться в цій кімнаті на 
мансарді), журавлів і ластівок покривали стіни, створивши цілий велетенський 
клин у формі цифри 1 і передавши таким чином картину біблійного братерства 
й міфологічне диво дружби. <…> Нігтями всюди по стінах <…> ми розписали 
латинські та грецькі сентенції, яких ми дотримувалися наче десяти божих 
заповідей»15 [Kiš 1962]. У цьому метафоричному буттєвому просторі, куди 
прямують усі сюжетні «шляхи», знайшло своє місце «у кутку або всередині 
кімнати <…> старовинне крісло-гойдалка з уже розтрісканим пруттям, 
призначене для філософських розмов і роздумів. <…> Hадтріснуте дзеркало 
трохи скошено розмістилося над мийкою з найпрозорішої китайської 
порцеляни, що відгукувалася на кожне слово, немов мушля»16 [Kiš 1962].  

Іншим фрагментом роману, суголосним гіпотипозису, оприлюднюється 
меню з деталізуванням назв страв і напоїв [Kiš 1962]. Там само зустрічається 
й персонаж із беззаперечно промовистим національно означеним іменем Ігор 
[Kiš 1962], де стають переконливими обриси етноіміджу, забарвленого в 
романі уважністю, далекоглядністю й креативністю. 

Вкраплення іншого своєрідно розбудованого образного матеріалу, що 
тяжіє до перегуку зі стратегіями компаративістики, виявляються й відзнакою 
романів, об’єднаних у «Родинний цикл» («Породични циклус», 1973) [Киш 
2001]: «Сад, попіл» («Башта, пепео», 1965), «Ранні печалі» («Ране јади», 
1969), «Клепсидра» («Пешчаник», 1972). З огляду на зауважену А. Татаренко 
жанрову амбівалентність «Ранніх печалей» та підсумовану подвійну 
можливість визначення – в координатах циклу новел або оповідань (із 
посиланням на М. Пантича й Д. Бошковича) і в руслі роману (за Й. Деличем) 
[Татаренко 2010: 95] – вважаємо доцільним погодити для даного 
дослідження жанрову рецепцію твору саме в дефінітивних берегах роману, 
оптимальних у посилення й вивершення цілісності смислових надбань, 
наголошуваної в письменниковому задумі. Вже в полісемантичному 
фрагменті авторової передмови вага ідеї кожної книги в загальній концепції 
циклу вивіряється еквівалентно кольору й техніці малювання: «Ранні печалі, 

                                                           
15 «Soba je bila slična utrobi onih malih lađa što se ljuljaju na pučini izgubljene u tamnim noćima. 
Vlaga je iscrtala po zidovima čudesne šare flore i faune koja cveta i raste samo u snovima. Na 
plafonu je bilo predstavljeno rađanje sveta iz zagrljaja rose sna i zelene jave, a u četiri ugla 
simbolične slike četiri kontinenta: afričko leto, proleće Azije, snegovi Amerike, evropska jesen. Po 
zidovima su pasli mastodonti i reptili <...>. Jata divljih golubova (čiji se poslednji primerci nalaze u 
toj sobi na mansardi), ždralova i lasta prekrivali su zidove, stvarajući jedan golemi klin u obliku cifre 
1 i ostvarujući tako sliku biblijskog bratstva i mitsko čudo prijateljstva. <...> Noktima smo svuda po 
zidu ispisali <...> latinske i grčke sintence kojih smo se pridržavali kao deset božjih zapovesti». 
16 «U uglu ili u sredini sobe <...> stajala je starinska stolica za ljuljanje – na kojoj se trska već bila raspala – 
a koja je služila za filozofske razgovore i sanjarije <...>. Poluslepo i napuklo ogledalo stajalo je malko 
nahereno iznad lavaboa od najprozir nijeg kineskog porculana koji je odjekivao na svaku reč kao školjka». 
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– пише Кіш, – це замальовка в блокноті, звичайно ж, у кольорі, Сад, попіл – 
креслення графітом на полотні, крізь яке просочилися темні барви 
Клепсидри густі, пастоподібні, покрили накреслені графітом контури <...> І 
пов’язані в такий спосіб, ці три книги показують <...> путописний ромман 
однієї літературної біографії»17 [Киш 2001: 7], де слід розпізнати 
безсумнівну траєкторію синестезії. Її посутній відрізок варто розпізнати в 
першому ж розділі твору «Ранні печалі» [Киш 2001: 9–108], щоправда, на 
дещо іншому образному матеріалі. Його змістом оприявнюється музично-
флористична дотичність, помітна в міркуванні: «Слід було б компонувати 
фугу для оркестру та бузку. Виносити на подіум у похмурому залі фіолетові 
пляшечки облагороджених запахів. Тих, хто тихо, без вигуків, втратив 
свідомість, виносили б до іншої зали, де б витав дитинний, зцілюючий 
аромат липи й ромашки»18 [Киш 2001: 12], природний для незапопадливого, 
проте наполегливого чутливого виваження зворушливих сентиментальних 
спогадів, відновлених в образних обріях роману.  

Твір «Сад, попіл» [Киш 2001: 109–330] – де головними дійовими особами 
вервечки автобіографічних пригод виявляються письменникові батько Едуард 
Сам, мати Марія Сам, сестра Ана Сам та інші учасники родинних подій – 
відзначається домінуванням алюзій в образному явленні посутніх перипетій: 
зверненням до основи сюжету взаємин Тристана та Ізольди [Киш 2001: 275], 
до концепції змістовності творів Меріме [Киш 2001: 301], до біблійної оповіді 
про Ноя [Киш 2001: 325] тощо. Крім того, для поетики роману слід 
легітимізувати відповідність їй постульованого А. Татаренко [Татаренко 
2010: 97] для твору «Ранні печалі» такого моделювання оповідного плану, де 
спогади письменника-наратора про власне дитинство перетворюються на 
розповідь про дитинство «Іншого», вочевидь співмірну аспекту імагології.  

Зрештою, завершальний роман циклу «Клепсидра» [Киш 2001: 331–655] 
так само збагачений оригінальним ансамблем образного матеріалу – 
інтегруванням до тексту твору репродукції власне клепсидри, чиє біле тло 
поза контуром оточене чорним фоном. За принципом психологізації 
візуального зображення, бічні лінії обрисів піщаного годинника габаритами 
відділених темних полів візуалізують профілі людських тіней, звернені у 
взаємному погляді. І даний фрагмент супроводжується органічним образним 
переходом до проголошення однієї з магістральних ідей роману: «ті два 
образи, коли довше придивлятися до них, однаково наближаються один до 
одного, ніби в бажанні поєднатися, підтвердити свою ідентичність»19 [Киш 
                                                           
17 «Рани јади су скице у блоку, дакако у боји, Башта, пепео јесте цртеж графитом на платну преко 
којег су дошле тамне боје Пешчаника, густе, пастуозне, прекриле контуре исцртане графитом 
<...> Овако повезане, те три књиге показују <...> Билдунгсроман једне литерарне биографије». 
18 «Требало би компоновати фугу за оркестар и јоргован. Износити на подиум у мрачној сали 
љубичасте бочице оплемењених мириса. Оне који би тихо, без крика, изгубили свест, износили 
би у другу салу, где би лебдео детињаст, лековити мирис липе и камилице». 
19 «та два лика, после дужег посматрања, једнако се приближавају један другом, као у жељи да 
се споје, да потврде своју идентичност». 
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2001: 340]. А саме підтвердження ідентичності, домінантне для формосмислу 
«Клепсидри», втілене долями низки персонажів, і передусім протагоніста 
Андреаса Сама, корелює із сутністю та потенціалом імагології. Крім того, в 
образній матерії структуротворчих для роману пригадувань автором-
наратором доль тих, хто створював його минуле, М. Шукало розрізняє 
ремінісценцію стосовно М. Пруста, започатковану ще в «Ранніх печалях» 
[Шукало 1999: 60–76], А. Татаренко розпізнає парафрази Ф. Кафки, 
К. Маркса, З. Фройда [Татаренко 2010: 91] – безумовно показові для 
визнання в романі розлогої дотичності до інтертекстуальності, так само 
актуалізованої в художньому досвіді трилогії. 

Роман-епопея вшанованого представника сербського красного 
письменства Борислава Пекича «Золоте Руно» («Златно руно: 
фантазмагорија», 1977) [Pekić I 2012; Pekić II 2012; Pekić III 2012; Pekić IV 
2012; Pekić I 2013; Pekić II 2013; Pekić II 2013] вирізняється масштабною 
системною і структуротворчою образною конструкцією, тотожною алюзії до 
міфологічного прототексту, зосередженого на долі аргонавтів і їхній 
славетній меті. Воднораз проникну мережу інтертекстуальних апелювань, на 
переконання Я. Ахметагич, створюють індикатори цитат, алюзій і 
ремінісценцій, орієнтовані на прототексти Біблії та історії Балкан [Ахметагић 
2006: 46–70], найпомітніші з яких містяться у змісті епіграфа [Pekić I 2012]. 
Істотну образну опору даної системи слід визнати в інтермедіальному вимірі 
твору, наснаженому унаочненою в додатку до кожного тому роману 
графічно оформленою мапою «Симеонової фірмонавтики». Назирцем за 
спостереженнями А. Єркова [Jerkov 1992: 21] над Пекичевим романом 
«Паломництво Арсенія Нєгована» («Ходочашће Арсенија Његована» 1970) 
варто виокремити й досвід розбудови образної системи твору в резонансі з 
потенціалом полівалентної інтертекстуальності, очевидному в 
позиціонуванні ключового персонажа і його прагнень долучитися до 
цитованої ним у художній реальності розмаїтої популярної філософської 
літератури ХХ сторіччя [Pekić 1991].  

Посутній, за ставленням літературознавців [Деретић 2004: 1167], досвід 
інтегрування в прозовий твір техніки різних медіа сформувався в романах зі 
складною структурою з доробку Радослава Петковича. У творі «Тіні на 
стіні» («Сенке на зиду», 1985) [Petković 1999] опрацьовується референційний 
статус картини, і в даному напрямі, за орієнтирами сербського 
постмодернізму, оповідна реконструкція означуваного даним артефактом 
підтримується певними інтертекстуальними паралелями. Натомість 
структура історичного роману «Доля і коментарі» («Судбина и коментари», 
1993) суцільно розбудована на (рівноцінному інтертекстуальності) зверненні 
до романів «Переселення» та «Друга книга переселень» Петковичевого 
співвітчизника й попередника М. Црнянського. Дане спостереження не 
входить у протиріччя з оцінкою М. Недича сутності взаємодії між творами, 
зведеної до «альтернативної проекції подій минулого» [Недић 2002: 306]. 
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Наразі принцип взаємодії власне й відповідає магістральній 
інтертекстуальній алюзії. Саме їй субординовані локальніші апелювання до 
інших прототекстів, здебільшого до роману Стендаля «Червоне і чорне» 
згадкою імені його ключового персонажа – Жюльєна Сореля [Petković 2002]. 

Емпірична парадигма звернення до образних рішень, співмірних із 
принципами стратегій компаративістики, формується в романі 
Светислава Басари «Фама про велосипедистів» («Фама о бициклистима», 
1988). У творі його структура суміщається з розгалуженим розлогим 
інтертекстуальним апелюванням до знакових, хоча й не завжди міметичних 
персоналій, з-поміж яких Герберт Маєр, Артур Конан Дойл, Шерлок Холмс, 
Чулаба Чулабі, Юрґіс Балтрушайтіс, Сава Джаконов, Райнер Міллер і син 
його Ернест, Афанасій Єрмолаєв, Зигмунд Фройд, Йозеф Ковальський 
[Басара 2017: 22], – чиї здобутки ремінісцентно уявляються в романі 
співвідносно з феноменом велосипеда, із символічними обрисами його 
конструкції. Помітна й конфігурація завуальованих та цілком очевидних 
індикаторів іншого типу інтертекстуальності – алюзії. У змісті маркованих 
образних інстанцій так само спостерігаються імена знакових історичних 
постатей: Бекона, Бьоме, Декарта, Спінози, Лока, Ньютона, Ляйбніца, Юма, 
Гельвеція, Руссо, Канта, Шеллінга, Гегеля [Басара 2017: 29], Франца 
Фердинанда, Сталіна [Басара 2017: 70–86], а також згадується й корелят із 
суто мистецькою природою – картина Майнца «Колесо Фортуни» [Басара 
2017: 13]. Не слід залишати поза системою узагальнення й спостереження 
І. Перішича над автопоетикою у втіленні історії в даному Басариному романі 
з відсилковістю до різних образних інстанцій, означених множинністю 
нарацій, підпорядкованих «дописуванню» історії, творенню історичної 
метафікції і в її ареалі – з послідовним цитуванням цих доданих оповідей 
задля ствердження їхньої історичної істинності [Perišić 2007: 243–245]. Дані 
образні риси переконливо вказують на прецедент, рівнозначний балансу 
гіпертекстуальності та автоінтертекстуальності. Воднораз потенціал 
міжтекстових зв’язків суміщається в романі з образним матеріалом, 
відповідним інтермедіальній стратегії компаративістики, – із ланцюгом 
репродукцій з-поміж графіки тексту, наприклад, у зображенні увиразненої в 
дійсності роману відтвореної Холмсом на мапі Лондона траєкторії 
переміщень велосипедиста, де далі слідує графічна вставка, котра нагадує, 
власне, велосипед [Басара 2017: 65] тощо. Розлогий інтертекстуальний план 
віднайдений також із-поміж якостей поетики іншого знакового роману 
С. Басари «Злет та падіння хвороби Паркінсона» («Успон и пад 
Паркинсонове болести», 2006) – поряд із інтертекстуально впізнаваними 
іменами та прізвищами, за рисами, ідентифікованими А. Татаренко як 
«пастишування» [Татаренко 2010: 428], насамперед на рівні біографії 
ключового персонажа Дем’яна Лаврентієвича Паркінсона [Basara 2007]. 

Різноспрямоване комбіноване звернення в розбудові фактів уявлюваного 
буття до кожного принципу організації образного матеріалу, визначального 
для стратегій компаративістики, спостерігається в романах одного з перших 
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«свідомих» сербських постмодерністів – Мілорада Павича, чию творчу 
постать сучасні літературознавці різних країн одностайно визнають 
репрезентативною персоналією в еволюційних процесах сербської 
постмодерністської літератури [Jerkov 1992: 37]. Про своєрідність митцевої 
поетики в цілому писав не один вітчизняний дослідник, зокрема 
А. Татаренко – стосовно семантизації форми [Татаренко 2010], Ю. Білоног – 
з приводу предметної специфіки наративних стратегій твору [Білоног 2011] 
тощо. Павичів романний здобуток охоплює сполучені або навіть суміщені й 
здебільшого множинні рішення в полі об’єктів різних стратегій 
компаративістики. Усі без винятку Павичеві програмні романи вирізняються 
актуалізацією різних типів і форм міжтекстових зв’язків. У «Хозарському 
словнику» («Хазарски речник», 1984) [Pavić 1988], першому романі митця, 
спостерігаємо багатогранну інтертекстуальність. Вона реалізується 
незліченними рясними алюзіями, фокусними ремінісценціями, локальними 
цитатами прототекстів міфотворчості, передусім античної, а також релігії, 
уподобаної К. Олахом історичної «істини» і хозарської полеміки в її 
контексті [Олах 2012: 82–86], мистецтва й ширше – культури. Саме ці 
апелювання згуртовуються стратегією загадки, покладеною до основи твору, 
і нею актуалізується інтертекст як одна з форм приховування питомого 
смислу. Даний творчий прийом еволюціонує в концептуальному річищі, 
вартому окреслення в берегах гри зі смислом, чиї способи імпровізуються й 
варіюються від заохочення до провокування. Вони ж із перспективи 
стратегій компаративістики узагальнюються в образних інстанціях інших, 
наступних романів: «Краєвид, мальований чаєм» («Предео сликан чајем», 
1988) [Павић 2012], «Внутрішній бік вітру, або Роман про Геро та Леандра» 
(«Унутрашња страна ветра или Роман о Хери и Леандру», 1991) [Павић 
1995], «Остання любов у Царгороді: довідник для гадання» («Последња 
љубав у Цариграду: приручник за гатање», 1994) [Pavić 2004], «Скринька для 
писання» («Кутија за писање», 2012) [Павић 1999], «Зоряна мантія: 
астрологічний путівник для невтаємничених» («Звездани плашт: астролошки 
водич за неупућене», 2000) [Павич 2002], «Унікум: роман-дельта» («Уникат: 
роман-делта», 2004) [Павић 2004], «Друге тіло» («Друго тело», 2006) [Pavić 
2006], «Мушка: три короткі нелінійні романи про кохання» («Вештачки 
младеж: три кратка нелинеарна романа о љубави», 2009) [Павић 2009].  

Один із етапів даної еволюції поетики пов’язується з іншою частотною 
для Павича формою гри зі смислом. Ідеться про (властиву, приміром, 
романам «Внутрішній бік вітру…» [Павић 1995], «Остання любов у 
Царгороді…» [Pavić 2004]) нелінійність ієрархії формосмислу з 
нефіксованою позицією початку й кінця, де уможливлюється прочитання 
твору з будь-якого фрагмента, мотиваційного для подальшого опанування 
твору, але й водночас вичерпного для його локального завершення. Зрештою, 
слід зауважити й на «класичному» інтертекстуальному зв’язку, 
актуалізованому на рівні форми твору, відзначеному А. Татаренко в 
паралелях між романами «Остання любов у Царгороді…» М. Павича й 
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«Гробниця для Бориса Давидовича» Д. Кіша [Татаренко 2010 ІІ] або ж 
зауваженому дослідницею у подібності між Павичевим текстом «Маленький 
нічний роман» і близькою йому за назвою музичною композицією В.-
А. Моцарта «Маленька нічна серенада». А. Татаренко висловлює 
переконання про «зв’язок із музичними законами побудови роману <…> Для 
виконання цієї серенади, яка написана для двох скрипок, альта, віолончелі і 
контрабаса, потрібно (включно з диригентом) шестеро митців. У другому 
романі-частині (‘Роман для любителів кросвордів’) – шість тематичних 
блоків, поєднання яких утворює роман. <…> Атанасій Сільвер-Разін залишає 
чотири краєвиди – ‘Маленька нічна музика’ складається з чотирьох частин» 
[Татаренко 2017: 243]. На підтримку постулатів дослідниці варто також 
виокремити додатковий аспект подібності, між назвами творів, тепер і на 
рівні алюзії стосовно архітектоніки Моцартової сюїти «Маленька нічна 
серенада», помітної в рисах розділу «Маленький нічний роман» у системі 
твору «Краєвид, мальований чаєм» [Павић 2012: 7–119]. Наразі видається 
переконливим взаємне локальне координування смислових домінант шести 
підрозділів Павичевого тексту з визнаними у музикознавстві концепціями 
музичного відтворення, притаманними жанрам чотирьох частин Моцартової 
музичної композиції [Вольфганг…]. Відповідно до даного досвіду 
музикознавчої рецепції славетного композитора, акцентована в смислі 
першого розділу Павичевого роману – швидка рішучість – виявляється 
символічною і для частини «…серенади» під назвою «Алегро», 
непроголошене гасло другого розділу тексту – чуйність – є знаковим і для 
частини «Романс», сутнісна для двох наступних розділів Павичевого твору – 
скрупульозна вдумливість – вважається визначальною і для частини 
«Менует», принципова для двох завершальних розділів – рефренна 
переконаність – визнається символічною і для Моцартового «Рондо».  

П. Піянович розпізнає в образному матеріалі Павичевої романістики й 
риси автоінтертекстуальності – автоцитування, що полягає в аналогії 
«Блакитної мечеті» з «Краєвиду, мальованого чаєм» та розділу «Страшний 
суд» роману «Остання любов у Царгороді…» [Пијановић 1998: 271].  

Однак М. Павич перевершив власну новацію архітектоніки тексту, і 
поряд із нелінійністю та множинними фокусними інтертекстуальними 
корелюваннями деяким Павичевим романам притаманна поетика форми, 
співмірна з гіпертекстуальним типом міжтекстових зв’язків, сприйнятим у 
дефінітивних координатах як електронного тексту, так і його відсилковості. 
Дана форма висвітлена студіями А. Татаренко. З-поміж якостей поетики 
низки митцевих романів дослідниця предметно фіксує так звану потенційну, 
«латентну» гіпертекстуальність, що актуалізується паралельним друкованому 
– електронним форматом тексту, до того ж із наскрізною гіпертекстуальністю 
(«Унікум: роман-дельта» [Павић 2004]), або комбінованим публікуванням 
твору з розподілом його розділів між паперовим та електронним носіями 
[Татаренко 2010: 248–262] із суцільною розбудовою у віртуальному інтернет-
просторі. Наразі зміст розділів і твору загалом повсякчас потребує 
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(мотивованих інтертекстуальними маркерами, означеними в іменах героїв 
Адам, Єва, Лілі Т. [Павић 1999] або Мінотая і Діонісії [Павич 2002] тощо) 
різноспрямованих відсилань як в інтратекстуальних берегах, так і до 
позатекстового виміру цього змісту, як, власне, й відбулося з творами 
«Скринька для писання» та «Зоряна мантія». 

Показовим компонентом Павичевих романів визнаємо й образну матерію, 
відповідну інтермедіальності, помітну в організації низки творів. Її форма 
взаємного інтегрування різних знакових систем, за хронологією, 
репрезентується «Хозарським словником», чия архітектоніка організована за 
моделлю словника й образна матерія посилена оприявленням репродукцій, 
пов’язаних із корелятами інтертекстуальних прототекстів. Вияскравлюються 
передусім фотокопії титульної сторінки перекладу латиною книги про хозар 
[Pavić 1988: 235] і водяного знаку зі збірки Абу-Кабіра Муавії [Pavić 
1988: 174], репродукція портрета Мефодія Солунського, за фрескою ІХ ст. 
[Pavić 1988: 83] тощо. Суттєву аналогію у взаємодії різних знакових систем 
помічаємо в романі «Остання любов у Царгороді…» [Pavić 2004], де кожен 
розділ починається репродукцією малюнка на карті таро, з чиєю символікою 
цей розділ пов’язаний. Аналогічний прийом з’являється й у творі «Друге тіло», 
чий образний матеріал оздоблюється графічними включеннями із зображенням 
концептуальних атрибутів художньої дійсності – ескізом зведеної церкви 
Святого Миколая і символічного хреста, мальованого на щастя й надію [Pavić 
2006: 244–245], обрисом системи координат, чиї вісі визначені категоріями 
«вічності» й «часу» [Pavić 2006: 224], фотокопією фрагмента партитури із 
нотним записом композиції відомого представника сербського мистецтва 
XVIII сторіччя й видатного представника історії національної культури сербів 
Захаріє Орфеліна [Pavić 2006: 53] тощо. Подібним включенням збагачується й 
роман «Краєвид, мальований чаєм» – у ньому оприсутнюється репродукція 
креслення так званої «блакитної мечеті», омріяної в юнацтві одним із 
протагоністів – архітектором Разіним [Павић 2012: 230]. 

Плідно урізноманітнюють створену митцем образну парадигму риси, 
актуальні для екфразису. Їх варто вирізнити в локальному фрагменті роману 
«Внутрішній бік вітру…», в описі прадавньої ікони з Пелагонії, де 
представлені Богородиця з немовлям і чоловік із бородою – а саме, святий 
Іоанн Хреститель – який стояв біля них, і в цій композиції ікони проглядалася 
неперервана лінія, що поєднувала фігури, подібна до замкненого кола – лінія, 
схожа на літеру фіта [Павић 1995]. Слід погодитися з позицією П. Піяновича 
[Пијановић 1998: 254] стосовно формосмислової ваги даного екфразису, 
вочевидь покликаного згуртувати в нерозривну суміщену завершену єдність 
сюжетні контури протиставно зічленованих доль, чий перетин позначився 
фактором, який, зазвичай, прийнято вважати символом нездоланності – часом, 
аби переконатися в невідворотності співпадіння ліній, скерованих взаємним 
призначенням. Окрім того, в романі унаочнюється й опис музичного артефакту 
– скрипки і виконаної на ній мелодії, на чиє звучання під час пам’ятного 
концерту озвалося все, з чого створена природа [Павић 1995].  
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Згорнутий музичний екфразис вибудовується й у романі «Друге тіло». 
Ідеться про опис музики, метафорично поцінованої на вагу «проходження 
крізь лабіринт»20 [Pavić 2006: 113], та співу ретельно занотованої у рукописах 
і не виконуваної раніше нещодавно написаної пісні Захаріє Орфеліна, 
незбагненним чином відомої незнайомій йому дівчині: тоді його «розбудила 
музика. Із сусіднього приміщення чулися цимбали, а потому залунав і 
жіночий альт, гарячий, немов напій, зварений на чорному цукрі»21 [Pavić 
2006: 52]. Потому видніє й екфразис іншого – посутнього контекстуального – 
звукового плану: «із сусідньої кімнати знову було чути цимбали, але то грала 
не Анна, це можна було одразу зрозуміти по застрашливій, майже механічній 
швидкості пальців <…> Музика почала дихати й із неї вийшло дещо 
жахливе, що не було музикою <…>. Звуки змішалися зі звуками дзвонів»22 
[Pavić 2006: 60], і такий опис мелодії: «виконавцю краще вдавалися мажорні, 
аніж мінорні зони, легато було згущене і біле <…> Ритм дещо переміщений 
на несподівані місця й на межі припустимого. У Ляйпціґу це називалося 
rubatto: першу ноту в такті незнайомець трохи затримував і композиція 
справляла враження написаної тактом на три чверті, а не на чотири чверті. 
Потім з’являвся presto <…> на певних тонах чулося дещо подібне втомі, ніби 
місця на клавіатурі лякаються пальців виконавця <…> Найчастіше на ноті ре 
й рідше на ноті фа, але лише в теноровій октаві клавіатури»23 [Pavić 
2006: 75–76]. Змальовується в романі й уявна «звукова нитка»24: «звук був 
протяглий, доволі високий <…>. Він не був надто сильним <…> Рівний, без 
зміни висоти і сили, він спускався з неба на Землю, немов найтонше стрімке 
повітря або водоспад»25 [Pavić 2006: 111]. 

Окрім того, в Павичевому романному доробку актуалізується й потенціал 
синестезії, очевидний так само для твору «Краєвид, мальований чаєм», де 
певні образні пункти наснажуються еквівалентністю стосовно виражально-
смислової взаємозаміни смакових та когнітивних констант, визначальних для 

                                                           
20 «provlačenje kroz lavirint». 
21 «probudila ga je muzika. Iz susedne prostorije čulo se čembalo, a zatim se oglasio i ženski alt vreo 
poput pića kuvanog na crnome šećeru». 
22 «Iz susedne odaje čuo se opet čembalo, ali to nije svirala Ana, to se moglo odmah poznati po 
strahovitoj, gotovo mehaničkoj hitrini prstiju <...> Muzika je počela da diše i iz nje izlazi nešto 
strašno što nije muzika <...>. Zvuci su se mešali sa zvukom zvona». 
23 «Osobi koja je svirala više su ležale durske nego molske zone, legato je bilo zgusnuto i belo <...>. 
Ritam malo pomeren na neočekivana mesta i na granici dopuštenog. U Lajpcigu se to zvalo rubatto: 
prvu notu u taktu nepoznati je malo zadržavao tako da je kompozicija delovala kao da je pisana u 
tročetvrtinskom, a ne četiričetvrtinskom taktu. Zatim naiđe jedan presto <...> na nekim tonovima 
čulo se nešto kao umor, kao da su ta mesta na klaviaturi čimbala plašila prste svirača. <...> Češće na 
dirci re i nešto ređe na dirci fa ali samo na tenorskoj oktavi klavijature». 
24 «zvučna nit». 
25 «Zvuk je bio otegnut, dosta visok <...>. Nije bio naročito jak <...>. Ravan, ne menjaući visinu ni 
jačinu, sruštao se on s neba na Zemlju kao tanušan okomit zrak ili slap vode». 
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ремарки, ніби «добре вино має залишати на губах терпкий присмак 
математичної помилки»26 [Павић 2012: 130].  

Між тим, найосяжніший план зі співвідношенням кольору та смаку, де 
фігурують «фарби, вірніше, сорти чаю»27 [Павић 2012: 228], якими 
утворюються виміри асоціації із зоровим образом пейзажу, або конкретніше – 
малюнка, укладається в долі архітектора на ім’я Атанасій Разін, здатного 
малювати чаєм. «На обкладинці кожного зошита арх. Разін намалював по 
пейзажу, і ці <…> роботи на перший погляд нагадували акварелі, але <…> це 
не акварелі <…> Отже, ми наближаємося до ключового місця <…> Внизу, біля 
краю малюнка рукою архітектора Разіна було написано Camelia sinanis. То був 
краєвид, намальований чаєм <…> Він сповна відмовився від фарб, принаймні 
в класичному значенні цього слова. Архітектор, безсумнівно,  користувався 
пензлем з голок їжака; воду в річці він зобразив, зануривши пензль у ‘тропанс’ 
- темний фруктовий чай, який він змішував зі світло-рожевим апельсиновим 
чаєм та яскраво червоним ібіскусом. Виноградники намальовані густим 
відтінком лилового ‘ісопу’ з ромашкою – у цей спосіб він добився так званого 
кольору ‘післяопівдневої зелені’. Небо писалося пензлем зі телячого вуха, який 
змочувався у трохи розбавленому чаї сорту ‘соучунг’, зібраного в травні, 
змішаного зі швидко висушеним зеленим. Чай із лотосу послужив арх. Разіну 
для зображення будівлі, а берег намальований російським чаєм <…> і 
китайським, зібраним на висоті двох тисяч метрів над рівнем моря. Камені 
позначені так званим ‘чайним шампанським’ – знаменитим чаєм 
‘дарджилінг’»28 [Павић 2012: 155–158].  

І до того ж у сюжетних перипетіях висвітлення змісту іншого Разінового 
альбому здійснюється так само: «Пейзаж, намальований чаєм на обкладинці 
цього зошита <…> це картина морського берега з багатьма прилеглими 
островами і хмарами, які пливуть у небі, немов човни <…> Для зображення 
моря використано з десяток сортів чаю. З першого погляду можна розпізнати 
‘китайський чорний чай’, нанесений доволі густим шаром; сильно розбавлений 
‘Earl gray’; настій чорнильної травки, яка використовується охололою, або, 
можливо, до заварки, лише замоченою в мінеральній воді; зелений мате, 

                                                           
26 «’Добро вино мора оставити у устима опор укус математичке грешке’». 
27 «боје, то јест чајеви». 
28 «На корицама сваке од њих арх. Разин је насликао по један предео и ти <…> радови 
подсећали су, на први поглед, на аквареле, али <…> то нису акварели <…> И тако сада 
долазимо до кључног места <…>. Испод руба слике арх. Разин је написао: Camelia sinansis. То 
је био предео сликан чајем <…> он се потпуно одрекао боја, бар у оном класичном значењу 
речи. Арх. Разин употребио је овде очигледно четку од јежеве длаке; воду реке израдио је 
умачући четку у ‘тропанас’ – мрки воћни чај – мешајући га са ‘слатком наранџом’, 
свветлоружичасте боје и јакоцрвеним ибискусом. Виногради су приказани у мрким бојама 
љубичастог ‘исопа’ с камилицом; тако је добивена такозвана ‘поподневна зелена’. Небо је 
било сликано четком од телећег уха, јако разблаженим чајем ‘соучунг’ који је бран у мају, и 
брзо прженим зеленим чајем. Лотосов чај је послужио арх. Разину за сликање грађевине, а 
обала је насликана руским чајем <…> и кинеским чајем, браним на 2000 метара надморске 
висине. Камен је дат такозваним ‘чајним шампањцем’, чувеним чајем ‘дарџилинг’». 
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нанесений рясно на позначення гри морської води; інші ж сорти, такі як бурий 
фруктовий чай ’топтранс’ і <…> чай  ‘зимові сни’ були розлиті дерев’яною 
ложечкою, аби утворити основу малюнка. Для зображення островів і материка 
використані золотистий ‘непальський’, трохи ‘Маргаритиних надій’ і ‘Піна 
колада’ темно-червоного кольору. Небо мало колір барви ‘бенджа’ – чаю з 
гашишу, змішаного з сортом ‘самба па’, з додаванням дорогого російського 
білого чаю, яким роздратовують мисливських собак. Підбрюшшя хмар було 
підкреслене китайським чорним пилом»29 [Павић 2012: 227–228].  

Декілька інших пейзажних замальовок знову виконується саме чаєм: на 
них «небо <…> написане ушипливим чаєм, що має назву ‘воронові кігті’ 
або ‘шпора’ (Calcatripae flos). Висушений на протязі в затінку, він дає 
дивовижний темно-блакитний колір. Для східного краю неба використаний 
товчений барвінок, настояний на червоному вині й нанесений пальцем. 
Зелень біля підніжжя пагорба і ліс архітектор Разін написав, використавши 
чай ‘пекое’, зібраний у травні, з додаванням ‘куркуми’, потім мисливський 
чай, зелений ‘мате’, ‘манго’, ‘маракуя’-чай і м’яту, настояну три дні. Сама 
будівля розфарбована ромашковим чаєм, до якого додано трохи слабкого 
китайського чаю, прозваного ‘зміїне джерело’, а світліші переходи 
виконані алтеєм»30 [Павић 2012: 324–325]. 

У романах М. Павича виявляються рельєфними й образні інстанції, що 
корелюють із етнообразами, стосовними імагологічної методології. Поряд із 
сонмищем персонажів, позбавлених безпосереднього національного 
маркування або опосередкованого національного означення із суто 
філософською домінантою осмислення, у митцевому романному доробку 
вияскравлюються й дійові особи з деталізуванням етнічної приналежності. 
Скажімо, у творі «Друге тіло» фігурує постать українця, з гуманною і 
шляхетною місією – в художній реальності син української землі, який 
залишився безіменним в далечині, був художником-іконописцем, автором 

                                                           
29 «Предео сликан чајем на корици ове свеске <…> је то слика приморског подручја пуног 
острвља и облака који лебде као чунови у небу <…>. За сликање мора било је употребљено 
десетак врста чајева: на први поглед могли су се разазнати ‘кинески црни чај’, у веома густом 
наносу ‘Earl gray’, сасвим разблажен, ‘калуђеричица’, употребљена хладна, или можда пре 
кувања, само потопљена у киселу воду, зелени ‘мате’, обилато наношен тако да је давао прелив 
мору, док су мрки воћни чај ‘тропанс’, <…> ‘зимски снови’, разливани дрвеном кашичицом да 
би послужили као основ. За сликање острвља и копна коришћени су ‘златни непал’, мало 
‘Маргаритине наде’ и ‘Pina colada’, мркоцрвене боје. Небо је носило боје ‘бенџа’ – чаја од 
хашиша мешаног са чајем званим ‘самба па’ уз употребу скупоценог руског белог чаја, којим се 
раздражују хртови. Потрбушје облака било је подвучено кинеском чајном прашином». 
30 «Небо <…> насликано је отровним чајем званим ‘вранини нокти’ или ‘мамузица’ 
(Calcatripae flos), који је сушен на промаји у хладу и дао је чудно тамноплаву боју. За источни 
руб неба употребљен је дробљени зимзелен преливен црним вином и нанет прстом. Зелено 
подручје ловишта и шума насликао је арх. Разин користећи чај ‘пекое’, убран у марту, с 
додатком ‘куркуме’, затим ловачки чај, зелени ‘mate’, ‘манго’, ‘maracuja’ чај и нану, која је 
одлежала три дана. Сама грађевина бојена је камилицом у коју је додато мало мршавог 
кинеског чаја званог ‘змајев извор’, а светлији преливи дати су белим слезом». 
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примітної ікони Воскресіння, оприлюдненої у Преображенській церкві, чиє 
оприсутнення в романі має помітну орієнтаційну роль [Pavić 2006: 245]. Крім 
того, вагомий план образних імагологічних корелювань вирізняється в 
протагоністах, чию типізацію П. Піянович окреслив у сенсі людини, яка на 
перетині самовідчуття між «Своїм» і «Чужим» прагне власної особистісної 
ідентичності [Пијановић 1998: 210]. 

У романі «Театр із паперу: роман-антологія, або сучасна світова оповідь» 
(«Позориште од хартије: роман антологија или савремена светска прича», 
2007) [Павић 2007] помітна образна імпровізація, безперечна для складного 
комбінованого варіанта інтермедіальної імагології. Дане рішення контурно 
декларується автором у передмові до видання, де «читач знайде 38 оповідей, 
а також біобібліографічні дані про авторів цих текстів, яких так само 
налічується 38 <…>. Усі ці письменники й відомості вигадані й усі 38 
оповідей написані Мілорадом Павичем»31 [Павић 2007: 5], себто автором 
прокладається оригінальний, оформлений театральністю іміджевий шлях від 
«Чужого» до «себе». Відтак, «театр» у даному творі видається не спектром 
виражальних засобів, не діапазоном міметичних образних потенцій і не 
основою сюжету. Натомість театром слід уважати принцип устрою концепції, 
під чиїм впливом смислова складова актуалізується наголошеним 
А. Татаренко неодмінним для вистави «перевтіленням» [Татаренко 
2010: 375]. Воно ж у романі стосується оповідача – його перетворення, 
покладеного до суцільної основи формосмислу роману й заявленого автором 
у задумі кожної новели з архітектоніки цілого твору. І його назва вочевидь 
мотивує до її прочитання в сенсі «театру на папері», де автор, втілений у 
нараторові, акторськи «виконує ролі» інших письменників – представників 
різних національних літературних шкіл та традицій. Відповідні їм ключові 
репрезентативні семантико-стильові ознаки перетворюються на критерії 
даного перевтілення, в якому варто розпізнати модель, достеменну для 
ідентифікації в контурах письменницької гри в «інші» творчі світогляди. 

Суттєвий екфрастичний вимір мистецтва – тепер уже літератури – 
присутній у романі Милисава Савича «Шрами тиші» («Ожиљци тишине», 
1996) [Савић II 1999], самобутньо розбудованому на образній плетениці 
художніх втілень письменницьких світоглядів двох неперевершених 
представників сербського красного письменства – Мілоша Црнянського й Іво 
Андрича. Дещо іншим наголошенням поетики ритмізується образний простір 
Савичевого роману «Хліб і страх» («Хлеб и страх», 1991) [Савић 1992] – у 
художній реальності наразі привілеюється співмірна імагологічній 
проблематиці дихотомія особистість/історія, де персонаж набуває 
найпоцінованіші особистісні риси не завжди завдяки, а часто всупереч 
історичним подіям. Смисловий відгомін імагологічної конфігурації даного 
роману простежується у трилогії Ґордани Куїч «Запах дощу на Балканах» 

                                                           
31 «читалац ће наћи 38 прича као и био-библиографске податке о писцима тих текстова, којих такође 
има 38 <…> Све те писце и податке је измислио, а свих 38 прича је написао Милорад Павић». 
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(«Мирис кише на Балкану», 1986) [Kuić 2007], «Цвітіння липи на Балканах» 
(«Цват липе на Балкану», 1991) [Kuić 2010], «Схил віку на Балканах» 
(«Смирај дана на Балкану», 2009) [Kuić 2000]. У романах промальовується 
історія низки поколінь родини Корач, і зокрема її представниці Віри, яка 
втілює долю сефардських євреїв у Сараєві в період між двома світовими 
війнами. Подібний смисловий акцент у співмірному імагології образному 
рішенні домінує також у романах Нади Маринкович. У творі «Зникнення: сага 
про родину, якої більше немає» («Нестајање: сага о породици које више 
нема», 1996) цей акцент формується у плані зворушливих перипетій і 
кризових випробувань із життя кількох родин, споглянутого в період від 
розпаду Королівства Югославії (а він завершився 1945 року) до трагедії у 
Вуковарі кінця ХХ сторіччя [Маринковић 1996]. У Маринковичевих 
«Спадкоємцях» («Наследници», 1995) увиразнений смисловий ескіз 
промальовується з урахуванням набавного образного виміру з імагологічним 
потенціалом, де чужинний сучасний світ протиставляється елегічній 
ностальгії за минулим [Marinković 2009]. Імагологічно виважену аналогію 
знаходимо й у зображенні Белграда та його мешканців наприкінці Другої 
світової і в перші повоєнні часи – ключового образу роману Світлани Велмар-
Янкович «Тунель» («Лагум», 1990) [Velmar Janković 1995].  

Тенденція актуальності для образного матеріалу й інших різних рішень, 
суголосних стратегіям компаративістики, вочевидь не згасає в той час, чия 
періодизаційна ідентифікація синхронізаційно або дефінітивно 
пов’язується літературознавцями-сербістами з категорією post-
постмодернізму [Татаренко 2010: 462]. 

Роман Джордже Писарева «Готична оповідь» («Готска прича», 1990) 
рясніє інтертекстуальними апелюваннями до означеного в назві відомого 
жанру [Писарев 1990]. 

Немаловажний художній експромт контрастує в романі Філіпа Давида 
«Паломники неба і землі» («Ходочасници неба и земље», 1995), де рівнозначним 
єднанню «Свій/Чужий» контрарним суположенням сполучаються відчуття 
провини та очищення у просторі самовідчуття безіменного персонажа в його 
особистісному паломництві до метафізичних основ [David 2013].  

У романі Владимира Арсенієвича «У трюмі» («У потпалубљу», 1995) у 
руслі осмислення еміграції виважується імагологічно орієнтований епізод. 
У ньому молоді белградці вивіряють нерідними, «чужими» містами своє 
майбутнє, де промальовується не лише відчуження батьківщини, а навпаки, 
очікування споріднень із чужиною: «Взагалі ми й не повинні їхати в Нью-
Йорк. Нас двоє і маля – ми прекрасно жили б у Римі»32 [Arsenijević 
2002: 13]. У даному письменниковому рішенні варто розпізнати 
урізноманітнення класичної імагологічної опозиції «Свій/Чужий» 
своєрідним круговим заміщенням даних статусів. 

Непризвичаєна еквівалентна заміна в образному просторі ароматичною 
                                                           
32 «Uopšte i ne moramo u Njujork. Nas dvoje i bebica – sasvim bismo lepo živeli u Rimu“. 
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символічністю певної світоглядної гармонії, де запахи або ж їхня значуща 
відсутність виявляються метафоричними мірницями вітальної наснаги, 
виокремлюється із синестетичної перспективи в романі Віди Оґнєнович 
«Будинок мертвих запахів» («Кућа мртвих мириса», 1995) [Ognjenović 2008]. 

Не можна не відзначити проникливий образний матеріал, рівноцінний 
осяжності комплексу стратегій компаративістики, із роману Горана 
Петровича «Атлас, описаний небом» («Атлас описан небом», 1993) 
[Петровић 2008]. Даний підхід безперечно проголошується змістом в 
ініціальній позиції твору: його образна лінія окреслює подобу невеличкого 
«Атласу». Його обриси стають ключовими й магістральними для структури 
твору, де опиняються поряд і просотуються єднальним азимутом 
життєлюбства різноманітні зоряні спалахи творчих проявів у спільному 
мистецтві за екзистенційними дороговказами віднаходити сенс життя. 
Найприкметніші риси належать корельованому з інтермедіальністю 
системному своєрідному оформленню художньої матерії твору, де 
візуалізуються відокремленням своєрідними «кордонами» так звані статті, 
оздоблені каталогізаційними підписами – на кшталт укладання класичного 
астрономічного атласу. І їхній зміст збагачують образні інстанції, 
співвідносні з низкою інших стратегій компаративістики.  

В арсеналі даних рішень вирізняємо екфрастичні описи творів або творчих 
дій, пов’язаних із різними видами мистецтва. З-поміж них фігурують живопис, 
а також кольори з оригінальної письменникової палітри, промальовані в 
образному полі одного з мешканців «будинку без даху». «У мене кров тече сто 
на годину! – скрикує він збуджено <…> й широкими рухами продовжує 
наносити фарби на полотно. Далекохмаробілі, морськодносині, 
справдіжахливочорні, поливогазонозелені, заходосонцяжовті: розлітаються в 
усі боки. Робочий куточок митця має вигляд первинного хаосу. Між тим, 
замість того аби з того безладу елементів виринув новий світ, вся плутанина 
дедалі більше ускладнюється й остаточно набуває невиправного вигляду 
мазанини»33 [Петровић 2008: 71]. Своєрідний колір потрапляє навіть до назви 
розділу роману «Каталогізація високонебосинім чорнилом»34 [Петровић 
2008: 263]. На умовному перетині даного образного матеріалу відбувається 
частковий перехід принципу його колористики до образних конфігурацій, 
співмірних кольоровій синестезії в аналогізуванні відчуттів художника. Через 
невдалий творчий епізод персонаж «зрешечений болем, його малярський 
фартух скривавлений розрізанобуряковочервоною барвою. Очі видаються 

                                                           
33 «Крв ми тече сто на сат! – кличе он узбуђено <…> па широким потезима наставља да 
наноси боје на платно. Далекоблакбеле, морскодноплаве, башужасцрне, 
орошентравњакзелене, смирајсунцажуте: прште на све стране. Радни кутак уметника има 
изглед првобитног хаоса. Међутим, уместо да из тог нереда елемената изрони нови свет, цела 
збрка се све више компликује и коначно задобија непоправљив изглгед брљотине». 
34 «Каталогизација високонебоплавим мастилом». 
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заплаканими»35 [Петровић 2008: 71]. Згодом уже в героєвих почуттях 
«Драгорові слова <…> народжують втішні кольори. На нюанс 
веснянонебоблакитного спокійніший, він палить люльку»36 [Петровић 
2008, 72]. Воднораз і за враженнями наратора в художній реальності музичні 
«тони пахнуть тільки-но зазеленілим полем»37 [Петровић 2008: 97]. 

Привертає увагу й самобутній опис у романі процесу та якості співу. Дана 
екфраза зосереджується в образній сфері завсідниці символічного будинку 
Татьяни, яка в художній дійсності не говорила, натомість, усі можливості 
голосу втілювала в значущому й емоційному виспівуванні. За оповідачевим 
зізнанням, «ніхто ніколи не помітив слова на її устах <…> Вона говорила 
тривалістю й виразом погляду, умиротвореністю або неспокоєм рук, позою 
тіла <…> способом дихання <…> Говорила час від часу – піснею. Себто 
Мовчазна Татьяна інколи співала. Слова тих пісень були якоюсь іноземною 
мовою, і хоча ми не розуміли ані літери, нам здавалося, що на світі немає і 
ніколи не було кращого способу порозуміння. Татьяна співала так, що 
фужери для вина не могли витримати густини її голосу. <…> У думок 
виростали крила з наймальовничішим пір’ям. Люди виходили з себе. І таке 
інше… Татьяна співала величаво <…> нахилила назад голову й випустила 
голос. Вона дивилася в бік неба, на її округлому обличчі сяяла посмішка 
<…> а з її кремезного тіла народжувалася пісня <…> ми знали, що зорі 
збираються над нашим будинком через Татьянину пісню <…> Астрономічна 
обсерваторія з Белграда нещодавно відкрила дивовижний феномен – коли 
Мовчазна Татьяна співає, всі 88 сузір’їв сходяться на нашому небі <…> 
Йдеться про процес, відомий у сфері теорії музики – завдяки композиції, яка 
спостерігається, у слухача складається враження, ніби в ньому відбувається 
космос. Тому велика кількість світових авторитетів уважає: оскільки 
можливо, що в одній людині завдяки музиці зосереджується всесвіт, так само 
імовірно, що на одному небі, з тих самих причин, збираються всі сузір’я 
<…> і тепер <…> проглядається нова, дуже важлива нитка між людиною та 
зірками»38 [Петровић 2008: 68–70].  
                                                           
35 «... је изрешетан болом. Његова сликарска кецеља је окрвављена  пресеченацвеклацрвеном 
бојом. Очи му делују исплакано». 
36 «Драгорове речи <…> рађају утешне боје. За нијансу пролећнонебоплаве мирнији он пали лулу». 
37 «тонови миришу на тек улистало поље». 
38 «Нико никада није опазио реч на њеним уснама <…> Говорила је дужином и начином гледања, спокојем 
или немиром руку, положајем тела <…> начином дисања <…> Говорила је, с времена на време – песмом. 
Наиме, Ћутљива Татјана би покоји пут певала. Речи тих песама биле су на неком страном језику, и мада 
нисмо разумели ни слова, чинило нам се да на свету нема и никада није било бољег начина споразумевања. 
Татјана је певала тако да винске чаше нису могле да издрже густину њеног гласа <…> Мислима су расла 
крила од најживописнијих пера. Људи су излазили из себе. И све тако... Татјана је певала величанствено 
<…> забацила је главу и пустила глас. Гледала је пут неба, на округлом лицу јој је блистао осмех <…> а из 
њеног крупног тела рађала се песма <…> знали смо да се звезде окупљају изнад наше куће <…> због 
Татјанине песме <…> Астрономска опсерваторија из Београда је недавно забележила запрепашћујући 
феномен – када Ћутљива Татјана пева, свих 88 сазвежђа се окупи на нашем небу. <…> Реч је о процесу 
познатом у области теорије музике – захваљујући композицији коју прати, слушалац има утисак да се у 
њему догађа космос. Стога велики број светских ауторитета сматра: како је могуће да се у једном човеку, 
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У дискретному віддаленні лунає й окрема нота даного екфразису: 
«Татьянин голос був схожим на гірський потік, який летить попереду самого 
себе, перестрибує з каменя на камінь, піднімається вгору, різко падає, 
поглинає і переносить тисячі насіннячок світла, з яких десь удалині – зростає 
різнокольоровий сніп райдуги»39 [Петровић 2008: 164].  

Воднораз вивершується в романі опис музики та виконавства. 
Метафоризована екфраза помітна в образних інстанціях, організованих 
зображенням уміння одного з персонажів грати на музичних інструментах. 
«Ми уважно слухаємо  веселі або сумні композиції, які Богоміл на кларнеті 
виконує (принаймні нам це здається) так, що бур’ян порожнечі одразу вщент 
в’яне <…> ті мелодії сильно вражають або злегка заколисують. Але всіх нас 
завжди зворушує спосіб гри на інструменті <…> Після кожних кількох тонів 
кларнетисти вдихають повітря, аби могли продовжити. <…> Коли Богоміл 
грає, змальований шум не такий уже й нечутний. Він схожий на подих 
людини у відчаї. Він – ніби якась величезна жертва, яку конче потрібно 
принести, аби музика тривала <…> так Богоміл своїм кларнетом покращує 
земний простір <…> вночі він цю важливу роботу продовжує на вулицях 
Передмістя. Крокує від перехрестя до перехрестя і грає так, ніби розтлумачив 
найдавніший нотний запис, запис настільки давній, що невідомо, чи він 
з’явився в добу міфу, чи то в добу історії. Те, що він на вірному шляху, 
підтверджує небо – дощем благословляє його зусилля. Під соковитими 
краплями музика визріває, мелодії буяють»40 [Петровић 2008: 96–97]. І в 
умовних виносках даний опис оздоблюється приміткою: «Все  ж було б дуже 
помилковим ототожнити музичність із красою. Гармонійні риси обличчя 
певної особи не гарантують її музичності. Часто й зовсім навпаки. Без 
музичності (яку так добре відчуваємо і так важко описуємо) краса була б 
лише своєрідною особливістю, визначеною сумнівними закономірностями 
естетики»41 [Петровић 2008: 145].  

                                                                                                                                   
захваљујући музици, окупи васиона, тако је вероватно да се на једном небу, из истих разлога, сакупе сва 
сазвежђа <…> и сада <…> назире нова, веома важна нит између човека и звезда». 
39 «Татјанин глас беше сличан планинском потоку што лети испред самог себе, одскаче с 
камена на камен, диже се увис, нагло пада, пршти и носи хиљаде семенки светлости, од којих, 
негде у даљини – ниче разнобојни сноп дуге». 
40 «са пажњом слушамо веселе или тужне компотиције, које Богомил на кларинету изводи (бар се нама 
чини) тако да коров празнине сигурно намах вене <…> те мелодије снажно потресају или благо уљуљкују. 
Али, све нас, увек погађа начин свирања на инструменту <…> После сваких неколико тонова кларинетисти 
удахну ваздух како би могли да наставе. <…> Када Богомил свира, описани шум није баш нечујан. Он личи 
на удисај очајника. Као нека огромна жртва коју треба нужно приложити да би се музика наставила <…> 
тако Богомил својим кларинетом улепшава земаљски простор <…> ноћу овај важан посао наставља и по 
улицама Предграђа. Корача од раскрснице до раскрснице и свира баш као да је растумачио најстсарији 
нотни запис, запис толико стар да се не зна да ли је настао у доба мита или у доба историје. Да је на правом 
путу потврђује небо – кишом благосиља његов труд. Под сочним капима музика зри, мелодије бујају». 
41 «Ипак, било би веома погрешно поистоветити музикалност са лепотом. Складне црте лица 
неке особе нису и гаранција њене музикалности. Често је и управо обрнуто. Без музикалности 
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Зрештою, Петровичів роман оздоблений і екфрастичним зображенням 
звуків немузичної природи. Вони зосереджені в образному пункті, 
пов’язаному зі своєрідним екскурсом в осмислення фаталізму, орієнтованим 
на стан напруги картяра, який грає в пасьянс і дослухається до символічних 
ознак власне рішення долі щодо його успіху або невдачі. Саме такими 
ознаками й виявляються навколишні звуки. «Спочатку голоси людей, 
звивистий шепіт, хрусткі кроки, сміливі викрики, сміх… Потім громихання 
машин і зім’ятої землі, приглушені удари молоточками, звуки руйнування. 
Потім ніби дрижать стіни. Мить тиші. Тоді дощ падіння уламків. Спершу 
далекий, а потім усе ближчий і ближчий. Потім усе повторюється раз, двічі, 
тричі… Вже коли слух звик до монотонного повторювання, коли 
допитливість переважає страх, сильнішає відлуння. Ніби під скрип дверей 
закриваються всі входи і виходи. Ніби під тріскіт віконного скла ламаються й 
усі краєвиди. Ніби разом зі стінами руйнуються й тріщини, в які 
відкладаються спогади. Ніби замість дощу впалих уламків зі стогоном 
розпорюється небо <…> І якщо з-під карти доринають такі звуки, то краще її 
й не перегортати»42 [Петровић 2008: 224–225]. 

Риси гіпотипозису помітні в розділі «Розташування деяких предметів у 
будинку без даху»: «У нашому домі існують два головні дзеркала: Західне й 
Північне. Обидва знаходяться у кімнаті для зборів, почеплені на стінах згідно 
з відповідними частинами світу. Західне дзеркало слугує для спостереження 
над брехнею та істиною <…> Північне дзеркало <…> деколи таїло минуле, 
деколи приховувало майбутнє»43 [Петровић 2008: 40–42]. Воднораз не 
позбавлені репрезентативності й інтертекстуальні апелювання до поетики 
оніричного мотиву в творчості М. Павича, названого Петровичем «істориком 
езотерії» [Петровић 2008: 27], і до постаті Петровичевого колеги-сучасника 
С. Басари [Петровић 2008: 144], до біблійних мотивів, насамперед до 
символу Вавилонської вежі [Петровић 2008: 141], а також до осередків 
світової культури: Музею скла з Мурано, музею Прадо, монастиря 
Грачаниця [Петровић 2008: 17–18] і скарбів світового мистецтва, наприклад, 
кінематографу згадкою Джорджа Сідні й стрічки «Театр на воді» [Петровић 

                                                                                                                                   
(коју тако добро осећамо, али тешко описујемо) лепота би била само самосвојна особина 
одређена сумњивим законитостима естетике». 
42 «Прво гласови људи, војугав шапат, хрскави кораци, смело довикивање, смех... Затим тутањ 
машина, земље која се гужва, тмуло ударење чекићима, звуци рушења. Потом као да зидови 
клецају. Тренутак тишине. Онда киша пâда црепова. Спрва далека, па све ближа и ближа. После 
се све понавља, једанпут, двапут, трипут... Већ у доба када се слух навикао на уједначено 
понављање, када радозналост претеже над страхом, још јача јека. Као да се уз шкрипу врата 
затварају и сви уласци и изласци. Као да се уз прасак прозорских стакала ломе и сви видици. Као 
да се уз зидове руше и пукотине у које се одлажу сећања. Као да се уместо кише опалих црепова 
уз јаук пара небо <…> Допиру ли такви звуци испод карте, боље је да се она и не окреће». 
43 «’Распоред неких предмета у кући без крова’ У нашем дому постоје два главна огледала: 
Западно и Северно. Оба се налазе у соби за окупљање. Окачена на зидове према 
одговарајућим странама света. Западно огледало служи за посматрање лажи истине. <…> 
Северно огледало <…> некада би оно тајило прошлост, некада крило будућност». 
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2008: 65], літератури – апелюванням до твору «Сад із розгалуженими 
стежками» Х. Л. Борхеса [Петровић 2008: 73]. 

Описом звуків вибудовується також екфрастичне поле Петровичевого 
роману «Осада церкви Святого Спаса» («Опсада цркве Светог Спаса», 1997). 
Даною замальовкою оздоблене образне втілення непорушного духовного зв’язку 
знакових образів роману – великого жупана, а згодом і короля середньовічних 
сербських земель, державотворця та засновника правлячої династії Неманичів 
Стефана Немані (після зречення престолу й прийняття постригу – Симеона) і 
його сина Растко (після постригу – Сави), видатного церковного служителя і 
культурного діяча. Поява монаха Симеона в синовому сні, увиразнена в розділі з 
красномовною назвою «Срібне зерня й пояс звуків»44 [Петровић ІІ 2008: 16], 
супроводжується цілою гамою метафоричного звучання. «Місяць скрипнув на 
небі. <…> Вітер Війорог шелестінням уплівся в гілки дерев. <…> Почулися 
крики, брязкіт амуніції царських караульних. <…> Далекий гомін <…> 
голосніше затупотів – усе міцно стиснувши у візерунчастий пояс часу»45 
[Петровић ІІ 2008: 17]. Саме цей пояс, вартий згадки про символічне батькове 
віщування, Сава бачить наступного ж дня в середмісті. Саме там розташувалася 
головна площа, «доволі рясно наповнена вигуками продавців пташок, сушених 
фініків, байдикування, дубленої шкіри, бальзамів, вовни, млинків для перцю, 
удаваних і справжніх реліквій. Раптом серед стількох голосів він помічає 
мовчазного на вигляд сліпого старця, на його руках, немов єдиний товар – 
візерунчасний пояс із пряжі довгої настільки, скільки існує звуків від смеркання 
до світання <…> – Подивись, яка це риба! <…> – Розгадую загадки <…> – 
Книга! <…> – Кориця! – Мірро! – Алое! <…> – Бобова мука! <…> – Новини з 
царських доріг! – Віслюкові копита! <…> – Старче, яка ціна твоєї роботи? – 
запитав Сава, лишень пробився поміж стількох вигуків. <…> – Мені потрібне 
надійне слово від тебе і твого роду»46 [Петровић ІІ 2008: 19–22].  

У даному романі, подібно до «Атласу…», так само фігурує опис співу. Він 
виважує епізод, присвячений історії менестреля Жофрея, позбавленого жодних 
музичних здібностей, який вимолив собі здатність до вокального виконавства. 
«Зміну він відчув на світанку. Спершу його внутрішній голос став 
мелодійнішим. А тоді він і заспівав так гарно, як і найкращий трубадур лише 
мріє. То були <…> пасторалі – немов джерельна вода, тенсони – як чисті 

                                                           
44 «Сребрно зрневље и тканица звукова». 
45 «Месец шкрину на небу. <…> Ветар Вијорог се шушњем сплете у гране дрвећа. <…> 
Зачуше се повици, звека опреме царских стражара. <…> Далеки разбој <…> гласније 
заштропота – све тврдо збијајући у тканицу времена». 
46 «подобро испуњен надвикивањем продаваца птица, сушених урми, зјала, штављених кожа, 
мелема, вуне, млинова за бибер, лажних и правих реликвија. Одједном, сред толиких гласова, он 
опази слепог старца ћутљивог изгледа, а на његовим рукама, као једину робу – тканицу од пређе 
дуге колико има звукова од сумрака до свитања. <…> - Види ове рибе! <…> - Решавам загонетке 
<…> - Књига! <…> - Цимет! Измирна! – Алој! <…> - Брашно од боба! <…> - Вести са царских 
друмова! <…> - Магарећа копита! <…> - Старче, колика је вредност твога рада? – упита Сава 
чим се пробио између толиких узвика. <…> - Тражим тврду реч од тебе и твога рода». 
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струмки, шансони – наче гірські потоки»47 [Петровић ІІ 2008: 285]. Поряд із 
оприявленням аудіоефектів загальне екфрастичне поле роману поділяє і 
соковитий опис малярських пігментів, із якими в художній дійсності роману 
працювали майстри іконопису при оздобленні зведеного Савою монастиря на 
різних етапах існування споруди. «Аби фарби не підсихали, кожну шкаралупку 
окремо огортали щойно зібраними річковими травами. Тут опинилися 
переливи для цілої райдуги – білила, марена, індиго, цикорій, чорне вугілля 
<…> лазурь, кіноварь, ізумрудний зелений, блакитний і кармін»48 [Петровић ІІ 
2008: 66]. Саме вони, хоча й за інших обставин, знову з’являються в художній 
дійсності, коли «принесли білила, марену, лазурь, блакитну, <…> кармін, 
цикорій <…> аби світлом затулити навалу морока»49 [Петровић ІІ 2008: 358]. 

Роман урізноманітнюється й інтермедіальністю. У його підрозділі «Ніч» 
автор вдається до графічної візуалізації непроглядності нічної темряви: у 
художній матерії роману з’являються сторінки без тексту з контурним 
означенням його передбаченого розташування, яким переконливо втілюється 
значуща відсутність [Петровић ІІ 2008: 306–307]. Аналогічний прийом 
з’являється й у фрагменті твору, зосередженому на оприявленні мови без слів, 
коли промовляння персонажів перетворюється «на якусь шепіт-оповідь, на  
німе мовлення»50 [Петровић ІІ 2008: 306]. У даному випадку промовиста 
нестача оприявнюється пустотами без тексту й без будь-яких графічних 
позначок – їхнє місце заступають порожньо білі простори окремих сторінок 
[Петровић ІІ 2008: 306–307]. Ідентичним рішенням вибудовується й зміст 
розділу «Сороковий день» і його єдиного підрозділу під назвою «Від усього 
більше нічого не лишилося, навіть для оповіді»51 [Петровић ІІ 2008: 393–394]. 

І, власне, зверненням до постатей, уславлених в сербській минувшині, 
безумовно позначається й актуалізація національної історії як прототексту, 
показова для визнання в романі образного поля, співмірного 
інтертекстуальності. До нього слід долучити й помітний в архітектоніці 
роману розподіл змісту за частинами з назвами «Книга перша» з 
продовженням до дев’ятої, і в їхніх берегах – за розділами, названими 
«Перший день» – і так до сорока. Даний прийом співвідносится із 
символічними для Біблії сорока днями й дев’ятьма книгами, де так само 
видніє інтертекстуальна алюзія – наразі до біблійного прототексту. 

До відповідності імагологічній стратегії компаративістики вочевидь 
спрямовується образний план, забарвлений згадкою про Київ у смислі 

                                                           
47 «Промену је осетио у свитање. Прво му је унутрашњи глас постао мелодичнији. А онда је и 
запевао тако лепо како и најбољи трубадур само сања. Биле су то <…> пастуреле као врела, 
тенцоне као издани, шансоне као горски потоци». 
48 «Да се боје не осуше, сваку су љуштурицу  посебно обавијали свеже узабраним поточним 
травама. Нашло се ту за читаву дугу прелива – белила, црвленца, чивита, жућенице, чернила 
<…> азура, киновара, празелени, мора <…> и гримиза». 
49 «донеше белила, црвленца, азура, мора <…> гримиза, жућенице <…> да светлом затисну навалу мрака». 
50 «на неку шапат-причу, на нем гововр». 
51 «Четрдесети дан. І. Од свега није више ништа остало, ни да се приповеда». 
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символічної позначки одного з кордонів ареалу формування прогресивного 
середньовічного державотворення [Петровић ІІ 2008: 293]. Крім того, певні 
епізоди доцентровані образами болгар, венеційців, французів, греків, 
візантійців, імагологічно відтіненими, хоча й позбавленими етноіміджевих 
забарвлень на користь історіографічних рис. 

У Петровичевому романі «Крамничка ‘З легкої руки’» («Ситничарница 
‘Код срећне руке’», 2000) з-поміж образних відповідників екфразису в 
художній дійсності, безумовно, вияскравлюється пронизливий і витончений 
опис звукового фону белградського життя. «Дощова столична ніч була 
просякнута звуками хляпання кроків запізнілих перехожих або ревом 
автомашин, які поспішають іще до того, як щось відбудеться, розвести 
завтрашні випуски газет, а в барабанному стукоті крапель знову чулося 
невблаганне потріскування кобальтового чайного сервізу, розмальованого 
золотими сузір’ями» [Петрович 2017: 31–32].  

Видається самобутнім помітний у «Крамничці…» опис, вартий 
ідентифікування в поняттєвих берегах власне літературного екфразису. 
Йдеться про опис у Петровичевому романі певного творчого тексту, за 
перебігом подій опублікованого невеликим накладом. Воднораз і він рясніє 
низкою різних інших вагомих красномовних описів, наразі так само 
рівноцінних проявам екфразису. Даний організаційний принцип повторює 
той порядок, де опиняється свого роду екфразис екфразису. Його 
архітектурний аспект орієнтований на оприсутнення будинку, намріяного й 
змальованого автором цього тексту, персонажем на ім’я Анастас Браніца, для 
коханої ним Наталі Увіль. У зображених в «Крамничці…» Анастасових 
рукописах, адресованих до Наталі, описується «двоповерхова вілла з двома 
невисокими одноповерховими крилами, схожа на великого птаха, що 
збирається злетіти <…> в архітектурі <…> кожен окремий елемент фасаду, 
безсумнівно, був справжнім маленьким шедевром будівництва. Ціла дельта 
стежок утворювалася перед мармуровими колонами портика, одразу за ними 
двостулкові вхідні двері з парою бронзових молоточків у формі жіночих 
долонь із видовженими пальцям, ліворуч і праворуч можна було піти також 
широкими сходами, які охоплювали будинок, уздовж огорожі, прикрашеної 
кам’яними вазами, а потім, зробивши півколо, потрапити на велику терасу, 
плато, на яке виходили всі приміщення другого поверху. Як видно з кількості 
вікон і дверей, можна було зробити висновок, що будинок на другому 
поверсі має з десяток кімнат. Численні стоки та фризи пожвавлювали світло-
темно-жовті поверхні фасаду. <…> Точно по осьовій вертикалі центральної 
частини вілли біля столика й чотирьох виготовлених із кутого заліза стільців 
стояла драбина, притулена до стіни, щоб можна було дістати до трикутного 
фронтону. Вінець даху прикрашали розташовані через рівні проміжки фігури 
восьми плечистих атлантів з піднятими розведеними руками, долоні яких 
були повернуті вгору – здавалося, що вони тримають усі вісім сторін світу» 
[Петрович 2017: 76–77]. Анастас «розпочав переговори із шанованими 
проектантами <…> наполягав лише на тому, щоб проектанти задумали віллу, 
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якої ніде більше немає. <…> Анастас почав отримувати ескізи на 
прозороблакитній кальці й старанно, докладаючи великих зусиль, 
перетворювати лінію за лінією на слова, речення. Тільки на опис фундаменту 
він витратив п’ять листів по вісім сторінок кожний, а щоб усі ті будівельні 
деталі не надто втомлювали Наталі Увіль, він одночасно почав закладати 
довкола сад» [Петрович 2017: 168–169]. «Усе, абсолютно все всередині 
вілли, як і зовні, було зроблено з найбільшою увагою та старанністю. На 
першому поверсі містилися хол із широкими сходами, що обіймали його з 
обох боків, велика їдальня й салон у правому крилі, а також кімната в лівому, 
яка слугувала як невеличкий бальний зал або як музичний салон, про що 
свідчила арфа, поставлена в центрі» [Петрович 2017: 220].  

У цьому вимірі поетики роману присутні й описи кольорів, якими 
підкреслюється ряхтіння рослин, змальованих у книзі, написаній Анастасом 
та прочитаній одним іншим персонажем – студентом-філологом Адамом 
Лозаничем, і таким чином розжеврюється весь розшарований художній світ. 
У розшарованій конструкції Петрович вдається до цілої «киплячої палітри». 
Тут «червоні, пурпурові, жовті, блакитні, зелені відтінки, увиразнені 
фактурою: блискучою гладкістю, борошнистою волохатістю, столітньою 
поморщеністю. Далекі, у перспективі ще яскравіші кольори, які <…> дають 
глибину» [Петрович 2017: 71–72]. До того ж деінде зустрічається й 
своєрідний «бірюзово-зелений-трохи-наближений-до-благородно-блакитного 
<…> відтінок» [Петрович 2017: 221]. Наразі оптичним принципом 
подвійного унаочнення в поєднанні з фрагментованістю самого опису й 
дистанційованістю цих фрагментів у структурі роману оприявнюється 
візуально об’ємний, поліхромний і просторово осяжний об’єкт, рівнозначний 
ключовому хронотопу твору. 

Дані екфрази помітно збагачуються дотичним їм музичним екфразисом із 
нерозповсюдженим референтним змістом – описом музичного інструменту і 
його звукотворення – арфи, збереженої в музичному салоні цього будинку, який 
наповнює зміст описаного в «Крамничці…» рукопису. Вона «була досі 
стрункою, але через багатолітні протяги мала жалісно розстроєні струни» 
[Петрович 2017: 220]. Крім того ж, «форму трикутної рами. Невелику основу чи 
п’єдестал для  педалей <…> З основи строго вертикально росла порожниста 
колона, прикрашена рослинними мотивами, особливо біля верхівки, яку 
називають  головою, виконаної на кшталт корінфських колон. Під кутом до 
основи простягався резонаторний корпус, знизу заокруглений, виготовлений, 
мабуть, із палісандра, з п’ятьма прорізами, голосниками. Верхня частина 
резонаторного корпусу, дека, з ялинового дерева, а посередині в неї була 
вставлена вузька планочка з дірочками, крізь яку протягалися натягнуті й 
закріплені за допомогою кілочків струни. Але своїм поетичним виглядом арфа 
найбільше завдячувала шийці, третій, верхній стороні, яка поєднувала колону з 
резонаторним корпусом і яка була вигнута у формі лежачої літери S. Крізь 
шийку протягалися кілочки. Одне ціле із шийкою утворював міст, де була 
верхня частина механізму, пов’язана через порожнину колони з педалями на 
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підніжці. Натискаючи на педалі й відпускаючи їх, за допомогою системи 
мідних коліщаток можна було отримати по три тони різної висоти. Основна 
настройка арфи – за до-бемоль-мажорним звукорядом. Якщо всі педалі в 
середньому положенні, отримується до-мажор, а в нижньому – до-дієз мажор. 
Комбінація різних положень окремих педалей може дати будь-яку іншу гаму, 
крім хроматичної. Діапазон тонів арфи – шість із половиною октав. Загальна 
кількість струн – сорок вісім. Усі струни ноти до червоного кольору, а ноти фа – 
синього. Одинадцять найнижчих і водночас найдовших басових струн мають 
шовкову основу, обмотану срібною ниткою. <…> Отак <…> було чути <…> 
час від часу – тремтіння струн, коли хлопець глибоко вдихав або видихав 
повітря в плетиво інструмента… <…> Нарешті настав час висловити 
невисловлене – музику. <…> злиті, швидші або повільніші глісандо. <…> 
виконання компактних акордів у короткому, швидкому звучанні, яке називають 
arpeggiato. І тони акордів, що звучать одночасно, різко, strappato. І тихі, ліричні 
флажолети. Зупинку вібрування струн безпосередньо після доторку, після чого 
виникають стакато-тони. Lasciar vibrare, якщо бажаєте, щоб одна струна або 
кілька вільно звучали до свого природного затихання. Спосіб гри bisbigliando, 
тобто поперемінними доторками, до м’якшого шепоту. І безпосередньо поруч із 
резонаторним корпусом, alla cassa, коли звуки гостротою нагадують звучання 
клавесина. Потім con sordino, короткий, шелесткий тон, який можна отримати 
тоді, коли вітер вплітає поміж струни принесену звідкись смужку паперу. 
Timpanato, повними, різкими ударами по групі струн, що створює глухий звук, 
подібний до звуку тимпана. <…> Музика ставала дедалі повнішою. <…> Із 
наближенням ранку вітер разом із музикуванням  на арфі ніби почав вводити й 
інші інструменти: з різних боків то лунав заклик кларнета чи приглушений 
фагот, то гриміли сурми, то вступав екзотичний гобой і дедалі злагодженіші 
смичкові, у них навіть уплітався людський голос, від річки доносилося гурчання 
фортепіано, а на самому світанку, коли в саду почали прокидатися птахи, звуки 
переросли у справжній  концерт для флейти та арфи, так схожий на натхненні 
композиції Моцарта…» [Петрович 2017: 295–298]. 

Слід зауважити, що саме художній досвід Г. Петровича збагачує 
сербський романний дискурс рельєфним розрізненням суто музичного й 
загальнішого – звукового екфразису.  

Між тим, поле літературного екфразису посутньо урізноманітнюється 
описами, співмірними прикметам гіпотипозису. Одним із них, 
вимальовується побутовий інтер’єр будинку, описаного Анастасом 
Браніцею. «Різноманітні меблі, гармонійно скомпоновані в гарнітури 
відповідно до стилів, а подекуди ніби насильно розпаровані, східні килими, 
інкрустований паркет, водоспади драпувань, елегантні свічники, полум’яні 
гобелени, червоні шпалери ‘помпея’, картини, всі, як одна, виконані 
пастеллю, великі й малі дзеркала з іще більшим різноманіттям предметів, які 
в них відображалися, мармурові консолі, хромовані клямки й замкові отвори, 
прикраси зі скла або порцеляни» [Петрович 2017: 221]. Тлумачна якість 
описів із наполегливим твердженням, що «усе було підібрано з очевидною 
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особливою увагою» [Петрович 2017: 221], переконує у призначенні цих 
образних фрагментів, рівноцінних стратегіям компаративістики, створенню в 
багатовимірному світі «Крамнички…» особливої атмосфери, прохопленої 
почуттям ніжності й самовідданої любові. 

Гіпотипозис помітний і в художній реальності самого Петровичевого 
роману – поза дійсністю описаного в ньому тексту. Інший посутній опис 
зображує приватну бібліотеку ключової дійової особи роману Наталії 
Димитрієвич. Дане приміщення виявляється одним із осередь стрижневих 
образів роману – книг, чиє читання потрапляє до магістральної подієвої канви 
роману. «Кімната просто збирала у зграї блиски; у східній стіні мала 
величезне вікно, а кожна з п’яти стулок була поділена на дев’ять однакових 
полів, тому через велику кількість віконечок її можна було порівняти з 
оранжереєю ботанічного саду, в якому замість рослин ростуть книжки <…> 
враження саду створювали й густі парості заголовків, які вилися вздовж 
кожної вільної п’яді решти стін, від незастеленої підлоги, власне, паркету, що 
розсохся, майстерно викладеного у фантазійній інкрустації всіх нюансів 
червені, аж до по-старовинному високої стелі з тінистими кутами. Узори 
розквітлих заголовків, які з першого погляду не вдавалося розрізнити. 
Книжки були переважно у двох і більше однакових примірниках <…> 
розкішні видання англійською та іншими іноземними мовами на окремій, 
заскленій вертикалі поличок, видання, схожі на якісь екзотичні, заморські 
рослини <…>. Щоб дотягнутися до найвищих рядів, була пересувна драбина 
<…>. Крім того, цьому враженню могло сприяти й неочікувано скромне 
умеблювання, власне, плетені стільці з лози, з високими спинками й 
бильцями. Лише чотири садові стільці, недбало поставлені біля торшера з 
пергаментним абажуром, і легенький столик із різьбленими ніжками, що ніби 
залишився від якогось іншого меблевого гарнітура. Овальний столик 
розміром, достатнім для вази із завжди свіжим букетом мімоз, бузку, троянд 
або отих яскраво-рудих осінніх квітів, відповідно до пори року, достатнім для 
того, щоб подати чай, покласти на нього окуляри або книжку, яку читаєш. До 
того ж на єдиній не зайнятій полицями стіні, над низькою пічкою, 
викладеною кахлями вічнозеленого кольору, висів годинник із гирями у 
формі шишок, з такими повільними стрілками, що потрібен був час, аби 
встановити, чи є пульс у цього механізму <…> старі, закриті іншими томами 
видання <…> позолочені корінці й канти, глибоке тиснення декоративних 
паростей, дрібнесенькі пори гравюр, павутинки віньєток, палітурки всіх видів, 
від простого шершавого картону зі скалками дерева, шабатурок зі звичайного 
американського полотна аж до блідо-рожевого шовку та зріло-бордового 
оксамиту, а навіть і до романтичних обкладинок із накрохмаленого кроше, до 
королівських оправ із червоної сап’янової шкіри» [Петрович 2017: 36–38]. 

Нарізним описом змальовується й помешкання (де, власне, розташована 
ця виплекана бібліотека), нашвидкоруч підготовлене до відсутності його 
господині, Наталії Димитрієвич, закоханої на все життя в Анастаса Браніцу. 
«Усі світильники в помешканні, крім торшера біля них, вимкнені. <…> 
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Примарно біле полотно накинуте на інші стільці. Виявилося, що в комодах та 
шафах є якраз стільки простирадл, скільки потрібно, аби накрити всі частини 
меблевого гарнітуру. Різноманітні келихи, що залишилися в серванті у 
вітальні, перевернуті донцем догори, щоб у них не збиралася пилюка. Кришка 
грамофона опущена, платівки витерті й нарешті одягнуті кожна у свій 
конверт.  Воду у вазі з яскраво-рудими осінніми квітами нещодавно поміняли 
– ні в кого з них не піднялася рука викинути ще не зів’ялий букет квітів…» 
[Петрович 2017: 32]. У реальності «Крамнички…» саме так трапляється тоді, 
коли пані Димитрієвич «каже листоноші, що її не буде кілька днів. 
Відмовляється від молока, яке приносить молочарка. Накриває меблі білим 
полотном. Пакує багаж, ніби збирається в заморську подорож. Замикає двері 
на замок. А тоді сідає на плетений стілець і читає» [Петрович 2017: 273]. 

У романі письменник не уникає й образних рішень, рівноцінних 
імагологічній стратегії. З-поміж епізодичних персонажів помітно 
контрастують росіяни – емігрантка Паладія Ростовцева, яка символізує 
джерело витримки [Петрович 2017: 34], а також уособлення професійності – 
відряджений до Белграда фахівець зі спецпідготовкою Ґалін Ґорохов 
[Петрович 2017: 258–259]. 

Промовистими образами, співвідносними з імагологічною стратегією, 
збагачує досвід сербського роману помежів’я ХХ – ХХІ ст. твір Драгана 
Стояновича «Бензин» («Бензин», 2000) [Stojanović 2000]. У художній 
реальності значуща для імагології антитеза вимальовується зображенням 
світу, розкладеного «по різні боки» закону, деталізованим перманентною 
інверсією етичних оцінок злочинної та апріорі декриміналізованої сфер 
суспільства, доцентрованою образом юнака на ім’я Крле, здатного і на 
крадіжку, й на відчайдушну жертовність, коли порятунку від загибелі 
потребує незнайома йому дитина. 

У романі Ласло Блашковича «Коштовності Мадонни» («Мадонин накит», 
2003) в аспекті інтертекстуальності позначається структуротворча для 
роману алюзія, орієнтована на коло представників красного письменства та 
критики сучасної Сербії, і насамперед, на Воїслава Деспотова, і в цьому 
напрямі – на ширший ареал не лише мистецького, а й політичного дискурсу. 
Саме образний перегук із постаттю В. Деспотова стає найпереконливішим у 
відповідному імагології зіставленні, де опозиціоновані відчуженням реалії 
художньої дійсності, подібно до роману Д. Стояновича, так само опиняються 
«по різні боки», але критерієм розподілу наразі стає категорія «здорового 
глузду». Корельований із В. Деспотовим персонаж на ім’я Ладислав Деспот 
грою прикрого непорозуміння опиняється в товаристві інших колег-земляків 
у мікросвіті тюремної лікарні, чиї ґрати відділяють правопорушників-митців, 
які буцімто потребують оздоровлення, від ніби то адекватного, здорового, 
довкілля, де одна братовбивча війна заглушується іншою [Blašković 2003]. 

Епічне полотно Гордани Чир’янич «Дім у Пуерто» («Кућа у Пуерту», 
2003) відзначається гіпотипозисом суто побутових рис інтер’єру великого 
давнього приватного особняка в іспанському Пуерто, що став для героїні – 
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одруженої з іспанцем уроженки Сербії – другим домом, чия історія містить 
проекцію низки жіночих доль, сповнених страждань, випробувань і перемог. 
В описі переважає думка, ніби «враження теплоти й зручності у <…> 
будинку визначають його тканини: завіси, покривала, килими, наволочки 
<…> важкі ламбрікени з плюшу оливкового кольору посипані ледве 
помітними зірками зі шнурами, зачепленими по боках за латунні крючки 
<…>, декоративні крючки на стіні, з рожевуватими медальйонами з 
майоліки: дівчина в креноліні сидить у затінку гіллястого дерева, а лицар її 
серця стоїть біля неї з мандоліною. Цей дім колись вирував романтичними 
деталями, які безпомилково свідчили про жіночу руку й жіночий смак <…> у 
полудень <…> опускають жалюзі. Так зберігається свіжість будинку <…> 
картини, фурнітура й чохли на меблях. У великому салоні стіну, що виходить 
на вулицю, видовжують три водоспади портьєр, облямованих своїми 
зеленими драпуваннями: двома боковими затуляються скляні ніші, а середня 
спускається перед балконом <…>. Хуліта залишила повну шафу штор і 
чохлів для меблів, викроєних зимових і літніх покривал на ліжка, 
незакінчених декоративних наволочок, важких скатертин із оборками, 
розкроєних за мірою двох обідніх столів, метри й метри бавовни, шовку, 
атласу <…>. На окремих драпуваннях і покривалах залишилися в кутках, з 
оборотного боку, нашивки хімчистки»52 [Ćirjanić 2012: 12–13].  

Будинок був наповнений «прикрасами, сувенірами, простуватими й 
художніми фігурками»53 [Ćirjanić 2012: 16]. У чотиристворчастій вітрині в 
прохідній кімнаті між галереєю та великим салоном «у верхній заскленій 
частині стоять книги в шкіряній обкладинці, урочисто оформлені книги, на 
відміну від вдягнутих у скромні палітурки, які тісняться на грубих полицях у 
галереї. Нижня масивна частина вітрини має в центрі три широкі шухляди, з 
боків перепонки з дверцятами. Праві дверцята розбухли, важко 
відкриваються, й декоративна ручка на них тріснула»54 [Ćirjanić 2012: 34–35]. 

                                                           
52 «Utisak topline i udobnosti, u <…> kući, određuju njene tkanine: zavese, prostirke, tepisi, presvlake 
<…> teške draperije od maslinastozelenog pliša posutog jedva vidljivim zvezdama, s gajtanima 
zakačenim sa strane o mesingane kuke <…> stare ukrasne kuke na zidu, sa ružičastim medaljonima od 
majolike: devojka u krinolini sedi u hladu razgranatog drveta, a vitez njenog srca stoji kraj nje sa 
mandolinom. Ova kuća je nekad vrvela od romantičnih detalja, koji su nepogrešivo svedočili o ženskoj 
ruci i ženskom ukusu <…> u podne <…> spuštaju žaluzine. Tako se čuva svežina kuće <…>: slike, 
furnir i presvlake nameštaja. U velikom salonu, zid prema ulici izdužuju tri slapa zavesa, oivičena 
svojim zelenim draperijama: dva bočna zaklanjaju staklene niše, a središnji se spušta ispred balkona 
<…>. Hulita je ostavila pun orman zavesa i presvlaka za nameštaj, iskrojenih krevetskih prekrivača za 
zimu i za leto, nedovršenih ukrasnih jastučnica, teških stolnjaka sa suknjicama ukrojenim po meri dvaju 
trpezarijskih stolova, metre i metre pamuka, svile, atlasa <…>. Na pojedinim draperijama i krevetskim 
prekrivačima ostale su u uglu, s naličja, nalepnice radnje za hemijsko čišćenje». 
53 «ukrasima, suvenirima, zanatskim i umetničkim figuricama». 
54 «U gornjem zastakljenom delu stoje knjige u kožnom povezu, sve one svečano opremljene knjige 
za razliku od skromno ukoričenih koje se tiskaju na grubim policama u galeriji. Donji, masivni deo 
vitrine ima tri široke fioke po sredini, sa strana pregrade sa vratancima. Desna vratanca su nabubrila, 
teško se otvaraju pa je i ukrasna ručica na njima pukla». 
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Опис очевидно додає художній дійсності роману емоційного забарвлення 
довірливості, рідного світу. Власне, cпіввіднесений із белградським, 
іспанський світ, втілений будинком у Пуерто, виважує оригінальну 
імагологічну модель опозиції свого своєму, коли одне з них має стати чужим, 
– між якими, однак, потрібно зробити вибір, за остаточним рішенням героїні 
визначений на користь її історичної батьківщини.  

Переживання даної дилеми фоново відтіняється музичним екфразисом. 
Його змістом оприявнюється відвіданий героїнею під час бомбардувань 
сербської столиці й втриманий у її щемливих спогадах концерт її земляків – 
піаніста Деяна Синадіновича та оркестра Белградської філармонії. За описом, 
то був «Моцартів фортепіанний концерт сі-мінор і Патетична симфонія 
Чайковського, – пояснює героїня. – Звуки проникали крізь шкіру, наче світло 
крізь скло, не загубивши всередині жодної своєї властивості. Вони піднімали 
<…>, несли, тривожили, пестили і, таким чином наснаживши, 
перетворювали на звуки й мене саму. Вражаючі партії пришвидшували 
пульсацію крові, аби романтичні заспокоювали її і перетворювали на миро, 
яке розливалося по всьому тілу. Злиття з музикою відбувалося поступово й 
невимушено, непомітним переходом дійсності в сон, та, однак, і перетворена 
на звуки я не перестала бути собою. У мене виникало не враження втрати, а 
відчуття неочікуваної складеності <…> і мене на мить осяяла думка: музика, 
виконавці, публіка і я з нею творимо небачене, але єдине тіло. У світлі цього 
відкриття піаніст видався мені прозорим, майже безтілесним <…>. У такому 
піднесеному стані ми дочекалися симфонію, яка почала розвиватися 
сумливо, а потім нервово, з переплетінням безлічі звуків. У Моцартовому 
концерті оркестр був опорою для фортепіано <…>  і лише якусь арабеску 
<…> позначали фаготи, а потім альти, а потім скрипки… У залі шарувалися 
ледь відчутні зміни настроїв: тремтіння ставало екзальтацією, зачарованість 
– відчаєм. Ударні інструменти, струнні й духові віддавалися грі звуків, яка 
видавалася то ніжною єдністю, а то страшною боротьбою. Після трепетності 
центральних частин, драматичний Finale застав мене повністю 
непідготовленою. Беззахисною. <…> Оглушливі звуки, які символізували 
боротьбу за життя, викликали корозійну думку про дійсність поза 
концертним залом, беззаперечну і так само напружену, якою була  музика 
<…>. Кожне форте, яким гуркотів весь оркестр <…> перетворювалося на  
грім небесний, і я піднімала голову, аби побачити, як стеля концертного залу 
летить, розсипається вщент. Сцена повторювалася, в ритмі симфонії, аж до 
моменту крещендо, коли міцна плетениця жаху й краси розплелась у 
фатальну байдужість»55 [Ćirjanić 2012: 320–322]. 

                                                           
55 «Mocartov klavirski koncert u ce-molu i Patetična simfonija Čajkovskog. <…> Zvuci su <…> 
ulazili kroz kožu poput svetlosti kroz staklo, ne gubeći unutra nijedno svoje svojstvo. Podizali su 
<…>, nosili, uzburkavali, milovali, i ispunivši me tako pretvarali u zvuke i mene samu. Potresne 
partije su ubrzavale damaranje krvi, da bi je romantične utišale i pretvarale u miro koje se razlivalo 
svud po telu. Stapanje s muzikom odigravalo se postepeno i neusiljeno, u vidu neprimetnog 
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Творчий інтерес до образних рішень, співмірних напрямам, стратегічним 
для компаративістики, помітний також у творі Владимира Тасича «Дощ і 
папір» («Киша и хартија», 2004) [Тасић 2004], де вияскравлюються й 
домінують рішення, рівнозначні інтертекстуальності. В арсеналі її образних 
індикаторів видаються показовими й згадка роману «Мансарда», що 
засвідчує апелювання до роману Д. Кіша з тотожною назвою, і системна 
іронія, озвучена в називанні персонажів «лицарями сміттярського ордена» 
тощо. Між тим превалюють риси різноформатної взаємодії образного 
матеріалу твору зі знаковою системою музичного виду мистецтва – від 
екфрастичного опису музичних явищ, зокрема інструментів, до музичності 
цього образного матеріалу, визначеної ритмізацією художньої дійсності, яку 
слід помітити в зауваженому А. Татаренко проголошенні персонажами себе і 
всього свого життя «частиною якогось ритму» [Татаренко 2008: 61]. 

Рішення, актуальні для стратегій компаративістики – множинні дифузні 
повсюдні алюзії, передусім до музичного та спортивного прототекстів, 
урізноманітнюють роман Слободана Владушича – детективну комедію 
«Forward» («Forward: krimikomedija», 2009) [Vladušić 2009]. Так само 
розгалужену інтертекстуальну систему спостерігаємо в романі Франі 
Петріновича «Останній тлумач симетрії» («Последњи тумач симетрије», 
2005) [Petrinović 2005].  

Із перспективи стратегій компаративістики в дискурсі сербського роману 
набуває яскравості й досвід, який згуртував у своєму творчому доробку 
Владимир Пиштало. Видаються виразними його романи «Тесла, молодість» 
(«Тесла, младост», 2006) [Pištalo 2006] і «Тесла, портрет поміж масками» 
(«Тесла, портрет међу маскама», 2008) [Pištalo 2009], де цілком в 
імагологічному ключі не в останню чергу осмислюється проблема дослідника 
на роздоріжжі еміграції. Натомість інший роман В. Пиштала «Венеція: 
bildungsroman: книга метаморфози» («Венеција: bildungsroman: књига 
метаморфозе», 2011) вивершується в образній відповідності інтертекстуальності, 
актуалізованій апелюванням здебільшого до топосу карнавалу [Pištalo 2011]. 
                                                                                                                                   
prelaženja jave u san, a opet, pretvorena u zvuke to nisam prestala da budem ja. Nisam imala utisak 
gubljenja nego neslićenog usložnjavanja <…> da bi me u jednom trenutku zablesnula misao: muzika, 
izvođači, publika i ja u njoj, tvorimo nevidljivo ali jedinstveno telo. U svetlu tog otkrića pijanista mi 
se učinio  prozračan, goovo bestelesan <…>. U takvom, povišenom stanju, dočekali smo simfoniju 
koja je počela da se razvija tužno, pa nervozno, kroz preplet mnoštva zvukova. U Mocartovom 
konsertu orkestar je bio potpora klaviru <…> da bi se neku arabesku <…> markirali  fagoti, pa viole, 
pa violine... Nizale su se u dvorani jedva podnošljive smene raspoloženja: treperenja u egzaltaciju, 
ljupkosti u očajanje. Udaraljke, žičani instrumenti i duvački, predavali su se igri zvukova koja je sad 
delovala kao nežno zajedništvo, sad kao strašna borba. Nakon lepršavosti središnjih stavova, 
dramatično Finale zateklo me je potpuno nepripremljenu. Nezaštićenu. <…> Zaglušujući zvuci koji 
su sugerisali borbu za život, pobudili su korozivnu misao o stvarnosti izvan koncertne dvorane, 
nepobitnoj i isto tako napregnutoj kao što je bila muzika <…>. Svaki forte kojim je gruvao ceo 
orkestar <…> izobličavao se u prasak s neba i podizala sam glavu da vidim kako krov koncertne 
dvorane leti, rasprskava se u paramparčad. Prizor se ponavljao, u ritmu simfonije, sve do trenutka 
jednog krešenda kada se snažni preplet užasa i lepote raspleo u fatalnu ravnodušnost». 
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Він в імагологічному аспекті роману помітно долає дилему «Чужого», ріднить 
усіх завсідників і споглядальників Венеції в їхніх духовних шуканнях, але, 
натомість, накреслює позицію такого відчуження на грані карнавальної маски, 
за якою, зі спроможністю подивитися на світ іншими очима, «Свій» світ 
перетворюється, власне, на «Чужий» простір. У даних координатах автором 
осмислюються теми історії слов’ян і Середземномор’я, про що в одному з 
інтерв’ю розповідає В. Пиштало [Rajković 2011]. 

Істотний творчий досвід, показовий для корелювання зі стратегіями 
компаративістики, зосереджується й у романі Владислава Баяца «Хамам 
Балканія» («Хамам Балканија», 2008). Імагологічному напряму наразі сумісний 
розподіл персонажів на дві виразні когорти – історично дистанційовану до 
часів Середньовіччя (з-поміж яких привілеюється Махмед-паша Соколлі та 
архітектор Синан Юсуф) і хронологічно пов’язану із сучасністю (де лідерство 
зберігають два письменники: сербський, сам Владислав Баяц «із ініціалами 
В. Б.»56 [Бајац 2009: 32], та турецький – Орхан Памук [Бајац 2009: 78–79]). І в 
контексті даного відмежування вивершується образне втілення амбівалентної 
долі історичного персонажа Махмеда-паші Соколлі [Бајац 2009: 33–45] 
(згадуваної й І. Андричем на сторінках «Мосту на Дрині» – саме тим видатним 
сербським письменником, нобелівським лауреатом, чий дім-музей у 
теперішньому Белграді згадується в романі «Хамам Балканія» [Бајац 
2009: 241]). Власне, стосовно осмислення письменником цієї долі А. Татаренко 
концептуально зауважує на темі подвійної ідентичності «’потурченця’, 
визначного політичного діяча Османської імперії, і ’захисника сербів’, який 
відновив діяльність Печської патріархії» [Татаренко 2010: 471].  

У творі слід виокремити й своєрідну амальгаму образних інстанцій, 
зосереджених в одному з епізодів на відтворенні архітектурної споруди не 
виразністю слів, а місткою промовистою асоціацією із там само описаною 
виражальністю музики, вартою дефінітивного зіставлення з комплементарним 
сполученням екфразису та синестезії. У прагненні за персонажами, – 
вражається митець-наратор, – «я часто надихався тим, що бачив, більше ніж 
тим, що читав <…> стоячи міцно переді мною, переконливо перемагала 
величезна сила зведених будівель, які, подібно до інших, я додатково 
намагався описати. І не міг. Оскільки словами тут нічого не можна було 
зробити. Настільки величними порівняно з усім іншим <…> були перед 
очима ті живі картини, а особливо деталі, які їх створювали. Можливо, тут 
побачене й пережите єдналося в невідоме мені нове мистецтво. Якого не 
існувало. І не могло бути створено, бо творили його надто різні медіа. Як із 
хамама створити щось нове, аби це не була ані його фотографія, ані опис? Але 
було б мистецтвом <…> композитор Карл Дженкінс наприкінці вісімдесятих 
років двадцятого сторіччя, виходячи з традиції класичної музики, на якій і 
вчився, вніс до відомого тоді етностилю абсолютно нові елементи. Знаючи, як 
вправний і трохи хитрий творець нот, що, напевно, найбільше торкає душу 

                                                           
56 «онај, са иницијалима В.Б.» 
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інструмент, найподібніший людському голосу – віолончель, – він 
застосовував його рясно, але поряд із ним – і голос! Використавши традицію 
жіночого хорового акапельного співу, ту, з африканських племен, він переніс 
її разом із сольними фрагментами у розбудований ним формат <…> її він, як 
мені здалося, присвятив богу <…> Як Дженкінс перед своєю картиною бога, і 
я залишався зачарований перед однією із Синанових будівель <…> із часом я 
навчився будівлі розглядати як музику. Повністю виключався з реальності й 
бачив музику. Коли вступали смичкові (вже не кажучи про віолончель), 
відтінки набували все більшої широти, комплексність, зрештою, переростала 
в сущу простоту»57 [Бајац 2009: 253–255]. 

Із даним образним рішенням у романі резонує й відповідний стратегії 
згорнутого екфразису опис мечеті, збудованої волею Махмеда-паші Соколлі: 
«вона мала крутий дугоподібний вхід нагору у двір, через сходи, над якими 
була школа. Рішення складної проблеми великого нахилу ґрунту тепер 
виглядало таким простим! Синій колір плиточок переміг усі інші, які 
існували! Навчальні класи, подвір’я, сім невеличких куполів на даху мечеті, 
внутрішні атрибути для поклоніння – все виглядало скромно, але так, ніби 
зроблено з любові, а не з матерії»58 [Бајац 2009: 287–288]. 

Образну відповідність стратегіям компаративістики містять і романи 
Александра Гаталіци. Твір «Лінії життя» («Линије живота», 1993) [Gatalica 
1993] вибудовується втіленням перетнутих у світі мистецтва доль певних 
його представників: музичних виконавиць Надежди Міладінов, Мілени 
Павлович, музикознавця й композитора Яна Кшижевського, скульптора 
Павла Йовановича. Відрізняється оригінальністю редукування 

                                                           
57 «Тако сам <...> често био фасциниран оним што сам видео пре но оним што сам читао <...> 
стојећи тако стамено преда мном, убедљиво је побеђивала огромна снага направљених 
грађевина које сам ја, као и свако други, накнадно могао покушати да опишем. И да не успем. 
Јер речи им нису могле ништа. Те живе слике пред очима биле су толико величанствене у 
односу на све друго <...> а нарочито детаљи који су их сачињавали. Можда се ту спајало 
виђено и доживљено у неку нову уметност коју нисам познавао. Која није постојала. Која се 
није могла створити јер су је чинили сувише различити медији. Како од хамама створити 
нешто ново, а да то није његова фотографија ни његов опис? А да јесте уметност <...> 
композитор Карл Џенкинс крајем осамдесетих година двадесетог века, на традицији класичне 
музике којом се образовао, у тада познати етно стил модерне музике унео је сасвим нове 
елементе. Знајући, као сваки вешт и помало препредан творац нота, да можда најсуптилније 
додире са душом има инструмент који је најсличнији људском гласу – чело, те га је употребио 
обилато, али уз њега и – глас! Користећи традицију женског хорског акапела певања из 
Африке, оног племенског, пренео ју је заједно са соло деоницама у оквир који је изградио. 
Зато <...> ју је, како сам ја разумео, заправо посветио богу <...> Као Џенкинс пред својом 
сликом неког бога, тако сам и ја остајао очаран пред неким од Синанових здања <...> 
Временом сам научио да здања посматрам као музику. Потпуно бих се искључио из 
реалности, а музику бих видео. Кад би се јављали гудачи (о челу да не говоримо), тонови су 
стицали све већу ширину, комплексност је на крају прерастала у сушћу једноставност». 
58 «Imala je strmi, lučni ulaz nagore u dvorište, preko stepeništa iznad kojoeg je bila škola. Rešenje 
teškog problema velikog nagiba terena sada je izgledalo tako jednostavno! Plava boja pločica 
pobedila je sve druge postojeće! Učionice, dvorište, sedam omalenih kupola na krovu džamije, 
unutrašnjost za klanjanje – sve je izgledalo skromno, ali kao sačinjeno od ljubavi a ne od materijala». 
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екфрастичного напряму образної реалізації мистецького змісту з його 
підпорядкуванням іншим, метафоричним художнім рішенням – співмірним 
імагології. Посутні описи творчих процесів і здобутків представлені в романі 
лише фрагментами, сфокусованими виключно на суті виконавства. Один із 
них оприявнює гру на віолончелі. В невимовній напрузі віолончелістка 
Надежда Міладінов «у нервозному поспіху відкрила кришку футляра й 
відступила. Зовсім темного кольору віолончель лежала у футлярі <…> Явір і 
берест її передньої частини довго чекали, доки хтось знову заграє. Вона сіла 
на стілець і <…> почала грати. Спершу то зовсім не була музика, мелодія, 
але за мить <…> вона як ніколи раніше заграла все, що колись виконувала. 
Весь улюблений репертуар від Баха до Стравинського, грала без відпочинку, 
з надлюдською силою в повній темряві, перед порожнім підвалом. Вона не 
наважувалася припинити <…> Картини колишнього життя знову самі 
з’являлися перед її очима. <…> Кожна нова композиція, яку вона починала 
грати, вела її в інший край світу <…> Десь передніч вона уважно вивела 
останній піано звук, який подрібнився в тиші. То був завершальний тон 
Гендлевого Ларго. Уважно прислухалася. Ніщо не порушувало повного 
безголосся. Звук зник, а на його місці лишився лише односкладний шум 
цілковитої тиші. Вона стомлено підвелася зі стільця й зняла <…> С струну. 
Струна була доволі довга, аби скласти з неї петлю <…> Коли північ минула, 
Надежди Міладінов уже не було»59 [Gatalica 1993: 21].  

Інший екфрастичний фрагмент роману А. Гаталіци присвячується 
композиторській праці. Саме в ній змальовується «один тон, потім тиша. Ян 
Кшижевський даремно намагався звуками наповнити небезпечно 
поширювану в ньому порожнечу, але нова мелодія, яку він створював у 
муках, усе ще промовляла негармонійністю. У тій музиці не було ні ясного 
ритму, ані ясного послання. Декілька всохлих тонів він нерішуче занотував, 
але на письмі вони виглядали ще блідішими; індиферентними й заспаними 
<…> Він зупинився, прислухавшись до ворушіння тиші. Мить йому 
ввижався голос гобоя, який схлипував десь угорі, або фагота, який в’яло 
марширує, але ті звуки, нашептані тишею, з великою швидкістю 
проносилися повз нього, й тільки-но йому здавалося, ніби він їх чує, вони, 
нездійснені, тонули в морі без хвиль, <…> в океані його ненародженої 

                                                           
59 «u nervoznoj žurbi otvori poklopac kutije i ustuknu. Sasvim tamne boje, violončelo je ležalo u 
kutiji <...> Javor i brest njegovih lica dugo su čekali da neko ponovo zasvira. Sela je na stolicu i <...> 
počela je da svira. Isprva to nije bila nikakva muzika, nijedna melodija, no trenutak potom <...> kao 
nikad ranije zasvira sve što je nekad izvodila. Čitav voljeni repertoar, od Baha do Stravinskog, svirala 
je bez odmora nadljudskom snagom u potpunom mraku, pred praznim podrumom. Nije smela da 
prestane <...> Prikazi njenog bivšeg života ponovo su joj sami izašli prd oči <...> Svaka nova 
kompozicija koju je počinjala da svira vodila ju je u drugi kraj sveta <...> Negde pred ponoć pažljivo 
je izvukla poslednji pijano zvuk što se sitnio u tišinu. Beše to završni ton Hendlovog Larga. Pažljivo 
je oslušnula. Potpuni muk ničim nije narušen. Glas je nastao, a na njegovom mestu ostao je samo 
jednočlan šum potpune tišine. Ustala je umorno sa stolice i skinula <...> C žicu. Struna beše dovoljno 
duga da se na njoj napravi omča <...> Kada je ponoć prošla, Nadežde Miladinov više nije bilo». 
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третьої симфонії. Один тон, потім тиша… <…> Він повернувся до рояля й 
серед порожнечі розшматованих звуків, змучених уламків нової симфонії 
раптом згадав ту чарівну вечерю, коли до нього вперше озвалася його, тоді 
єдина, симфонія <...> Як того вечора гордовито грали музиканти... <...> тему 
починали два гобої, а перші скрипки <...> давали супровід на перший удар у 
такті, ніби рахували муки тієї ніжної миролюбної мелодії, яка подібно до 
павутинки сплелася над партитурою. Певної миті її переривали кларнети в 
октавах, але вона завжди швидко відновлювалася. Вже віолончелі взяли тони 
і їхній ніжній меланхолії додавали патину темномти й передчуття конфлікту 
в наступній частині. Пасма нечутних звуків зв’язалися в ціле, взяли його в 
обійми й почали щось ніжно йому шепотіти... <...> Ян Кшижевський вже 
заснув і тоді уві сні почав <...> якусь іншу музику <...> У ній ніби не було 
ритму й гармонії. Мелодія була переривчаста – фрагментована до 
найдрібніших частин. <...> Та мелодійна лінія ламалася, скорочувалася, 
ділилася, переривалася. Один мотив, у якомусь пекельному русі, мчав від 
одного до іншого інструмента. У творах сплячого Яна класична симетрія 
була полишена, оркестровка була прозорою, акорди легкими, інструменти 
вступали в унісон, звукові барви пасували одна іншій... <...> Йому здавалося, 
що він, зрештою, зміг скомпонувати вальс для тієї своєї – третьої симфонії. 
Тема була саме та, яку він найбільше любить <...>. Її починали скрипки, й 
була вона зовсім простою, але ясною, дзвінкою й неперервною: чверть із 
крапкою, потім швидка  низхідна тріола, знов та сама нота й висхідна тріола. 
Постійна зміна тріол і чверті з крапкою в супроводі фагота й горна цього 
разу на кожен останній удар у такті ясно підкреслювали ритм вальсу. Він 
повторив тему кілька разів <...> кожного разу в його голові звучав інший 
інструмент, нові грона нот, які несуть тему, й кожного разу мелодія 
здавалася йому дедалі кращою. <...> Невдовзі  сила нотної грози обрушилася 
на його голову. Ніби вся музика гуркітливо навалилась із приголомшливим 
шумом; його голова стала пероном, звідки вирушали й куди прибували 
музичні потяги <...> бароко, класицизму й романтизму <...> заграв оркестр: 
довгий монолог флейти, короткий вступ арфи й кларнета, за ними – побачена 
вві сні тема, яку грає ріг, і далі знову підхоплює флейта. Всього цього було 
достатньо, аби Ян втратив свідомість»60 [Gatalica 1993: 25–34]. Цей стан, 

                                                           
60 «Jedan ton, pa zatim tišina. Jan Kšiževski uzaludno je pokušavao da zvucima ispuni prazninu koja 
se opasno širila u njemu, ali nova melodija, koju je s mukom stvarao, još je progovarala neskladom. 
U toj muzici nije bilo ni jasnog ritma, niti jasne poruke. Nekoliko usahlih tonova kolebljivo je 
zabeležio, ali tako ispisani oni su delovali još bleđe; nezainteresovani i pospali <...> Zastao je 
osluškujući komešanje tišine. Na trenutak pričinio bi mu se glas oboe koja jeca negde visoko ili 
fagota što tromo maršira, ali ti zvuci došaptani tišinom velikom su brzinom promicali kraj njega i čim 
bi mu se pričinilo da ih čuje, oni bi se nestvarni utopili u more bez talasa, u <...> okean njegove 
nerođene treće simfonije. Jedan ton, pa zatim tišina... <...> Vratio se klaviru i sred praznine iskidanih 
zvukova, posustalih krhotina nove simfonije najednom se setio one omamljive večeri kada je prvi put 
odjeknula njegova, tada jedina, simfonija <...> Kako su te večeri zanosno svirali muzičari <...> temu 



* РОЗДІЛ  2  * 

 

 99 

безсумнівно, наблизив персонажа до трагічної загибелі [Gatalica 1993: 35]. 
Носій художнього зображення даної екфрази, між тим, фігурує в романі й в 
іншому образному матеріалі, наразі співвідносному із синестезією. У 
відповідному їй епізоді художньої дійсності композитор опинився «на порозі 
дивовижного музею, колекції опредметнених і застиглих звуків, досконалих 
силуетів, завмерлих у русі, між двома подихами <…> Він ходив коридорами, 
сухо осяяними голубуватим світлом, які пахли тим, що зазвичай, чується: 
пролитими чорнилами над останньою синкопою, паперовим дертям, що 
з’явилося в тому місці, де весь оркестр має маленьку паузу й … <…> із 
зусиллям він знайшов зал третіх симфоній. Він пах звуком <…> схожим на 
айву, яка всю зиму пролежала розкладеною на старій червонуватій шафі»61 
[Gatalica 1993: 27]. Виокремлена потрійна кольорово-ароматично-акустична 
синестезія деталізує значення схвильованості в осмисленні атмосфери події. 

Зрештою, фрагмент екфразису зосереджується й на появі скульптури. У 
даному епізоді художньої дійсності майстер «поволі скинув із себе одяг <…> 
потрібно було братися до роботи. Він почувався трохи ностальгічно, знаючи, 
що це остання скульптура, яку він створює, але <…> певною мірою вона була 
вже давно готова… <…> наступної миті його руки впевнено простягнулися за 
гіпсом і почали намазувати ним ноги. Цю справу він робив ніби 

                                                                                                                                   
su počinjale dve oboe, dok su prve violine <...> davale pratnju na prvi udar u taktu, kao da broje 
patnje te nežne, pomirljive melodije koja se poput paučine plete nad partiturom. U jednom trenutku 
prekinuli bi je klarineti u oktavama, ali se ona uvek brzo oporavljala. Već su violončela uzela tonove 
i njihovoj nežnoj melanholiji dodavala patinu tmine i naslućivanje sukoba u idućem stavu... 
Pramenovi nečujnih zvukova povezali su se u celinu, uzeli su ga u naručje i počeli nešto nežno da mu 
šapuću <...> Jan Kšiževski već je zaspao i tada je počeo <...> neku drugu muziku <...> U njoj kao da 
nije bilo ritma, ni harmonije. Melodija je bila isprekidana – fragmentacija do najsitnijih delova. <...> 
Ta melodijska linija se lomila, skraćivala, delila, prekidala. Jedan motiv, u nekom paklenom hodu, 
trčao je bezglavo sa jednog na drugi instrument. U delima snenog Jana klasična simetrija bila je 
napuštena; orkestracija beše prozračna, akordi lagani, instrumenti nastupaju unisono, zvučne boje se 
slsažu jedna do druge... <...> Činilo mu se da je konačno uspeo da komponuje valcer za tu svoju – 
treću simfoniju. Tema je bila baš ona koju najviše voli <...>. Počinjale su je violine i bila je sasvim 
jednostavna, ali jasna, zvonka i neisprekidana: četvrtina s tačkom, zatim brza triola nadole, ponovo 
ista nota i triola naviše. Stalna smena triola i četvrtina s tačkom, uz pratnju fagota i horni, ovoga puta 
na svaki zadnji udar u taktu, jasno su potcrtavali ritam valcera. Ponovio je temu nekoliko puta <...> 
svaki put u glavi zvučao mu je drugi instrument, novi grozdovi nota koji nose temu, i svaki put 
melodija mu se činila sve lepša. <...> Nedugo zatim silina notne oluje srušila se na njegovu glavu 
Kao da se sva muzika treskom obrušila uz zaglušnu buku: glava mu je postala peron odakle su 
polazili i gde su dolazili muzički vozovi <...> baroka, klasicizma i romantizma <...> orkestar je 
zasvirao: dugi monolog flaute, kratak prekid harfe i klarineta, zatim snena tema koju svira rog da bi 
je ponovo prepustio flauti. Sve ovo bilo je dovoljno da se Jan onesvesti». 
61 «na pragu čudesnog muzeja, zbirke opredmećenih i očvrslih zvukova, savršenih silueta 
zaustavljenih u pokretu, između dva daha <...>. Šetao je hodnicima koji behu šturo osvetljeni 
plavičastom svetlošću, koji mirisahu na ono što se obično čuje: na prosuto mastilo nad poslednjom 
sinkopom, na papirnu poderotinu na mestu gde čitav orkestar ima sasvim malu pauzu, na... <...> s 
naporom pronašao odaju sa trećim simfonijama. Ona je mirisala na zvuk <...> poput dunja koje svu 
zimu provode poređane na vrhu starog, crvenkastog ormanа». 
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холоднокровний убивця: поволі й без зітхань. <…> Він зосередив погляд на 
своїй нозі, яку легко обмащував товстими шарами. Кожну пору на нозі він 
постарався зберегти, кожну покрити однаковим шаром. Ця скульптура має 
бути просто чистим життям. <…> Він почав накладати гіпс саме на руки й не 
міг допустити, аби вони тремтіли. Кожну вену треба було показати <…>, 
кожен м’яз належало обережно витягти, кожну лінію, кожного нерва 
правильно торкнутися. То була зовсім нелегка робота, хоча модель була тут, 
перед ним, у ньому, біля нього <…> Гіпс на правиці вже зовсім ствердів, коли 
він вирішив поставити крапку на своєму ремейку <…> гіпс не зламався. 
Залишився твердим у товстих шарах. Лише той, що на голові, оскільки був 
найм’якішим, трохи викривився. То в Павла з’явилася <…> болісна гримаса. 
Власне, вона далa рисам його обличчя й загіпсованим очам найновіший 
нюанс, саме той, який роками привертатиме допитливих глядачів у музеї по 
цілому світу»62 [Gatalica 1993: 85–87]. Дана актуалізація мистецької роботи 
вбачається опорною універсальній для роману опозиції імагологічного штибу, 
де в статусі «Чужого», власне, й опиняється буття і в ньому – світ мистецтва, 
яким мотивуються трагічні й жертовні суб’єктивні доленосні творчі інтенції. 

У романі А. Гаталіци «Невидимі» («Невидљиви», 2008) [Гаталица 2008] 
відбувається помітний тотальний перенос акценту на образні рішення, 
співмірні імагології. Теми мистецтва зі свідомим апелюванням оповідача – 
полковника, фахівця з психоаналітики Дімітріє Герасимовича Герасима – до 
біографічних подій знайомих із ним особисто відомих майстрів Матісса, 
Дерена, Шагала вводяться в опозицію «Свій/Чужий», визначену їхнім 
оприявленим у романі контекстом лихоліть Першої світової війни та хвиль 
повсюдної еміграції. Істотне смислове посилення дане рішення набуває у 
посутньому для роману суміщенні зі співмірними інтермедіальності 
включеннями репродукцій написаних на початку ХХ сторіччя робіт згаданих 
майстрів [Гаталица 2008: 303–307]. Дана імагологічна проблематика глибше 
осмислюється в романі А. Гаталіци «Велика війна» («Велики рат», 2012). 
Численні дійові особи твору, співмірно імагології, в загальному переліку 
групуються за громадянством (Сербія, Австро-Угорщина, Франція, 
Британське Королівство, Німеччина, Туреччина, Росія, Італія [Gatalica 

                                                           
62 «polagano je skidao odeću <...> trebalo je poći na posao. Pomalo se nostalgično osećao znajući da je 
tо poslednja skulptura koju pravi, no <...> delimično ona već beše odavno gotova... <...> ruke mu 
sigurno posegoše za gipsom i poče da ga premazuje preko svojih nogu. Taj posao obavljao je kao 
krvoločni ubica: polako i bez uzdaha. <...> Pogled je upro u svoju nogu koju je lagano prevlačio debelim 
nanosoima. Svaku poru na nozi potrudio se da sačuva, svaku da prevuče jednakim slojem. Ova skulptura 
naprosto mora da bude čist život. <...> Upravo je na ruke nanosio gips i nije sme da dopusti da mu se 
tresu. Svaku venu valjalo je preparirati <...> svaki mišić treba brižljivo izvući, svaku liniju, svaki nerv 
pravilno dotaći. Nije to bio nimalo lak posao, iako je model bio tu pred njim, u njemu, oko njega. <...> 
Gips na drsnoj ruci već se bio gotovo stvrdnuo kada je odlučio da stavi tačku na svoje remek-delo <...> 
gips se nije slomio. Ostao je čvrst u debelim nanosima. Samo onaj na glavi, jer je bio najmekši, uspe 
malo da se skrivi. To je Pavle načinio <...> bolnu grimasu. Baš to crtama njegovog lica i gipsanim očima 
da najnoviju nijansu, baš onu koja će još godinama privlačiti znatiželjnike u muzeje širom sveta». 
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2012: 7–9]) і вияскравлюються в значно детальнішому й розлогішому 
контексті Першої світової. Винятком стає включений до твору ілюстративний 
матеріал – відповідні інтермедіальності вставки репродукцій архівних 
історичних фото із зображенням арешту Гаврила Принципа в Сараєві [Gatalica 
2012: 10], піаніста Поля Вітгенштейна перед одним із концертів для лівої руки 
1919 року [Gatalica 2012: 110], благодійної листівки сербських воїнів 1916 
року [Gatalica 2012: 218], танцівниці на ім’я Мата Харі у сценічному костюмі 
1917 року [Gatalica 2012: 326], білогвардійців на теплоході одразу після 
виходу з Севастопольського порту 1918 року [Gatalica 2012: 422]. 

Відлуння теми російського етноіміджу, зокрема його аспекту мистецької 
традиції, озвучується в романі Драгана Великича «Російське вікно» («Руски 
прозор», 2007). Образний матеріал, сфокусований здебільшого на оповідях 
диригента Даніела й театрала Руді Ступара про ставлення до мистецтва й до 
життя, вибудовується загалом суголосно інтермедіальності, зі значимою 
театральністю, такою, коли ключовий персонаж проголошується надто 
Гамлетом, аби бути актором [Velikić 2011].  

Привертає увагу й твір Звонко Карановича «Чотири стіни і місто» 
(«Четири зида и град», 2006) [Каранович 2009]. На проторованому 
А. Татаренко  дослідницькому шляху [Татаренко 2017: 247] в романі 
знаходимо інший прояв відповідності стратегіям компаративістики – 
інтермедіальну музичність прози. Між тим образну основу нульового 
екфразису помічаємо в епізоді роману, де оповідач – художник, інвалід 
останньої балканської війни на ім’я Владо, переконує, ніби «світу потрібні 
божевільні, котрі бризнули б кричущо-червоні барви в наше сіре існування. 
Гауді, Ніцше, Далі, Рокі Еріксон, Сід Баррет, Арто, Ван Гог, Ієронім Босх… 
Міка додав би сюди Малевича, Хармса… якого-небудь авангардного 
джазмена… можливо, Сан Ра» [Каранович 2009: 19]. Відлунням даної 
життєвої позиції видається співмірний гіпотипозису опис побуту 
персонажевого помешкання. Про нього Владо розповідає так: «на боковій 
стіні Срібний Серфер витягнувся від підлоги до стелі. На протилежній стіні 
зображена титульна сторінка мого коміксу ‘Народження Декси 
Пантелейського’. Третю стіну займає невеличка шафа для одягу й вітрина з 
музичною технікою, телевізором та відиком. Над нею – полиця з книжками й 
компакт-дисками. Біля дверей диван і торшер, посеред кімнати журнальний 
столик і крісло. Уся стіна позаду тахти, на якій я сплю, слугує за дошку 
оголошень, на якій я малюю, пишу приклеюю записки, фотографії, вирізки з 
газет. Думки відомих людей, котрі мені видаються цікавими, я записую 
просто на стіні» [Каранович 2009: 27–28]. У перегуку з даним фрагментом 
вивершується й відповідний інтермедіальності образний матеріал, 
зосереджений на оприявленні «змісту перших чотирьох серій коміксу про 
супергероя Дексу Пантелейського». Його зміст у тексті роману візуально 
розподілений на віконця-сегменти, якими відчутно й переконливо 
відтворюється структура коміксового твору [Каранович 2009: 37–46]. 
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Підпорядковані екзистенційній проблематиці соковиті образні об’єкти 
стратегій компаративістики видаються помітними в романі Срджана Срдича 
«Саторі» («Сатори», 2013) із цікавим прикладом комбінування 
інтертекстуального, інтермедіального та екфрастичного вимірів образної 
актуалізації виражальності музики. В авторових ремарках оприлюднюється 
посутнє попередження: «я слухав музику, і це була ота річ ‘Shelter’. Ви 
можете її послухати на диску ‘The Eye of Every Storm’ <…> Це 
інструментальна композиція. <…> І взагалі, майже всі композиції, які можна 
почути (саме так, почути, а не побачити в тексті) – інструментальні. 
Наприклад, ‘Descent’ – вона звучить на вході у подвійний сон Водія, тоді, 
коли він мусить обрати шлях. Або ‘The Road to Sovereignty’, наприкінці 
книжки, коли лунає корабельна сирена. Та сама група. Є й інші» [Срдич І 
2015: 4–5]. А отже, в масштабах твору загалом апріорі очікується його 
наскрізна суцільна інтермедіальна музичність, де організація образного 
матеріалу слідує за формальними та смисловими законами й тематичними 
домінантами певного музичного твору. Воднораз окрім зауважених митцем у 
«Саторі» помітні й екфрастичні описи мелодій і звуків, ототожнених із 
мелодіями. Варто, насамперед, відзначити коментовану протагоністом – 
Водієм – ситуацію: «Я заспівав. Не слова, тільки мелодію. Пісня називалася 
‘Baby Blue Eyses’. <…> У тій пісні машина плаче. Її тужіння ритмізоване і 
здається синтетичним. Машина через повтори висловлює свій біль. <…> 
Потім б’є молот. Серце машини продовжує пульсувати в здоровому ритмі. 
Тоді машина починає співати. <…> Лише три-чотири акорди у мінорній 
тональності» [Срдич ІІ 2015: 34]. Високомовний і опис Водієм іншого 
епізоду художньої дійсності: «’Kayo Dot’ гастролювали у місті <…> така 
музика не терпить коментарів, зауваг, нічого словесного. Тільки ефірний 
проспект розуму, губка для звукових сенсацій <…> Поп-музика – це 
конструкт прийняття й віддавання <…> Два стартові акорди, розстроєно 
аритмічна ‘The Antique’ <…> «’Kayo Dot’, що це таке? <…> Це особистий 
код для якихось ностальгічних пейзажів із мого дитинства, які мене ще 
інтимніше пов’язують із музикою <…> Гітара, чистий звук. Гітара зазвучала 
стримано. Тоді Тобі розклав акорди, вивернув їхні нутрощі. Цей чин – на 
грані того, що можна перенести. Фраза буяє і підгодовується кількома 
повторами. Ненав’язливо з’являється скигляча, принижена напівтонова 
емісія, висока і гугнява <…> Ударник за музичними тарілками: величний 
удар барабана. Викривлення сигналу з підсилювача, та сама фраза, та сама 
фраза, мікрофонія, вулик <…> Творення звуку – мистецтво, яке дорівнює 
композиції і майстерності музиканта-виконавця. Затримка у фразі, що 
наростає, яка вже тепер розпорота. Крик. Нестримна агонія, оркестровка, на 
яку людина не заслуговує. Потім по-королівському розкішна фраза, і голос, 
стани голосу, резервуар пробивають, тече на всі боки, у Біблії написано, що 
так буде, порушення агрегатних рівнів свідомості, все палає. Палаюче скло 
акустичної гітари, модус, субмодус <…> Тобі співає фальцетом. Ударник 
спорадично підтримує щітками формулу метронома <…> Клавішник має 
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лише один тон, але він – найважливіший, без нього усе обірвалося б і 
розвалилося. <…> Вступає трубач і доводить до фіналу зібрані уламки 
краси. Тобі співає. Зараз усі тут: усі духові і бас-гітара. З’являється один 
назальний перехід, який веде до кінця, і все розлітається, розпадається на 
атоми. Акорд, який довго, довго плине» [Срдич ІІ 2015: 43–46]. Не менш 
примітний і персонажів коментар до іншого епізоду: «Тривала якась 
церемонія <…> Бум. Бум. Бум. Рушили після першого удару по напнутій 
мембрані барабану. Один удар – один крок. <…> Після третього удару 
озвалася волинка, супроводжувана малим барабаном. 
Тііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі-іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі 
ііііііііііііііііііііііііііііірарааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
аааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Трррррррррррррррррррррррррррррррр 
ррррррррррррррррррататататататабум. Я порахував, було п’ять важко 
синкопованих тонів у супроводі маршу» [Срдич ІІ 2015: 99–100]. 

Крім того, набуває звучання й акцент самовизначення оповідача. Він, за 
власним зізнанням, «всю свою музику мав у собі», переконаний, ніби «все, 
чим є наша музика – це код інтимних <…> речей, які поза музикою нічого не 
означають» [Срдич ІІ 2015: 43], й уклінний перед «хвилиною каяття перед 
музикою всередині нас» [Срдич ІІ 2015: 43]. Себто музика за даних умов 
неодмінно стає еквівалентом осмислення Водієм його дійсності, що наразі 
додає йому якостей синестета і дозволяє погодити й назнаки синестетичного 
шару образної матерії твору, подібно до його емоційних самовідчуттів: «Я 
сів у фотель і пропав. Композиція називається ‘Shelter’: спочатку з’являється 
звук, як туман, зібраний з озера на світанку. Звук тягнеться <…> 
Нерозв’язаний акорд, багаторазовий повтор. Щось схоже на вітер. Приходить 
намір про встановлення. Із визначеним ударом приходить і гармонія. 
Розвязання супроводжує рафінована динаміка. Щось пливе озером, ми можемо 
його бачити з берега <…> Щось чорне пливе, рухається в наш бік. Акорди 
один за одним, вигнута, довготна мелодія. Музична скринька. <…> Звук 
вибуху. Три чверті, на кожній по одній. Усі барви світу, всі барви, всі барви, всі 
барви, наново розмальований світ. Затихає. Щось виходить з кімнати» [Срдич 
ІІ 2015: 92–93]. І весь цей комплекс значимо підтримується фокусними 
алюзіями до прототексту Біблії [Срдич ІІ 2015: 47–51]. 

Роман Любіци Арсич «Райські врата» («Рајска врата», 2015) містить лояльне 
єднання образного матеріалу, співмірного двом компаративістичним 
стратегіям. В імагологічному аспекті відновлюється подія минулого, чиє 
реконструювання дійовою особою на ім’я Джурджа розмежовує для неї власну 
історію за близькою поділу «Свій/Чужий» формулою «до і після…». Воднораз 
світосприйняття Джурджи посутньо підтримується образними 
відповідностями синестезії, чиї риси спостерігаються в красномовному розділі 
«Царина ароматів» [Arsić 2015: 46–58]. 
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Образні інстанції, співмірні синестезії, містяться й у романі Марка Шелича 
«Вальтерего» («Малтерего», 2016). У творі атрибути й топоси світу музики 
з’являються як еквівалент самоусвідомлення оповідача Лео – учасника 
популярного музичного гурту разом із барабанщиком, бас-гітаристом і 
скрипалькою – усіх його рішень і відповідних їм подій. Даний підхід 
ініціюється в художній дійсності з бажанням персонажа зібратися, де з-поміж 
метафорично згуртованих визначальних особистісних градієнт вивершується 
«якась дуже красива, навіть спокійна тема на гітарі (яку, впевнений, я раніше 
ніколи не грав <…>)»63 [Šelić 2016: 10]. У романі міститься й безпосередній 
опис наспіву, вибудований у спілкуванні між персонажами: «А знаєш цю: ‘І 
коли похму-ріііііі/ х-марииии/ я тебе/ захиииищу/ завжди то-бііі/ 
відданиииий…’»64 [Šelić 2016: 79], а також змальовується процес погодження 
рефрену пісні з мелодією [Šelić 2016: 106–108].  

Рівнозначною синестезії звуковою взаємозамінюваністю вирізняються в 
певних образних моментах і персонажеві світовідчуття, наприклад в оцінних 
зауваженнях після деяких життєвих ситуацій: «Так звучить Коліне натхнення» 
або «Так звучить Машанове натхнення. Мого немає» та «неоспівана й 
неоспівувана»65 [Šelić 2016: 11]. Рівноцінне даному змісту й оприявлене в 
художній дійсності звичайне побутове спілкування: «’Бабусю, ви сьогодні 
звучите так, ніби й самі думаєте, що не трапилось нічого серйозного. Чому 
тоді…’ ‘Та… Уххх-ух’ Літні люди надають великого значення драматичному 
ефекту позіхання. У них ніколи не буває звичайне ‘ух’, а завжди сольник 
тяжкої позіхоти, ‘ух-ух-ууууx, хух, ух’»66 [Šelić 2016: 68].  

Художня матерія роману урізноманітнена і включеннями, рівнозначними 
інтермедіальному унаочнюванню, промовистими у двох образних рішеннях. 
Одне з них намічається в реальності спілкування музиканта Лео з 
шанувальниками, де традиційні незамислуваті шанувальницькі прохання на 
кшталт «Лео, можна один підпис на фото й один на ранці?»67 [Šelić 
2016: 248] подаються безперервно, суцільною послідовною вервечкою, і 
таким чином оформлюються в нескінченний шквал, який заполонив увесь 
простір образної субстанції, виміряної в реальних параметрах площею 
книжного аркуша. І на дане щільне словесне тло аплікується – окантована 
рясною широкою межею – осамостійнена вставка, чиє поле містить замітку 
про придатність Марсу до життя, де втілюється героєва ідея: «немає нікого. 
Гітара і я під куполом, повним повітря. Найкраща акустика, яка тільки 
може бути»68 [Šelić 2016: 248]. Але дана аплікація не перекриває 

                                                           
63 «neka vrlo lepa, čak spokojna tema na gitari (koju, siguran sam, nikada nisam odsvirao <...>)». 
64 «'Znaš onu: 'I kad su tmur-niiiiii/ o-blaciiii/ ja ću da te/ odbraniiiim/ uvek te-biii/ odaniiii...'». 
65 «Tako zvuči Koljin elan», «Tako zvuči Mašanov elan. Mog nema», «neopevana i neopevljiva». 
66 «'Bako, zvučite mi kao da i sami ipak mislite kako nije ništa dogodilo. Zašto onda...' 'Ma... Uhhh-
uh' Stari ljudi mnogo polažu na dramski efekat uzdaha. Kod njih nikad nije obično 'uh', nego uvek 
solaža huktanja, 'uh-uh-uuuuh, huh, uh'». 
67 «Leo, može jedan potpis na karti i još jedan na rancu?». 
68 «nema nikoga. Gitara i ja, u kupoli punoj vazduha. Akustika je najbolja moguća». 
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унаочнений гул фанівських звернень до свого «ідола». Ці репліки («Друже, 
якщо можна, для мого товариша, який не зміг прийти, і для двох його сестер» 
[Šelić 2016: 248–249]), однак, висотуються з-під ґрунтовного кордону 
музикантової фантазії про усамітнення, перетікають на наступну сторінку 
подальшим неспинним плином. Інше розлоге візуалізоване включення, 
співмірне інтермедіальності, спостерігається у відокремленні певних 
сегментів образної субстанції суто чорними сторінками [Šelić 2016: 191]. В 
одному з таких сегментів міститься наступний інтермедіально значущий 
епізод роману, яким відтворюється момент роздумів, аспект внутрішнього 
світу одного з антагоністів роману. Наразі фрагментовані зображення текстів 
різного змісту – фрагментів нотного стану, цитат радіоефіру й сентенцій, а то 
й багатократного повторення слова «ненависть» [Šelić 2016: 192–195] – 
поєднуються за принципом тієї самої аплікації, вертикально й горизонтально, 
хаотично перетинаються, наповзають, почасти затуливши одне одного, а 
подекуди опинившись острівцем посеред лакуни порожньої сторінки, 
оприявивши безсистемну депресивну какофонію. Посиленню даних творчих 
рішень підпорядковуються фокусні відповідники інтертекстуальності, 
орієнтовані на реалії сучасної поп-культури.  

І, зрештою, повсюдна системна структуротворча образна відповідність 
самобутній – кольорово-часовій – синестезії оприявнюється в романі Видосава 
Стевановича з промовистою назвою «Колір минущості речей: Щоденник 
самотності ІІІ» («Боја пролазности ствари: Дневник самоће III», 2017), де барви 
фігурують на позначення альтернантів метафізичного виміру часового плину в 
свідомості протагоніста твору [Stevanović 2017]. 

Отже, на матеріалі репрезентативних творів визнаних у Сербії представників 
красного письменства минулого й теперішнього сторіч – адептів роману, щирих 
та щедрих на життєві спостереження, унаочнюється вагомий досвід оприявлення 
образного матеріалу, рівноцінного засадничим рисам інтертекстуальності, 
інтермедіальності, екфразису, синестезії та імагології. Попри глобальну 
підпорядкованість іншим різним творчим завданням, даним матеріалом цілком 
переконливо засвідчуються його яскравість, значущість і системність, які 
збагатили художній світ сербського роману різних періодів ХХ сторіччя. Дану 
тенденцію доцільно і правомірно вважати передумовою пріоритетної 
різноспрямованої полівалентної реалізації співмірних стратегіям 
компаративістики образних рішень, що слід пов’язати з їхнім генезисом у 
сербському романі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя. У сформованій таким 
чином системі й зосередження в Продановичевих романах творчого новаторства, 
яке тлумачиться крізь призму стратегій компаративістики, не лише виявляється 
натхненним вершинними здобутками світових класиків постмодернізму – 
Ж. Бодріяра, якого митець системно вводить до образного світу своїх творів, 
У. Еко, Дж. Фаулза [Розмова… 2008: 91], а й видається закономірним з 
огляду на розмаїтий контекст, сформований у річищі емпіричного дискурсу 
сербської романістики рубежу тисячоліть.. 
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РОЗДІЛ 3. 
Міжтекстові зв’язки у сербському романі  

помежів’я ХХ–ХХІ сторіч: художні рішення М. Продановича 
 
 

3.1.  Теоретична «ритмобудова» міжтекстової парадигми: дефінітивні 
чинники, поняттєво-термінологічні виміри, класифікаційні 
критерії, аналітичні моделі 

 
 

Із перспективи прийнятої в дослідженні постановки проблеми 
міжтекстових зв’язків, співвіднесене з порушеною проблемою висвітлення 
компаративістичних стратегій у сербському романі, поряд із безперечним 
визнанням основоположних постулатів із даного питання, сформованих у 
широко й ґрунтовно розбудованому класичному теоретико-методологічному 
руслі, вимагає ситуативної аналітичної відрефлексованості, насамперед 
методології, відповідної цим зв’язкам, і синтезування ефективних змістовних 
категоріальних габаритів, параметрів та результативних функціональних 
способів їхньої реалізації.   

У безпосередньому наближенні до висвітлення в даному аспекті романів 
М. Продановича потрібне попереднє окреслення змісту основних понять, 
залучених до базового оперативного простору порушеного питання, а також 
принципу взаємодії даних компонентів явища міжтекстовості та механізму і 
закономірності смислотворення в його системі – спільних для всіх типів і форм.  

Вихідною слід визнати категорію міжтекстових зв’язків, де 
передбачається принципова здатність будь-якого тексту як однієї з одиниць 
виміру інформації існувати на основі й за умови міжтекстових відносин, що, 
відтак, стають фактором цього тексту. Причому, на певному етапі 
ознайомлення з багатоманітною поліфонією тексту більшість образних форм 
може «розчинитися» в його міжтекстовості, котра стає ідейно-смисловим 
орієнтиром, засобом і, до певної міри, мотивацією його прочитання. 

В окресленому аспекті дослідження структурування міжтекстових 
зв’язків до найдрібніших нюансів (їхної характеристики та розкриття) не 
набувають продуктивності, натомість принципове визначення загальної 
морфології цих зв’язків дозволяє накреслити ефективний план компонування 
значення тексту в його міжтекстових вимірах, зі збагаченням, увиразненням, 
поглибленням семантики твору. 

Існує ціла низка класичних і новітніх пропозицій осмислення типології 
міжтекстової взаємодії, властивої літературним творам, а відповідно до них, і 
критеріїв систематизації та класифікаційно-типологічних схем міжтекстових 
зв’язків, де реєструвалися доведені й постульовані закономірності 
співіснування їхніх формальних і процесуальних складників. Із середини ХХ 
сторіччя в розвитку моно- і поліметодологічних, подекуди й міждисциплінарних 
досліджень історико-літературного матеріалу, підтвердила свою 
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ефективність пропозиція представника Тартуської семіотичної школи 
П. Торопа, орієнтована на врахування принципів міжтекстових зв’язків за 
критерієм примикання [Тороп 1981]. Н. Фатєєва, позначивши схематичність 
цієї классифікації, узагальнила її: запропонувала типологічну схему, що 
інтегрує ознаки, релевантні для кількох систем, оприявлених, насамперед, 
гіпотезами семіотиків [Фатеева 2000: 121].  

Ми віддаємо належне цим класифікаціям, однак при аналізі не пропонуємо 
занадто детального розмежування форм міжтекстовості, наприклад, розрізнення 
атрибуції інтертекстуальності, тропів, або стильових фігур, позаяк у 
функціонуванні інтертекстів у сербській романістиці, зокрема у творах 
М. Продановича, вагомість таких відмінностей істотно нівелюється. Водночас, 
як зазначалося вище, з початкових осяжних класифікацій міжтекстових зв’язків 
найбільша селективна толерантність, яка дозволяє зберегти універсальну 
оптимальність урахування літературного матеріалу і його систематизації, на наш 
погляд, властива запропонованій Ж. Женеттом, що зосереджена на п’ятьох 
основних класах міжтекстових відношень: інтертекстуальності, 
паратекстуальності, метатекстуальності, гіпертекстуальності,  архітекстуальності. 

Й оскільки проблематика даного дослідження сконцентрована на аспекті 
компонентів змісту і внутрішньої форми літературного твору, відтак, 
доцільно вважати основою класифікацію Ж. Женетта [Женетт 1982: 213] із 
вочевидь скомпонованою за критерієм принципу, запропонованою ним 
типологією видів міжтекстових зв’язків. Точність і універсальність роблять 
їх застосовними до переважної більшості конфігурацій, базованих на тропах, 
стилістичних фігурах, компонентах літературної взаємодії, які реалізуються 
на всіх структурних рівнях прозового твору. Воднораз цій класифікації 
властива латентна варіативність та гнучка адаптивність, про що свідчить 
відзначена М. Шаповал продуктивність Женеттової типології, 
основоположної для багатьох інших спроб систематизації форм текстуальних 
відношень [Шаповал 2009: 63]. Дане спостереження посутнє з огляду на 
визнану в творчій методології М. Продановича особливу складеність 
міжтекстової виражальності [Merenik 2011]. Саме у зв’язку з нею адекватна 
їй класифікація міжтекстових зв’язків у підсумку потребує оптимізації з 
урахуванням низки форм їхньої реалізації, зважаючи на всі релевантні 
варіанти класифікаційного поділу цього явища. У відповідності розмаїттю, 
власне, матеріалу літературного доробку М. Продановича і завдяки 
сприятливій теоретико-методологічній ситуації навколо порушеної наукової 
проблеми, Женеттів перелік слід доповнити виокремленою і деталізованою 
Н. Фатєєвою [Фатеева 2000: 91–92], позицією автоінтертекстуальності. Її 
вагомість і самоцінність виявилася й предметом пізніших висловлень 
вітчизняних літературознавців: можливість відособленого введення 
автоінтертекстуальності з-поміж класифікаційних рубрик міжтекстових 
зв’язків підтримала, зокрема М. Шаповал [Шаповал 2009: 53–54]. 

За спостереженнями М. Ґловінського, особливої ефективності набуває 
поєднання прийнятої в дослідженні власне класифікації міжтекстових зв’язків 
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із їхньою одночасною «інституціоналізацією» [Ґловінський 2008, 292], задля 
чого слід систематизувати й так звані жанри різних видів міжтекстових 
зв’язків, які фіксуються в теоретичних та емпіричних розробках, базових для 
даного дослідження. Для такої системи, за аналогією до розглянутих 
класифікаційних моделей, передбачається її інтегрування до погодженого 
видового розподілу з обов’язковим синхронізуванням відповідно до рубрик, 
оприявлених усталеним у цьому розподілі групуванням.    

Прийнятий наразі, правомірний за сукупністю теоретико-
методологічних постулатів, і актуальний, виходячи з декларативної 
своєрідності розглянутого матеріалу, синтезований варіант класифікації 
стратегічних для компаративістики міжтекстових зв’язків, відповідних 
образним рішенням літературного твору, слід визначити в такому переліку 
типів міжтекстових зв’язків і форм їхньої реалізації:   

1. Інтертекстуальність. Ареал її образних проявів охопив усе, що 
відповідає Лотмановій моделі «текст у тексті»: себто такі форми як цитати, 
алюзії, плагіат, ремінісценції, у їхньому класичному енциклопедичному 
визначенні, що, на думку О. Яценко, дозволяють багато сказати малою 
кількістю слів, виявляють приховані глибини в тому, що здавалося простим, і 
розшифрувати загадкове або незрозуміле [Яценко 2011].  

В окресленні співвідношення цитати та ремінісценції варто орієнтуватися 
на тези З. Мінц, де алгоритм кожної пов’язується не стільки з означенням 
себе самих, скільки власних вихідних контекстів, себто з домінуванням в них 
властивості вираження порівняно з текстом, до якого вони належать, у 
даному співвідношенні явленим із властивостями означуваного [Минц 1999]. 
Актуальні наразі й узагальнення Н. Фатєєвої про можливе в новому тексті 
лише відновлення попередньої предикації, а не народження нової, коли 
йдеться про цитату, як, власне, й інші форми інтертекстуальності, а відтак, 
інтертекстуальність передусім дозволяє ввести до тексту певну думку або 
конкретне уявлення [Фатеева 2000]. 

З процесуальної точки зору з-поміж властивостей інтертекстуальності 
значливе відображення нею феномена взаємодії тексту із семіотично 
організованим експліцитним культурним простором. Відтак, у цій смисловій 
моделі інтертекстеми яскраво демонструють притаманну їм за визначенням 
семіотичну природу [Новейший… 2007, 182–183] і функції одиниць семіотичного 
порядку, себто перетворюються на знаки з усіма їхніми атрибутивними рисами, 
відображеними у загальноприйнятих класифікаціях. Аналогічна модель, 
співвіднесена з постулатами, відрефлексованими в теорії формальної школи й 
частково реалізованими художнім досвідом конструктивістів, описана в 
літературознавчій практиці Н. Бєляєвої [Беляева 2007]. 

Дану модель застосовуємо до тих структурних компонентів художніх 
текстів, які містять так звані «маркери інтертекстуальності», ототожнені в 
науковому дискурсі з терміном «сигнали інтертекстуальності» [Шеатовић 
Димитријевић 2004: 19–20]. Зважаючи на варіантність їхнього визначення, 
наголосимо, що у вирішенні окресленої проблеми перевага надається 
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вирізненню інтертекстуальних включень за тими семантичними вузлами, де 
з’являється значеннєва розшарованість, поліфонія, де логічно фіксується 
чужорідний смислоутворювальний компонент тексту. 

Воднораз у діапазоні властивостей, де всі форми інтертекстуальності, 
відповідно до її визначення, виявляються організованими процесом 
апелювання до інших «текстів», їхніми носіями виступають різні одиниці 
форми і змісту твору, які активізуються у межах згаданого А. Шеатович-
Дімітрієвич (з приводу творчості І. Лалича) феномена «фокусування», коли – 
в перегуку з постулатами тартуських семіотиків – звернення може набувати 
різних масштабів: від цитати конкретного твору до літератури або культури 
певної епохи або етносу, коли ступінь цього «фокусування» залежить від 
викладених у творі авторських інтенцій [Шеатовић Димитријевић 2004: 17]. 

І, власне, в цій взаємодії «тексту» твору з так званим зовнішнім 
семіотично організованим середовищем інтертекстуальність, у найширшому 
розумінні – від модусу поетики до способу її висвітлення, – в першу чергу 
зосереджена на описі образних рішень, за підсумком Р. Лахман, у кінцевому 
результаті підпорядковується вирішенню проблеми конституції смислу 
[Lachman 1988: 76]. Відповідно, основоположні орієнтири в дослідженні 
вибудовуються на ставленні, де фактором «прочитання» інтертекстуальності 
виступає її смислоутворювальний статус, а основним рівнем вважається сфера 
значення [Новейший… 2007: 182]. У зв’язку з цим, однією з концептуальних 
рис, так званою програмною ознакою постмодернізму, вважається відмова від 
класичної вимоги фіксованості, незмінності значення, його міцної 
співвіднесеності з конкретним денотатом на користь декларування 
відкритості значень, обумовленої множинністю його ситуативних, 
потенційних і навіть імовірних інтерпретацій [Новейший… 2007: 462]. 

У комплексі властивостей форми і смислу інтертекстуально означена 
оповідь, за енциклопедичним узагальненням, не може бути площинною (однак 
має свій обсяг) і стає мінливою в системі міжтекстових відношень. Це дає 
змогу зіставляти тексти задля віднайдення у них точок подібностей та 
відмінностей, підриває лінеарність тексту, його автономність, дає змогу 
перейти до тексту як перетину інших текстів. Сенс виникає завдяки 
пов’язуванню різних семантичних векторів, спрямованих у безкрай 
культурного контексту, зовнішнього семіотичного оточення відповідного 
конкретного тексту. В літературному дискурсі ознаками інтертекстуальності 
постають ті, що можуть «вилучати із себе посилання на джерела й бути 
основою семантичних полів. І кожен із елементів цитатної мозаїки представляє 
власну безпосередню денотативну семантику, затінюючи та притлумлюючи 
конотативні відтінки значень, де, власне, й закладена – в загальних рисах – 
процедура смислотворення» [Літературознавча… 2007 І: 431]. 

Воднораз імовірне осмислення інтертекстуальності з позиції підсвідомого, 
себто неусвідомлюваного, авторського мотивування вибору міжтекстових 
корелятів, дає змогу увиразнити поряд із семантикою твору як відображенням 
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реальності й відверті істини про саму реальність через реконструювання 
екстрапольованої автором суб’єктивно-об’єктивної картини світу. 

Отже, з усіх функціональних можливостей інтертекстуальності у даному 
випадку актуальною виступає згадане Н. Фатєєвою її розуміння як механізму 
метатекстової рефлексії, котра дозволяє читачеві досягти глибинних рівнів 
інтерпретації за рахунок компенсування даного змісту іншими значеннєвими 
відтінками, встановленими у його зв’язках із іншими текстами, що 
наближене до способу смислового декодування [Фатеева 2000]. 

Підкреслимо, що, попри розмежування структурно-семіотичного підходу 
та інтертекстуального прийому, значний діапазон понять теорії 
інтертекстуальності (прототекст, претекст, контекст) зберігся в оформленні 
понятійно-категоріального апарату міжтекстових зв’язків загалом, а також 
їхніх інших типів, себто, виявився спільним. 

2. Автоінтертекстуальність, і зокрема біографічна автоінтертекстуальність. 
У філологічному дискурсі сутність поняття, нині позначеного терміном 
автоінтертекстуальність, почала консолідуватися й концентруватися в 
наукових пошуках М. Бахтіна. Принципове виокремлення теоретико-
методологічної сутності феномена автоінтертекстуальності слід вирізнити у 
посиленні мотивації до її концептуального окреслення, у працях М. Бахтіна, 
пов’язаних із осмисленням діалогізму в системі взаємодії між текстами, 
передусім у позиції дослідника, за якою «діалогічне ставленя можливе й до 
свого власного висловлення в цілому, до окремих його частин і до окремого 
слова в ньому, якщо ми якось відособлюємо себе від них» [Бахтин 1972: 398–
399]. У змісті даної тези слід наголосити на очевидному визнанні 
правомірності вважати попередній твір у парадигмі здобутків певного митця 
прототекстом для відповідного наступного, здатного бути поворотним 
пунктом для потенційного осамостійнення автоінтертекстуальних відношень 
стосовно форм інтертекстуальних зв’язків.        

Розглянута на початкових етапах представницею постструктуралістської 
школи Ю. Крістевою в руслі концепції інтертекстуальності, своєрідна творча 
письменницька саморефлексія, координована логікою інтертекстуальності, 
сприймалася й висвітлювалася вже автономно, вичленовувалася з-поміж 
формальних проявів, власне, інтертекстуальності. Із перепозиціонуванням з-
поміж типів міжтекстових зв’язків вивільнена автоінтертекстуальність, за 
прямою логікою, в аналогічному статусі перепідпорядковувалася першості 
міжтекстових зв’язків складником системи їхньої типології, хоча в науковому 
досвіді, однак, закріпилось умотивоване прагнення розглядати й висвітлювати 
автоінтертекстуальність у зв’язку з інтертекстуальністю – як відмежований 
авторський формат інтертекстуальності [Фатеева 2000: 91], де, відповідно, 
зберігаються її художні властивості і проявляються закономірності. 

Таким чином, у монопроблематичному, суто літературознавчому 
методологічному аспекті спорідненість із інтертекстуальністю скеровує до 
вирізнення в механізмі автоінтертекстуальних відношень достеменного 
наслідування ними порядку реалізації інтертекстуальності зі збереженням 



* РОЗДІЛ 3 * 

 

 111 

спільності або аналогії в понятійній і термінологічній системі, за винятком 
порушення тотожності на рівні редукування поля селекції прототекстів, 
якими, відтак, за історичним перебігом дефінітивного окреслення даного 
явища, у форматі автоінтертекстуальності можуть бути виключно попередні 
тексти того самого автора. Зрештою, з огляду на осяжний сучасний 
емпіричний дискурс автоінтертекстуальності [Шаповал 2009: 53; Фатеева 
2000: 92], ключовими одиницями її виміру слід визнати автоінтертекстему 
як марковану образну інстанцію твору-реципієнта, автоцитату в сенсі 
форми реалізації автоінтертекстуального типу міжтекстових зв’язків, 
автоцитацію, відповідну позначенню процесу виникнення автоцитати, 
узагальнювальні для явища автоінтертекстуальні відношення із 
синонімічним наразі поняттям автоінтертекстуальні зв’язки.  

Крім того, інтегрована до комплексу міжтекстових зв’язків, інтерпретованих 
крізь призму інтертекстуальності, власне автоінтертекстуальність апріорі 
потрапляє до ширшого спектра ключової філологічної методології. 

У праці Н. Фатєєвої знаходимо універсальне узагальнення, релевантне 
для аналізу історико-літературного матеріалу, що містить позицію, якою 
відображається координація формальної та смислової ефективності 
автоінтертекстуальності. За спостереженнями дослідниці, зазвичай звернення 
письменника до сформованого власного тексту вибудовується, набуває 
принципового сенсу й помітної потужності в контрасті тих одиниць, яким 
властива не лише показова змістовність, а й її поєднання з оперативністю та 
внутрішньою мінливістю, себто реалізується трансформаціями на рівні 
сюжету й персонажів. І зрештою, тексти, які знаходяться в 
автоінтертекстуальному зв’язку, взаємно інтегрують продукований даними 
структурними інстанціями смисл один одного й експлікують семантичні 
перетворення. Даний процес, зі свого боку, підпорядковується намаганню 
автокомунікативної установки знайти об’єктивацію у «погляді зі сторони», і 
як організований ним один зі здобутків автоінтертекстуальності Н. Фатєєва 
згадує поліфонію, матеріал якої диференціюється вже залежно від мовного 
або літературного аспекту [Фатеева 2000: 91–119].      

Відтак, вагомість різноманітних параметрів змісту твору наразі 
підтверджується визнаним універсальним, типовим результатом 
автоінтертекстуальності, здатної створити об’єктивне виявлення певних 
світоглядних констант як індивідуального, так і суспільного рівня, про які, відтак, 
симптоматично свідчать смислові акценти, генеровані в автоінтертекстуальних 
відношеннях. Водночас не втрачає ваги й показовість автоінтертекстуальності для 
еволюції образів, насамперед у зв’язку з її зовнішнім динамізмом, уможливленим 
приєднанням до єдиного художнього макросвіту митця.  

3. Паратекстуальність. За підсумком перебігу наукових міркувань, 
даний тип міжтекстових зв’язків передбачає відношення між текстом і його 
«паратекстом», себто з його буквальним оточенням. Ареал «носіїв» 
паратекстуального формату, рівнозначних індикаторам паратекстуальності, 
відповідним її формам, охоплює заголовки, передмови та післямови, 
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епіграфи, посвяти, коментарі, примітки та обкладинки, які не завжди 
набувають завершеної реалізації з їхньою автономізацією і, натомість, за 
винятком певних авторських імпровізацій, набувають остаточної повноти в 
перегуку або в комплексній взаємодії із текстом.     

В усталеній загальній парадигмі типів міжтекстових зв’язків 
паратекстуальність відіграє особливу роль, драматургія якої у 
функціонально-композиційному аспекті мотивує значну літературознавчу 
практику. У полі всебічної наукової уваги, з позиції різних системних 
критеріїв увиразнився широкий спектр ознак, не лише властивих, а й 
характерних для феномена паратекстуальних зв’язків. Їхній результат 
наближає до актуалізації потужного смислового потенціалу сутнісного 
статусу паратекстуальності, означеного його принциповою здатністю 
створити так звану особливу зону між текстовою і позатекстовою дійсністю, 
в якій, на відміну від генетичної поляризації «текстів» різної природи, 
відбувається радикально необхідне, на думку І. Шайтанова, для 
еволюціонування компаративістичних кодів статусно-позиційне позначення 
їх суміжності, супідрядності й генерованої ними ключової смислової 
результативності [Шайтанов 2011].      

З огляду на специфіку художньої потужності даного типу міжтекстових 
зв’язків, потребує уваги системна співмірність компонентів її жанрового спектра.    

Сутнісної ваги набуває позиція, висловлена свого часу У. Еко, для якого 
рамковий компонент, насамперед заголовок, містить у собі програму 
літературного твору і ключ до його прочитання, які у позиції мислителя 
співставляються з дисциплінуванням тлумачення цього твору [Эко 2000: 597–598]. 

Епіграф – наступна після заголовку образна сходинка проникнення в 
текст, яка знаходиться над текстом і співвідноситься з ним як із цілим. На 
думку Н. Фатєєвої, сама необов’язковість епіграфа робить його значущим. 
Як композиційний прийом даний компонент виконує роль експозиції після 
заголовка, але перед текстом і пропонує роз’яснення для прочитання 
заголовка в його відношенні до тексту. Через епіграфи автор відкриває 
зовнішню межу тексту [Фатеева 2000: 140–141].   

У декларативно-пояснювальній потужності до епіграфа наближені всі 
решта форм паратекстуальності, які різняться між собою розташуванням у 
тексті твору й ступенем детальності явленого ними змісту. 

Орієнтири для внутрішньої типізації даного комплексного явища, 
запропоновані у студіях Ж. Женетта [Женетт 1982; Женетт І 1988; Женетт ІІ 
1988] із посиланнями на представника американського деконструктивізму 
Дж. Хіллса Міллера, обґрунтовують ситуативне виокремлення в усіх проявах 
паратекстуальності абсолютної ознаки їхньої природи – внутрішньої 
приналежності та зовнішнього положення, одночасного розташування в 
тексті й поза його межами. Така порогова, погранична позиція, за 
Ж. Женеттом, вибудовує його синхронно-смислову функціональність у 
системних взаєминах із екстратекстуальними феноменами й зі смисловими 
рівнями твору, а також у забезпеченні відповідного смислового анаболізму в 
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семантичному синтезуванні твору, себто позначає джерело концептуальної 
ефективності міжтекстових зв’язків. 

Особливої уваги потребує основоположний універсальний спільний 
механізм реалізації паратекстуальності, який, за відомими емпіричними 
результатами, збігається з логікою реконструкції. Із перспективи 
запропонованої Ж. Женеттом понятійно-категоріальної градації 
організаційну роль для даного механізму відіграє позиція змісту певного 
фрагмента поза текстом, але не ззовні його «габаритів», яка декларує 
неодмінну взаємодію між ними і водночас постулює дистанцію, що 
приводить до реализації так званої вертикалі міжтекстових зв’язків, що 
вважається неодмінною умовою співвідношення за принципом «пара-», 
себто «поряд» [Словник… 1985: 621], стосовно текстуальності і обумовлена, 
таким чином, її значущою якістю, здатною продукувати смислові траєкторії. 

4. Метатекстуальність. У діапазоні актуалізації даного типу 
міжтекстовості, орієнтованої на увиразнення інтерпретаційного виміру 
основного повідомлення, поряд із заувагами пояснювального та оцінного 
змісту – анотаціями, примітками тощо – переважає декілька форм, чия 
відповідність образному матеріалу літературного твору реалізується у плані 
наявного в ньому, тією чи іншою мірою вираженого критичного коментаря 
певного самостійного «тексту», а також експліцитної або імпліцитної 
полеміки двох «текстів», реалізованої за принципом «внутрішнього» діалогу 
між «текстовими» вимірами, конденсованими в кордонах фрагментів певного 
літературного твору, і традиційно означеної терміном «метатекст». І дана 
властивість метатекстуальності визнається не лише у праці Ж. Женетта, а й у 
розвідках його наступників, приміром Н. П’єґе-Ґро [Пьеге-Гро 2007: 54]. 

5. Гіпертекстуальність. Даний тип міжтекстових зв’язків традиційно 
пов’язаний із позбавленою коментування орієнтацією певного тексту на текст-
попередник або з пародіюванням чи осміянням прототексту. Однак, вітчизняні 
[Мережинская 2001; Татаренко 2010, 219; Сокол 2002] і зарубіжні [Eror 2001] 
учені вважають її основним оформленням комп’ютерний варіант нелінійного 
тексту, який відсилає читача до інших текстів за допомогою електронних 
посилань, утворивши так званий «мережевий» зв’язок текстів, подібно до 
інтернет-сторінок або класичних словникових статей, оздоблених відсиланнями 
до інших статей цього самого контенту [Руднев 1999]. Себто сутність форми 
слід визнати у відсилковості взаємодії між «текстами»-контентами.  

Між тим неодностайність теоретиків літератури щодо остаточності 
наведеного діапазону формальних проявів і підпорядкованого їм вирізнення 
етимологічного статусу «текстів»-адресатів, зумовлює його додаткове 
висвітлення. Концепція А. Татаренко дає змогу зауважити, що питома 
характеристика наразі полягає у відсилковості, внутрішніх кореляційних 
посиланнях [Татаренко 2010: 233]. Своєю чергою, наведені спостереження в 
комплексі дозволяють доповнити це визначення можливістю посилань на 
внутрішні «тексти», оприсутнені в тому ж творі, а також відсилковістю до 
зовнішніх «текстів» інших типів у найширшому розумінні цього поняття – 
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від текстів інших творів до текстів іншої природи: творів інших видів 
мистецтва, текстів релігії, наукового дискурсу і навіть історичної дійсності, 
будь-якої – і художньої, і загалом історичної – реальності, що надзвичайно 
важливо для виокремлення міжтекстових зв’язків епістемологічного 
характеру. До даного комплексу образних відповідників гіпертекстуальності 
потрібно приєднати і традиційно притаманну їй пародійність. Себто 
ключовою ознакою й, відповідно, формою гіпертекстуальності у дослідженні 
вважатиметься передусім неполемічна відсилковість до іншого «тексту» з 
матеріалу твору або з-поза його меж.  

6. Архітекстуальність – за «класичною» дефінітивною рецепцією відома 
формами наслідування «текстом» певного жанру іншого «тексту». 

Оприявлене узагальнення розроблених у різні часи посутніх засадничих 
позицій дозволяє дійти принципового підсумку. 

Попри відмінність дефінітивних, поняттєвих, класифікаційних і 
систематизаційних прочитань типів міжтекстових зв’язків, задля збереження 
гармонії взаємного сполучення власне матеріалу, слід наголосити на 
принциповій «генетичній» спорідненості зазначених класифікаціями рубрик. 
Відтак, за аналогією, правомірно передбачити для всіх типів цих зв’язків 
універсальність частини опорних одиниць, означених термінологічним 
апаратом понятійно-категоріальної системи. Дані одиниці виявляються 
спільними для різних типів і форм, оскільки адаптивні до специфіки кожного, 
себто здатні відповідати диференційності та обслуговувати її, і водночас 
актуалізують єдину міжтекстову природу настільки, аби було втримане їхнє 
єднання в берегах міжтекстових зв’язків. З-поміж даних категорій, чинних для 
всіх без винятку типів міжтекстових відношень, за класичним підходом 
[Женетт 1982] необхідно вирізнити «текст» як універсальне позначення 
завершеного образного, контенту у взаємодії (у ситуативній функціональності 
аналогізованого з поняттям «тексту-реципієнта») і «корелят» із понятійним 
навантаженням буквального відповідника у «тексті», до якого адресована така 
взаємодія. За досвідом М. Шаповал, термін «прототекст» має сенс адресата 
позатекстового апелювання, яке виявилося джерелом цитати або посилання й 
співвідноситься з категорією «прирощення значення» [Шаповал 2009: 60], яку 
ми залишаємо в поняттєвому ареалі фіксації процедури опанування прототексту 
субстанцією «тексту» й водночас етапу зрушеного в ньому смислотворення. На 
позначення ідейного змісту певних міжтекстових зв’язків, виведеного за 
конкретними ознаками прототексту, вводиться поняття «інтерпретанта», 
відрефлексоване, до прикладу, в студії Р. Нича [Нич 2007: 74]. 

Саме в даному аспекті зазначені вище терміни «міжтекстові зв’язки», 
«міжтекстова взаємодія» [Фатеева 2000: 121] і «міжтекстовість» [Шаповал 
2009: 55] доцільно застосовувати як взаємозамінювані синоніми, з групи яких 
вилучається категорія «інтертекстуальність», уживана в самостійному значенні. 
У синонімічний ряд виводяться також акцентовані М. Шаповал [Шаповал 
2009: 40] термінологічні одиниці «міжтекстовий маркер», «міжтекстовий 
індикатор» та «міжтекстовий сигнал», або лише, відповідно, «маркер» чи 
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«індикатор» із зазначенням актуального наразі виду міжтекстовості. За даної 
інтерпретації активна термінологічна роль надається поняттю «сигнал 
міжтекстовості», ізоморфному термінологічній одиниці «сигнал», адекватному 
для первинного фіксування прецеденту інтерактивності певного фрагмента 
художнього цілого стосовно окремих адресатів, під знаком якого, зрештою, 
оприявнюються підрядні понятійному обсягу «маркера» формосмислові 
габарити його образного носія у субстанції літературного твору.   

Для узагальненого схематичного позначення факту зазначеного 
прецеденту як явища застосовуються поняття «апелювання», «покликання» 
або «звернення», крім того, його позатекстовий опонент фігурує як 
«адресат», а їхня співучасть у міжтекстових зв’язках – як «перегук».     

Водночас основними універсальними спільними диференційними рисами 
міжтекстових зв’язків, показовими для увиразнення різновидів їхніх інтенцій, 
пропонується вважати тип міжтекстового маркера, механізм зв’язку, 
вивільнене й прирощене значення, образно задані смислові виміри реципієнта, 
кінцеву смислову конфігурацію. Власне, дані функціональні інтенції активно 
взаємодіють у взаємовизначенні в системі вимірів міжтекстових зв’язків. 

Адекватного даному аспекту оператора модальності слід розпізнати у 
спостереженнях В. Просалової над міжтекстовістю чеського літературного 
дискурсу. У її зауваженнях взаємозв’язок текстів передбачає важливість не 
лише самого цього факту, а й передусім його мети [Просалова 2005: 8]. Із 
цим зауваженням стає актуальною і теза Р. Вучковича стосовно питання 
інтерпретації відношень між текстами, за підсумком ученого, передусім 
дотичне до проблеми творення смислів [Вучкович 2008: 223–224]. Й оскільки 
для даного дослідження був постульований примат саме увиразнення смислів 
– наразі слід виокремити основу їхньої дії, себто принцип і механізм 
творення, адекватні, власне, для міжтекстових зв’язків. 

Дану тезу потрібно виважити у проекції на той план дискурсу 
художньої літератури, де зі сферою міжтекстових зв’язків суміщаються 
виключно ті відносини творів з іншими змістовими контентами, творами, 
фрагментами їхніх образних матеріалів, або узагальнено – «текстами», де ці 
тексти змогли виявитися значеннєвим (семантичним) компонентом, коли 
посилання на інший «текст» є елементом будови формосмислу «похідного» 
твору, в якому воно здійснюється – себто, стосунки навмисні і в той чи 
інший спосіб видимі [Ґловінський 2008: 286–292]. 

Відтак, на відміну від змальованої Шайтановим практики, коли матеріал, 
за визначенням, підпорядкований понятійному ареалу міжтекстовості, стає 
не лише спільною природою різноманітних комунікативних контентів, а й 
перспективою, що позбавляє різні тексти їхньої герметичності [Шайтанов 
2011: 54], у даній праці категорія міжтекстових зв’язків реалізовуватиметься 
виключно у літературних прецедентах їхньої свідомої ситуативної 
актуальності й у руслі смислотворчої ефективності. 

Посутнього виваження наведений постулат набуває у фокусі загальної 
концепції, в якій сенс тексту виникає виключно за умови пов’язаності 
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семантичних векторів, що виходять в універсальний контекст культури і 
впливають на всі тексти без винятку завдяки принциповій розбудові творів із 
матеріалу «багатошарових семантик» з їхньою відповідною реалізованістю в 
так званих привнесених семантичних «бліках» на ґрунті автохтонного 
континенту смислу [Новейший 2007: 182–184]. Відтак, міжтекстовість 
осмислюється в руслі необхідної передумови для кожного тексту, 
розбудованої не стільки на запозиченні власне текстових фрагментів, скільки 
на привласненні функціонально-значеннєвого коду, який репрезентує 
сформований і позиціонований за ним образ мислення і впливає на 
генерування смислу як результату цього привласнення, що в сучасному 
науковому досвіді супроводжується прецедентами ототожнення з поняттям 
смислового «декодування» [Ерор 1999: 206]. 

Надзвичайно важливий у заданому типі висвітлення матеріалу «спосіб 
прочитання» певних образних рішень із позиції розширеного розуміння 
текстуальності можна знайти в проекті соціології культури А. Реквіца. Його 
аргументація спрямована на «розуміння текстів через ‘теорію практик’» 
[Reckwitz 2000: 606], і саме в цьому напрямі він інтерпретує кожен «текст» 
– під знаком чистого резервуару значень, а також у плані смислових зразків 
як «моделей» [Reckwitz 2000: 457], у функціональності яких виходить з 
іманентного сенсу тексту й розуміє його як результат додавання сенсу 
«самими учасниками» реалізації твору, себто текст не розглядається поза 
процесом творення значень [Reckwitz 2000: 587]. 

Теоретико-методологічна позиція даного дослідження не в останню чергу 
покладається й на зауваження французького культуролога-структураліста 
Р. Барта щодо розуміння тексту як багатовимірного простору [Барт 1994: 338]. 

Доповнення даної тези слід вирізнити у проекті «оперативної семантики» 
Х. Турка, зверненому до форм «самоінсценування, саморозповіді, 
самоопису» в горизонті перформативного акту [Turk 2003: 10]. 

Особливої ваги наразі набуває введене в науковий обіг поняття «субстанції 
тексту» [Літературознавча… 2007 І: 431], яка, власне, й реагує на всі 
позатекстові апелятивні орієнтири й передбачає певний зміст і формосмислову 
будову, організовану за принципами, з-поміж яких виявляються й тактики, 
пов’язані з міжтекстовою стратегією компаративістики.   

В увиразненні методологічної парадигми видається вартим окреслити 
не лише зміст термінів, а й їхню сполучуваність, комбінаторику, яка не 
входить до літературознавчої терміносистеми, але в дослідженні 
виконуватиме термінологічну роль. 

Адекватні для порушеної проблеми вихідні постулати простежуються в 
позиції структуралізму і деякою мірою герменевтики та формалізму [Барт 
1989; Барт 1984]. Герменевтичні засади через визнання ролі авторської 
свідомості також великою мірою причетні до створення засадничої 
теоретичної моделі. Між тим особливий інтерес становить втілення у текстах 
людського досвіду й рецептивних традицій, успадкованих автором із 
національними та загальнолюдськими інтенціями, коли, наприклад, автор 
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інтертекстуально апелює до іншого «тексту» (символу, образу, знаку) не 
лише тому, що, на його думку, це раціонально й результативно, а й позаяк 
він ніби апріорі спирається на його значеннєвий потенціал, що дозволяє 
реконструювати вторинні та глибинні смисли, які ведуть до універсальності 
пізнання реального світу через художній, до виокремлення особливого 
суб’єктивно-об’єктивного, загальнолюдського досвіду, який має 
моментальний зворотний зв’язок із суб’єктивним за принцмпом бумерангу, 
але у значно розширенішому змістовому обсязі. Тому інші, визнаючи їх 
важливість, ми залишимо поза предметною увагою. 

У зв’язку з цим, за логікою З. Бен-Пора, у загальній процесуальній 
ієрархії відбувається смислова й семантична активізація двох текстів, де 
провідним чинником є текст, який посилається, а прототекст, потрактований 
у значенні тексту-донора, перетворюється на чинник реципієнтового 
складника [Ben-Porat 1976]. 

Підкреслимо, що практика зазначеного варіанта методологічної 
зосередженості наразі оприявлена в літературознавчому дискурсі. Модель 
саме смислового активування підтекстів застосовує Я. Ахметагич. Славістка 
виокремлює на матеріалі романів Б. Пекича модель утворення в романі 
додаткового значеннєвого шару, який вступає у певне відношення з текстом 
твору, і лише в такій інтерференції проза досягає можливості 
конституювання певного сенсу – співмірного, а почасти й надлишкового, – 
наближеного до його першоджерела [Ахметагић 2006: 6–7]. 

У порядку моделювання алгоритму міжтекстових зв’язків і, відповідно, 
їхнього універсального принципу варто звернутися до теоретичних 
спостережень М. Ямпольського. Учений зауважує на літературознавчій 
актуальності логіки  американського теоретика технології Д. Іда, який 
прокламував необхідність того, що він назвав «постфеноменологією», 
розглянувши в її рамках, наприклад, сприйняття оптичної ілюзії, так званого 
куба Неккера, який може по-різному вписуватися у простір і являє собою 
приклад полівалентності. Предмет і значення в такому контексті змінюються, 
одночасно приводячи до зсуву в позиції спостерігача [Ihde 2009: 76]. 

Для остаточного окреслення механізму функціонування міжтекстового 
об’єкта даного дослідження є методологічно необхідним відзначення 
розглянутої М. Ріффатерром обов’язкової частини інтертексту, необхідної для 
розуміння творчого задуму автора, а також факультативного складника, який 
має особливу логіку і специфічну природу. Її пояснення знаходимо у працях 
Р. Барта, з яких випливає, що текст – це те, що «сказане» у творі незалежно від 
авторської волі, а часто і незалежно від авторської свідомості, – сказано саме 
тією мірою, якою будь-який індивід, що від народження занурений у певну 
ідеологічну атмосферу, змушений читати і засвоювати ту книгу культури, яку 
запропонували йому його епоха, середовище [Риффатерр 1992]. Додамо, що в 
даній парадигмі обов’язково бере участь історично сформована ментальна 
традиція з усіма «текстами», які входили до неї протягом історичного 
розвитку. Її узагальненою максимою можна вважати досвід людства. 
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Імовірність даної сфери об’єкта дослідження є принциповою, оскільки саме 
вона, за потреби, у поєднанні з первинним авторським значенням збільшує 
(розширює і поглиблює) семантичний обсяг твору, увиразнює його, що, по 
суті, є оптимальною остаточною метою тлумачення та розуміння твору і 
відображеної у ньому реальності й законів буття.  

Крім того, зрозуміла й потреба вичленовування чинного для всіх видів 
міжтекстових зв’язків універсального спільного ядра механізмів реалізації і 
насамперед смислотворення, яке в цілісних алгоритмах кожного з цих 
механізмів набуває варіювання залежно від вектора і сенсу міжтекстової 
активності, а також, безумовно, від актуалізованого в ній матеріалу. Стає 
важливим збереження при даному варіюванні визначальних дефінітивних 
меж, власне, явища загалом. У діахронній перспективі всі прояви 
міжтекстових зв’язків видаються зрушеними логікою інтертекстуальності з її 
зосередженістю на формуванні остаточного «тексту» шляхом його 
часткового поєднання з попередньо оприявленими в семіосфері цілісними 
смисловими феноменами, що дозволяє зауважити на суттєвому 
підтвердженні правомірності спостереження, за яким механізм реалізації 
власне інтертекстуальності виявився спільною основою для інших видів і 
форм міжтекстовості, транспонованою та адаптованою до їхніх 
властивостей, функціональних умов і художніх результатів. 

Безпосередній вигляд механізу відповідного приєднання значеннєвих 
прочитань і смислових постулатів та інтерпретацій показали адепти 
семіотичного напряму. У цьому теоретичному аспекті виникає змога 
сутнісного узагальнення своєрідності функціонування і, зокрема 
смислотворення міжтекстового матеріалу (йдеться про зв’язок 
інтертекстуальності з семіотикою і механізм прирощення значень через 
семіотичні закономірності). Слід взяти до уваги запропоновану Ю. Лотманом 
концепцію так званого семіотичного простору, що являє собою стійку 
сукупність усіх знакових систем, використовуваних людиною – від тексту до 
культури загалом [Лотман 2000: 72]. Особливого значення набуває і 
принципова змога застосовувати семіотичний принцип референційного та 
конотативного членування у структуруванні знаку до інших, масштабніших і 
подекуди неізоморфних компонентів поетики літературного твору. 

І якою б не була кінцева мета аналітичної активності міжтекстових 
зв’язків – підпорядкованою задоволенню від тексту (Р. Барт) тощо, – кожен 
із ефектів міжтекстовості покликаний до участі в розбудові єдиної цілісної 
смислової вісі твору, до якої привносить виважений ним, залежний від 
прототекстового корелята значеннєвий вміст. У такому випадку, власне 
розбудова, за аналогією до енциклопедично постульованого 
[Літературознавча… 2007 І: 431] «канону» інтертекстуальності, полягає в 
пов’язуванні різноспрямованих семантичних ліній, утворених 
абсорбованими з прототексту значеннями, у смислові конфігурації. 

І дана теоретико-методологічна платформа обґрунтовує виокремлення у 
смисловій дотації образного матеріалу, співвідносного з будь-яким типом або 
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формою міжтекстових зв’язків, – окремого узагальненого універсального 
алгоритму, виваженого на матеріалі міфологічного адресата міжтекстових 
апелювань [Білик 2010], де, відповідно до логіки та закономірностей, у позиції 
прототексту замість міфології може опинитися «текст» будь-якого змісту, 
походження та масштабу. Організаційним принципом цього алгоритму [Bilik 
2018] слід визнати механізм селекції і прирощення значень, рівноцінний 
основному етапу міжтекстової взаємодії. Механізм наразі визначається тим, 
що конфігурація співвідношення та синхронізування значення при його 
вивільненні з прототексту й наступному абсорбуванні образною інстанцією 
міжтекстового корелювання варто асоціативно аналогізувати з «дзеркальною 
параболою», де точкою перетину виступає, власне, питомий міжтекстовий 
сигнал. Уявними гілками цієї параболи, симетрично розміщеними в різних 
смислових площинах, відповідно, літературного твору і його прототексту, в 
кожній із них позначаються певні семантичні сектори. У продовження 
семантичних ліній, заданих у творі для цього сигналу, їхні відповідники в 
прототекстовій площині утворюють додаткові значеннєві перспективи. 
Відтак, основний спектр сигналу міжтекстових зв’язків у певному 
літературному творі розкривається «по той бік» його тексту не лише 
фокусним відповідником з прототекстової парадигми, а й такою самою 
значеннєвою множинністю – але тепер уже змодельованою у просторі 
корелята. Плідність такої змістової конфігурації проявляється в тому, що 
семіосфера наразі трансформується не предметним звуженням і замиканням, а 
розширенням завдяки додатковому спектру значень. І закономірність, котра 
інтегрує взаємодію, організовану за даним механізмом, полягає в тому, що 
ядро знаку, покладеного до основи міжтекстового сигналу літературного 
твору, зберігає тотожність знаку, на якому побудований формосмисл 
корелята, між тим спектри їхніх значень рівновеликі не завжди. І тут можливе 
доповнення літературної парадигми за рахунок прототекстової. Внаслідок 
цього відбувається смислове доповнення, увиразнення образної одиниці, 
позиціонованої у статусі сигналу будь-якого з типів міжтекстових зв’язків, що 
веде до її цілісності й повноти в загальному смислотворенні. 

У загальній процесуальній ієрархії стосовно отриманої компенсованої 
смислової конфігурації вивільнені й абсорбовані значеннєві або семантичні 
нюанси доцільно позиціонувати як інваріант, що зберігає сукупність 
основних змістових ознак усіх її конкретних реалізацій і в цьому їх об’єднує. 

На даному етапі статусного визначення прототексту слід зауважити на 
неодмінному дистанціюванні актуалізованих у міжтекстовості смислових 
джерел, в чиїй співмірності накреслюється потенціал, здатний позначити вихід 
смислоруху, посиленого з позиції міжтекстового сигналу, не лише за його 
власні межі, а й на вищий рівень узагальнення – у простір універсальної 
концептуальної проблематики. Поєднання закладеного у творі та 
сформованого у прототексті значення певної літературної образної інстанції, 
потенційованої для означення міжтекстового зв’язку, додає універсальної 
повноти смислотворенню, зрушеному даною інстанцією, що набуває особливої 
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ваги, оскільки приводить до рельєфності творчого матеріалу завдяки 
залученню крос-культурних і транснаціональних інтелектуальних надбань. 

Перевагу такого підходу слід пов’язати з тим, що факти міжтекстових 
зв’язків М. Продановича з контентами інших, здебільшого літературних 
дискурсів, розглядаються в аспекті цілого – структури певного твору й 
романних здобутків М. Продановича як єдиного феномена. Воднораз 
аналітичне висвітлення поширюється й на місце та функцію інстанцій, 
актуалізованих міжтекстовими сигналами, в їхніх вихідних контекстах. 
Увиразнена теоретико-методологічна модель дозволяє уникнути 
елементарної реєстрації розрізнених апелювань. 

Актуальні функції міжтекстовості варто узагальнити двома основними, 
з-поміж яких переважають: 1. металітературна рефлексія; 2. смислове 
збагачення тексту. Причому всі функції можуть бути притаманними 
одному елементу міжтекстових зв’язків. 

Зауважимо, що, виходячи з критерію раціональності та продуктивності, з 
усього ймовірного переліку прототекстів у дослідженні зазначатимуться й 
аналізуватимуться саме ті, чия результативність відіграє структуротворчу й 
смислоутворювальну роль. 

З метою узагальненого визначення сфери прототекстів у механізмі такої 
наукової логіки зауважимо, що релевантним стає залучення до 
термінологічного апарату дослідження поняття власне літературного тексту, 
а також базисного уявлення про культуру як текст. Ним мотивується 
вичленовування у змісті поняття культури передусім взаємозв’язку значень і 
вже у цій перспективі опосередковано виробляється розуміння культури, яке, 
за К. Гірцем, зможе використовувати загальніші культурсеміотичні 
контексти у функції зіставних параметрів, у тому числі наукового аналізу. 
Тим самим концепція «культури як тексту» виявилася вирішальною зоною 
з’єднання «семіотичної рамки» інтерпретативної версії антропології 
культури, концептуальною метафорою, що конденсує і подекуди спрямовує 
культурні значення [Geertz 1973: 448–449], базується на розумінні культури у 
сенсі світу значень, у якому дії та явища постійно перетворюються на знаки, 
сукупності текстів у вузькому й широкому значенні. І тоді будь-які феномени 
культури, в тому числі й мистецтва, можуть трактуватися в той же спосіб, що 
й тексти – у плані виявлення їх семантичної структури. І внутрішньосистемні 
контенти наголошеної Ю. Лотманом «культури як тексту», відповідно, 
можуть збагатити семантичну сферу будь-якого міжтекстового корелята й, 
таким чином, значення твору [Бахманн-Медик 2011: 1]. 

Реалізації зазначеної тези значною мірою сприяв погоджений у ХХ 
столітті статус міжтекстових відношень як центральної концепції розуміння 
«світу як тексту» [Ржанская 2002: 540].   

У наведених методологічних вимірах, навіть коли йдеться про 
прототекстовість знаку, його багатоплановість формується тим, що 
розглянутий Ю. Степановим типовий пучок семантичних ознак у прозовому 
творі розкриває екстенсіонал як обсяг пов’язаного зі знаком поняття, 
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визначає контури сфери значень, але не фіксує її, не надає константного 
характеру, відкриває можливості варіювання при збереженні резистентності 
до істотних смислових трансформацій при загальній контрольованості 
авторським задумом [Степанов 2001: 16–17]. 

І з даної селективної позиції, за прямопропорційною залежністю, 
диференціювання й розширення ареалу прототекстів утворює точнішу 
смислову картину загалом, стає плідним засобом для міжтекстової 
актуалізації культурного змісту, відображеного в літературі, що вважається 
релевантним у функції спільної теоретико-методологічної основи для 
висвітлення міжтекстових зв’язків. 

Авторка праці не претендує на формування нової або вдосконалення 
усталеної теорії міжтекстовості. Між тим, прийняте й погоджене в 
дослідженні варіювання класифікації типів міжтекстових зв’язків, з 
урахуванням автоінтертекстуальності, і систематизація їхніх форм у 
суположенні з механізмом реалізації і творення семантичного ефекту, на 
відміну від мовного дискурсу, саме в царині літературної творчості, 
співвідносно з її образними властивостями, мають, на нашу думку, й 
актуальний теоретичний та емпіричний потенціал. 

Зрештою, самобутній приклад моделювання міжтекстових зв’язків у 
романному досвіді сербського красного письменства, сформованому від доби 
модернізму, дозволяє з’ясувати зміст уявлень про них у сербському 
національному літературному дискурсі, які утворюють загальний код до 
розуміння цих процесів у цілому і фактично спрямовують ракурс висвітлення 
порушеного питання до вищого – соціофілософського рівня узагальнення. 

   
 

3.2.   Форми і смисли системної інтертекстуальності: «Червона хустка  
з чистого шовку» 

 
 
У сучасному історико-літературному й літературознавчому дискурсі 

вважається умотивованим і очевидним формування романної творчості 
М. Продановича з орієнтуванням на відтворення інтертекстуальності як 
посутнього атрибута привілейованої ним свого часу постмодерністської 
поетики. Прояви інтертекстуальної методології, поряд із метафорою, на 
думку Л. Меренік, стають провідним носієм методології митця. Вони 
включаються не лише до спектра привілейованих ним формально-
виражальних засобів, а й до системи значень, яка вважається дослідницею 
найвищою цінністю митцевих художніх робіт, у творчому світогляді 
письменника певною мірою превалює над детальністю морфології 
конструктивних рішень і, зрештою, виступає доцентровим принципом 
багатьох концептуальних напрямів його діяльності, стимулює увагу до 
пошуку семантичної завершеності відтвореної багатозначності. Може навіть 
зустрітися самостійне складне образне сплетіння у вигляді цитування певних 
вузлів поетики [Merenik 2011: 13]. 
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Наразі очевидне безапеляційне підтримання митцем суті 
інтертекстуальності. Її прецеденти засвідчуються апелюванням до інших 
«текстів» і до іншого авторського досвіду образним поєднанням у 
субстанціях творів смислових результатів таких звернень. У зв’язку з цим М. 
Проданович наголошує на актуальності для свого творчого самовизначення 
мистецької практики У. Еко, передусім задуму та ідеї його роману «Ім’я 
рози». Саме в її плані будь-який перегук спрямовується до правила 
формування з інтертекстуального матеріалу особливого смислового шару у 
складі загальної кількарівневої структури твору, де алюзії та цитати 
розкриватимуть своє значення у вдумливому пошуку відповідників із 
позатекстової дійсності [Розмова… 2008: 82].  

У висвітленні митцевої творчості смислова продуктивність 
інтертекстуальності має ще один аспект. Його в одному з інтерв’ю декларує 
сам письменник, розділивши свій художній продукт на результат свідомих і 
підсвідомих творчих процесів. «Свідомим у моїх роботах, – пише 
М. Проданович, – є обігравання стереотипів» [Розмова… 2008: 80]. У даному 
випадку, за оцінкою Л. Меренік, від міжтекстової, домінантної для автора 
цитатної мотивації слід очікувати її прототекстовості, смислової основи для 
неочікуваного переспрямування від знання про «високу» культуру до 
популярного кінцевого результату. Причому закликом до інтертекстуального 
зв’язку може виявитися лише речення або навіть слово, бодай і завершене в 
параметрах цілісного образу, а прототекстом у конструкції поетики – просто 
одна сцена чи фраза [Меренік 2008: 115–118]. Себто в семіозисі особливої 
продуктивності набуває саме той образний матеріал, до якого, за визначенням,  
стає застосовною інтертекстуальна стратегія компаративістики.  

Запропонований смисловий орієнтир визнається явищем типовим, 
принципово притаманним творчій діяльності постмодерністів, і передбачає 
апелювання до тем, мотивів, поетики більшості інших «текстів» літератури й 
позалітературного дискурсу. Між тим, за прийнятою періодизацією 
сербського літературного процесу на межі тисячоліть, осяжна творча 
актуалізація М. Продановичем цього знакового прийому типово 
постмодерністської поетики випадає, натомість, здебільшого на той 
хронологічний відрізок, коли сформувалася й переконливо проявилася 
своєрідність, визначальна для мистецької «ідеології» post-постмодернізму. Її 
посутнім типізаційним узагальненням, скерованим, наприклад, новелістикою 
американського письменника Пола Остера, вивершується передусім 
домінування в ній урівнозначнення свідомості й реальності, де розмивається 
грань між ними, уявне або ідеалістичне стає дійсним, і кожна ігрова 
конотація не лише перетворюється на зображення «всерйоз», а й втрачає 
своєрідний «грайливий флер», виявивши позачасову болісну проблематику 
[Новикова 2011]. Даний підсумок збігається з резюме тривалих спостережень 
А. Татаренко над сербським літературним процесом, чиї post-
постмодерністські реакції мають ідентичну концептуальну орієнтацію, навіть 
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із формуванням у їхньому річищі так званого «секундарного 
постмодернізму», підпорядкованого ідеї критичного змалювання суспільства 
[Татаренко 2010: 62]. І саме стосовно них, особливо з огляду на притаманний 
їм пришвидшений науково-технічний прогрес та глобалізаційні процеси 
[Татаренко 2010, 393–398], предметно згадуються категорії нового гуманізму 
й транссентименталізму. А отже, співвідношення з даними 
диференційними рисами post-постмодернізму дорівнює нарізній перспективі 
аналітичного осмислення романів М. Продановича з позиції 
інтертекстуальної стратегії компаративістики. 

До актуалізації інтертекстуальної стратегії мотивує яскравий образний 
прецедент у структурі виданого 1999 року й – визначеного самим 
М. Продановичем у жанрі мікророману [Utišana…] – твору «Червона хустка з 
чистого шовку». Дане спостереження посутньо посилюється в контексті 
рефлексій С. Петрович стосовно сербського національного літературного 
художнього дискурсу 90-х років ХХ сторіччя, де час написання Продановичевого 
роману був позначений у його творчості пріоритетами складних алюзій, а відтак і 
вагомістю інтертекстуальних зв’язків [Петровић 2011: 17].  

Із погляду інтертекстуальності ініціальні орієнтири її образного 
вияскравлення в романі вписані в ситуацію, оприявлену першим розділом під 
назвою «Короткий зміст попереднього закінчення»69 [Продановић 2008: 7]. У 
ньому акцентується пролонгація в подальшому змісті твору певних подій, 
відомих раніше з інших джерел, розгорнутих колись поза дійсністю цього 
твору й лише локально підсумованих на окремому етапі. Для них історії 
художньої дійсності «Червоної хустки…» виявляються продовженням, що 
симптоматично орієнтує її зміст на позатекстовий простір – на загальний 
епістолярний дискурс. Інтертекстуальне маркування міститься у своєрідному 
попередньому резюме даного розділу. В його обрисах відзначається пригода 
з персонажем на ім’я Мирко – бійцем комуністичного партизанського загону 
в революційній балканській боротьбі проти фашистської навали й за 
встановлення республіканського правління за часів Другої світової. Він був 
без жодної протидії страчений у різдвяні дні своїми ж побратимами лише за 
те, що взяв червону вовняну хустку в селянки, яка пустила його на ночівлю 
під час передислокації загону [Продановић 2008: 7–8]. Резюмований, таким 
чином, зміст розділу співвідносно з позатекстовим простором тяжіє до 
аналогії, впізнаваної у змісті сюжетно-образної організації новели «Червона 
шаль»70 відомого сербського письменника, чий творчий апогей припадає на 
50–60-ті роки ХХ сторіччя, – Антоніє Ісаковича [Исаковић 1985]. 

Вагомий чинник селекції генерованих прототекстом значень слід 
розпізнати в зауваженні М. Продановича: за дороговказом автора роману, 
Ісаковичів твір є передусім неперебутним топосом югославського 

                                                           
69 «Кратки садржај претходног наставка». 
70 «Црвени шал». 
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комуністичного катехізису, й через свою популярність цей символ підійшов 
для ролі певного медіума, оригінального матеріалу, достеменного для 
спостережень над травматизмом суспільства та особистості [Ćirić]. Відтак, 
даній алюзії відповідає значеннєвий вузол прототексту, де ввібрані 
відзначені Й. Деретичем притаманні новелі мотиви, якими озвучується так 
звана ідеологічна рафінованість, криштальна відданість прототекстового 
персонажа комуністичній доктрині [Deretić 1987: 310–311]. 

У координатах (наголошеного М. Продановичем й актуалізованого 
інтертекстуальністю) передбачення самостійної іншої лінії, цілком імовірної 
для нарощення подій, припинених в Ісаковичевій новелі, і зічленованої з 
ними в контрапункті певного моменту спільності, видається красномовним 
збіг імен і безперечною – тотожність Ісаковичевого Мирко і його тезки з 
роману М. Продановича, персонажа, в художній дійсності випадково 
врятованого селянами та священиком від страшного поранення [Продановић 
2008: 47]. Даний аспект міжтекстового зв’язку має виразний потужний 
потенціал для подальшої актуалізації інтертекстуальності й, таким чином, 
для поетапності смислоруху роману загалом. 

Спершу прототекстовою інтерпретантою даного маркера каталізувалося 
значення, що з транслюванням у координатах смислотворення 
Продановичевого твору помітно прагне означення в образі Мирко повної 
безжальної підтримки ним (проголошеної головною для нього) доктрини 
нещадності боротьби, де готовність руйнувати концептуально переважає над 
прагненням творити. Водночас увиразнена симетрична спадкоємність, 
наступність образних домінант важлива для того, аби остаточно нівелювалися 
часові кордони та зсуви між образним втіленням оповідей і утворився 
континуум героєвого шляху, метафорично рівноцінний відособленій історії 
комуністичних тоталітарних переконань, які у вимірах суб’єкта рівнозначні 
масштабам суспільства. У ньому, на думку М. Радуловича, ці переконання іще 
до початку Другої світової війни (навіть із літературної позиції) розрослися та 
зміцнилися до повноцінної ідеології [Radulović 1985: 1]. 

Даний образний ефект набуває особливої ваги з урахуванням згаданого 
М. Продановичем наміру поспостерігати за утвореним на його рідних теренах 
для його співвітчизників тривалим – майже безперервним – континуїтетом 
травм, чиє існування митець усвідомив доволі рано, попри всі ідеологічні 
«шліфування» тодішньої освітньої системи. Простежити вплив на типового 
апріорі травматизованого персонажа кожної з цих травм, пережитих сербським 
суспільством за шістдесят років ХХ сторіччя, допоки не проявив себе у владі 
«той, хто увів у борги все сербське суспільство» [Literarna…]. 

І в перспективі, означеній смисловими контурами даного міжтекстового 
зв’язку, власне, й вияскравлюється решта маркованих рис загальної для 
роману інтертекстуальної активності. 

Іншим індикатором інтертекстуальності виявляється маркер 
позиціонування Мирко не лише комуністом, а й людиною з декларативно 
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атеїстичними поглядами, унаочненими висловленнями у сфері конкретно-
чуттєвої даності його образу [Продановић 2008: 52]. У цьому образному 
моменті інтертекстуальне навантаження фіксується в (рівнозначному алюзії) 
тяжінні до посутнього виміру культури другої половини ХХ сторіччя. Таким 
чином, запропонованою представниками тартусько-московської семіотичної 
школи загальновизнаною концепцією «культури як тексту» створюється 
передумова для виокремлення суспільно-політичної ідеології, понятійно 
осамостійненої у працях дослідників комуністичної та посткомуністичної 
доби [Vahtel 2001: 8–9] як іще одного прототексту. Із кооптуванням 
вивільненої ним відомої значеннєвої максими, зосередженої на політичній 
доктрині відлучення держави від церкви [Јеротић 2007: 16–22], зміст 
інтертекстуально наснаженої образної інстанції набуває значного посилення, 
й продуковані зі смислотворенням конотаційні акценти наголошують у 
втіленій персонажем прецедентній метафорі трансформацію комуністичних 
переконань у бездушну, безжальну безбожність. 

Дане корелювання стає не лише вмотивованим, а й закономірним для 
роману «Червона хустка з чистого шовку» з огляду на зауваження Л. Меренік. 
У зв’язку з концептуальною організацією поетики М. Продановича загалом 
дослідниця зауважила на підкресленій політичній активності митця, що майже 
десятиліття, протягом буремних 90-х років ХХ сторіччя, була важливим 
фактором ідейної основи його творів [Меrenik 2011: 83]. 

Між тим міжтекстовий сигнал слід розпізнати й в означеній алюзією 
образній ситуації, в епіцентрі якої опиняється Оскар Давічо – сербський 
літератор, у художній дійсності уподобаний юним комуністом Ніколою. 
Поет-початківець, уперше «надрукований» на сторінках комуністичної 
преси, сповнений мрій і сподівань, він ладен, за прикладом Давіча, 
пожертвувати опануванням гармонійності революційної рими заради влучної 
та гострої переконливості партійної ідеї, заримованої ним між двома 
символами «млин і Сталін»71 [Продановић 2008: 12]. Наразі в романі стає 
очевидним і посилання до текстів іншого рівня, коли функції прототексту 
набуває, власне, показовий для творчого світогляду доробок О. Давіча, 
відомого за підсумком Й. Деретича [Deretić 1987: 298], не лише авангардною 
поетикою творів міжвоєнного періоду, а й відвертим декларуванням цією 
поетикою наприкінці Другої світової війни власної схильності до 
комуністичної ідеологічної позиції. Смисловим потенціалом, продукованим 
у міжтекстовому аспекті фрагмента, стверджується в даному 
інтертекстуально позначеному фрагменті відданість і цього натхненного 
молодого персонажа ідеям комунізму та революції. Проте спільність 
поглядів не завадила безпеківцю-Мирку, комуністу й ветерану 
партизанського руху, жорстоко, до крові й забуття катувати Ніколу на 
допитах після підступного арешту за нісенітним доносом. У комплексі 

                                                           
71 «Млин и Стаљин». 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 126 

смислоруху роману даний інтертекстуально увиразнений фрагмент очевидно 
спрямовує його траєкторію до вияскравлення в образі Мирко – антагоніста 
твору, несамовитого в підтримці найжорстокіших тлумачень ідеологічних 
засад комунізму чільними адептами цієї ідеології. 

Увиразнена інтертекстуальна актуальність спрямовує і до іншої паралелі. 
Її маркуванню, вочевидь, відповідає образна інстанція роману, чий вимір у 
художній реальності вказує на книгу «Щоденник Кості Рябцева»72 
[Продановић 2008: 20]. Він виринає у спогадах закатованого у повоєнний 
період комуніста Ніколи, в страшному мареві його страждань з-поміж 
скривавлених, ледь живих тіл у вантажному вагоні його останньою дорогою 
з односпрямованим рухом до вірної загибелі, на заслання в табори для 
«неблагонадійних» – у тих Ніколиних згадках, де віддзеркалилося перше 
знайомство з його новим однополчанином по колишньому партизанському 
загону, хлопчиною на ім’я Мирко. Він тримав при собі дивний томик з 
незвичним прізвищем, аж поки не зазнав покарання розстрілом, заплативши 
своєю застиглою червоною кров’ю за чужу червону теплу хустку, у поспіху 
покинутий потому загоном просто неба на засніжених околицях сербського 
села. Згадка книги позначає інтертекстуальну алюзію стосовно виданого 
1927 року в СРСР твору шанованого в свій час педагога, класика радянської 
літератури М. Розанова, відомого під псевдонімом Ніколай Огнєв [Огнев], і, 
відтак, активізує асоціативний зв’язок із позатекстовими інтерпретантами 
цього символу свого часу. У даному прототексті, адекватному, таким чином, 
для реальності Продановичевого твору, слід вирізнити значеннєву 
конфігурацію, відповідну визнаному тогочасною критикою в змісті книги 
[Кассиль] маніфесту фанатичного юнацького завзяття від засад нового 
комуністичного виховання. Із прирощенням до формосмислу образної 
інстанції, відповідної інтертекстуальному сигналу, стає очевидним 
вияскравлення в образі комуніста Мирко закладеної з дитинства свідомої 
основи в його непорушній затятій ідейності. Нею виключається жодна 
ймовірність особистісної похибки, спричиненої необізнаністю, 
непорозумінням у виборі життєвої платформи, що метафорично узагальнює 
трагічний епохальний ідеологічний злам. 

В увиразненій прототекстовій активності відзначається системність 
звернення до літературного дискурсу, чиї промовисті складники 
дозволяють не лише наснажити смислотворення роману, а й образним 
позиціонуванням у різних сполученнях – розширити ареал утвореного 
ними смислу подібно до своєрідної ризоми. 

Зі спектра адекватних значень, екстрагованих із прототекстів відповідно 
до інтертекстуальних зв’язків із апелюванням до знакових реалій часів 
приналежності Сербії до комуністичного блоку країн, утворюється 
можливість масштабувати певний прояв комуністичної ідеології до 
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моделювання у Продановичевому романі смислової панорами образу 
комуністичної доктрини, спотвореної знавіснілими фанатиками без святого 
в душі до суворої диктатури. Власне її репрезентативним атрибутом стає 
червона хустка – іконічне відтворення причини страждань і кровопролить.  

Підсумком даного етапу смислотворення слід уважати його організацію 
категорією страху, котра, за спостереженням Л. Меренік, увінчала 
найяснішу політичну метафору, яку донедавна взагалі оприявив 
М. Проданович [Merenik 2011: 86]. Синхронізацією смислової амплітуди, 
позначеної змістом прототекстових корелятів, зрештою формується 
контрапункт у зрушенні розбудови плану комуністичної диктаторської 
ідеологізації, в чиї координати вписані подальші події художньої дійсності 
роману й вектор їхнього образного виваження.  

Між тим у романі спостерігаються й індикатори певної іншоспрямованої 
інтертекстуальності. В образному матеріалі видаються помітними однорідні 
цитати текстів радіоефірів, чиї програми, вочевидь, належать до 
розважального контенту. Ідеться про фрагмент роману, де в художній 
дійсності з радіоприймача повсякденних завсідників приміської кав’ярні 
лунає привітання «куму Радоє – щасливого складання водійського екзамену, а 
кумі Спасенії-Цані Радованович – гарного надвечір’я бажають Джура і 
Любіна Петрович із Обружниці з піснею Лепи Лукич ‘Від джерела дві 
стежинки’»73 [Продановић 2008: 69]. Під акорди цієї музики слухачі 
заходяться в захопленні політичними продиктаторськими прокламаціями 
відомого товариша комісара – Мирко – і його зухвалим кар’єрним злетом до 
амбасадорських дипломатичних обріїв. Такі одножанрові цитати з 
незначною відмінністю в змісті циклічно повторюються в образному 
матеріалі роману імплантуванням в ареали більшості знакових ситуацій, і 
одна з них, приміром, навіть позначає фінальний кордон образного світу 
роману [Продановић 2008: 124]. Сигналами інтертекстуальності, 
наснаженими очевидним спільним для них прототекстом культури кітчу й 
сучасної поп-парадигми, у формосмисловому вимірі роману транслюються 
значення оприявленості побутового рельєфу широкого контексту знакових 
подій, яким надають іншого контрастування й, відтак, моделюють одну з 
ключових формосмислових траєкторій у художньому просторі загалом. У ній 
із прирощенням вивільненого наразі прототекстового значення осяжне 
буттєве тло потребує осмислення в руслі концептуально постульованої 
епіграфом роману пересічної банальності, для якої проста буденна радість 
затулила біль моральної деградації соціуму, викликавши мовчазне байдуже 
самоусунення від цього болю й залишивши, таким чином, «віч-на-віч» дві 
сили: спричинення цього болю – і його гамування. 

                                                           
73 «Куму Радоју срећан положени возачки испит, а куми Спасенији-Цани Радовановић из 
Прилушца пријатно поподне желе Ђура и Љубина Петровић из Обружнице песмом Лепе 
Лукић ‘Од извора два путића’». 
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Міжтекстова означеність у романі «Червона хустка з чистого шовку» 
міститься і в образі одного з його протагоністів – священика отця Светозара. 
Інтертекстуально вагоме в цьому образі [Продановић 2008: 27–44] 
беззастережне рішуче прагнення будь-якою ціною врятувати молодого 
атеїста Мирко, недобитого й покинутого напризволяще однополчанами, 
попри небезпеку фашистських облав і загрозу рейдів, здійснюваних 
залишками королівської армії. Не менш яскрава і виважена пізніше згода 
персонажа охрестити Миркового нащадка потайки від його батька-атеїста 
[Ibid.: 71–72], а також смиренність панотця, коли через роки Мирко стає 
опосередкованою причиною загибелі його внука під час бойових дій у 90-х 
роках ХХ сторіччя (вони були викликані державною політикою, 
підтриманою політичною силою, де одним із провідних ідеологів власне й 
був Мирко). У даному ансамблі образних інстанцій конденсується сигнал 
алюзії до «прототексту» сакрального служіння християнському віровченню. 
У транслюванні значеннєвих домінант даного прототексту в образний 
простір Продановичевого роману слід розпізнати декларування в ньому 
світоглядної позиції з привілеюванням християнського гуманізму. 

Крім того, за сюжетно-позиційною ієрархією належить звернутися й до 
формосмислу роману, співвідносного прояву інтертекстуальності, 
реалізованого у форматі цитати: в образній конструкції спостерігаються 
ознаки ще одного інтертекстуального плану, який дає змогу побачити інший 
прототекст. Визначальним сигналом у даному випадку стає буквальне 
відтворення фрагментів текстів різних молитов, у художній дійсності 
промовлених священиком, отцем Светозаром – проголошеної ним за 
здоров’я важкопораненого ідейного опонента Мирко [Ibid.: 35–36], а також 
сповненої відчайдушного прохання «…і прости нам провини наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим»74 [Ibid.: 65], повторюваного священиком у 
нерівному протистоянні з розлюченим озброєним Мирком за збереження 
храму від вандальних руйнувань Мирковими пострілами, і, зрозуміло, 
прочитаної під час обряду хрещення маленького Миркового сина [Ibid.: 79–
80]. Формату міжтекстового індикатора відповідне те прототекстове 
значення, що формується в його дефінітивній сутності. За нею, молитва 
відома передусім як «благо звернення до Творця з вірою і ревністю, аби була 
ниспослана свята воля Його про вдоволення найнагальніших людських 
потреб» [Закон… 2004: 18–19]. Відтак, «текстом»-донором, чия осяжність 
може забезпечити реалізацію інтертекстуальності осяжного плану 
індикаторів у Продановичевому романі, вочевидь, постулюється 
християнство й віра загалом, позиціонується значущість сакральної дії. 

У спектрі прирощених смислових компонентів набуває актуальності 
системна єдність, де відбувається зічленовування міжтекстових результатів. 
Зв’язок між ними скеровує до увиразнення сукупного виміру. Себто, 
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організаційним правилом, помітним у тяжінні образів до метафоричності, наразі 
консолідується складна конфігурація кількох різних форм інтертекстуальності, 
які за смисловим обсягом можна диференціювати й ієрархізувати їхній 
загальний порядок, але не можна розчленувати й розділити, не порушивши 
суцільний спільний комплексний формат їхнього комбінування. А саме 
сукупний ансамбль цих каталізованих інтертекстуальними маркерами домінант 
смислотворення стає визначальним. Релігійним і суспільно-політичним 
прототекстами у постулюванні вивершених значень у смислотворенні 
Продановичевого роману утворюється схема глобальної протиставлюваної 
модальності між накресленими образами, доцентрованими в них смисловими 
лініями і мотивами у масштабах твору. Таке художнє рішення дає 
можливістьідстави вважати цю схему багатоаспектною семантично-
полівалентною конструкцією, чия структурно-системна організація, власне, й 
актуалізована різними формами інтертекстуального типу міжтекстових зв’язків. 
Відповідно до такого механізму співвіднесеності, на даному рівні смислової 
реалізації інтертекстуальних зв’язків вимальовується модель із потенційним 
структуруванням за двовекторним принципом. За його силовими лініями в 
романі слід вирізнити диспозицію виразників ідейної дихотомії, – Мирко й отця 
Светозара, – які перебувають у посутній безперервній контраверсійній взаємодії. 

У дефінітивному виокремленні дихотомії виникає потреба її виваження, 
відмінного від полемічності, що засвідчувала б метатекстуальну природу, й, 
натомість, наголосити на маркуванні цього відношення такими акцентами 
протиставності, які в змозі декларувати «інакшість», відмінність ідеї, 
включеної в параметри апелювання, а також позначити сутність цієї іншості 
у приматі релігії, яку, відтак, слід вважати формосмисловою кульмінацією – 
саме в ідентифікаційних кордонах інтертекстуальної взаємодії. 

І, власне, у формосмислових вимірах даної протиставної взаємодії 
зрушується актуалізація наступного інтертекстуального індикатора. У 
проекції інтертекстуально увиразненої смислової конфігурації в цілісне поле 
формосмислу роману в ньому помітно вивершуються контури масштабної 
метафори, чиї фрагменти, щоправда, вияскравлюються на тлі попередніх 
інтертекстуальних паралелей. Її сутність помітна у постійних знущаннях 
Мирко над втіленнями релігії, метафорично зображеними в романі її 
суспільним інститутом, церквою й уособленими в образі отця Светозара. 
Видаються красномовними ситуації і коли Мирко, скомпрометований 
експропріацією в селянки її червоної хустки, зазнав нищівних ран та, 
врятований священиком у стінах храму, після одужання вчинив розгром 
цього храму, вразивши пострілами штукатурку фресок, пошкодивши вівтар 
[Продановић 2008: 58–63], і коли був проти хрещення свого сина [Ibid.: 76], і 
коли покарав звільненням і неминучим безробіттям свого підлеглого 
службовця з малою дитиною за його участь у церковній церемонії вінчання 
[Ibid.: 95], і коли, досвічений дипломатичною кар’єрою і керівною посадою, 
він вирішив піддати релігію політиканським маніпуляціям із трибуни 
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бузувірського «Товариства всеслов’янської та православної істини»75 
[Ibid.: 92]. Поведінковий алгоритм даного світогляду Мирко порушив лише 
коли десятиліття потому, сивим самотнім старцем, якого зрікся власний син, 
знову прийшов до розтрощеного ним у молодості храму [Ibid.: 107]. І в 
кожній ситуації стабільно присутня векторна ознака алюзії до Ісаковичевого 
прототексту – червоної хустки, що лейтмотивом з’являється в образі Мирко 
із передбаченою в назві роману символічною метою, декларативною для 
комуністичних переконань і маскувальною для наслідків їхньої суті – цією 
хусткою персонаж прикриває великий шрам від нищівної рани, нанесеної 
своїми ж соратниками, іншими адептами цієї ж ідеології [Ibid.: 87], шрам, 
вочевидь, тотожний тавру на позначення мотивації й мети героєвих 
комуністичних уподобань, усієї трагічної жалюгідної діалектики його 
морального спотворення. Наразі, на відміну від фокусного, у романі 
спостерігається наскрізне інтертекстуальне апелювання до відтвореного в 
Ісаковичевій новелі травматизму комуністичної ідеології, якою, за 
індиферентного неспротиву соціуму, безперервно живиться процес 
безперешкодної наруги частиною його представників над релігійними 
цінностями і їхньою найвищою сутністю, гуманністю – єдиним істинним 
прихистком і твердинею, тим дивом, що несе людям надію і шлях до 
Спасіння. Цей значеннєвий вимір набуває ваги метафоричного підсумку 
підпорядкованого йому інтертекстуального художнього обрію роману. 

І саме в узагальненій перспективі увиразнені метафоричні лінії єднаються 
в напрям, яким твір М. Продановича наближається до свого остаточного 
ситуативного прототексту. У контурах наведеної метафори слід розпізнати 
замальовку, сигнальну для наступного інтертекстуального корелювання. 
Смислові результати, оприявлені в корелюванні з інтертекстуальністю, 
системно організуються в габаритах всього роману у спільний синкретичний 
рівень міжтекстовості. Власне, даний комплекс тяжіє поза межі твору до 
релігійного дискурсу. В увиразнених формосмислових обрисах міститься 
звернення, рівноцінне такому прояву інтертекстуальності, як парафраз, 
орієнтований наразі до новозавітного сюжету осміяння Христа, де 
відобразилися трагічні події осміяння й наруги плебеями над узятим під 
варту Сином Божим [Матфей 26:67–69] (і саме цей сюжет втілився фрескою 
видатного італійського майстра Фра Анджеліко, чия репродукція унаочнена 
у форматі обкладинки видання роману). 

У формосмисловому полі роману невипадково накреслюється акцент, 
пов’язаний із масштабнішим зверненням письменника до сфери сакральних 
текстів. Така обумовленість започатковується у двох концептуально поєднаних 
джерелах – історії європейських культур і теоретичного структурування її 
дискурсу, а також у пов’язаних із його постулатами константах творчого 
світогляду самого письменника. У їхній сукупній палітрі парафрази біблійних 

                                                           
75 «Душтво за свесловенску и православну истину». 
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сюжетів і сцен Нового Завіту, на думку Л. Меренік, виявляються типовими для 
Продановича-митця [Merenik 2011: 37]. І на літературному поприщі це творче 
рішення доволі очікуване, оскільки статус Біблії у сербській традиції, за 
спостереженням Я. Ахметагич, визначається її постійною присутністю в 
свідомості кожного автора [Ахметагић 2006: 9]. 

Істотної ваги набуває (синтезоване в берегах аксіологічної іпостасі 
досліджуваного Ю. Лотманом всеохоплюючого «тексту» культури людства) 
універсальне програмне узагальнення поглядів на Біблію як на «Книгу 
життя», що запропонував П. Рікер, наголосивши на інтегральному характері 
людського досвіду в ній [Рікер 2005: 318]. У такому аспекті актуалізується 
досвід тлумачного «канону», де усталилася традиція вирізняти в осмисленні 
даної події передусім розуміння, що готовність до фізичних і моральних 
знущань над особами, позбавленими прав, властиві не лише грішникам, а й 
праведникам. При цьому передбачається, що особи, які знущаються, за 
жодних обставин не понесуть суворої відповідальності. Внутрішнє почуття 
сорому, голос сумління заглушається грубістю й жорстокістю, природними 
для людини, й вона приймає хижу подобу, позбавлену жодного співчуття й 
милосердя. А релігійна ненависть завжди буває сильнішою за будь-яку іншу. 
Все це й було причиною, чому Христос зазнав осміяння. Цю подію 
традиційно пов’язують із не менш важливою ситуацією, яка, за інших 
обставин, уважалася б мікроскопічною – вона розгортається в сусідньому 
дворику, де саме під час трагедії помітна присутність апостола Петра. Аби не 
видати себе і своїх намірів допомогти Учителю, він був змушений просто 
грітися поміж інших біля вогню. Показовим визнаний накал страждань 
людини, яка стає свідком нещастя, але не має змоги допомогти, себто 
увиразнюється один із найболісніших станів для всіх добрих людей 
[Толкова#... ІІ 1987: 436–437]. У даному тлумаченні варто поряд із основним 
смисловим ескізом наголосити на осмисленні сутності причини явища 
наруги, що помітно кореспондує з категорією страху, а також вирізнити 
кілька нарізних смислових вимірів втілення страждань. У проекції 
міжтекстового апелювання до сакральної сцени у смислотворенні роману 
вивершується проблема постійної загрози християнським цінностям з боку 
оскаженілих фанатиків, спричинена людським страхом перед знищенням або 
поневіряннями, що компенсується жорстокістю, наснаженою із джерел 
диктаторських догматів різного штибу. 

За актуальною емпірикою сербського літературознавчого дискурсу, 
посилання до сакральних текстів перетворює художню субстанцію на цілу 
видиму єдину систему – образний світ, чий смисловий вимір неодмінно 
засновується на категорії закономірності [Milošević 2007: 247]. Видається 
правомірною аналогія з даним узагальненням і відповідного 
інтертекстуальності образного матеріалу роману М. Продановича. У такій 
синхронізації чіткими контурами міжтекстового індикатора відкривається 
для ситуативного смислотворення та спільного смислоруху значна 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 132 

перспектива, де лунає – закономірний для виокремленого значеннєвого 
наповнення роману – своєрідний заклик до протидії охочим осквернити 
цінності християнського гуманізму й до неухильного дотримання бажання 
виступити на їхню підтримку. Таким чином, художній досвід роману 
засвідчує прецедент відповідності й самої метафори параметрам 
інтертекстуальності, коли метафорична конфігурація стає сигналом 
інтертекстуального посилання. 

Водночас і в позиції епілогу так само з’являється текстове зауваження з 
яскравою інтертекстуальною маркованістю – цитата короткого питомого 
змісту: «’Якщо дійде до санкцій, звичайній людині доведеться шукати вихід, 
а нас, літераторів, наші національні муки надихатимуть на написання нових 
гарних оповідей’»76 [Продановић 2008: 125]. У цій образній інстанції 
актуалізується інший текст А. Ісаковича, де набуває ваги і зміна жанру, адже 
йдеться про інтерв’ю періодичній пресі, опубліковане через сорок один рік 
після публікації новели, яка виявилась опорним міжтекстовим корелятом для 
роману М. Продановича. Наразі, безумовно, показовий часовий діапазон між 
увиразненими прототекстами. Його осмисленню сприяють спостереження 
М. Йоковича, чиєю наполегливістю вкотре наголошується явлена в романі 
історична дистанція, здатна втілити осяжні глибинні духовні рухи [Јоковић 
1994: 177]. Саме в контексті цієї зауваги хронологічна відстань між 
прототекстами і їхніми константними значеннями виявляється рівновеликою 
тій часовій перспективі, з якої може достеменно зреалізуватися тематична 
матриця роману. А вона, за зауваженням С. Чирич, окреслюється прагненням 
дослідити метаморфозу комуністів за останні півстоліття минулого 
міленіуму [Ćirić], які в парадигмі дійсності роману видаються ізоморфними 
наругачам із сакрального сюжету. 

Відповідно до функції епілогу, за визначенням [Галич 2001: 168], зміст 
наведеної в ньому цитати має бути осмислений у руслі узагальнювального 
судження – своєрідного резюме твору, почасти пов’язаного з подальшою 
долею героїв, де наразі позначується девальвація життя і його 
неперебутних цінностей, що триватиме, доки безперешкодно існують ті 
сили, які ціною страждань власного народу дістають різноманітні вигоди, 
створюють власний комфорт або живлять своє натхнення. 

 Суцільна ж ретроспективна позиція передбачає завершальне цілісне 
висвітлення результатів семантичної активності всього комплексу 
інтертекстуальних зв’язків, здійснене на окремому етапі смислоруху, 
реалізованого міжтекстовим потенціалом. У фрагменті формосмислу роману, 
наснаженому потенціалом даної інтертекстуальної паралелі, слід розпізнати 
організаційний пункт (рівновеликої інтертекстуальній конфігурації) 
структурної вертикалі роману. Нею у форматі ідеології виструнчується 
перебіг особистісної метаморфози персонажа, оповитої потоками крові його 
                                                           
76 «’Ако до санкција дође малом човеку остаће да се сналази, а нама књижевницима ће наше 
националне муке дати инспирацију да пишемо нове лепе приче’». 
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співвітчизників-сербів, збайдужіло поцінованими ним на кожному з етапів 
власної «еволюції» на вагу «історичної необхідності» – метаморфози, 
розпочатої з «молодих комуністів»77 й завершеної появою «підстаркуватих 
шовіністів»78 [Продановић 2008: 101], означеної в полі інтертекстуальної 
активності. Таким чином, унаочнена тематична матриця насичується 
особливим смислом, чий абстрактний і тому – універсальний – вимір вартий 
підсумку твердженням: поки в суспільстві залишається неспинною наруга 
над джерелом гуманності, цілком закономірно для цього суспільства в ньому 
завжди еволюціонуватимуть ті фанатичні наругачі, що водночас прагнуть 
зручної для власного пристосування кровопролитної тоталітарної диктатури і 
завжди готові її виправдати у власних цілях. І вже у квінтесенції даного 
смислу вимальовуються обриси моральної дилеми, вирішеної переконанням, 
що якими б бузувірськими не були етапи «вдосконалення» – для сили, що, 
незалежно від часу та обставин працює на руйнування та знищення, 
метаморфоза неухильно добігає кінця на подвір’ї храму. 

А отже, в художньому досвіді роману «Червона хустка з чистого шовку» 
з-поміж спектра відповідних типів міжтекстової кореляції повномасштабно 
реалізуються інтертекстуальні зв’язки загалом представлені у творі трьома 
рафінованими відповідними формами художньої реалізації – алюзією, 
цитуванням та парафразом, системно пов’язаними між собою 
визначальністю обсягу смислотворення.  

Реалізовані форми інтертекстуальності системно й послідовно 
актуалізуються на кількох рівнях структури твору: в сюжеті, образах 
протагоніста, антагоніста та епізодичних персонажів. Водночас важливу 
формосмислову роль відіграє прецедент дифузного формату актуалізації 
інтертекстуальності у романі «Червона хустка з чистого шовку»: з ним 
набуває наскрізної синкретичності вся образна матерія твору. І в єдиному 
комплексі виокремлені форми інтертекстуальних зв’язків увиразнюють 
дворівневу формосмислову конфігурацію із метафоричністю певного 
сигналу інтертекстуальності. 

Зрештою, інтертекстуальними зв’язками стимулюється спільне 
смислотворення, де накреслюється безпосереднє сполучення їхніх 
значеннєвих результатів у двовекторній моделі протиставлення. Нею ж 
заперечується страх як мотивація для благого діяння, що узагальнюється 
вияскравленням тих обрисів, де байдужістю соціуму, його зневагою до 
християнської етики торується шлях злонамірним політиканам до 
кровопролиття народу та наживи на ньому, і даним узагальненням на рівні 
мотивів та ідеї твору регулюється дихотомічне виваження на користь 
втілених у романі проявів вічних гуманістичних цінностей. 
 
 

                                                           
77 «млади комунисти». 
78 «остарели шовинисти». 
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3.3.  Інтертекстуальні зв’язки у формосмисловому вимірі роману 
«Сад у Венеції» 

  
 

У міркуваннях про постмодерністський характер своєї поетики 
М. Проданович неодноразово визнавав однією з її ознак беззаперечну установку 
на ремінісценції, системні алюзії та цитації, рівною мірою притаманні також 
його творам образотворчого мистецтва [Розмова… 2008: 73]. Долучені 
Ж. Женеттом до парадигми форм власне інтертекстуальних зв’язків [Женетт 
1988 І], зазначені прояви міжтекстової поетики вказують на відповідний 
потенціал інтертекстуальності роману «Сад у Венеції», вперше виданого 2002 
року. Важливе уточнення з цього приводу пропонує сам письменник у згадках 
ключової ролі інтертекстуальності в концепції роману й у фокусному 
фігуративному посиленні його поетики [Utišana...].   

Сучасний літературознавець Д. Айдачич наголошує на «прихованому», але 
«відчутному» інтертекстуальному зв’язку роману «Сад у Венеції» із коміксами, 
пов’язаними з пригодами Корто Мальтійського, створеними італійським 
художником Хуго Пратом [Айдачич 2014: 236]. Водночас у романі 
спостерігаються й переконливі ознаки іншої, ширшої системи образних проявів 
інтертекстуальності з очевидним потенціалом розмаїтої змістовності, 
розгалуження дефінітивних вимірів і безперечною самостійною ефективністю в 
розбудові інтертекстемами смислової сфери твору, що принципово збагачують і 
концептуально розширюють цю сферу, потребують особливого детального 
висвітлення й потрапляють до предметного кола даного дослідження.  

В осяжному плані образного матеріалу роману «Сад у Венеції», 
означеного, власне, інтертекстуальним потенціалом, відрізняється 
рельєфністю маркування алюзій, чий механізм реалізації у творі 
М. Продановича не трансформує змістове наповнення задіяних у даних 
зв’язках прототекстових корелятів, включене до смислоруху й кооптоване до 
семантичного простору твору в первісному смисловому обсязі.   

Суттєву роль, пов’язану із семантичними універсаліями «Саду у Венеції», 
відіграє алюзія, індикатором якої у структурі роману виявилося образне 
оприсутнення творчої постаті видатного французького філософа, соціолога, 
культуролога Жана Бодріяра. Інтелектуальна значущість цього апелювання має 
міцну особистісно-біографічну мотивацію. Адже в опублікованих роздумах 
М. Продановича Бодріярові праці, чиї фрагменти, до речі, були вперше 
перекладені сербохорватською та опубліковані в Сербії самим же 
М. Продановичем іще 1983 року, позиціонуються митцем у сенсі джерела 
«автономії літературних текстів» – а саме з цієї автономії почався його 
письменницький шлях: ідеться про першу прозову книгу «Вечеря у Святої 
Аполлонії» [Розмова… 2008: 74]. Як відомо, персоналія Ж. Бодріяра традиційно 
пов’язується адептами постмодернізму з категоризацією в його філософії 
«дискурсу речей» і «машини» їхнього виробництва, що, всупереч соціальній 
логіці ціннісної діяльності, скеровує комунікацію, продукує потреби й 
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споживача, а не регулюється ними, подібно до знаків, які не набувають, а самі 
виробляють свої референти та значення і, внаслідок цього, зрештою, остаточно 
відриваються від цих референтів, здобувають повну свободу сигналів, так 
званих «симулякрів» [Новейший… 2007: 59–65]. Тематичні аналогії у творах 
інших видів мистецтва [Vuković 2004] підтверджують невипадковість даної 
проблеми для творчого світогляду М. Продановича. 

Алюзійні апелювання до творчої постаті Ж. Бодріяра неодноразово 
позначаються в різних сюжетних моментах роману. Реальний факт перших 
спроб репрезентувати його доробок на сербських теренах державною мовою, 
до якого письменник мав особисте відношення, алюзійно згадується і в тексті 
«Саду у Венеції» [Проданович 2009: 95]. Відповідно, створюється нагода 
зафіксувати в розбудові інтертекстуальних зв’язків твору, крім іншого, й 
ефективність прототексту фрагментів автобіографії письменника, показову для 
активності культурного життя сербського суспільства наприкінці ХХ сторіччя. 

Між тим, визначальною варто вважати згадку про Ж. Бодріяра в ситуації 
кульмінаційної розмови протагоніста Бакі з подругою його юності Ліною. 
Йдеться про відвертий, майже сповідальний діалог після загрозливої пожежі 
та щасливого порятунку з вогяної пастки, розпочатий словами «Заради Бога, 
Ліно…», яким персонаж «пробив незриму стіну» й почав промовляти всі 
слова, стримувані ним з миті їхньої раптової зустрічі після тривалої перерви 
й не менш тривалих випробувань [Ibid.: 94]. Саме в цій емоційній напрузі, 
аби звернутися до первинних, неспотворених цінностей юнацьких років, 
переконань, які виявилися джерелом формування особистості, персонаж 
нагадав Ліні лише про Жана Бодріяра [Ibid.: 95]. Пов’язані з іменем 
французького мислителя міжтекстові кореляти в сучасній європейській 
гуманітаристиці уможливлюють інтегрування алюзією до художньої 
дійсності «Саду у Венеції» і знакового для прототексту, позначеного 
Бодріяровою творчістю, програмного положення його теорії. Ідеться про 
застереження від наслідків ширення «симулякрів», зосереджених на 
відтворенні та транслюванні неадекватних сенсів і неоднозначних фактів, що 
призводить до викривлення сприйняття реальності. Прирощенням даного 
значення в епізоді Продановичевого роману увиразнюється заклик до Ліни 
подолати колишні фатальні помилки в осмисленні етичних закономірностей 
буття, позбутися беззмістовності – грайливості та удаваності у прийнятті 
доленосних рішень, які, зрештою, призводять до трагедії створення так 
званого світу катастроф та хаосу, чиїми рисами в романі наснажується згадка 
про балканські війни кінця ХХ сторіччя [Ibid.: 39]. 

Окрім того, Ж. Бодріяр, як уже зазначалося, традиційно вважається 
незмінним апологетом постмодернізму. Відповідно, даним алюзійним 
зверненням реалізується поряд із контекстуальним і інтертекстуальне 
активування (в інструментальному та ідеологічному для роману значенні) 
сутності феномена постмодернізму і його однієї з основних категорій – 
інтертекстуальності в її постулюванні самої себе як фактора художньої 
субстанції та стратегічного засобу її «прочитання». 
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І в інших маркованих образних моментах роману алюзійна форма 
інтертекстуальності пов’язана здебільшого саме з характеристикою 
персонажів. Даний досвід моделювання алюзії стосується інтертекстем, 
означених такими очевидними індикаторами, як англоподібні назви проектів, 
що на різних сюжетних етапах були «справами життя» дійових осіб. Із-поміж 
них особливу роль відіграла назва музичного рок-гурту «Zenith F.C.», чия 
специфіка полягає у ствердженні різносполучуваності, своєрідної 
багатовалентності певних індикаторів інтертекстуальності. Скажімо, 
формантом Zenith передбачена алюзія до змістових ознак його історичного 
відповідника – однойменного мистецького руху сербського модернізму, а 
відтак, і до зумовленої модерністською генетикою емоційно-реалістичної 
сутності явищ (а саме такими – експресіоністичним і неореалістичним – були 
два основні напрями сербського модернізму [Deretić 1987: 271]). Спрямоване 
таким чином інтертекстуальне апелювання до знакового напряму сербського 
модернізму, завдяки своїй масштабності, залучає до сфери роману значення 
ширшого історичного «тексту» і створює в романі осяжну смислову 
ретроспекцію. Із нею вияскравлюється семантика історичної долі народу та 
його країни з формованим віками патріархальним, традиційно-аграрним 
устроєм, який у першій половині ХХ сторіччя опинився у сфері впливу іншої 
суспільно-політичної моделі, був вписаний у тоталітарний формат 
європейського зразка. Відтак, цим «зенітним» орієнтиром у романі показово 
позначається визнана сербськими істориками [Ћоровић 2001: 523] тодішня 
модель ментального дисонансу, спричинена ситуативним політичним 
алогізмом. Крім того, маркована назва утворює гіпертекстуальні асоціації з 
явищами активно розвиненої в англомовних країнах рок-культури. Себто, 
здатна продукувати припущення «між»-народного, іншими словами, «інтер»-
національного, і, зрештою, – універсального характеру подієвості, що 
опосередковано посилюється в образному плані Бакі, в його зосереджених 
розмірковуваннях: «Zenith F.C.» <…> Літера «h» в кінці слова була <…> 
нечітким слідом віри в те, що гурт міг би рушити і шляхами міжнародної 
слави» [Проданович 2009: 12].  

Інше аналогічне семантично наснажене оприявлення образних 
відповідників інтертекстуальної стратегії стосується образу тієї ж Ліни. 
Зауважимо, що в даному випадку М. Проданович розкриває в романі й 
механізм міжтекстового зв’язку, і прототекстові альтернанти його образного 
індикатора, що можна вважати своєрідним авторським «дороговказом», 
правилом логіки розкриття його змісту. Маркер позатекстового апелювання 
вирізняється на рівні імені: «Марселіна – таким було… справжнє ім’я Ліни» 
[Ibid.: 33]. І її самопрезентація в художній дійсності безпосередньо орієнтує 
на існування особливого смислового підтексту: персонаж роману – професор 
Джегич – на одному з колоквіумів «згадав ім’я Марселя Дюшана… Ліна… 
пошепки сказала: «Як думаєш, звідки у мене таке ім’я?» [Ibid.: 34]. За 
формальним критерієм, у даному випадку привертає увагу оригінальний 
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прийом оформлення в полі сюжетної лінії героїні натяку, орієнтованого поза 
власні межі, з подовженням його спрямування за грань художнього простору 
роману вже у позатекстову реальність, де утворюється ефект своєрідної 
дзеркальної алюзії. Проголошення в номінативному статусі, власне, імені 
Марселіна як похідного від Марсель, обраного на честь митця-сюрреаліста 
Дюшана, реалізує в семантичному вимірі образу героїні додаткове 
символічне значення привілейованої митцем етичної суперечності, 
амбівалентності [Томкинс 2014], ствердивши, між тим, і полісемічний 
характер прояву інтертекстуальності твору М. Продановича. 

У романі спостерігається й інтертекстуальний акцент із аналогічним 
формосмислом, розбудований в образі Михайла Лісицького, із 
зосередженням індикатора в його псевдонімі, «співзвучному з ім’ям відомого 
російського митця-авангардиста» [Проданович 2009: 14]. У репрезентації 
даного індикатора зберігає переконливість алюзійне спрямування до 
міжтекстового корелята без супровідного окреслення змісту інтерпретанти, 
чиє визначення, в даному випадку, криється в мистецькій діяльності широко 
відомого у свій час радянського художника-конструктора та графіка Ель 
Лісицького. Значення притаманної його діяльності сталій творчій позиції і 
привноситься даною інтертекстуальною паралеллю до семантики образу 
роману «Сад у Венеції». З-поміж незмінних мистецьких переконань графіка 
уславилася розробка ним методів художнього конструювання книг. Зі 
здобутками в цій царині Лісицький увійшов до історії культури як 
переконаний прибічник так званого «нового» напряму в мистецтві з 
основоположним для нього принципом трансформацій. Переважні прагнення 
винахідника знаменувалися створенням художніх форм, чия виразність 
ґрунтувалася на синтезі раціоналістичної та абстрактної поетики, різних 
технік і матеріалів, заснованих на врахуванні психо-фізіологічних 
закономірностей сприйняття об’єму, простору та кольору. Таким чином, 
кооптоване міжтекстовими зв’язками значення прототексту митцевої творчої 
константи стає засобом генерування в персонажевому образному полі 
семантики авангардного типу мислення, схильності до рішучих 
експериментів і спроб беззастережного поєднання контрарних явищ 
навколишнього світу як постульованих у романі константних світоглядних 
орієнтирів у пізнанні буття [Білик 2013].     

Повторювана модель формування в романі інтертекстуального фрагмента 
помітна в ситуації художньої дійсності, де діапазон матеріалу, 
запропонованого Бакі в студентські роки на лекції одного з професорів-
мистецтвознавців, окреслюється «діагоналлю, яка охоплювала Альтаміру й 
Аполло-11» [Проданович 2009, 34]. Позначена в даних образних інстанціях 
алюзія очевидно зорієнтована на прототекст наукового дискурсу, здатного 
актуалізувати той зміст інтерпретант, у якому Альтаміру розуміємо як 
віднесену до культури пізнього палеоліту печеру в Іспанії з барвистим 
наскельним розписом, а Аполло-11 – здобув славу одного з серії 
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американських космічних кораблів, використаних для висадки астронавтів на 
Місяць. Смислові включення значень цих інтерпретант скеровують до 
прочитання в образі Бакі характеристики рівня його ерудованості як доволі 
високого, здатного охопити спектр знань від доісторичних протокультур до 
сучасних космічних технологій та освоєння космосу, а також постулюють 
масштабність та ґрунтовність підходів, притаманних для уособлених 
протагоністом представників тогочасної інтелектуальної еліти. 

За цією ж моделлю виважується також виразний складений маркер 
інтертекстуальності, оприявлений у романі змалюванням навчально-
пізнавального досвіду персонажів-студентів, із якими цей досвід поділяє і 
протагоніст роману. Із гордістю, інтонованою нотками ностальгії, він визнає: 
«з Мельєсом ми мандрували на Місяць із пап’є-маше, дитячий візочок 
зривався вниз широкими сходами в Одесі» [Ibid.: 39]. У даному образному 
пункті відбувається алюзійне вивершення творчих рішень, революційних для 
кінематографії початку ХХ сторіччя, чиїми «візитівками» у глобальному 
історико-культурному зрізі традиційно визнаються відтворені в романі 
кіноепізоди. Відповідно в кожному з них слід розпізнати (далеке від 
властивої екфразису репрезентації цілісності самого твору) комбіноване 
маркування алюзії, спрямованої до спільного для них «тексту» історії 
мистецтва, де кожен із цих епізодів виявився символом інтегрального для 
них здобутку – новаторства, – знаковим втіленням сміливих спроб і 
новаторського духу мистецьких світоглядів, підтриманих світовими 
майстрами німого кіно. З їхньої плеяди в романі згадується засновник однієї 
з перших у світі кіностудій Жорж Мельєс, для якого квінтесенцією новітніх 
методів виявилася стрічка «Політ на Місяць», чиї деталі, власне, фігурують у 
романі. А також видатний радянський режисер С. Ейзенштейн, чий 
оригінальний творчий підхід втілився кінофільмом «Панцерник Потьомкін»: 
нюанс кадрового відтворення саме цього підходу передається маркованою 
образною одиницею «Саду у Венеції». Значенням, вивільненим із 
прототексту творчого новаторства, рівноцінним визнанню в цьому 
новаторстві неперевершеного прогресивного здобутку [Энциклопедический… 
1990: 100], у смисловому полі роману істотно увиразнюються беззастережні 
пізнавальні прагнення персонажів, різноманітні пошуки в досягненні 
суб’єктивного досвіду через опанування духовних надбань людства, 
насамперед найцінніших здобутків світового мистецтва. Таким чином 
означується устремління до професіоналізму в широких мистецтвознавчих 
обріях, унормоване для явлених у романі «дітей того часу», що стверджує й 
високий культурний рівень зображеного суспільства. 

Увиразнена в актуалізації змісту даного прототексту Ейзенштейнова творча 
позиція резонує, водночас, зі згадкою в романі імені іншого митця, якою воно, 
відтак, залучається до спектра інтертекстуально наснажених образних одиниць 
«Саду у Венеції». Звернення до постаті С. Ейзенштейна набуває завершення в 
комплексі зі згадкою імені Дзиґи Вертова [Проданович 2009: 39]. Відтак, у 
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романі вияскравлюються подвійні індикатори, споріднені у спрямуванні до 
спільної риси творчості митців. Сутність цієї спільності традиційно 
підсумовується застосуванням майстрами монтажного єднання матеріалу 
[Энциклопедический… 1990: 182]. А монтажність, за спостереженням 
представників різних національних літературознавчих шкіл, у різних 
позиціонуваннях зберігає статус «прототексту» в позначенні вагомих 
смислових акцентів. Вони реалізуються, на думку О. Зверєва [Зверев 2002] – у 
лаконічному понятійному наведенні, й, відповідно до досвіду Н. Бєляєвої 
[Беляева 2007], – на рівні структур, які дослідниця визнає найважливішим 
полем інтертекстуального потенціалу кіномови митців. Смислове наповнення 
цієї категорії, узагальнене поняттям «поєднання», «збирання» 
[Энциклопедический… 1990: 182]. В арсеналі досягнень видатних діячів 
мистецтва, згаданих М. Продановичем, наголошується важливість поєднання 
ними монтажної техніки в сенсі спроби з позиції етичного канону вписати в 
єдиний формат уявлень та пізнання – реалії дійсності, які традиційно 
відносяться до сфери онтології (своєрідні типи мислення, ментальні орієнтири, 
історичний досвід). Відтак, даною міжтекстовою алюзією постулюється у 
Продановичевому творі об’єктивна необхідність осмислення почасти 
різнорідних феноменів духовної сфери культури людства не лише в аспекті 
їхньої самоцінності, а й у контексті дійсності.  

Між тим, із даної позиції уможливлюється й співвіднесення увиразненої 
сукупності значень прототексту кіномонтажу зі структурою роману 
М. Продановича загалом. Наразі накреслюється суттєвий інтертекстуальний 
вектор, заданий у структурі роману вагомим аспектом монтажності – 
параметрами її техніки. Організаційним постулатом такого виміру 
інтертекстуальності стає (сформована в соціальній філософії) текстуалістична 
теорія культури, де закріпилося розуміння «техніки як тексту» із зазначенням її 
адекватності різним явищам [Beck 1997] і передусім монтажності. За даною 
логікою, адекватність реалізується за принципом з’єднання різнозмістових 
фрагментів, що зазнає певної семантизації. Утворена нею монтажна якість 
техніки містить об’єкт алюзії, виводить цю техніку на рівень джерела значень. 
Маркери цієї алюзії у структурі роману слід вирізнити у притаманних їй 
аналогіях до найважливіших, за Н. Бєляєвою, принципів техніки. 
Найвиразнішими вони видаються в загальній сюжетній лінії – зічленовуванні в 
ній низки розрізнених подій буття, оприявлених або визначених на всіх, у тому 
числі й метафізичному, рівнях твору. Цілком очевидною в принципі техніки 
монтажного прийому стає колажність, яка, за систематизованим Н. Бєляєвою 
[Беляева 2007] досвідом західноєвропейських літератур, залишається ознакою 
так званого герметичного монтажу. Алюзія саме до такого типу монтажності 
проглядає в суцільних образних вимірах «Саду у Венеції». Насамперед, у 
герметичних поєднаннях подієво розірваних між собою епізодів зі 
студентської юності персонажів, політичних мітингів та мистецьких 
перформансів, військових санкцій і дослідження християнських реліквій, 
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політичного ембарго і Венеційської бієнале, де відбувається втілення 
зацікавлень і рішень персонажів, визрівання мотивації їхнього життєвого 
вибору, формуються ключові фрагменти художньої дійсності й загалом – різні 
рівні сюжетних часів, чиєю перестановкою або еліптуванням, зі свого боку, 
докорінно порушився б логіко-смисловий баланс твору. Із прирощенням 
вивільненого значення, визнаного за герметичним типом монтажу, 
смислоруху, заданий на сюжетному рівні роману відображеними життєвими 
колізіями, помітно тяжіє до семантики збереження цілісності й із нею – 
діалектичної монолітності цих колізій і притаманної їм ціннісно-аксіологічної 
суті, що в комплексі виявляються симптоматичними для позначення 
суперечності й мінливості життя, підпорядкованої втіленій твором 
екзистенції. Наразі монтаж як організаційна ідея та притаманна йому техніка і 
формальний принцип мотивують до вирізнення поліфункціональності 
складників інтертекстуального зв’язку. 

Аналогічний принцип розбудови алюзії міститься в характеристиці 
іншого персонажа – Ліни, здебільшого у формуванні функціональних 
особистісних проявів, якими збагачується її образ. Інтертекстуальний маркер 
наразі зосереджується в зауваженні протагоніста про характер взаємин 
героїні з представником зухтенської землі, митцем Сакотсарі, чиї здобутки, 
увінчані кривавим перформансом із соколиним полюванням, вона 
представляла на Венеційській бієнале. Бакі наголошує на невтомному 
виконанні Ліною «ролі Пігмаліона» [Проданович 2009: 81] у її творчому 
спілкуванні з маестро Нікотом. Наведена схема інтертекстуальної активності 
стає окремим емпіричним прикладом прототекстової ефективності 
літературної парадигми. Вияскравлена рисами алюзії образна одиниця 
безумовно співвідноситься з первинним прототекстом та його усталеним у 
світовій літературній скарбниці змістовим потенціалом: ідеться про 
надзвичайно популярний однойменний міф, чий персонаж, легендарний цар 
Кіпру, витворив зі слонової кістки скульптуру жінки й закохався в неї. Цією 
темою визначилося прочитання образу Пігмаліона, в якому переважає 
культивоване в історико-літературному дискурсі й усталене в пов’язаній із 
ним рецептивній традиції значення такої надмірної самовідданості й 
натхненності творця, яка метафорично узагальнилася далекими від 
естетичного задоволення реальними почуттями самого автора до свого 
витвору [Мифы… 2008 ІІ: 312]. Ця метафора з часом окреслилася стійкими 
контурами своєрідної архетипової моделі «творець – об’єкт спрямування 
творчого потенціалу». І міф виявився у творчій царині плідним 
прецедентним «текстом» для цілої низки похідних авторських алюзійних 
інтерпретацій у різних сферах культури, представлених Д.Б. Ванлоо, 
Ф. Буше, П. Пікассо в образотворчому мистецтві, Е.М. Фальконе – у 
скульптурі, Ж.Ф. Рамо – у балеті, Ж.-Ж. Руссо, Х. Грау, Б. Шоу – в 
літературі. А запропоновані ними субверсії в історії мистецтв, своєю чергою, 
й самі вступали в інтертекстуальну взаємодію у функції прототекстових 
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корелятів для різноманітних художніх експромтів. Приміром, для німого 
короткометражного фільму «Пігмаліон», знятого Жоржем Мельєсом, 
згаданим у руслі іншої інтертекстуальної паралелі роману «Сад у Венеції». 
На координуванні з ним слід зауважити з огляду на утворений таким чином 
ефект подолання смислової лінеарності зіставленням семантичних полів 
різних міжтекстових функцій. Переконливі ознаки апелювання саме до цієї 
похідної системи смислового метаболізму і спостерігаються в розбудові 
образу Ліни, де локальним змістовим контекстом обігрування історії 
Пігмаліона оприявнюється нюанс інтертекстуальності, визначальний для 
актуалізації саме тих корелятів, що сформовані не в міфологічному дискурсі, 
а в образній парадигмі іншої, побудованої Б. Шоу, нарізної алюзії до міфу 
про Пігмаліона, себто в «тексті» його самостійної ізоморфної варіації зі 
сфери художнього слова. А відтак і сама інтертекстуальна взаємодія набуває 
рис своєрідної подвоєної алюзії.  

Міжтекстове апелювання до змісту однієї з найвідоміших п’єс видатного 
англійського драматурга актуалізується у зв’язку з наголошеним Б. Шоу і 
рельєфно вираженим саме в його творі смислом заклику до подолання, 
викорінення негативних рис характеру й посилення найкращих рис особистості 
– співчутливості й порядності – як передумови творчості й чинника буття 
загалом [Шоу 1980]. Даний смисловий фрагмент особливо актуальний з огляду 
на смислові обриси узгодженої з ним маркованої ситуації роману 
М. Продановича, де увиразнилася перевага моральної дилеми в постаті Ліни. У 
смислотворенні, завдяки позначенню пігмаліонівською алюзією семантики 
творця, мотивується й осмислення образу Ліни як суб’єкта творчої еманації. 
Принципової доцільності, відтак, набуває відлуння розвиненого в англійській 
п’єсі значення обов’язкового плекання в авторові одухотвореності, старанності 
й наполегливості, завдяки його неодмінній доброчесності та сумлінній 
співпричетності, здатними убезпечити від деструктивного для особистості 
порушення етичних норм. Кооптуванням пучка вивільнених алюзією 
значеннєвих домінант прототексту до маркованого фрагмента роману 
М. Продановича накреслюється смислова конфігурація, зосереджена на мірі 
фахової, світоглядної і душевної участі Ліни у формуванні творчого кредо 
опікуваного нею митця, із відображенням у цьому кредо Ліниної власної 
ціннісної системи, де відтак наголошується і моральна відповідальність за 
етичність його творчого вибору та рішень. І вже дана смислова лінія в 
характеристиці образу тяжіє до семантики необхідності позбутися таких 
особистісних рис, які в результаті їхнього впливу на формування іншої 
індивідуальної творчої позиції можуть реалізуватися в ній задумом мистецького 
твору на моделі нищення, для якої заперечується право на існування. А отже, в 
даному досвіді інтертекстуальної активності у творі «Сад у Венеції» плідністю 
прецеденту означення одним маркером подвійної алюзії до споріднених 
прототекстів визначається суттєвий семантичний штрих образного портрета, 
яким стверджується потреба пріоритетності для людини етичних постулатів, 
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зрештою, принципово посилена в масштабах роману загалом. 
Алюзійною формою інтертекстуальних зв’язків «Саду у Венеції» 

організовується також інший формосмисловий план, що відіграє у творі не 
епізодичну смислоутворювальну роль і для генерування суттєвого семантичного 
плану. Риси, означальні для даної інтертекстуальної моделі, накреслюються 
одиницями художньої субстанції, покликаними оприявити у творі феномен 
оповіді ситуативним ототожненням як певного образу, так і сюжетної ситуації з 
виокремленим у культурному дискурсі змістом цього феномена, залученим, 
відтак, у романі до неодноразової різнобічної смислової актуалізації.  

У романі стає помітною інтертекстуальна відповідність, вкотре позначена 
апелюванням до явищ релігійного – біблійного – дискурсу. Розглянувши 
Біблію як єдину архетипову структуру, чия осяжність простягається від 
творення світу до Апокаліпсису, Н. Фрай виокремив механізми плідного 
впливу «Вічної Книги» на літературу і мистецтво всіх часів [Фрай 2010]. Цей 
гранично насичений глибинними смислами «текст текстів» апріорі визнається 
джерелом вічних ідей, образів, мотивів у всіх сферах мистецтва. Ним, на думку 
представників різних національних літературознавчих шкіл, узагальнену 
сучасним сербським компаративістом П. Мілошевичем, розвивається потужна 
функціональність у сфері міжтекстових зв’язків зі значною смисловою 
активністю зосередженого в ньому прототекстового потенціалу. Саме «текст 
текстів» набуває для «Саду у Венеції» особливої фундаментальної ваги з 
огляду на формосмислову розбудову гри персонажів роману в «запрошення до 
оповіді». Кожна з них вигадувалася в стилі мандрівних фантазій про 
невідвідані ними міста інших часів із вкрапленнями реальних спогадів і 
роздумів, що безпосереднім авторським коментарем визначилося як «далекий 
натяк на пророка Ісайю» [Проданович 2009: 8–10] (алюзійне звернення до 
іншого аспекту його постаті притаманне й роману М. Павича «Внутрішній бік 
вітру, або Роман про Геро та Леандра» [Павић 1995]).  

У варіюванні М. Продановичем образного втілення оповіді самим фактом 
алюзії до релігійного канону варто, передусім, розпізнати суттєве посилення в 
топосі значення своєрідної ланки, здатної з’єднати певним знанням світ людей 
із метафізичною сферою всесвіту [Библијски 2002: 166]. А саме метафізика, 
поряд із гуманізмом, за спостереженнями М. Ямпольського [Ямпольский 
2011: 1], на певному рівні еволюціонування філософської думки визнавалася 
апологетами постмодернізму (привілейованого й у творчому світогляді 
М. Продановича) матеріалом формування визначень людського єства і 
пізнання буттєвої істини. На цьому етапі смислотворення, зрушеного 
інтертекстуальною кореляцією, додаткового виваження в романі набуває теза 
щодо сили слова й оповіді в композиції із безпосереднім ствердженням 
прагнення героїв до осягнення метафізичних закономірностей буття.  

Водночас і конкретизоване означення, власне, імені Ісайї доволі показове 
для визнання в ньому маркера алюзії до постаті пророка. Даною алюзією 
актуалізується смислове визначення його відомої в теології ролі одного з 
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найвидатніших і найдалекоглядніших творців так званих оповідей, укладених 
ним із власних пророцтв. За спостереженням протоієрея С. Булгакова, 
майстерністю цих текстів, вираженою в силі проповідництва, а також своїм 
словом Ісайя відіграв доленосну роль у розвитку християнства, посилену 
укладанням на матеріалі зібрання цих оповідей однієї з біблійних книг. Мова 
цих оповідей була визнана класичною, а їхня форма – досконалою [Булгаков 
1991]. Відповідно, в інтертекстуальному вимірі роману рельєфно 
вимальовується стійкий смисловий обрис оповіді-пророцтва. І з даної 
смислової позиції до фрагмента твору, відтак, абсорбується константа 
прототекстового корелята, консолідована змістом діяльності Ісайї – знаковою 
темою його пророцтв, де поряд із особливими домінантами, вивершується 
поняття моральності життя й загального примату моралі та благочестя, 
традиційно визнаних яскравим прикладом поєднання естетичної довершеності 
та превалювання релігійної етики. Себто зверненням до явленого в біблійному 
прототексті концептуального етапу сакралізації канонів християнства в 
романі М. Продановича увиразнюється окремий простір духовності з 
пророкованою їй неперебутністю, який, відтак, поділяє з іншими смислами 
сукупну семантику, втілену художньою реальністю твору [Білик 2012]. 

Із міжтекстової позиції принциповим для образного відтворення оповіді 
стає й інший формосмисловий фрагмент роману, рівновеликий епізоду 
художньої дійсності, в якому обриси маркера алюзії вимальовуються тими 
обставинами, де сягає своєрідного апогею «мистецький пошук», 
експериментальна творча атракція, організована втаємниченим персонажем на 
ім’я Дункан Велком. У зв’язку з цим іменем вперше згадується феномен Bocca 
di leone, щоправда, з ваганням у його визначенні між перекладом імені та 
псевдонімом незнайомця [Проданович 2009: 80], після чого фігурує вже в 
публічній демонстрації збільшених репродукцій рельєфів «Бокка ді леоне» 
саме під час цієї атракції [Ibid.: 85], завершеної фатальною, подібною до 
інквізиторських вогнищ, пожежею у виставковій будівлі. Специфіка наразі 
полягає в подвійному інтертекстуальному спрямуванні образного матеріалу. 
Прототекстовим адресатом наразі стає відповідник із історичного дискурсу: як 
відомо, в епоху Середньовіччя й Відродження під назвою Bocca di leone 
побутували венеційські скриньки для анонімних доносів, які можна було 
вкинути крізь прорізь «левової пащі» у приховану за нею скриню, що надало 
цим потаємним вчинкам людей явного «обличчя». Інтертекстуальним 
корелюванням до образного плану оповіді привноситься значення, принципове 
для його загальної будови, яким окреслюється смисловий контур оповіді-
доносу – оповіді іншого «жанру», поляризованої в системі етичних постулатів 
із координатами негідного підступного боягузтва, позиціонованого, таким 
чином, у розбудові сюжетної кульмінації роману. Відтак, алюзіями 
позначається мотив оповіді, що тяжіє до істотних сполучень.  

Інтертекстуально виокремлені компоненти образного втілення оповіді 
надалі сполучаються, насамперед, зі статусом цього втілення, де 
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відобразився актуальний для роману чинник багатозначності. Логіку 
вирізнення даного статусу розпізнаємо в описаному А. Татаренко 
письменницькому прийомі розбудови всієї художньої дійсності твору у 
вигляді оповіді персонажа про свою життєву історію [Татаренко 2010: 436]. 
У спостереженнях над поетикою роману М. Продановича, безумовно, 
виявляється очевидним принцип, за яким фабульна канва рельєфно 
вимальовується винятково у форматі оповіді. Водночас організована за 
таким принципом художня дійсність роману не лише насичується 
неодмінними для такої оповіді подіями за участю самого персонажа, а й 
розгалужується включеннями інших оповідей, які йому доводилося чути по 
радіо, телебаченню й від інших персонажів, опосередковано або рефлексивно 
позначених у цій дійсності. Дана риса скеровує до вирізнення в романі 
самостійного смислового аспекту, де, поряд із уподібненням оповіді до 
дійсності, уможливлюється й ототожнення оповіді з дійсністю через 
перетворення дійсності на оповідь. Вона ж, відтак, набуває у творі ваги 
символу з притаманною йому, за визначенням [Літературознавча… 2007 
ІІ: 389], концентрованістю, стійкістю та багатозначністю, мотиваційними для 
вирізнення в символі оповіді потенціалу своєрідного контрапункту, яким, 
власне, легітимізуються й доцентровуються пов’язані з ним інтертекстеми. 

Визначальну роль відіграє залучена до художньої субстанції роману 
оповідь про саму оповідь, яка в романі трансформує її художню природу: з 
плану модусу переспрямовує в інший образний формат, перетворивши зі 
стратегії на стале поєднання мотивів, себто, на топос твору зі смисловою 
нелінійністю та різноспрямованістю. Подальше розширення смислового 
обсягу категорії оповіді й, відповідно, варіювання її семантичної сфери в 
масштабах твору загалом уже у статусі топосу, принципово важливе у 
зв’язку з остаточним увиразненням саме в цьому форматі й комплексу 
смислоутворення, визначеного сигналами інтертекстуальності, реалізованими 
в кількох прототекстових кореляціях, супроводжених значеннєвим 
анаболізмом та остаточним смисловим увиразненням образного матеріалу 
твору. А саме в цьому інтертекстуальному комплексі «Саду у Венеції» 
генерується семантика слова та оповіді, визначена в нагоді єднання «текстів» 
феноменів дійсності і критеріїв їх осмислення та позиціонування в єдиному 
оповідному «тексті», що в узагальненні логічно співвідноситься із системою 
не лише онтології, а й аксіології. У цій полівалентній міжтекстовій моделі, 
розбудованій на прототекстовому потенціалі феноменів релігійного та 
історичного дискурсів, на рівні формосмислу роману вимальовується 
додаткова лінія їхнього сутнісного сполучення зі сферою християнської 
етики й тенденційності історичного досвіду суспільства задля їхнього 
введення в творі критеріїв осмислення відображеної ним дійсності. Даним 
виміром розгалужуються притаманні цій дійсності екзистенційні напрями 
відповідно до її основних сигнатур – морального пафосу в параметрах 
основних категорій етичного канону, протиставлених модусу страху. 
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Висвітлені у зв’язку з інтертекстуальністю смислові лінії розходяться 
від топосу оповіді, спрямовані найменшими смисловими одиницями – 
мотивами, якими прошивають семантичне поле твору, посиливши його 
внутрішню системність.   

Значний інтерес викликають і співвідносні з увиразненою смисловою 
ситуацією семантичні акценти, зумовлені алюзією, актуалізованою в романі 
символом дзеркала з яскраво означеним інтертекстуальним потенціалом. Між 
тим автор певним чином імпровізує з оригінальною бінарною реалізацією 
даного інтертекстуально позначеного символу. У романі згадуються дзеркала – 
атрибут буденності протагоніста – у форматі й певного камертона 
смислоутворення роману, і структурного організатора, що принципово посилює 
смисловий резонанс. Неодиничність цієї реалізації в художньому просторі 
«Саду у Венеції» унаочнюється у двох ініціальних позиціях архітектоніки 
тексту: початковою фразою роману – назвою першого розділу, де 
накреслюється великонадійний «Вплив дзеркал» [Проданович 2009: 3], і в 
ініціальній позиції започаткованої цим розділом сюжетної лінії, визначеної 
людськими переживаннями життєвих колізій протагоністом роману, Бакі, і його 
подругою, Дорою, яка, власне, бідкається з приводу побутової незручності: 
«Хіба можливо, щоб у такій квартирі було лише два дзеркала?» [Ibid.: 3]. 

Відповідно до спостережень М. Шукала, в європейському 
інтелектуальному дискурсі «божественний» символ дзеркала традиційно 
використовується в сильній смисловій позиції з поєднанням усталених значень 
і перманентних імпровізацій [Šukalo 1990: 8]. Цей (опорний у поетиці 
постмодернізму [Новейший… 2007: 426] і ключовий для культурології, 
філософії та мистецтва) складний символ із метафізичною природою сенсу 
уособлює творця функцій, а тому діапазон його ролей і смислів не може бути 
визначеним остаточно, у статусі невід’ємного компонента літературної 
поетики [Šukало 1990: 35], що мотивує в ньому саме прототекстовий 
потенціал. Адекватний структурі «Саду у Венеції» обсяг значень, відповідних 
семіотичному статусу передбаченого прототексту, рівноцінний передусім 
визнаному в цих значеннях шляху пізнання світу, засобу осмислення 
подвоєння та подвоєності й двосмисленості або опосередкованого, 
відображеного погляду на дійсність, спрямованого ефектом оптичних 
деформацій – множення, звуження й розширення горизонту, – до прагнення 
неупередженості погляду загалом, де розкривається поле зчленування 
суб’єктивного з об’єктивним, а зрештою, кожною цією особливістю 
відкривається світ пізнання [Словенска 2001: 399–400].  

Важливе для роману також прирощене його міжтекстовим індикатором 
значення автоматичної зміни зорової, а подекуди й світоглядної перспективи на 
протилежну, іронічно проілюстроване в іншому прототексті – у творі 
Л. Керролла про подорож Аліси крізь дзеркало [Честертон 1982 І: 5]. Вивільнене 
наразі значення відображає погляд у невідоме, загадкове й небезпечне, якщо всі 
логічні орієнтири набувають протилежного спрямування. Увиразнена 
потужність прототексту дозволяє розпізнати в семантиці символу дзеркала 
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роману «Сад у Венеції» і нюанс невідворотності з’ясування загадкового як одну 
з неодмінних ситуативних мотивацій екзистенції та гносеології. 

З іншого боку, у фабульному форматі долі Бакі стає помітним іще один 
міжтекстовий індикатор – тепер у пошкодженні тріщиною одного з дзеркал, 
а такий предмет у прототекстовому вимірі здатен набути [Šukalo 1990: 22] 
дихотомічного значення розірваного протиріччями простору, розбитого світу 
і прагнення осягнути причину такого розколу і в ньому досягти істини, 
виходячи поза межі власного буття. У взаємодії з вивільненими значеннями 
прототексту стає контрастнішим розмежування життя персонажа на до і 
після бомбардувань, його вагання між еміграцією і випробуваннями «під 
ембарго», а також зосередження доленосних для нього подій у таких різних 
осередках культури та мистецтва – Венеції і Белграді. Ці роз’єднання 
прохоплюються бажанням Бакі злютувати розкроєні і, подекуди, 
протиставлені волею обставин життєві події в гармонію його єдності. 
Смисловий потенціал алюзії до прототексту символу дзеркала дозволяє 
вирізнити з-поміж етапів смислоруху твору позначення (істотної для 
художньої дійсності) екзистенційної пограничної ситуації в переживанні 
суспільної і суб’єктивно-емоційної суперечливої роз’єднаності, поглибленої 
на рівні семантизації прагненням поєднати нез’єднуване. 

Варто зауважити й на доцільності зміщення перспективи алюзії з її 
зосередженням на тому значенні прототексту дзеркала, де визнається 
створення ним бачення і того, що опиняється перед глядачем, і дечого 
прихованого в самому глядачеві [Šukalo 1990: 15]. Тоді інтертекстуальною 
кореляцією, за активованою змістом прототексту логікою дзеркальної симетрії, 
скеровується осмислення образу власника дзеркал у метафоричному ключі 
«дзеркала своєї доби» й суспільства, адже цінності, вчинки, смаки, уподобання 
Бакі виявляються відображенням його реальності. А за ним не важко 
визначити картину актуальної для нього художньої дійсності, й у цьому 
логічному напрямі мотивується вирізнення в перебігу його життя – системи 
складних віддзеркалень і віддзеркалення складної системи буттєвих 
закономірностей, у чиєму арсеналі виокремлюється й екзистенція.  

Суттєвим у даному випадку стає й віднайдений в історико-культурному 
матеріалі [Ibid.: 44] напрям розуміння твору мистецтва, зокрема літератури, в 
сенсі посередника встановлення образного мотиву як універсального факту 
людського буття, що, за визначенням, принципово важливе для його 
пізнання. Відповідно, даним аспектом алюзії утворюється додатковий 
імпульс для осмислення символу дзеркала як мінімального одиничного 
поняття, здатного вимірювати світ і в мистецтві його відображення, і в 
дискурсі його пізнання у мистецтві. 

В увиразненому напрямі смислоруху припустима й інша комбінація. Вона 
компонується з прирощенням вивільнених прототекстових значень 
інтертекстеми дзеркала їхнім співвідношенням із – дотичною до цих значень 
– змістовністю актуалізованого тим самим прототекстом феномена 
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мистецтва. Адже в ньому символ дзеркала осмислюється, крім іншого, й зі 
значенням своєрідного інструмента відображення реальності й, за прямою 
аналогією, відповідно, тяжіє у смисловому горизонті твору до оприявлення 
ним мистецтва, так само позначеного безпосереднім відношенням до 
висвітлення явищ дійсності. Однак, попри цю ключову спільність, її 
реалізація в романі супроводжується різним позиціонуванням оперативних 
понять, чиє смислове узагальнення слід асоціювати з круговою 
антиномічною метафорою, змодельованою в літературознавчому досвіді 
[Ibid.: 8–13], актуальною для роману «Сад у Венеції» загалом. У даній 
ситуації індикатори алюзії набувають смислового компенсування не лише 
прямим, а й, відповідно до ангажування такої метафоризації, переносним 
значенням, сформованим у культурологічному кореляті. Так, М. Проданович 
акцентує безпосередню увагу на наявному у прототексті традиційному 
визнанні міметичної природи, концепції і виражальності феномена 
мистецтва й кожного його виду, якому ці ознаки надають статус дзеркала 
для відображення людей і дійсності. Зі свого боку, дзеркало набуває в 
міжтекстових зв’язках значення творця відображень, метафоризованого 
митця, а дане ототожнення транспонує його до смислового рівня мистецтва. 
Таким чином, проявляється істотний пункт, яким смислорух 
Продановичевого роману спрямовується до традиційного постмодерного 
явища. Ідеться про концептуальну невідповідність змістовності явищ, 
позначених певними аналогіями, здатну розділяти нетотожні поняття 
акцентуванням їхнього сенсу, і, за даною логікою, мистецтво переносить у 
свої зображення максимум змістових ознак об’єкта, а дзеркало стає 
мистецтвом створення лише зображень, сепарованих обрисів без змістового 
наповнення. І тоді ці зображення, за досвідом, втіленим у кінотекстах 
майстра імперсонацій Ж. Кокто, формують смисловий акцент 
несправжнього. Увиразненим смисловим балансом інтертекстуальних 
корелювань семантизація символу дзеркала наближається до визнання в 
ньому джерела «симулякрів», що кореспондує з інтертекстемою роману, 
позначеною діяльністю вищезгаданого Ж. Бодріяра. 

Зауважимо, що в значеннєвому арсеналі символу дзеркала, між іншим, 
фігурує і його здатність розмежовувати реальність та фікцію, і в цьому руслі, 
з одного боку, нівелювати кордони між ними [Šukalo 1990: 11], як це, до 
прикладу,  відбувається в Гофмана й Набокова, а з іншого – позначати 
дистанцію між ними, що збігається з традиційними міфологічними 
уявленнями слов’ян [Словенска 2001: 399]. А отже, в логіко-смисловому 
вимірі інтертекстеми дзеркала з’являється директива визначення в ній і 
фікції як атрибута екзистенції, і (зумовленого фіктивністю) модусу сумніву, 
співвідносного із загальним смисловим планом твору. 

Увиразнена семантика символу дзеркала мотивує до відособленої образної 
актуалізації пов’язаного з ним суб’єкта, протагоніста роману, в художній 
дійсності – власника цих дзеркал і, водночас, митця за родом діяльності. У 
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його образі відбувається суміщення смислових ліній. Ними промальовується 
силует творця метафоричних «дзеркал» – творів мистецтва, в яких 
відображається дійсність, і задля уникнення симулякризації таких відображень 
їх слід вдумливо і правдиво наповнювати нефіктивним глибинним життєвим 
змістом. Відтак, в образі викарбовується метафорична система «відображення 
у відображенні», яка нашаровується на кожне наступне відображення й, однак, 
залишається цілком упізнаваною. Відтак, даний аспект інтертекстуальності 
роману М. Продановича мотивує до позначення в семантичній сфері 
актуальності для роману наріжної етичної дилеми неповерхової, глибинної 
щирості, достеменності митця і мистецтва.  

Для «Саду у Венеції» актуальний і аспект прототекстового корелята 
символу дзеркала, вирізнений зі згаданим М. Шукалом, результатом тривалих 
досліджень «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі, де дзеркало представлене у 
функції критерію диференціювання в персонажах їхньої приналежності до 
архетипів «грішника», «страдника» і «праведника» [Šukalo 1990: 51]. Даний 
акцент, сконцентрований алюзією роману, варто транспонувати до семантики 
індивідуальних властивостей образу «власника дзеркал» – Бакі, у спілкуванні з 
яким у художній дійсності роману увиразнюються етичні профілі інших 
персонажів, окреслені рисами умовних аналогій із наведеними архетипами. 
Себто, інтертекстуально накреслений комплекс значень дозволяє розширити 
смисловий ареал образу Бакі від безпосереднього втілення митця до носія 
універсальних еталонних рис із їхнім мистецьким інтонуванням, які в 
контексті детермінованих змістом твору дихотомічних когнітивних схем 
стверджують сутність людської екзистенції. 

Спільна інтегральна мета вирізнених смислових полів фокусується на 
виваженні символічного образу часу, в чиєму діапазоні наразі врівноважуються 
смислові виміри дзеркала, здатного відобразити будь-яку дотичну йому подію і 
неспроможного, на відміну від мистецтва, відобразити сам час, ладний силою 
мистецтва перетворити грішників на праведників і, з гносеологічної позиції, 
виструнчити внутрішню ієрархію екзистенційної лінії загалом. 

Зауважимо, що наявність у персонажа не лише цілих, а й пошкоджених 
дзеркал за інтертекстуальною відповідністю привносить до увиразненого 
алюзією смислового поля й нюанс викривленості й спотвореності, 
осмислених стосовно художньої дійсності роману не в масштабі якості, а у 
статусі принципу, здатного позначити поляризацію, суттєву для увиразнення 
контрастивного потенціалу загального смислоруху роману, співмірного 
певним сюжетним явищам та подіям. 

У співвідношенні з даним формосмисловим виміром інтертекстуальних 
зв’язків «Саду у Венеції» вичленовується інтертекстема, чиїм смислорухом 
вияскравлюються принципові семантичні акценти роману. Маркування 
даного зв’язку помітне в тих фрагментах художньої дійсності твору, де всі дії 
відбуваються або в закритому приміщенні (у квартирі-«капсулі» 
[Проданович 2009: 11], кав’ярні, виставковому павільйоні, будинку), або в 
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уявно обмеженому просторі (на вулицях та в місті, метафорично 
ототожнених у романі з розташуванням під скляним куполом). Відповідно до 
тези, постульованої і підтриманої в європейській візантології [Донченко 
2001: 122], замкнений простір залишається архетипом, на якому базується 
візантинізм, що вказує на смислоутворювальну ефективність у міжтекстових 
зв’язках «Саду у Венеції» алюзії до «тексту» візантійської культури. Слід 
зауважити на особливому вивершенні суттєвого аргумента на користь 
диференціювання даної алюзії тепер уже в образі протагоніста, який у 
художній дійсності роману за напрямом кваліфікації і сам виявився 
візантологом, оскільки підготував дипломну роботу з висвітлення технічних 
пристроїв при візантійському дворі [Проданович 2009: 52]. Між тим, 
актуальність здобутків візантійської цивілізації для наснаження 
інтертекстуальності роману М. Продановича підкріплюються також власним 
коментарем автора [Розмова… 2008: 73], й позицією медієвіста Ч. Ребича 
[Ребић 2004: 7–8], переконаного у потребі вважати ці здобутки одними з 
програмних для концептуалізації творчості плеяди представників 
національного красного письменства, Продановичевих співвітчизників – 
попередників і сучасників. У зв’язку з даним моделюванням та 
позатекстовим спрямуванням інтертекстуальності, у творі вимальовується 
ще одна ключова сфера корелятів і визначених нею інтерпретант. 
Відповідно, потребують конкретизації ті семантично ізофункціональні 
аспекти візантинізму, своєрідні сигнатури його «тексту», які ідентифікують 
його характерологічні ознаки й мають безперечний універсальний 
смислоутворювальний потенціал. 

Значення корелятів цих увиразнених у романі індикаторів, орієнтованих 
на прототекст візантійської, так званої універсальної, співоснови світової 
культури, за логікою, вивільняються передусім зі змістового поля тих її 
сигнатур, тих ключових постулатів її концепції, які, за В. Гриценко, 
вважаються основоположними орієнтирами різних видів мистецтва. Задля 
вирізнення сутності даних орієнтирів, адекватних змісту «Саду у Венеції», 
потрібно врахувати зауваження дослідниці про позиціонування в традиційній 
візантійській світоглядній моделі мотиву постійного духовного 
самовдосконалення як неодмінної умови земного існування, де відкривається 
потенціал оперування категоріями, чия мета сягає сфери пізнання істини, що 
веде до спасіння [Гриценко 2000: 167–174]. Наразі набуває ефективного 
компенсування представлений Ч. Ребичем досвід оформлення парадигми 
активних опцій «тексту» візантинізму, залученням до неї так званих «вічних 
цінностей». Вони, на думку науковця, реалізовані в людському стремлінні 
через особистісне подвижництво осягнути сутність досконалості й буття, а 
також відображені прагненням осмислити і втілити Добро, Красу та Істину. 
Саме в їхньому смисловому полі концептуалізуються есхатологічні та інші 
світоглядні постулати візантійської культури, які, найчастіше в літературі, 
тяжіють здебільшого до абстрактних смислових схем, здатних 
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впорядковувати й відображати складну єдність думки в мистецтві та 
стосовно нього самого [Ребић 2004, 9–18]. Ця сукупність значень актуальна 
для смислового наснаження всього образного матеріалу «Саду у Венеції». 

Така осяжна співвідносність скеровує до спостережень С. Карпова, який із 
часової перспективи й із позиції сучасного рівня пізнання деталізує в «тексті» 
культури Візантії ще декілька таких специфічних рис. Ідеться про особливий 
тип мислення, відображений у текстуальному оформленні християнства в 
записах знакової постаті візантійської сфери – Іоанна Дамаскіна (а ці маркери 
співвідносяться з помітним у романі гіпертекстуальним апелюванням до змісту 
Біблії), про антропоцентричність візантійської культури (у ній важливу роль 
відіграв поведінковий зразок, незмінно заснований на доброчесності, 
смиренності та аскетизмі), а також про концептуальний дуалізм [Карпов 2007]. 
У цих якостях, за принципом транспарентності, доречно визнати позначення 
напрямів смислоруху «Саду у Венеції».  

Між тим, у наведених аспектах прототексту мотивується й виокремлення та 
смислове активування у творі інших індикаторів, співвідносних із цим 
прототекстом, здатних прийняти, асимілювати й ефективно адаптувати його 
значення у просторі «Саду у Венеції». Таким чином, у романі зростає 
насиченість індикаторами алюзії до візантійської культури, його наповненість 
низкою інтертекстуально активних образних одиниць. Проголошена вже в 
першому реченні тексту роману подвоєність акцентується у плані спілкування 
протагоніста – Бакі – з подругою Дорою, її здивуванням із приводу двох 
символічних дзеркал у його квартирі [Проданович 2009: 3].  

У подальшому розгалуженні в романі даного формосмислового контрапункту 
посилюється підкреслений ним дуалізм, наприклад, у фрагменті тієї ж ситуації, 
позначеної іншим очевидним інтертекстуальним маркером. На даному етапі 
розвитку сюжетних дій з’ясовується, що в Бачиній квартирі знаходяться два 
пошкоджених дзеркала: «Це тобі двічі по сім років нещасть» – наголошує його 
подруга, коли пророкує негаразди, які трапляються попарно [Ibid.: 4]. Озвучене на 
початку твору, число «два» надалі періодично з’являється у змістах образних 
інстанцій роману й у цьому залишається константним, виступивши ознакою 
кількох істотних якостей формосмислу роману. Серед них розподіл сюжетно-
фабульного простору на дві сфери через визначення його хронологічних 
параметрів двома часовими планами – синхронічним рівнем і сюжетним 
минулим. Зауважимо, що, зі свого боку, орієнтованість саме на «переживання 
минуло-теперішнього часу» вважається однією з ознак архетипової десублімації 
природи у візантинізмі [Донченко 2001: 122] і може бути актуальною у статусі 
самостійного маркера апелювання до «тексту» візантійської цивілізації. Крім 
того, лише двічі згадується у творі прізвисько персонажа – Бакі (повне ім’я не 
згадується зовсім) і ключові події життя у художній реальності й справді 
трапляються з ним попарно: він у два етапи веде свою наукову роботу, двічі 
потрапляє до Венеції, вперше – в юнацькі роки зі своєю коханою – Марселіною, 
вдруге – у зв’язку з мистецьким фестивалем «Бі-єнале», чия назва, своєю чергою, 
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очевидно, у формі характерного постмодерністського акумулятивного прийому 
красномовно демонструє формант «бі» – «два». За цієї нагоди Бакі вдруге після 
тривалої перерви зустрічається з Марселіною, з нею під час перебування у Венеції 
відвідує два перформанси, на яких спостерігає два сценарії насильства й 
кровопролиття. До того ж, за зауваженням самого автора, згідно з його задумом, у 
творі представлені «два сади: один із них – це виставковий простір, де 
відбувається Венеційська бієнале, а інший – місце образного оформлення 
кульмінації роману, визначеної несподіваною матеріалізацією невирішеної для 
протагоніста емотивної ситуації з минулого» [Vujičić]. Це число набуває також 
фрагментарного звучання, яким орнаментуються певні смислові акценти – 
наприклад, та ам-бі-валентність, притаманна характеру ситуацій і персонажів – а 
також посилюється власний резонанс, приміром, в епізодах, де протягом знакової 
розмови героєві помилково приносять дві кави, він вдруге має зустрітися з 
персонажем на прізвище Раденкович, від якого двічі дізнається доленосну для 
себе інформацію [Проданович 2009: 23] тощо. І в кожному випадку образне 
втілення цього числа залишається індикатором алюзійного апелювання до 
візантійського «тексту». Причому обидва рівні розбудови інтертекстуального 
зв’язку – і належна маркованість, і актуалізація змісту прототекстових 
відповідників – насичені суттєвою смисловою вагою [Білик ІІІ 2014]. 

Виваження прототекстового корелята і його актуальних значень здатні 
врегулювати спостереження В. Топорова, якими підтверджується 
універсальне етно-національне позиціонування числа два в основі 
ранньонаукових традицій опису моделі світу [Мифы… 2008 ІІ: 630]. А 
матеріал візантійської нумерології [Серов 2010] дозволяє конкретизувати 
наведене осмислення: семантика даного елемента числового коду заснована 
на сенсі гомологічності частин первинної монади, що захищає людину від 
небуття зв’язком роз’єднаних значень небесного та земного за принципом 
їхньої відповідності у світлі істини. У пізніших інонаціональних субверсіях 
візантійської етноментальної концепції, в наступності її когнітивно-
світоглядної традиції, де вирізняють і сербський ментальний дискурс, 
символічне значення «двійки» пов’язується із сенсом нерозривного єднання 
етичного, яким пояснюється мета людського існування, та естетичного, 
покликаного оформити постулати духовного досвіду в єдності прагнення до 
буттєвої суті [Ребић 2004: 107]. Комплексом увиразнених значень 
прототексту візантійської культури збагачуються корельовані з ним 
компоненти художньої дійсності «Саду у Венеції», а повсюдністю їхньої 
локалізації на рівні образного простору вмотивовується масштабування цих 
прирощених значень у вимірах роману загалом. 

Водночас, у візантинізмі до значеннєвої сфери дуалізму інтегрується й 
архетип замкненого простору і в цій сфері наснажується принциповим 
нюансом: набуває значимості циклічної відтворюваності з ідеєю «вічного 
повторення» [Донченко 2001: 122]. Даним усталеним у культурі Візантії 
значенням посилюється смислове звучання образних інстанцій роману, 
розбудованих за виокремлених обставин очевидної просторової обмеженості. 
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Найяскравішими з-поміж таких інстанцій видаються ті, чия сутність 
зосереджена на зауваженні героїні про загрозу подвійної повторюваності 
нещасть у персонажевому житті, на повторенні вирішальних і визначних 
подій – руйнування його стосунків із коханими жінками, політичних санкцій 
проти його батьківщини, приїзду до Венеції, де відбуваються поворотні 
зрушення його суб’єктивно-гносеологічних пріоритетів. Трансльоване з 
прототексту значення повторюваності робить контрастнішим у даних 
фрагментах художньої дійсності роману втілення закладеної цим значенням 
думки про тенденційність циклічно відтворюваного космосу, в якому все 
наступне вже колись відбувалося в минулому [Ibid.] з правомірним 
декларуванням цінностями цього космосу свого універсального прагнення 
уникнути повторів помилок і трагедій.  

Даною інтертекстемою в емпіричному досвіді міжтекстових зв’язків роману 
М. Продановича увиразнюється специфічна конструкція алюзій, яка 
відрізняється від традиційної, неускладненої, – своєю організацією і 
компонентним складом. Визначальна особливість обумовлюється на рівні 
прирощення значень зі спільної прототекстової сфери низкою інтертекстем, що 
не мають безпосередньої образної дотичності у структурі роману і реалізуються 
у вимірах смислової синонімії. Зі свого боку, така організація інтертекстуальності 
мотивує до увиразнення в семантичній сфері роману створення маркерами 
візантологічного прототексту циклу переконливих стабільних сигналів, що 
тяжіють до моделей максимального ступеня універсальності.  

Для даної конструкції алюзій посутня не лише її внутрішня узгодженість, 
а й смислова ієрархія з підпорядкуванням у ній історичних, соціально-
політичних, побутових аспектів етично-філософським і, певною мірою, 
екзистенційним. Саме цю субординацію посилюють значеннєві віхи 
прототексту історії візантійської культури при єднанні з художньою 
субстанцією роману. Власне, в цій взаємодії і смислотворення (координоване 
інтертекстуальним планом, увиразненим комбінацією інтерпретант кожного 
зі згаданих епізодів) очевидно відсилає до смислового взаємовідношення 
понять і категорій зі сфер духовності та чуттєвості, пов’язаних із 
предметом аксіології та гносеології. Таким чином відбувається 
врівноваження змістів цих категорій у їхній поляризації, спричиненій 
неодмінним осмисленням за критерієм внутрішньої духовної краси через 
етапи, втілені інтертекстуально маркованими сюжетними випробуваннями та 
переживаннями в екзистенційному пізнанні персонажами себе, художнього 
світу і його законів у відображеному в романі суб’єктивному та глобальному 
прагненні істини, а саме в цьому пізнанні формується принцип балансу 
характерів у семантичній сфері твору М. Продановича. 

У комплексі висвітленого досвіду розбудови алюзійної форми 
інтертекстуального типу міжтекстових зв’язків роману «Сад у Венеції» вже в 
аспекті взаємного позиціонування формується приклад неодноскладовості 
інтертекстем. Нею розвивається і їхня смислова різноманітність та 
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різносполучуваність, і, відповідно, смислова багатогранність. Загальною 
активністю алюзії виокремлюється анонсована вже з перших слів роману «Сад 
у Венеції» актуальність для циклу його смислотворення і модусу сумніву в 
екзистенції, і її етапів та атрибутів, таких, як мотивація до неї, неодмінність 
вибору між справжнім та удаваним, фіктивним сполучених між собою логічним 
ланцюгом, рівноцінним екзистенційній лінії, іншими словами – засвідчується 
багатовимірність цієї філософської категорії у смисловому полі твору. 

У розбудованому алюзіями смисловому плані відбувається перегук із 
індикатором іншої – ремінісцентної – форми інтертекстуальності, 
спрямованої до прототекстових значень, істотних в увиразненні семантики 
образу Бакі. Відвертим акцентуванням у цьому образі втілення ним суто 
інтелектуального шляху пізнання створюється ремінісцентне посилання до 
програмної для філософії постмодернізму позиції М. Фуко щодо так званої 
«політичної функції інтелектуала» [Новейший… 2007: 414–417]. У 
судженнях мислителя представник інтелектуального кола вважається 
суб’єктом, здатним втілити всезагальну совість, а відтак, входити в різні 
протиставлення й виступати еталоном, а його генеральне завдання 
характеризується спроможністю відігравати роль істини в суспільстві з 
неодмінною актуалізацією категорії істини загалом. Інтегроване до роману 
М. Продановича вивільнене значення даного прототексту видається 
чинником генерування в образі протагоніста семантики усвідомленого 
пріоритету етичності, сприйнятої у позначених прототекстом координатах 
неодмінного постійного критерію осмислення дійсності.  

У романі привертає увагу й міжтекстовий план, тотожний 
функціональному полю безпосередньої інтертекстуальної цитації. Зокрема, в 
міркуваннях щодо ґенези поетики «Саду у Венеції» в одній із авторських 
програм М. Проданович зауважив на існуванні між своїм романом і новелою 
Т. Манна «Смерть у Венеції» [Манн] інтертекстуального зв’язку, реалізованого 
у формі цитати, чия відзначена письменником так звана «непомітність», 
нетранспарентність, невиразність не применшує змістовності та смислової 
актуальності [Vujičić]. В епіцентрі письменникової уваги, безумовно, 
опиняється включений до художньої субстанції роману цитований за 
всесвітньо відомою новелою епізод, зосереджений на типізуванні Венеції 
враженням персонажа, який бачить у цьому символічному місті «розпещену й 
сумнівну красуню… напівказку, напівпастку для іноземців» [Проданович 
2009: 92]. І хоча решта змісту роману М. Продановича, за визнанням автора, 
докорінно відрізняється від актуального наразі прототексту, в цьому фрагменті 
суттєво компенсується лаконічність інтертекстуальної взаємодії досягненням 
програмної мети. Йдеться про введення «Саду у Венеції» до системи 
смислових критеріїв, заданих традиційно визнаними в новелі Т. Манна 
якостями екзистенційної драми з психологічною витонченістю філософського 
типу суджень [Волощук 2008], а також позиціонування роману в сформованій 
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аналогіями з творів інших літератур спільній системі ціннісних координат, що 
М. Проданович вважає основоположним завданням [Vujičić]. У зв’язку з даним 
зауваженням слід наголосити на співвідношенні новели Т. Манна з романом 
М. Продановича не у форматі претексту, на якому вибудовується твір-
послідовник, а саме у статусі прототексту, здатного до смислового доповнення 
й увиразнення роману-наступника. Напрям смислоруху даної 
інтертекстуальної взаємодії «Саду у Венеції» визначається його тотожністю з 
якістю цитованої поетики німецького письменника, зосередженою на 
філософічності, традиційно притаманній німецькій літературі [Волощук 2008]. 
І в цьому напрямі вияскравлюється прагнення легітимізувати для роману 
сербського митця властиве Манновому тексту [Кудрявцева] осягнення 
глибинних – архетипних – мотивів людського існування, співвіднесених із 
етичними модуляціями мистецтва, краси й духовності, до неодмінного 
пошуку «надІстини», першооснови буття через взаємини художника і життя. 

У Продановичевому творі смислова конфігурація маркера «пастки-
Венеції» вочевидь сягає архетипу так званої «колиски» мистецтва, штрихами 
віковічного джерела й осередку суміщення творчості з феноменом 
екзистенції. І задане в цьому суміщенні осмислення сенсу мистецтва 
передбачається саме за опорним міжтекстовим посередництвом Маннової 
метафори пастки, яка замикає людину в мистецтві. Воно ж стає 
невідворотним для людського існування, неминучим у виконанні її 
неодмінного обов’язку осягнути буття, пізнати все через еквівалент 
мистецтва, наче всюдисуща вода венеційських каналів потрапляє в усі 
життєдайні порухи свідомості, пов’язані з екзистенційним колом. Відтак, 
висвітленим інтертекстуальним маркером концентрується значення 
венеційської пастки, суттєве для загального смислоруху, здатне відтінити 
його невідхильний орієнтир, пов’язаний із пізнанням життєвих законів, 
рівноцінний невід’ємному атрибуту та одному із засобів екзистенції – ідеться 
про мистецтво [Білик V 2013]. Ним же в подальшому смислоутворенні 
деталізуватиметься наснаження образної одиниці роману [Проданович 
2009: 44], розбудованої озвученням доленосної для європейського мистецтва 
пропозиції Марселя Дюшана побачити в мистецтві спосіб розуміння життя, 
на відміну від його відображення. 

У зв’язку з очевидною «сильною» позицією даного смислового 
наснаження, істотнішає окремий значеннєвий аспект феномена мистецтва, 
основоположна модальність у його художньому прочитанні. Вона в 
інтертекстуальному зверненні так само орієнтована до Маннового досвіду, але 
зазнає впливу однієї з посутніх особливостей змісту прототексту. В результаті 
координованими цитуванням маннівської поетики інтертекстемами роману 
М. Продановича до його смислового поля інтегруються і власні ремінісценції 
Т. Манна щодо художніх доктрин представників мистецтва його часу – видатних 
композиторів Густава Малера та Ріхарда Ваґнера. Даний творчий крок, за 
Манновим переконанням [Манн 1960], зробив достеменною його філософську 
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розмову про творчу особистість і її духовні дилеми загалом. У даному апелюванні 
новела, за певними спостереженнями [Ягодзинська 2012], сягнула поза межі суто 
естетичних проблем своїм принциповим спрямуванням на моральні постулати 
епохи, на виваження справжніх та удаваних цінностей у сутності людського 
існування. Наразі форма й художня свідомість, за змістом цитованого 
маннівського прототексту, репрезентуються лише як тінь почуттів, і тією самою 
мірою мистецтво виявляється двозначним стосовно моралі, коли воно стає таким 
по відношенню до почуттів, а подолання цієї згубної двозначності, оманливості, 
дисгармонії, власне, визнається фактором еволюціонування мистецтва [Леовац 
2000: 25–33]. У міжтекстовій взаємодії передбачається відображення й цих 
ідейних пріоритетів Т. Манна у смислотворенні інтертекстуально маркованого 
фрагмента роману М. Продановича, чиє завдання, відтак, варто розпізнати в 
демаскуванні завуальованого ним аксіологічного аспекту художнього 
висвітлення мистецтва. У даному виявленні цитата суттєво розширює 
репертуар смислових нюансів наголошенням ролі та характерології митця, того 
варіанта відношень між розумом і почуттям, коли мистецтво як інструмент у 
їхній реалізації раптом стає засобом маніпулювання людьми, як причиною, так і 
інструментом їхнього обману.  

Завдяки традиційно виваженій цитатній формі інтертекстуальності 
втілене в романі М. Продановича мистецтво спрямовує до увиразнення з-
поміж закономірностей співвіднесеного з ним життя – суттєвої домінанти, 
тотожної змодельованому німецьким новелістом на узагальненому ідейному 
рівні його новели відвертому застереженню від зради мистецтва самому 
собі на межі імітації гуманності або її втрати. Інтертекстуально 
позиціонованим антагонізмом у творі «Сад у Венеції» переконано 
підтримується етична теза, посилена притаманним йому усуненням 
семантичної редукції проявів етичності. 

Сутність прочитання мистецтва, увиразнена з актуалізацією 
інтертекстуальних зв’язків, і її істотність для смислотворення, за наведеними 
Г. Большаковою ознаками [Большакова 2010: 8], виявляються цілком 
правомірними аргументами для визнання цього прочитання архетиповим 
стосовно осмислення роману М. Продановича в інших типах 
інтертекстуальних зв’язків, а відтак, і для успадкування ним певних ознак та 
властивостей архетипу – «універсальності» та «матричності» [Ibid.]. Таким 
переносом функції припускається контекстуальна участь даного прочитання 
в семантичному варіюванні феномена мистецтва й передбачається 
співвідносність із ним інших смислових результатів міжтекстовості у творі. 

Водночас у структурі роману концентрується й інший, не менш важливий, 
смисловий результат даного цитування, обумовлений вимірами власне самого 
цитування. Співзвучно органічному для М. Продановича позиціонуванню 
цитатності в сенсі «експліцитної пам’яті культури» [Меренік 2008: 115], із 
висвітленим напрямом осмислення мистецтва, за логікою нерозривного зв’язку 
частини і цілого, у смислоутворенні роману цитатою, поряд із алюзіями, 
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розбудовується значно глибинніше, розгалуженіше відтворення смислів 
культури загалом. Ідеться про інтенсивніше інтертекстуальне ілюстрування її 
статусу «глобального прототексту», чия правомірність, ефективність та 
результативність не заперечується й навіть посилюється згаданою Д. Бахманн-
Медик істотною ревізією і безумовним визнанням лотманівської тези щодо 
«текстовості» культури [Бахманн-Медик 2011]. Себто, в цьому вимірі 
інтертекстуальності для роману М. Продановича підтверджується базисне 
сприйняття «культури як тексту», що ґрунтується на її розумінні в сенсі світу 
значень, де будь-які феномени культури, в тому числі й мистецтва, можуть 
осмислюватися за принципом сукупності мікро- та макротекстів у плані 
виявлення їхньої значеннєвої системи.  

Задля збереження повноти уявлення про масштаб інтертекстуальності в 
романі М. Продановича слід зауважити, що висвітлені явища не вичерпують 
усього арсеналу інтертекстем – значна частина образних одиниць, означених 
інтертекстуальним потенціалом, продемонструвала ширшу міжтекстову 
функціональність і позиційну багатоплановість в інших – комбінаційних – 
варіантах, де досягла вищої і остаточної смислової ефективності, чому 
присвячене окреме висвітлення в даному дослідженні. 

Таким чином, із-поміж форм інтертекстуального типу міжтекстовості 
«Саду у Венеції» виявляються активнішими алюзії, урізноманітнені 
складеним – комбінованим і подвійним – маркуванням образними 
одиницями твору, орієнтуванням різних маркерів-індикаторів на спільну 
прототекстову сферу та обумовленою таким чином синонімією у 
смислоутворенні, корельованою з ізоморфізмом інтертекстем у контурах 
спільного образу, а також синхронізуванням подвійної ізоморфної алюзії і 
пов’язаним із ним досвідом систематизування прототекстів. Водночас, 
відбувається й залучення ремінісценції та прямої цитації. У розбудові 
інтертекстуальності роману формується й своєрідний досвід зосередження в 
берегах однієї інтертекстеми потенціалу різного спрямування, що 
актуалізується маркером монтажності – алюзії до суміжних прототекстів. 
Найочевиднішими і найактивнішими індикаторами цих форм 
інтертекстуальності виявляються феномени історії мистецтва й культурної 
спадщини, які на цьому рівні структури міжтекстових зв’язків позначають 
синтезування в романі єдиного цілісного аксіологічного плану й 
підтверджують його безумовну ефективність у позначенні посутнього 
відрізку загальної траєкторії смислоруху твору. 

В увиразнених різноспрямованих суто інтертекстуальних зв’язках варто 
визнати визначальну ефективність кожної форми у комбінуванні ключових 
смислових конфігурацій твору, пов’язаних зі знаковими образами або з 
опорними сюжетно-фабульними ситуаціями, а також у виокремленні 
впливових семантичних контрапунктів, які в своєму поєднанні 
вияскравлюють смислову вісь роману – своєрідну межу, що, за 
Б. Успенським, власне, і «створює картину», цілісне бачення [Успенский 
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1995: 197]. У комплексі смислових результатів інтертекстуальних зв’язків 
консолідується складна система основних атрибутів екзистенційної лінії 
роману, що зімкнула полівалентні смислові координати, передусім 
«суб’єктивні ціннісні орієнтири» – «суспільну етику» – «християнську 
етику» – «естетику мистецтва» – «культуру», в обриси діахронних 
трансформацій етичних канонів певних національних та історичних типів 
культур, рівновеликі основі ідеї роману. З погляду комплексу 
інтертекстуальності створюється потенціал неодмінного доцентровування 
основоположних смислових ліній у фокусі образу людини – суб’єкта, яким 
література, мистецтво, світ і їхнє пізнання визначаються в сенсі 
привілейованої функції. А в її здійсненні поєднуються всі рівні, підвладні 
людському інтелекту і, зрештою, на кожному з них людина набуває 
відповідного осягнення, в тому числі на рівні самопізнання. 

В інтертекстуальному просторі роману М. Продановича «Сад у Венеції» 
формується особливий смисловий план із накресленням у ньому контрапунктів 
постулювання вирішальності дискурсу релігійної етики й висвітленням із його 
перспективи й семантики творчості. А саме з нею, за переконанням 
М. Продановича, позиціонованою стосовно «уявної шкали духовності», як із 
універсальним смисловим орієнтиром кореспондує, узгоджується мистецький 
дискурс у безперервному циклічному пізнанні мистецтвом самого себе і 
навколишнього світу. В одному з інтерв’ю М. Проданович з позиції власного 
мистецтвознавчого досвіду визнає такий сенс ключем до смислового відкриття 
і його творів, і мистецтва загалом [Розмова… 2008: 75]. 

Дана смислова модуляція передусім принципово посилює значущість етики 
й естетики у ключовій філософській спрямованості роману, її гуманістичній 
орієнтованості, декларованій адептами постмодернізму [Ямпольский 2011: 1]. 
Водночас, саме в цій спрямованості конкретизовані інтертекстуальністю смисли 
потребують зміщення акцентів із переносом переваги на модуси етичного 
феномена – співмірного із так званою систематичною віссю твору. 
Орієнтування на дану перевагу, зі свого боку, набуває принципової 
переконливості для визнання формосмислової значимості образного матеріалу, 
відповідного міжтекстовим зв’язкам роману, репрезентативного і для 
узагальнення їхньої плідності з-поміж стратегій компаративістики. 

Консолідований наразі досвід потребує уваги й із огляду на зазначену 
А. Татаренко оцінку інтертекстуальності роману «Сад у Венеції», яка, на думку 
дослідниці, «не є умовою реалізації значень твору» [Татаренко 2010: 441]. 
Синтезовані наразі узагальнення з приводу формосмислової потужності 
інтертекстуальної системи роману уможливлюють і виправдовують 
продовження наведеної дослідницею тези визнанням в інтертекстуальності 
роману фактора реалізації його значень, що видається показовим для деталізації 
висвітлення цього типу міжтекстових зв’язків, а також дотичних до них інших 
корелювань, обумовлених структурою твору М. Продановича. 
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3.4. «Епіграф долі»: паратекстуальний простір із перспективи 
смислотворення 

 
У досвіді розбудови художнього світу роману М. Продановича «Саду у 

Венеції» актуалізується образний матеріал, співставний із рафінованою 
паратекстуальністю, ідентифікованою з-поміж стратегій компаративістики.  
Даний матеріал реалізується у форматі епіграфа, системно пов’язаного з 
твором визначальним характером його змістовності, ключової для 
смислової організації загалом.  

Подібно до кожного «тексту», епіграф наразі набуває формального, 
змістового, а також функціонального виміру, який кореспондує з двома 
попередніми. Кожен із них конденсує власне смислове поле: всім аспектам 
цього типу паратекстуальності властивий істотний смислоутворювальний 
потенціал – й образно-символічному втіленню, й самому змісту і, безумовно, 
типологічній властивості – себто «рамковій» функції, ефективній в 
інтегруванні ситуативно суміжних генерованих значень і в їхньому 
спрямуванні до співвідношення з ідейною концепцією твору.  

Логічно обумовлена послідовність актуалізації у творі М. Продановича 
сенсу епіграфа, зосередженого на зв’язку з текстом твору й проспективному 
оприявленні його смислової суті, однак передбачає в ієрархії цієї 
послідовності першопочаткове смислотворення в комплексі змісту самого 
епіграфа, з урахуванням його первинного паратекстуального позиціонування.  

Наведене ставлення мотивує до зауваження, необхідного для правильно 
орієнтованого належного зосередження на полі епіграфа. Він, за визначенням, 
має два смислових рівні: експліцитний, пов’язаний із відособленим 
позиціонуванням його змісту і рівноцінний семантичній сфері – імпліцитний, 
визначений відповідно до внутрішніх значеннєвих домінант та орієнтирів його 
образного оформлення. У підсумку етапи смислоруху визначаються на 
імпліцитному рівні й укладаються смислотворенням компонентів образного 
наповнення епіграфа, чиї результати, на структурно-семантичному рівні 
поєдуються в єдиний синкретичний план, який остаточно виокремлюється на 
завершальних етапах семіозису даної форми міжтекстових зв’язків роману. 

Розгортання формосмислового плану епіграфа, за каноном, відбувається в 
ініціальній позиції перед текстом і ця дефінітивна конвенція, в даному випадку, 
не порушується й поетикою роману «Сад у Венеції», де первинне декларування 
тексту відповідає визначенню паратекстуальності. За законами жанру, епіграф 
передує тексту роману, «відкриває» твір і перед першим рядком роману вписана 
фраза: «Нехай інші говорять, коли йде дощ і хмарно, я ж кажу щось лише коли 
сяє сонце» [Проданович 2009: 3]. Далі у змісті епіграфа з’являється сутнісне 
відхилення, в якому закладений принциповий ресурс його смислотворення: 
текст позбавлений паспортизації – позначення джерела його походження – а 
отже, й остаточної завершеності змістового плану.  

В образному матеріалі епіграфа зосереджується потужний генератор 
значень, здатний накреслити траєкторію смислоруху, посилену визначенням 
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конотативної площини, спрямовану на увиразнення повного формосмислу. 
Йдеться про яскравий і промовистий полісемантичний символ сонця, з яким, 
власне, і слід пов’язати смислові обриси епіграфа. У його очевидній 
контрастності, інтонаційно-семантичній акцентованості прочитується 
виразна актуальність усталеного для нього значеннєвого ареалу, позначеного 
типологічно спільними мотивами, сформованого віками з джерел 
космогонічного пантеону багатьох національних культурних традицій, 
вірувань і релігій народів світу, мистецтва і цілий спектр значень закріпився 
за цим символом з міфологічної давнини. 

Номінування в тексті даного символу має і виразний багатозначний 
результат, у чиїх берегах до смислового поля привноситься, з одного боку, 
зв’язок із джерелом життя і його вищим космічним принципом, а з іншого – з 
«розумом світу», витоком знання й мудрості, яка виходить із божественного 
начала [Мифы… 2008 ІІ: 513-520]. Сублімація автором даних категорій у 
масштабах певних мотивів, власне, й позначається в наведеному фрагменті 
паратекстуальних модифікацій.  

У сформованій когнітивній традиції символом сонця, за аналогією до його 
форми, принципу руху й еквівалентності у часовому форматі, накреслюється 
також семантичний потенціал із позначенням категорій циклічності, кола і часу. 
Вони чітко накреслюються у смислотворенні в масштабах епіграфа, хоча 
повнішого розкриття набувають на іншому рівні структури роману. 

Смислова атрибуція символу сонця пов’язується й із маркованим у ньому 
концептом світла, що логічно культивує його активність у прецедентному 
тексті. Зі слов’янської міфологічної традиції в ньому виокремлюються 
смислові лінії життя, істини, знання, антагонізму пітьмі й страху [Словенска 
2001: 486–487], в яких смислова палітра епіграфа розширюється 
вияскравленням у ньому модусу істини [Білик ІІ 2014]. У відокремленій 
проспекції, обумовленій властивостями паратекстуальної позиції, цим 
смисловим рефлексом утворюється в художній дійсності роману 
перформативний контекст для актуального (порівняно із семантикою 
метатекстуальності роману) зміщення конотаційних акцентів: так, 
наприклад, негативно позначений «байдужістю» топос «нерідного» героєві 
міста, де розташувалися виставкові «венеційські Джардіні», із самотністю 
його мешканців, за відсутності метатекстуально активованого модусу страху, 
в паратекстуальному вимірі може виявитися оазою для рефлексій, 
активізувати всі потужні душевні й духовні потенціали у пізнанні буття, 
силою яких до героїв приходить усвідомлення істинних життєвих 
пріоритетів, розуміння світу й себе у світі.  

І кожен із увиразнених значеннєвих акцентів має автономний 
полівалентний потенціал у спільному смислотворенні й у ньому зміст 
епіграфа зберігає статус прецедентного феномена, що відкриває логічну 
перспективу взаємодії з іншими значеннями, насамперед їхнього 
асимілювання. Увиразнена домінанта, за визначенням  властивостей, 
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обумовлених паратекстуальним позиціонуванням, покликана до зв’язку зі 
смисловими константами, власне, твору, аби відкрити його ідейну сутність. 

Проте, надалі, вже у змісті роману спостерігається своєрідна виразна 
комбінаторика образних пунктів із відповідними посутніми локальними 
перестановками в заданому визначенням загальному порядку організації тієї 
субстанції твору, що відповідає паратекстуальності. Йдеться, власне, про аспект 
поетики «Саду у Венеції», де носієм образу стає фраза з помітним повторенням 
компонента «soltante», відомого у значенні – оприсутненого в змісті епіграфа – 
символу сонця, знову ж таки саме у знаковому позиціонуванні. 

Дана спільність мотивує до буквального відтворення змісту наведеної 
ситуації роману. Образне підґрунтя гіпотетичного опорного фрагмента в 
художньому просторі твору вимальовується доволі детальним описом 
ситуації, коли персонаж, після пережитого у венеційській реальності емоційно 
пограничного стану підійшов «…до місця, де сходилися дві довгі дороги. На 
перехресті… стояв мармуровий столик – плита на елегантно вирізьбленій 
ніжці. … Кількома виткими стеблами… розчистив округлу плиту. 
Вертикально прикріплений усічений трикутник із бронзи свідчив про те, що 
це сонячний годинник. Було ясно видно мірні еліпси і прорізи римських цифр. 
Зовнішнім колом, крайкою, що заросла в м’ясистий мох, протікав 
вирізьблений напис. У зонах, які ще не були увібрані стійкою біомасою, 
можна було прочитати окремі літери, та й цілі слова: altri… parlino… soltanto» 
[Проданович 2009: 97]. Подібні предмети, за спогадами представників 
гномоніки, виготовляли перші світові майстри епохи Нового часу – чех Еразм 
Габермель і його послідовник Йоганн Енгельбрахт [Шевченко]. Аналогічний 
шедевр, присвячений метафорі минущості життя, зазначає мистецтвознавець 
Л. Меренік, реставрував Проданович-художник під час відновлювальних 
робіт у Соборі Св. Михаїла, зведеному в золоту добу візантійського 
володарювання Равеною [Merenik 2011: 38]. Принципова актуальність даного 
конструкту для формосмислу епіграфа зумовлена спільністю властивого обом 
символічного контрапункту, чим мотивується ідентифікування їхньої 
тотожності у приналежності одному феномена художнього простору роману. 
Таким чином, вирізняється конфігурація, де зміст епіграфа частково 
оприсутнюється з-поміж образних інстанцій роману. 

Зауважимо, відтак, що в романі йдеться про своєрідне «опредметнення», 
себто буквальне унаочнення – передбаченого визначенням – смислового 
зв’язку паратексту з твором, реалізоване наразі образним імпровізуванням 
змісту епіграфа, що з відходом від термінологічного канону, на відміну від 
одноразового наведення перед текстом твору, набуває неоднократного 
храктеру. Себто, епіграф вступає з романом не лише у значеннєвий, а й у 
формальний зв’язок, вочевидь покликаний до вияскравлення смислової 
ідентичності й самого зв’язку і, передусім, реалізованого ним епіграфа, 
відповідно, у вимірах компенсації. 

У цій образній конфігурації слід розпізнати нетрадиційний наступний – 
сюжетно-фабульний – етап функціональності паратекстуально потенційованого 
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епіграфа. Його образна основа вписана у виміри топосу венеційської 
мистецької бієнале, що, натомість, у берегах сюжетно-подієвої архітектоніки 
роману має медіальне позиціонування, пов’язане з мізансценами формальної 
і змістової мобілізації смислових пунктів траєкторії реалізації властивостей 
паратекстуальності, яким відповідають різні сфери художньої реальності 
твору. Увиразнена художня взаємодія, подібно до закономірностей змісту, 
власне, епіграфа, так само передбачає консолідацію значень образних 
інстанцій даної ситуації, де наразі лише компенсується смисловий план 
кореляції паратексту із субстанцією роману. 

Однак, у цій консолідації лише накреслюється можливість розкриття змісту 
епіграфа, без його остаточного визначення. Адже в даному випадку стає 
очевидною відсутність необхідних сегментів змісту й у сповна не відтвореному 
написі, подібно до загадки або шаради, типової для post-постмодерністської 
поетики, розкривається лише та частина, яку не можна розшифрувати.  

Водночас, доволі контрастно вимальовується площина його локального 
образного контексту, в якій увиразнюється вагомий формосмисловий план, 
переконливий для денотації – як символу, спільного зі змістом епіграфа, так 
і, зрештою, цього змісту. І, власне, визначальним для даного плану 
виявляється образ сонячного годинника. 

Посутній фактор філіації значень даного образу розкривається в його 
основному художньому респонденті – у протагоністі роману, Бакі. В 
комбінуванні з його образним полем системно актуалізується значеннєва 
сполука, організаційна для даного епізода художньої дійсності й, відповідно, 
для субстанції епіграфа. Актуалізація годинника, відбувається саме за 
сюжетної активності персонажа: це він помічає предмет, який при 
уважнішому огляді виявився сонячним годинником.  

В образному ареалі Бакі інтенсивніше постулюється один із ключових 
смислових пунктів, пов’язаний зі сферою культури – саме до неї традиційно 
відносять віднайдений сонячний годинник, який вважається передусім витвором 
мистецтва. Даний вимір генерування значень очевидно й безсумнівно 
запрограмований автором: він набуває вагомого посилення в сюжетно-
фабульній локалізації символу годинника, пов’язаній зі сферою топосу Венеції, 
скарбниці культури і мистецтва. Вони ж кореспондують з основним – естетично-
мистецьким конотативним акцентом іншої форми паратекстуальності роману – 
його назви, а також із оповідним фрагментом про студентські роки персонажа, 
коли він здобував фах мистецтвознавця і його професійну діяльність 
культуролога [Проданович 2009: 50–52], і крім того з творчим виступом самого 
письменника, де в біографічних коментарях він звертає увагу на власний 
мистецтвознавчий культурологічний фах [Розмова… 2008: 73–74]. 

У сюжетно-фабульній площині дані значення образних інстанцій, 
корельованих зі змістом епіграфа, вступають у взаємодію за інтеграційним 
принципом: втілений епіграфом символ сонця реалізується у поетиці 
сонячного годинника й бієналівських «Садів» – традиційних знаків 
мистецтва, що скеровує до консолідації в них мистецтва в масштабах 
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певного мотиву. Дане  взаємодоповнення демонструє в  романах 
М. Продановича досвід осмислення мистецтва у статусі критерію. 

Наразі стає виразнішим ефективне посилення мистецької і вихідної для неї 
– естетичної домінанти у смислових трансформацій у вимірі епіграфа і твору 
загалом. Відповідно, категорії мистецтва, естетики й культури набувають для 
паратекстуального зв’язку з твором подвійної смислової активності: 
наповнення та орієнтира ідентифікації його смислової конфігурації. Водночас, 
необхідно зауважити, що образ сонячного годинника, ключовий у даному 
фрагменті, контекстуальному для спільного символу сонця, так само 
наснажується усталеними значеннями – має стійкий достеменний символічний 
вимір із вагомою сигніфікацією, із власним осяжним спектром прямих та 
метафоричних значеннєвих констант. Саме в них розкривається потенціал 
ситуативного смислотворення та спільного смислоруху.  

З узагальненої на сучасному етапі парадигми значень [Шевченко] 
найбільший інтерес викликає окрема група варіантів, які можуть 
комбінуватися між собою. Таким чином, первинне значення сонячного 
годинника, розбудоване з тези про прилад для вимірювання часу, своєю 
чергою, у сфері денотативного символу вивищується до окремої 
полісемантичної конфігурації з кількома акцентами. 

Суттєвий смисловий простір фіксується баченням можливості цього 
предмета не лише вимірювати час, а й створювати образ часу, 
символізований крапкою на круглому циферблаті, при безперечній 
нечасовості, вічності ресурсу цього «механізму». Дане відношення дозволяє 
представити опозицію час-вічність, яка робить контрастнішим смислове 
позиціонування цих категорій і їхню здатність виступати смисловим 
еквівалентом одвічної спільної міри всіх процесів, що відповідає їхній 
співмірності й сумісності з іншими понятійними одиницями в діапазоні 
смислотворення роману.  

З-поміж важливих смислових рефлексів опиняється й метафізичне 
масштабування образного матеріалу, поряд із суб’єктивним, у чиєму фокусі 
й увиразнюється той критерій універсальності, який, за визначенням, 
притаманний паратекстуальним смисловим конфігураціям.  

У даній концептуальній спрямованості одним із важливих оперативних 
смислових результатів даної форми паратекстуальності стає так званий 
вирішальний простір зічленовування смислових домінант явленого ним 
ключового символу сонця та корельованого з ним у романі денотативного 
образу із символічною природою – себто, сонячного годинника, в чиєму 
формосмислі, відтак, означується той масштаб знання, на якому побудована 
цивілізація, розуміння сутності всіх процесів, світу й всесвіту, в матеріалі 
яких остаточно проявляється смислова полівалентність фрагмента. 

Паратекстуально задана масштабність кореспондує з принциповою 
ознакою символу сонячного годинника, яка в міркуваннях В. Шевченка 
відобразилася баченням у ньому феномена, який несе в собі традиційну 
модель світу, символ цивілізації [Шевченко], у даному випадку, втілену 
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витвором мистецтва. Оперативний смисловий простір, до якого, безумовно, 
залучене прочитання в даному символі значення знаряддя організації й 
синхронізації, у свою чергу, дає підстави актуалізувати його значення 
організованості віссю симетрії [Фуко 1996], яка сприяє постулюванню в 
художньому просторі Продановичевого роману критерію смислової симетрії 
і передбачає аналогії в масштабах семантичної сфери всього твору.    

Значною мірою стверджується і реалізується також смисловий потенціал 
двох (актуальних для зв’язку епіграфа) аспектів якості символу сонячного 
годинника, насамперед визначення часу за циклом руху сонця. Сутнісний 
значеннєвий вимір символічної категорії часу, на відміну від функціонального 
або формального, безумовно співвідноситься з її вагомим статусом у західній 
деконструктивістській «школі» постмодерністського філософського дискурсу, 
де набуває принципового значення для метафізичного осмислення. У ньому 
суміщення послідовності категорій часу і простору, символізоване круглим 
циферблатом годинника, виступає умовою для виникнення буття. Така 
схема суміщення передбачає, що моменти часу можуть ставати 
еквівалентними «кадрам» буття за участю обов’язкової інстанції – пізнання. Їх 
одномоментність, власне, й ототожнена з годинником у поетиці 
постмодернізму [Новейший… 2007: 82–83]. У проекції такого смислового 
кадру в смисловому плані «Саду у Венеції» посилюється втілення символом 
сонячного годинника загальної актуальності метафізичного виміру пізнання, 
спрямованого на буттєві принципи і категорії. 

Для смислотворення важливий і біполярний значеннєвий потенціал 
категорії циклічності, яка, за спостереженнями В. Топорова, також 
кореспондує із символом часу на рівні характеристики особливості його 
міфологічної концепції. Вона пов’язує уявлення про час із регулярним 
повторенням біокосмічних ритмів, відображених у ритуальній практиці. 
Відповідно, в такому розумінні час членується на цикли, виступає їхнім 
набором і саме в циклізації, в якій після кожного кінця наступає нове 
«відродження світу», вимальовується метафізичний потенціал часу, в його 
прочитанні утворюється амбівалентний смисловий план, у якому час може 
виступати еталоном у генеруванні значення позачасовості, нескінченності.  

 Водночас, у концепції В. Топорова апелює і до іншого роз’яснення 
циклічності – як регулярного повторення пізнавальної діяльності, 
регульованої внутрішньою еволюцією пізнання [Топоров 1975]. Дане 
осмислення співмірне контрастному значеннєвому сигналу, притаманному 
образному явленню камінного предмета: в тексті роману він має форму кола 
– відомого в культурологічному дискурсі в сенсі одного з найпоширеніших 
елементів символіки гетерогенного походження і значення. Як засвідчує 
дослідницький досвід Дж. Купера [Купер 1995: 95], у потенціалі 
прототекстового корелята, де прочитується час у вічності, час, що вбирає в 
себе простір і відсутність часу, позачасовість у значенні відсутності початку 
й кінця, де розкривається ідея єдності й безкінечності, ізоморфна до 
універсальної проекції сфери – вимальовується інший аспект часу. У даних 
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смислових габаритах можливостями категорії кола моделюється схема, що 
відображає обмеженість внутрішнього кінцевого смислового простору, між 
тим, типовий для цього простору круговий рух залишається потенційно 
безкінечним. А отже, в оригінальному формальному вимірі реалізації 
властивості епіграфа, подібно до образного матеріалу твору, відповідного 
інтертекстуальності, генеруються значеннєві обриси нескінченного, вищого 
принципу пізнання світу, в якому накреслюється посутній орієнтир 
смислової сконцентрованості даного рівня структури роману. У перетині 
актуалізованих значень конструкція демонструє систему мотивів на 
позначення варіанту мікромоделі світу, буття із неодмінними константними 
суб’ктивними категоріальними модусами часу і пізнання.   

У комплексі зі смисловим потенціалом символу сонця стає нагальним 
увиразнення смислового плану образу протагоніста, дотичного до символу 
сонця – власне, зі змісту епіграфа та з образного унаочнення його зв’язку з 
романом, себто сонячного годинника. Усталені в його значеннєвому спектрі 
нюанси високої духовності, діяльної іпостасі людської душі, вищої доброти і 
розуму, світла істини [Словенска… 2001: 522-523] фокусуванням на образі 
Бакі надають йому окремого смислового орієнтування, що безперечно 
наближає його до конотації згадуваного культурологом К. Кедровим так 
званого «сонячного героя». Його типологію, за спостереженнями вченого, 
ілюструє багатий досвід поетикальної еволюції, розпочатої від Гектора в 
«Іліаді», а також численні варіанти уособлень у різних національних 
міфологічних, фольклорних та історико-літературних традиціях. У світовій 
практиці «сонячний герой» прагне осяювати художній простір своїм 
внутрішнім душевним світлом, нести справедливість і ствердження етичних 
цінностей, надійність, глибину щирості, всепрощення й милосердя. Його 
«серце-сонце» уподібнюється до точки прилягання людини і неба – у його 
просторі, поринаючи в пітьму, вийдеш до світла, прямуючи у найвужчий 
проміжок, увійдеш у безкінечність – як, власне, й відображено у 
«Божественній комедії» Данте або у конусі світла всіх світових подій «теорії 
відносності» А. Ейнштейна [Кедров 1989]. Увиразнені смислові лінії етичної 
максими видаються вартими статусу критеріїв осмислення постаті 
протагоніста «Саду у Венеції», скеровують до вирізнення їхніх аналогій в 
образі Бакі, де набуває вияскравлення ціла палітра рис. Передусім, душевна 
стійкість, із якою він у скрутний момент підтримує близьких людей і 
погоджує незавершені справи виразною здатністю прощати зраду, яскравим 
креативним типом мислення й допитливим розумом, що відкрив йому 
усвідомлення екзистенції, дав сили осмислити суть доленосних для нього 
подій крізь призму його мистецтвознавчого фаху – себто, всі чесноти, якими 
наділив свого персонажа М. Проданович.  

Водночас, актуалізація категорії істини, припустимої в діапазоні значень 
символу сонця, кореспондує з інтертекстуально трансльованим в образі 
Бакі архетипу апологета істини. У даному перегуку осмисленням цієї 
категорії наголошується компетенція Бакі, рівноцінна особливим 
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повноваженням у художній дійсності, реалізованим, наприклад, 
спроможністю побачити в мистецькій репродукції сонячного годинника, 
вкладеній до листа від загиблої, колись коханої ним, Ліни, – насамперед 
метафізичний орієнтир у пізнанні істини буття. Узагальнений смисл 
даного локального образного контексту символу сонця наснажується 
постулюванням істинності універсальних етичних та естетичних орієнтирів, 

У проекції до формосмислу епіграфа актуалізованої, таким чином, 
системи значень багатократно посилюють у ньому – з відповідною 
проспекцією в субстанції роману – етичну та естетичну лінії в чіткому ескізі 
позачасовості, універсальності, метафізичності в осягненні буття.  

Між тим, в образному матеріалі роману М. Продановича і надалі 
оприсутнюється символ сонця. Його фокусна локалізація, пов’язана з 
образною сферою рідного героєві Белграда, обіймає буквально фінальну 
позицію в романі й містить остаточну дефініцію епіграфа, де увиразнені 
образні плани денотації і конотації суміщаються між собою. Заявлені на 
початку твору рядки епіграфа екстраполюються у формосмисл фрагмента, 
означеного спільним символом, який виявляється оригіналом змісту – 
першотекстом на першоносії, значно деталізованим із позиції протагоніста 
Бакі. Він «зазирнув до першої течки. З неї випала копія якоїсь картини. <…> 
На ній був сонячний годинник, коло на різьбленому камінному столі. Схоже, 
копія була зроблена з якоїсь давно друкованої книги – адже на мірному колі 
не було моху і напис був абсолютно розбірливий…: «Lasica che gli altri 
parlino sotto la pioggia e le nuvole, io parlerm solo soltanto il sole» [Проданович 
2009: 104]. Наразі йдеться про чергову повну образну реалізацію – тепер 
уже мовою оригіналу, італійською – змісту, поданого в класичній позиції 
епіграфа. Цим фрагментом завершується текст роману і вичерпується 
сюжетно-фабульна локалізація символів, визначальних для змісту епіграфа, 
де слід розпізнати третій, останній етап образного унаочнення функції 
даної форми паратекстуальності. 

Сутнісна особливість виокремленого прецедентного варіанта 
формально-позиційної сфери епіграфа полягає в тому, що, поряд із 
класичною ініціальною позицією, його фрагментований текст має 
неодноразову і, зокрема, фінальну образну подачу, подібну до рефрену, 
симетричну позиціям траєкторії тієї смислової проспекції, що здатна 
розкрити ідейну сутність роману і, безумовно, симптоматичну для 
смислотворення самого епіграфа. У цьому рефрені озвучуються й акценти 
остаточного суцільного корелювання паратекстуального сигналу із 
субординованими йому образними моментами, власне, субстанції твору. 

Підкреслимо, що унаочнений зв’язок епіграфа з твором набуває 
поетапного розкриття. Зазначена поступовість, у даному випадку, 
ізоморфна оформленню цього прояву паратекстуальності, з яким вона 
співвідноситься в процесі й у результаті смислотворення. Видається 
переконливим і поетапне завершення й укладання смислу епіграфа, і його 
унаочненого координування зі змістом роману, де з кожним етапом 
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координування увиразнюється певний сегмент, безумовно, у вимірах його 
остаточного смислу, рівнозначного утворюваній ним проспекції, покликаній 
відкрити ідейну вісь «Саду у Венеції». 

Наразі посутня семантизація саме цього рефренного взаємного 
позиціонування образних інстанцій. В увиразненні проспективної смислової 
траєкторії епіграфа в цілому, себто для оформлення основної значеннєвої 
конфігурації важливо, що в сюжетній організації твору декларування частини 
значеннєвих акцентів хронологічно передує мізансцені з розкриттям носія 
напису – сонячного годинника, і, відповідно, сприяє творенню в смисловому 
«горизонті очікування» ефекту структурно-семантичної об’ємності. 

Мотивована й доцентрована змістом епіграфа сукупність значеннєвих 
перетворень опорних для нього конструктів із образного матеріалу роману, в 
співвідношенні зі смислом символу сонячного годинника, позначеним у 
плані унаочнення функції епіграфа, спрямовує до актуалізації у 
смислотворенні принципу так званої «годинникової» симетрії, з утворенням 
аналогії до просторової групи симетрії, яка у природничій практиці дозволяє 
сумістити цілісну структуру саму з собою [Українська… ІІ 1963: 123–124]. 
Даний механізм позначає правомірну й ефективну модель утворення 
смислової самодоповнюваності у вимірах змістового комплексу епіграфа, 
пропорційно значенням, генерованим на етапах його унаочнення, де 
співвідносяться вивіреність і врівноваженість еквівалентів різного масштабу 
в смисловій конструкції твору загалом. Увиразнена схема має особливу 
ефективність у каталізуванні смислоруху епіграфа, зумовленого 
паратекстуальним позиціонуванням його змісту. 

 Відповідно до продуктивності ситуативної рефренної якості 
формосмислу епіграфа потрібно зауважити на її визначальній рисі – 
структурованості, яка, вочевидь, підтверджує притаманну 
постмодерністській поетиці семантизацію форми, що виступає цілком 
автономним джерелом смислотворення. Даний напрям осмислення 
реалізованого в романі образного рішення помітно тяжіє до аналогії з 
явленим в історико-літературному досвіді осамостійненим синтезованим 
смисловим аспектом, масштабованим на рівні цілого твору [Бойко 2004].  

У даному напрямі смислоруху видаються особливо наснаженими 
медіальна й фінальна позиції унаочнення змісту епіграфа в образних вимірах 
«Саду у Венеції», які, зі свого боку, видаються вартими смислового 
позиціонування в координатах рис циклічності, в чиєму полі культивується 
посутній організаційний принцип твору.  

 Водночас, актуальні для post-постмодерністської поетики конструктивні 
потенції тексту спрямовують увагу й до такого виваження М. Продановичем 
структури, де вивершується, власне, кінцеве позиціонування передтексту – 
змісту епіграфа. Вирішальним у даному епізоді смислотворення стає 
втілення ним ознаки циклу, що спрямовує до виявлення в його власному 
спектрі модусу обігу. Однак сутність, яка узгоджується з логікою семіозису в 
паратекстуальності твору, дозволяє ідентифікувати в обігу принциповий 
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алогізм, чиїм неодмінним атрибутом уважається створення ефекту. У 
проекції даного смислу на позиційність символу сонця й за ним – змісту 
епіграфа, його пункти в образній будові твору розташовуються за еліпсом: 
на початку, в одному з епіцентрів і на схилі, в самому кінці, де, по суті, 
опиняється початок, себто, ініціальна змістова норма епіграфа. Відтак 
набуває переконливості доктрина ефекту сонячної циклічності для смислової 
будови твору, почасти осмисленого в берегах множинності, або проникності 
– такої, аби всі, хто дочитав твір до останніх рядків, побачили: їхнє 
повсякдення зігрів світлий обнадійливий промінь. 

В асоціативному суміщенні такої позиційності з визначеним у спектрі 
символу сонця значенням циклу трьох фаз його положення – сходом, зенітом і 
заходом – можна спостерігати додаткове посилення у смислотворенні роману 
увиразненої у спектрі цього символу динамічності метафізичного пізнання.  

Крім того, набуває особливої ваги й автономна смислова потужність 
категорії циклічності, що теж традиційно вважається складним символом із 
самостійним невичерпним смислом і відкриває особливий аспект смислового 
прочитання образу Бакі. Цією категорією виважується формосмисловий 
вимір, закладений у фабулі, де лінія персонажевого життя не містить 
виразних ознак циклу, між тим, лінія пізнання ним суті доленосних для нього 
життєвих сюжетних подій, хронологія отримання ним «вищих» знань 
співпадає з циклізованими етапами унаочнення змісту епіграфа, дотичного 
символу сонячного годинника. Принциповим виміром смислу даного 
образного співвідношення продукованого під знаком категорії циклічності 
стає постулювання цієї категорії як однієї із закономірностей 
смислотворення, з генеруванням у ньому досвіду емпіричного буття і циклу 
його осягнення з відповідною онтологізацією. У зрушеному епіграфом 
смислотворенні в рефренній архітектоніці епіграфа, себто в позиційності 
образного унаочнення його змісту також простежується ефект кола.  

Смисли кожного етапу даного унаочнення сполучаються й у спільних 
акцентах – циклічності та кола, де слід виокремити логіку й розпізнати 
формулу реалізації значень у вимірах епіграфа і твору в цілому за аналогією 
смислової симетрії із колом сонячного годинника. Наразі доцільне 
апелювання до досліджень Дж. Купера, адекватних для позиціонування 
семантики форми цього символу: семантизація обрисів сонячного годинника 
та його доцентрова позиція має екстраполюватися на організацію 
формосмислової архітектоніки «Саду у Венеції». Для даної взаємодії в 
загальному смисловому полі твору показовий подвійний рефлекс образного 
матеріалу, співмірного з паратекстуальною стратегією компаративістики: у 
коригуванні й самого епіграфа, і його оформленні в масштабах роману. За 
даних умов, якісною константою кола в символі сонячного годинника у 
понятійному резонансі з позиційним колом епіграфа моделюється в усьому 
художньому просторі смислова конфігурація, аналогічна правильній фігурі, 
орієнтованій у будь-якому моменті на певний центр, де всі значення, 
актуалізовані потужністю такого типу міжтекстових зв’язків, як епіграф, 
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спрямовані на доцентровий пункт, чий визначальний фрагмент рефренно 
розташувався в змісті цього епіграфа. І за просторовою симетрією, наразі 
слід вирізнити смислові модифікації, в яких циклічністю уособлюється 
пізнання як ритуал буття, а колом декларується буття як цикл пізнання.  

Із-поміж значущих якостей формальної поетапності унаочнення змісту 
епіграфа потрібно вирізнити й очевидну трискладовість. Сама потрійність, з 
огляду на ситуативну символічну виразність мобілізує доволі обширну 
значеннєву парадигму числа, яка в структуралістському, 
постструктуралістському та семіотичному науковому дискурсах, за 
спостереженнями Є. Мелетинського і В. Токарева, розглядається у складі 
глибинної структури міфопоетичних систем [Мифы… 2008 ІІ: 629]. В 
узагальненнях спостережень над слов’янським міфологічним дискурсом число 
загалом фігурує у статусі найвідомішого класу знаків, орієнтованих на кількісно-
якісну оцінку сутнісної категорії у міфологічній картині світу і головне – одного 
з основних об’єктів семантизації [Словенска 2001: 53], яка, відповідно, зумовлює 
його продуктивність в усіх механізмах смислового функціонування. 

У ресурсі символічної багатозначності числа «три», поповнюваному з 
часом міфологією слов’янського ареалу [Ibid.: 54], закарбувалося розуміння 
сакралізації події, яка має початок, середину й кінець. Прямою аналогією 
даної матриці з образним матеріалом «Саду у Венеції» увиразнюється 
сакральність змісту епіграфа в структурних берегах твору, і вкотре посилює 
логічне правило його функціональності – принцип співвідносності 
смислових домінант епіграфа із сутністю ідеї роману. 

У фокусі досліджень міфотворчості української культури [Войтович 2005: 
583–584] і цивілізацій світу [Мифы… 2008 ІІ: 630], у значеннєвому ареалі 
потрійності з’являється також важливий нюанс, пов’язаний із основними 
константами макрокосму, із формуванням образу «всього світу». Актуальність 
даного значення наразі мотивується перегуком зі сформованою вже у ранньому 
творчому періоді й концептуальною стосовно всіх напрямів мистецької 
діяльності М. Продановича принциповою для його поетики градацією і 
циклічною повторюваністю різних елементів для символізації сенсу універсуму 
[Merenik 2011: 15]. У передбаченому суміщенні увиразненого значення із 
семіозисом структурного кола й позиційно накресленої об’ємності, композиція 
змісту епіграфа, за принципом симетрії, у даному напрямі смислоруху набуває 
ознак просторовості. Збільшується діапазон його смислової поліфонії до 
стереозвучання, де згенеровані осмисленням оформлення епіграфа – акцент 
кола і лейтмотивізацією сонця – універсальна проекція сфери потребує 
узагальнення конкретизацією глобальних, метафізичних орієнтирів у 
смислотворенні роману, в очікуваній для нього екзистенції та ефективності 
етичних постулатів, а також наповнення конотацією безперервності 
метафізичного пізнання буття, у чому посилюється мотив метафізичної 
нескінченності кола гносеології, в якому, власне, резонують значення 
відповідного паратекстуальності образного матеріалу. 
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 Особливої ваги набуває і визнане в значеннєвому ареалі числа «три» 
відтворення ним абсолютної досконалості, зосередженої передусім на вищих 
цінностях духовності (за прикладом божественної Триєдності) та мистецтва 
(проілюстрованих троїчним принципом композиції в трилогіях тощо) [Мифы 
2008 ІІ: 630], де вимальовується потенціал епіграфа як еталону, що 
виправдовує збагачення його функції в образній організації твору 
потенціалом смислового камертона і композиційного метронома стосовно 
системи пріоритетів етики й естетики. 

Увиразнена в міжтекстових зв’язках позиційна своєрідність епіграфа 
спрямовує його принципову статусно-функціональну ідентифікацію – 
конгруентність формального структурування й масштабування змістового 
плану, де він позначає і межі тексту роману «Сад у Венеції», і його смислові 
габарити. Принципова результативність, у даному випадку, забезпечується 
увиразненими в міжтекстовості смисловими акцентами ключового для змісту 
епіграфа – символу сонця. У його лейтмотивізації значеннєві кореляти 
сприймаються у функції диференціалів з огляду на коригування ними 
контурів смислової конфігурації роману. Відповідно, епіграф набуває 
своєрідної ознаки фактора для смислотворення роману загалом, 
загальнокомпозиційного принципу (на відміну від традиційного 
ситуативного «порогового» елемента), а домінанта його сенсу, поряд із 
програмним відображенням ідеї твору, опиняється в реверсному процесі, де 
він стає не джерелом і матеріалом, а тепер уже адресатом передачі з простору 
твору генерованих актуальних значень. Ними ж подекуди посилюються, 
здебільшого ж – урізноманітнюються значеннєві акценти втіленої текстом 
художньої дійсності і, зрештою, в кожному випадку – скеровуються до 
магістральної смислової лінії, на чиїх пунктах концентруються всі 
прототекстуально анонсовані семантичні максими твору.  

Значну роль відіграє і сукупність тих принципів та означень, що 
відтворюються за принципом просторової симетрії. Філіаційні можливості 
даного принципу наразі стають співвідносними й універсально ефективними 
для кожного рівня формальної і змістової систем твору. Смисловий код 
їхньої взаємної гармонізації увиразнюється в руслі невичерпності пізнання і 
його зосередженості на осягненні буття, на творчості – втіленні досвіду 
його інтелектуального і духовного осягнення, і на мистецтві – квінтесенції 
найвищих відкриттів цього досвіду. 

А отже, в романі М. Продановича «Сад у Венеції» розпізнається досвід 
стратегічної активності міжтекстових зв’язків, зокрема принципова 
актуальність їхнього паратекстуального типу, реалізованого в параметрах 
однієї з основних форм – епіграфа. У цьому досвіді фіксується своєрідний 
художній вибір сербського письменника. На відміну від канонічного для 
паратекстуальності прочитання всіх її форм саме в пороговій позиції, можна, 
натомість, помітити авторську тактику не лише покладатися на їх 
передбачену визначенням спрямованість у простір «між-» текстом роману та 
його позамежевим оточенням, а й поетапного рефрену в образному матеріалі 
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твору власне змісту, первинно оформленого на рівні паратексту, до якого 
спрямовуються і виводяться траєкторії опорних логіко-смислових інтенцій в 
художній субстанції  твору.  

У художньому просторі роману М. Продановича увиразненою 
морфологією даної форми паратекстуальності вибудовується кількарівнева 
нелінеарна парадигматична схема втілення. 

Порядок формосмислової конфігурації епіграфа і його компонентів у 
системі цілого засвідчує самостійну оригінальну практику притаманного 
міжтекстовим зв’язкам механізму значеннєвої компенсації. Виважений таким 
чином паратекстуальний простір роману дозволяє увиразнити принциповий 
потенціал смислотворення. Із його перспективи набуває ваги прецедент 
побудови в координатах паратекстуальності різноспрямованої, структурованої, 
полівалентної (у межах твору) смислової моделі, сконцентрованої на 
ключовому постулаті комбінування знакових категорій етики й естетики в 
цілком очікуваному увиразненні в романі доленосних світоглядних переконань. 
У системній організації даної моделі посилюється загальнокомпозиційна суть і 
вимальовується продукована нею потужна смислова поліфонія. 

Відповідно, в аспекті міжтекстовості у Продановичевому творі 
консолідується багатоаспектна смислова модель, окреслена за критерієм 
системного статусу індикатора-епіграфа у творі. І тоді з позиції епіграфа 
транспонується до доленосного рівня проспективне для художньої дійсності 
роману прагнення кодів одвічного універсуму людської екзистенції і мистецтва 
як скарбниці здобутків творчого осягнення буття. Наразі паратекстуальний 
вимір рефлексує позначенням в суті ідеї «Саду у Венеції» прецедентного 
потенціалу основних напрямів філософського дискурсу в їхньому зосередженні 
на підтвердженні тези континуїтету гносеології та онтології. 
 
 

3.5.  Пізнаний світ: смислові імпровізації гіпертекстуальності «Саду 
у Венеції»  

 
 

Один із художніх апогеїв роману М. Продановича «Сад у Венеції», з 
багатьох причин, припадає на образний матеріал, сповна оформлений у фокусі 
гіпертекстуальності. Безумовно тому, що саме з даної позиції генеруються 
смислові рефлекси, що мають значний потенціал. Між тим, наголосимо й на 
наснаженості емпіричного дискурсу твору лініями цього типу міжтекстових 
зв’язків, на різноспрямованості його відсилкової форми, яка утворює у 
змістовому просторі складну багатопланову структуру, принципово 
зосереджену на образному полі міста Венеції, конструйованого як розлогий і 
осяжний формосмисловий вимір роману. Помітна функція гіпертекстуальних 
зв’язків у даній художній ситуації потребує предметного розгляду. 

До характерології Венеції у Продановичевому романі входять її 
компоненти, наближені, за формально-змістовою ідентифікацією, до 
дефінітивних обрисів  гіпотипозису (опису міського простору безвідносно до 
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певного виду мистецтва) [Бовсунівська 2013: 13]. Між тим, у смисловому полі 
вони не стосуються класичної мети урбаністичного опису, натомість, 
сконцентровані на оформленні втілених образами роману проекцій духовних 
інтенцій людини, її свідомості. Крім того, з-поміж образів твору ці компоненти 
реалізовані й не у притаманній живопису моментальній, статичній фіксації 
сюжетних подій, а в їхньому динамічному розгортанні й відтак позбавлені 
інтермедійних аналогів виражальності, передусім живопису або інших 
відповідних дискурсивних практик. Увиразнена риса принципово відрізняє цей 
прецедент від інтермедіальної або екфрастичної поетики і, крім того, не надає 
йому й статусу так званого іміджевого образу, що мотивує до того, аби 
залишити пов’язаний із Венецією образний матеріал і поза колом імагології, 
суто в класифікаційному полі рафінованих міжтекстових маркерів, 
потенційованих ознаками смислотворчої ефективності. 

За методологічною дидактикою, в парадигмі констант літературного 
процесу спроби відтворити образи інших країн і міст у реаліях їхньої 
дійсності завжди були невід’ємним атрибутом епістолярної творчості. І 
Венеція, як відомо, також перебуває в епіцентрі різноманітної зацікавленості 
митців різних країн, у тому числі й сербських. І це не випадково. Уже багато 
віків вона зберігає велику інтелектуальну наснаженість і незмінно домінує в 
еволюційних процесах європейської культури, з нею пов’язані світова 
мистецька парадигма і, зрештою, знаковість та символічність у 
культурологічному дискурсі, завдяки чому формується і її змістовність у 
гуманітарній і насамперед літературно-художній сфері. 

У розмові ж про гіпертекстуальну стратегію, орієнтовану на образне 
втілення саме урбаністичного матеріалу, одне з вирішальних слів має 
стосуватися співвідношення образу Венеції, у структурі роману, з категорією 
тексту. Дійове наразі сучасне резюме по цій проблемі, укладене за 
теоретичними здобутками дослідника модерністської концепції простору 
міста Д. Фрісбі, який упевнено постулює розуміння художньої сфери міста, 
себто, його означення та оприявлення його сателітів – саме як текстів, 
«констеляції знаків та символів, що піддається потенційному 
розшифруванню» [Турома 2009]. Наведена позиція, на думку вченого, в 
різних формах була поширена в літературній критиці вже на початку ХІХ 
сторіччя, де сформувалася традиція увиразненого ототожнення й усталилися 
міцні засновки для подальших пошуків. 

Т. Цив’ян запропонувала літературознавчу практику висвітлення образу 
Венеції через його виокремлення з ефективних допоміжних орієнтирів, 
семантично значущих атрибутів-символів міста – так званих сигнатур. До 
їхньої парадигми ввійшли: вода і те, що з нею пов’язане (канал, гондола), 
назви вулиць і знакових місць (площа Святого Марка), архітектурні споруди 
і пам’ятники, культурні реалії (карнавал, маска) тощо [Цивьян 2001], чий 
спектр у романі «Сад у Венеції» скоригується відповідно до ситуативного 
авторського задуму. Саме ці образні сигнатури в структурі роману й 
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виявляються наразі «текстовими» корелятами для гіпертекстуальності – 
адресатами відсилання від ключового індикатора, що інтегрується, власне, в 
зазначенні символу Венеції.  

У зв’язку з позиційним розподілом в образному матеріалі сигналів, 
співмірних стратегії гіпертекстуальності, слід зауважити, що в окресленій 
моделі передбачається їхня приналежність до змісту поданих у творі 
основних шарів художнього зображення Венеції. Практика такої 
розшарованості відображується в працях Н. Жлуктенко, де наголошується на 
кількох планах змістового зв’язку образу зі структурою твору. 
Найадекватнішим з-поміж них стосовно досвіду Продановичевого роману 
стає реальний, який відповідає сюжету, та перцептуальний, що формується 
рефлексіями героїв [Жлуктенко 2010: 194]. 

Зауважимо, передусім, на векторній функції таких сигнатур в 
обумовленому, таким чином, взаємному різноспрямованому сполученні 
значень підпорядкованих їхньому втіленню певних структурних компонентів 
літературних творів: сюжетних ліній, персонажів і образів, у тому числі тих, 
які набули статусу топосу або мають символічну природу тощо. Саме їхній 
комплекс, поданий у Продановичевому романі, й стає потенційованим для 
гіпертекстуальної потужності, де відсилковість помітна саме у сполученні 
таких сигнатур із сигнальним для них декларуванням Венеції і, подекуди, 
між собою, коли «текст» формосмислового контенту однієї відсилає до 
образного «тексту» іншої, і поєднанням вивільнених характеристик символу 
Венеції продукуються його інформативний та інтерпретаційний аспекти, де й 
окреслюється істотний план смислотворення в масштабах роману. 

У суцільній організації образу Венеції в координатах гіпертекстуальності 
яскравішає його функціонування за принципом полівалентності – 
кореспондування ключового сигналу гіпертекстуальності – символу Венеції 
– з різними експлікативними для нього формосмисловими корелятами у 
вимірах роману, утворення численних образних кореляцій із 
різномасштабними – від символів і концептів до концепцій – своєрідними 
«текстами» атрибутивних для міста інших образних інстанцій-сигнатур, чий 
зміст зосереджується, наприклад, на мистецтві, історії, політиці тощо і чиї 
позначені в романі «тексти», власне, й містять пояснення смислу низки 
якісних рис образу Венеції. Відповідно, їхній спільний ареал рівновеликий 
тій сфері, де формується вісь селекції знакових корелятів і зона 
виокремлення їхніх домінант, плідна для висвітлення «тексту» образу міста. 

Подібно до інтертекстуальної стратегії, у фокусі гіпертекстуальності 
відповідними їй образними пунктами Продановичевого роману, за 
визначенням, до значеннєвого спектра індикатора не лише прирощується 
вивільнене значення відповідного корелята, а й залучається широкий 
денотативний і конотативний контексти, актуалізується сфера референційно-
пояснювального «тексту», принагідного для смислотворення образу Венеції.  

Із метою окреслення параметрів реалізації гіпер-формату функціонування 
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таких «текстів» безпосередньо у Продановичевому образному матеріалі 
втілення Венеції, потрібно зауважити, що, у зв’язку з дослідженням простору 
тексту і тексту простору, В. Топоров вводить поняття «гео-етнічної 
панорами», що передбачає максимально широке синтетичне, узагальнене 
бачення простору як цілого [Топоров 1997]. На думку сербського 
компаративіста З. Константиновича дана проблема передбачає 
систематизацію розрізнених рис лише у комплексі загального, цілісного, 
подібно до того, як ці риси підсумовуються відобразившись у людській 
свідомості, що в постструктуралістичному світосприйнятті, вважає учений, 
набуло особливої ваги [Константиновић 2008]. Себто, у творі завдяки 
гіпертекстуальності й розгортається суцільний «генеральний» простір 
цілісної реалізації формосмислу образу Венеції, чия смислова «рельєфність» 
певним чином показово прихована.  

Визначальної ваги для загальної організації смислоруху у втіленні 
італійського міста набуває запропонований письменником особливий 
ключовий принцип побудови образу, суголосний гіпертекстуальності. За цим 
принципом взаємодія значеннєвих полів в ареалі простору Венеції 
регулюється алегоричністю, декларованою, знову ж таки, власними 
опорними образними інстанціями: вони визначаються в художній реальності 
роману як метафора, ототожнена в античні часи саме з алегорією 
[Проданович 2009: 78]. Відтак, умотивована й актуалізація проявів 
гіпертекстуальної відсилковості за принципом властивої для алегорії 
метафоричної аналогії, або асоціативності [Літературознавчий... 1997, 26–
27] між значенням та відповідним йому інтерпозиційним образом. 

Саме за посередництвом алегорії у зв’язку з образом Венеції в романі 
постулюється рівноцінність одного з ключових принципів прочитання і 
«текстів» її дійсності стосовно «тексту» твору як її відображення. Прагнення 
розкрити закономірність у змістах цих текстів, себто «ключ» до втіленої 
ними сутності буття варто, відтак, вважати сутнісним орієнтиром 
смислотворення образу Венеції. 

Визначальний сигнал гіпертекстуальної кореляції зорієнтований у романі 
промовистим вияскравленням Венеції, яка, внаслідок загальновизнаного 
статусу символу, виступає так званим емпіричним образом, з автономною 
самоцінною константною значеннєвою основою і з глибинною діахронною 
парадигмою закріплених за ним різнопланових осмислень, які ввібрали 
художній національно-ментальний досвід і його емоційно конотоване 
змалювання, а також усталений у культурологічному дискурсі зміст 
феномена Венеції, що фактично перетворюється на декларування рецепції 
вищого синтагматичного порядку, де спостерігається посилення 
позиціонування його формальної та змістової релевантності поміж 
механізмів смислоруху гіпертекстуальності роману. 

Принципова особливість морфології шарів, наснажених гіпертекстуальними 
сигналами, завдяки чітко вираженій в них маркованості як засобу творення 
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образу італійського міста, стає очевидною вже з перших слів, якими 
накреслюються обриси його простору в художній реальності «Саду у Венеції». 

Наголосимо на ролі власне гіпертекстуальних зв’язків у формуванні 
титульного аспекту зображення Венеції, що полягає в її визначенні як 
мікромоделі світу, постульованому в романі на рівні гіпертекстуального 
зв’язку з ототожненням у романі італійського міста з «картиною нового 
Вавилону, осяяної, закритої цивілізації» [Проданович 2009: 64]. Дане 
відсилання прагне до абсорбування змістом образу й притаманного 
символізованому, зображеному в канонічному тексті Біблії «старому» 
Вавилону смислоутворювального і структуроутворювального для роману 
значення єдності усіх людей на землі, котрі оселилися разом у місті, 
аналогічному до побудованого в Сенаарській долині, й говорили спільною 
мовою [Мифы… 2008 І: 206]. Акцентом єдності посилюється й часовий 
вимір образу Венеції. Протагоніст-відвідувач венеційського саду помічає 
«древність Венеції», яка помітно контрастує з маніфестами ХХІ сторіччя 
[Проданович 2009: 64]. У загальному образі міста така комбінація 
гіпертекстуальним апелюванням до явленого в романі «тексту» релігійно-
міфологічного змісту накреслює смисловий простір, позначений глибинною 
наскрізною часовою перспективою. За розробленою літературознавчою 
практикою, вона може прочитуватися як універсальна, що кореспондує зі 
сферою загальнофілософських стереотипів і достовірна для пошуку 
відповідей на так само давні й глибинні питання буття.   

У цьому значеннєвому руслі результат гіпертекстуальності накреслює і 
додаткові потенційні аспекти багатоплановості смислового поля образу за 
рахунок увиразнення іманентних суб’єктивно-авторських смислів «Саду у 
Венеції», посилених актуалізацією значень екстралітературних – історико-
культурних, когнітивно-ментальних концептів, усталених протягом усієї 
діахронної вісі національного розвитку. 

Важливо, що письменник метафорично характеризує Венецію шляхом 
змалювання в її просторі типової сучасної соціокультурної реалії, 
притаманної різним національним парадигмам. Образний вимір 
М. Проданович наснажує матеріалом, який добирався зі світу реклами: його 
Венеція вкрита численними рекламними плакатами [Ibid.: 64], які орієнтують 
на зміст виокремленого в романі «тексту» промислового світу країн різних 
континентів, що у значеннєвому реверсі узагальнюється позначенням у 
художньому просторі міста сліду сучасного прояву багатьох національних 
культур. Відтак, втілена в образному полі Венеції увиразнена модель світу 
виразно характеризується як мультикультурний феномен. 

Гіпертекстуальністю позначається ще один важливий смисловий аспект 
образу міста. Йдеться про переспрямування символу Венеції до згадки у просторі 
художньої дійсності про її традиційні атрибути – імена Леже й Рембранта, авторів 
знакових полотен зі скарбниці світового живопису. Усталені значення в даному 
відсиланні орієнтують на глибинний світ різних видів художніх пошуків 
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(здебільшого в царині живопису) зі своєю своєрідною творчою когнітивною 
системою. Їхня ж активність ситуативно підпорядковується смисловому 
увиразненню Венеції як осередку музеїв, оази творчості, який раз на два роки 
перетворюється на «акваріум для золотої рибки сучасного мистецтва» [Ibid.: 64]. 
Таким чином, у романі стверджується традиційне осмислення Венеції як міста 
мистецтва в сенсі довершеної естетики. 

У реальному плані втілення символу Венеції існує й інший адресат 
гіпертекстуального корелювання і, відповідно, прочитання образу міста, 
релевантний у визначенні основи його смислотворення. Одне з продуктивних 
наразі – гіпертекстуальне орієнтування до «тексту» сигнатури, від якої 
відгалужується більшість сюжетних ліній. Її образна будова, доцентровується 
метою відрядження Бакі, якою в художній дійсності твору стає 
культурологічний захід, що проводиться у Венеції: М. Проданович обрав задля 
цього мистецький фестиваль бієнале. Із-поміж значень, генерованих у його 
«тексті», посиленому екфразисом роману, наразі залишається актуальним 
традиційно відоме з концепції заходу, позначення карнавалу мистецтва. При 
цьому в тексті сюжетно сформовані асоціативні траєкторії, аналогічні, 
наприклад, карнавальному характеру – бієнале – у Венеції. За цими 
орієнтирами смисл вужчого об’єкта – карнавалу – аплікується на ширший – 
символ Венеції, що й сприяє рефлекторному наснаженню. Важливо й те, що 
карнавал у творі не включений до художньої реальності. Відтак, змістовий 
формат фестивально-венеціанської структури передбачає опосередковану 
відсилкову участь і забезпечує стереофонійне значеннєве звучання в тексті 
роману [Білик 2011]. Саме з ним в образі Венеції відбився сформований 
протягом віків у різних культурах погляд на неї як на місто вічної радості від 
споглядання однієї зі світових мистецьких скарбниць [Меднис 1999].  

Окрім того, в художньому просторі роману прикметне й відсилкове 
спрямування символу Венеції до атрибутивного «тексту», наснаженого 
подвійним означенням культурологічного змісту: протагоніст, культуролог за 
фахом, мусить потрапити до Венеції з культурологічного приводу. Таким 
образним «дублюванням», своєрідними формосмисловими рефренами, в їхніх 
різних сполученнях, вагомо посилюється тепер уже універсальна й системна 
співмірність символу Венеції з параметрами культурного «універсуму». У 
таких гіпертекстуальних горизонтах, в реальному образному шарі символу 
Венеції, координованого з даним образним виміром роману, увиразнюється 
універсальний потенціал смислотворення з правомірним прочитанням цього 
образу й у решті адекватних значеннєвих варіантів, усталених у дидактичних і 
словникових джерелах культурологічного дискурсу. 

У філософському аспекті образ Венеції координується й за відсилковою 
участю до корелята, помітного в сигнатурі, чий зміст виважується ознаками 
опозиції. Образним «текстом» цієї сигнатури демонструються характеристики 
міста як сфери «поклацування поцілунків та брязкання порцеляни» [Ibid.: 64], і, 
водночас, як об’єкта презирства через означення в ній прикмет «фальшивої 
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автентичності» [Ibid.: 83]. Образна лінія вибудовується паралельно до 
спрямування ізоморфної для неї формосмислової вісі перцептуального аспекту 
міста, в чиєму просторі так само простежується істотна образна опозиція: «У 
золотий вік, – пояснює протагоніст роману, Бакі, – тут була непомірна 
демонстрація могутності, багатства, достатку, <…> а з іншого, прихованого – 
сплетіння інтриг, <…> потоки наклепу й доносительства» [Ibid.: 66]. 
Формосмислову конфігурацію сигнатури слід так само співвіднести з побіжно 
згаданим у романі символом карнавалу [Ibid.: 92], який традиційно входить до 
характерології топосу Венеції і транслює специфічне, притаманне його 
системній змістовності, значення подвійного життя із подвійними 
стандартами. Це значення набуло узагальнення практикою М. Шукало [Šukalo 
1990: 111], поряд із призвичаєним наполяганням М. Бахтіна визнавати в 
символі карнавалу сенс грайливості [Бахтин 1972]. Реверсним кооптуванням 
даного значення в образі Венеції оприявнюється смислова замальовка 
амбівалентного простору, яким моделюється реальний план смислової сфери 
образу, аналогічний типовому для постмодернізму об’єкту уваги – 
«розподіленості», «розрізненості» [Татаренко 2010: 18], що виводиться у зміні 
співвідношення «протиставлень» і «балансу». І в координатах 
гіпертекстуальності Венеція М. Продановича набуває смислового 
позиціонування у вимірах топосу амбівалентності. 

Водночас гіпертекстуальним відсиланням актуалізується й – 
субординований оприявленню італійського міста – «текст» руйнування й 
загрози занепаду сучасної Венеції через реалії сучасності. Ним змальовуються 
«облуплені фасади» [Проданович 2009: 64], простір, «з якого втікають 
мешканці й приїздять люди… деякий час дивуються і тікають. Скільки лише 
забитих вікон!» [Ibid.: 83]. У даному апелюванні спостерігається асимілювання 
в образі Венеції своєрідного смислу «втрати нездоланного». Відтак, 
смислотворча комбінація «баланс і протиставлення» опиняється у фокусі 
загрозливих проблем, які надломлюють радість існування, відтак скеровують 
смислорух образу Венеції до означення пошуку рішення. 

Висвітлений напрям осмислення посилюється в романі конотацією 
загадковості міста. Основний акцент у такому позначенні формується 
гіпертекстуальним апелюванням символу Венеції до співставного з ним 
автономного «текстового» фрагмента, увиразненого своєрідною 
«прелюдією» до образу міста у фабульному анонсуванні венеційської 
мізансцени. У творі кореляти, які вступають у пояснення сигналу 
гіпертекстуальності, вказуються на маргінесі художньої субстанції Венеції. 
Вони починають вимальовуватися з документів, знайдених у загадковому 
пакеті, що з’являється на сюжетній авансцені у зв’язку з кримінальною 
подією, внаслідок обшуку речей протагоністового давнього товариша, який 
скоїв страшний злочин. Виявившись носіями загадково-детективної 
сюжетної атракції, персонажі спрямовують у формосмисловий план образу 
міста проекції детективної площини образної субстанції твору й Венеція 
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опиняється в епіцентрі загадкових пригодницьких подій. А будь-яким 
детективним планом неодмінно конденсується смисл пошуку відповіді, який, 
власне, й генерується в образі Венеції з огляду на міжтекстові паралелі з-
поміж її значеннєвих домінант. 

Увиразнена загадковість великою мірою посилюється багатоіменністю, 
помітною з-поміж атрибутів образу протагоніста Бакі, дотичного в романі до 
формосмислового простору Венеції. Актуальним для опанування 
гіпертекстуальних процесів стає ономастичний ряд, притаманний не лише 
образу героєвої подруги Ліни–Марселіни. Низкою імен М. Проданович 
наділяє і персонажа, який у художній дійсності був другом протагоніста з 
ранньої юності – його сусіда, гітариста заснованого ним музичного гурту – 
Михайла Лісичича, відомого під іменами Лісицький, Ель Лісицький, Мімі, 
Ліска, Ліс і Фоксі [Ibid.: 12–14]. У сюжетному плані він, щоправда, має 
опосередкований зв’язок із художнім простором Венеції, але на етапах 
смислоруху безпосередньо впливає на прочитання її образу. 

Дана лінія осмислення підтримується гіпертекстуальним посиланням до 
образного «тексту» Бакі, рельєфно виписаного за участю інших персонажів, 
які перебувають у сюжетно-фабульному зв’язку з венеційським планом і 
виокремлюють у ньому ключовий змістовий акцент, себто, відіграють 
важливу роль у формуванні, власне, і перцептуального, і реального шарів 
образу Венеції. Наприклад, протагоніст (чиє повне ім’я позначене на 
«містичних стосах списаного паперу» [Ibid.: 23], проте жодного разу не 
озвучене повністю) демонструє здатість віднайти протиріччя анаграми, 
закладеної в іменах Марселіна і Марс [Ibid.: 33–38] і особливу логіку, за 
визначенням анаграми, необхідну для вирішення загадок і шарад. Значенням, 
генерованим у даному кореляті, гіпертекстуально накреслюється вже в 
символі Венеції принциповий напрям його осмислення, що, своєю чергою, 
вказує на скрупульозність, кмітливість та обізнаність, потрібну, аби 
врівноважити венеційську атмосферу інтригування й, відповідно, 
притаманну героєві-шукачеві, який, за «законами жанру», повинен прагнути 
досягнення потрібних відповідей. 

Особливої ваги набуває значеннєвий результат, увиразнений із позиції 
іншої форми гіпертекстуальності – пародіювання, наявного у вимірах одного 
з символічних атрибутів Венеції. Образний «текст» корелята видається 
помітним так само в сюжетному форматі перформенсу. Його учасники з 
далекої Зухтенії – «країни у тигровому хвості» – за зауваженням їхнього 
медіатора-культуролога, не знають жодної мови, «всі з Місяця впали», а 
прибулого з ними міністра країни потрібно «пильнувати, аби він не звалився 
в канал. Нап’ється, це… як двічі по два» [Ibid.: 66]. Укладачем поданого у 
виставковому буклеті «огляду ситуації у мистецтві цієї донедавна мало 
відомої країни» виступає автор вісімнадцяти томів, присвячених сторічній 
боротьбі зухтенського народу за свободу і самозбереження» [Ibid.: 68–69]. 
Серед сюжетних адептів цієї тези і представники зухтенського народу, що 
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вже сто років зазнає несвобод та загроз національного знищення, і 
європейські інтелектуали, «споживачі мистецтва» – у творі вони зображені 
екзальтованими прибічниками продумування побаченого «з ґендерної 
перспективи», які дійшли висновку, що «немає кращого пропуску до 
найвужчого кола тих, чий кожен крок спостерігається з особливою увагою, 
ніж скандал» [Ibid.: 79]. Промовистими об’єктами пародіювання, відтак, 
виявляються моделі комунікації псевдоінтелектуалів, а також їхній вплив на 
критерії ставлення до реалій сучасної постколоніальної культури. 
Кооптуванням до образу міста генерованого наразі значення 
гіпертекстуальність дозволяє розпізнати в «тексті» корелята мотивацію до 
його загального метафоричного осмислення в руслі карнавалізації і 
оприявити у смислотворенні наснаженого ним символу міста контраст 
абсурдного спілкування, заснованого на штучних квазіцінностях і 
позбавленого традиційних етичних засад та орієнтирів – на фоні 
зосереджених у місті неперебутних мистецьких втілень прекрасних 
душевних порухів. Відтак, у смисловій площині Венеція окреслюється в 
кордонах виважень ціннісної ієрархії. 

Між тим, звертаючись до літературознавчої практики Г. Сиваченко, 
підкреслимо, що теорія споріднених символів карнавалізації і карнавалу має 
тривалу історію, де значеннєве визначення цих символів охоплює широке 
коло проблематики й остаточний цілісний смисловий ефект утворюється 
почасти саме в їхній сполуці [Сиваченко 1993: 22–29]. І в романі 
М. Продановича існує гіпертекстуальний зв’язок, реалізований між 
символом Венеції і тими образними інстанціями роману, чиї «тексти» 
опосередковано семантизуються у фокусі інших усталених символічних 
значень карнавалізації, спільних для неї і для означення карнавалу. 

У форматі гіпертекстуально вияскравленої відсилковості виразно 
представлене моделювання зв’язку між символом Венеції та окремим 
адресатом образного матеріалу роману, чий вимір у художній реальності 
твору стає доволі показним. Визначальними для нього наразі видаються 
змальовані М. Продановичем VIP-персони зі світського прийняття на честь 
бієнале – вервечка трансвеститів, японців із фіолетовим волоссям і 
екзальтованих близнюків із помаранчевими головами [Проданович 2009: 74] 
співставні з відомими «масками» Ф. Фелліні. Даному образному рішенню 
співмірний найпоширеніший варіант означення очевидної наразі символічної 
карнавалізації як відкритості свободі суджень [Сиваченко 1993: 22–29]. 
Смисловий нюанс, який привноситься увиразненою інтерпретантою 
«тексту»-донора до образу Венеції, відтак, зосереджується на 
метафоризованому прагненні умовного карнавалу облич на вулицях Венеції 
шокувати світ, де оприявнюється й певна відкритість міста до епатажності. 

Між тим, комплекс даних гіпертекстуальних корелятів Венеції, 
осмислених через значеннєві виміри символічної карнавалізації, скеровує до 
його співвідношення з так званим «класичним» досвідом рецепції. 
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Посилаючись на літературний досвід У. Еко, Ю. Лотман вважає, що у 
більшості метаморфоз карнавалу є ще одне обличчя – бунту за індивідуальну 
свободу [Лотман 2000 І: 662-663], що дозволяє припустити прочитання в 
образі Венеції і сфери усвідомлення прагнень до звільнення від скутості 
псевдоуявленнями та догмами сучасних жорстоких міфоконцепцій, і 
здобуття інтелектуальної та емоційної свободи, коли ніщо не редукує 
можливості побачити «сенс», пізнати буття. 

Інше гіпертекстуальне апелювання до образного «тексту», співмірного із 
символічною карнавалізацією, у Продановичевому романі зрушується 
сполученням символу Венеції із локальною образною інстанцією, де 
занотовується «марнославство бієнале» [Проданович 2009: 63]. Цей прояв 
удаваної карнавальності тяжіє до зіставлення зі значеннєвим планом 
експлікативного символу, який фіксується у спостереженнях Г. Сиваченко над 
модифікаціями карнавалу в словацькому романі кінця ХХ сторіччя: дослідниця 
зауважила, що будь-яка форма, «від циркового трюка до політичного 
загостреного соц-арту чи трагіфарсу, – це завжди перевертання ціннісної 
ієрархії» [Сиваченко 1993: 8]. Така своєрідна «переоцінка цінностей», за 
логікою, компенсаторно кореспондує з її обов’язковим заміщенням – пошуком 
протидії руйнуванню усталеної етичної шкали, а саме вона визнається 
константним смисловим критерієм художнього світу роману [Розмова… 
2008: 75]. Відтак, відсилковова паралель стосовно «тексту», пов’язаного з 
карнавалізацією, відкриває важливий смисловий план втілення міста. В аспекті 
гіпертекстуальності даним значенням, вивільненим в атрибуті італійського 
міста, посилюється генерування в образі Венеції локусу якнайчіткішого 
універсального усвідомлення потреби повсюдного збереження, а подекуди й 
відновлення загальнолюдських ціннісних орієнтирів. 

Наразі, зміст символу карнавалізації, опосередкований – метафоричний для 
осмислення гіпертекстуальних корелятів – у переважній більшості аспектів 
виходить поза межі традиційної, не в останню чергу – мистецької, тематики в 
етичний, філософський дискурс і, за аналогією, сполучає з ним смислову сферу 
роману. У даному випадку гіпертекстуальні зв’язки вияскравили сюжетну 
мотивацію акцентування примату морально-етичного аспекту в 
смислотворенні образу Венеції. Гіпертекстуальна опосередкована актуалізація 
культурологічного й історико-літературного значень символу карнавалізації, 
відповідно до всіх композиційних варіантів значень гіпотексту, у смисловому 
перегуку з явленою в романі «Сад у Венеції» екфразою балагана, привносить 
до смислотворення образу Венеції тезу про здатність міста бути середовищем, 
яким каталізуються різні прояви людського існування як критерії системи 
цінностей – радість, совість, боротьба, страждання. А саме вони, за 
визначенням, виступають основними модусами цілісного екзистенційного 
циклу. Відповідно, Венеція може тлумачитися як місто квінтесенції людської 
екзистенції, прагнення до пізнання якої розкриває прагнення свободи, котра є 
вибором самого себе, власної суті. 
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Гіпертекстуальне апелювання фігурує й у вимірах образного фрагмента 
роману, чий «текст» виважується метафоричною аналогією із символом 
містерії. Видовище у «місті карнавалів» – містерія наразі позбавлена 
класичних ознак релігійної вистави, натомість наділена формальними і 
значеннєвими атрибутами сакральності дійства. Як відомо, зміст цієї 
символічної середньовічної театральної події охоплює чергування «вищих» 
сакральних сцен і «світських» комедійно-побутових епізодів. Містерія 
Венеції як мікромоделі світу пістрявіє, майорить калейдоскопом роздумів 
про сумісність і шляхи поєднання вищої ідеї буття із повсякденними 
життєвими інтенціями. У М. Продановича містерія – це безперешкодна згода 
венеційського світу на виставу, де голубів, що завжди були для людей 
символічними – миром, вірністю, Святим Духом – брутально розривали на 
шматки соколи у «пташиних гладіаторських іграх» [Проданович 2009: 77]. І 
таке масове вбивство було подане «під соусом витвору мистецтва» [Ibid.: 89]. 
Цією подієвою канвою формально виструнчується фабульна площина «Саду 
у Венеції». Важлива роль увиразненого образного «тексту» в генеруванні 
значень як у межах змісту твору, так і на рівні гіпертекстуальної кореляції із 
сигнальним символом Венеції, полягає в особливій формі посилення певної 
смислової лінії. Вона, без порушення власних цілісних значеннєвих меж, 
демонструє роздвоєння, наявність двох логічних паралелей. Так, визнання в 
дійових особах перформансу – соколах і голубах – символів, відповідно, 
хижого насильства та благодушності й беззахисності [Бидерманн 1996] 
дозволяє вирізнити в атракції метафоричне значення вбивства довіри 
нестриманою жорстокістю. І наголос на античних гладіаторських боях 
доповнює вивільнене значення відтінком нещадного безглуздого двобою з 
обов’язковою кров’ю й неодмінним знищенням слабшого. Відповідно, 
генерованими інтерпретантою значенями, актуалізованими в координатах 
гіпертекстуальності, відтворюється посутня для смислотворення образу 
Венеції рельєфність виплеканих у місті традицій усвідомлення трагізму 
страждань при втраті гуманності, де концентрується один із кульмінаційних 
моментів формосмислу й твору загалом. 

Наступний акцент смислотворення засновується на гіпертекстуальному 
співвідношенні між символами Венеції та лабіринту – одного з центальних 
елементів системи понять у дискурсі постмодернізму [Новейший 2007: 262], 
що виявляється атрибутом міста, ситуативно досягнувши функціонального 
потенціалу сигнатури. Його посутня актуальність анонсується в об’єкті 
сюжетної кульмінації Продановичевого роману, де місто, власне, 
відкривається для Бакі як ілюзорний лабіринт [Проданович 2009: 92], а, 
натомість, образний «текст», адресний для гіпертекстуального відсилкового 
апелювання, що забезпечує анаболічне значеннєве збагачення сигнального 
символу Венеції, вирізняється в художній субстанції роману, організованій за 
принципами та закономірностями, притаманними інтермедіальності, де 
формосмисл вибудовується у вимірах архітектурного пейзажу. Різнорівневість 
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образного відтворення даного символу наразі співмірна пізнанню у трьох 
основних сферах людського буття: глобальній, суспільній – локальній і 
суб’єктивній, де жодна з них не може бути ізольована або еліптована із 
загального пізнавального явища і цим перетворює його на суцільний цілісний 
синкретичний процес, де доктриною привілеювання етичних категорій, зі 
свого боку, наголошується загальний філософський чинник смислотворення 
образу Венеції в сербському літературному дискурсі. 

Важливо, що в гіпертекстуальному зв’язку з актуалізованого образного 
корелята наразі опосередковано маркується специфічна значеннєва 
комбінація. З-поміж генерованих значень адекватними взаємодії у форматі 
гіпертекстуальності видаються ще два відповідники, суголосні усталеному 
спектру символу лабіринту. Одним із них, безумовно, слід визнати його 
первинне значення, чия етимологія сягає поза літературну практику до 
когнітивного досвіду багатьох поколінь, де він означає передусім всесвіт, 
цілісність, а його безперервна лінія – вічність, безкінечну тривалість. У 
параметрах християнських символів лабіринт у різні часи втілював труднощі, 
небезпеку, розчарування, що зустрічаються людині у цьому світі, спокуси і 
дорогу, яку обрала людина, аби оминути гріх. Окрім того, символ лабіринту 
демонструє довгий і складний шлях посвяти в таємницю, або ж, як зауважує 
дослідниця, абстрактну модель здогаду [Сиваченко 1993: 92]. Наступний 
значеннєвий нюанс формується і традицією осмислення топосу лабіринту в 
суто літературному художньому дискурсі. Йдеться про узагальнений 
Ю. Лотманом типологічно спільний, наскрізний для всіх творчих практик, 
розбудований на системах розгалужень будь-якої інтенсивності намір 
вирішення ситуації із перешкодами [Лотман 2000 І: 656]. Комплексом 
вивільнених значень ситуативно синтезується акцент у символі міста на його 
співмірності з тенетами лабіринту, подолати які означає відродитися, набути 
вищих знань, що, власне, й вдалося на теренах Венеції протагоністу 
Продановичевого роману. 

Помітною різномасштабністю трансльованих споріднених значень при 
їхній адаптації в образі міста утворюється ефект смислової поліфонії, яка 
озвучує важливий мотив роману. Його смисловими модуляціями 
локалізується співвідносна зі сферою Венеції експлікація значення пошуку 
через визначення його об’єкта, воно масштабується до рівня світу, 
неосяжності, куди спрямовується рух до пошуку рішення складної проблеми, 
чиє розв’язання потрапляє до явищ вищого порядку, куди сягають вічність і 
безсмертя. Відтак, Венеція прочитується в сенсі міста особливої віковічної 
мудрості, що допомагає подолати труднощі й ілюзії цього світу, набути 
просвітлення, місця наближення до віддалених святинь, що дозволяє людині 
втриматися в полі етичних законів і цим долучитися до вічних цінностей. 

Гіпертекстуальністю посилюється й інша ознака міста, принципова для 
змісту її образу. Відсилання наразі стосується фрагмента роману, де міститься 
«текст» своєрідної сигнатури Венеції: в уявленнях персонажів місто здається 
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лише вулицями, заповненими водою [Проданович 2009: 64], яка так само 
позиціонується у статусі символу з усталеним значеннєвим діапазоном. Себто 
символічним виміром образу води, вияскравленого в координатах даного 
міжтекстового зв’язку, організаційного для символу Венеції і невід’ємного з-
поміж його асоціативних аналогій, увиразнюється його формосмисл із 
урахуванням, власне, ареалу стійких значень. Із водою, зауважує Дж. Купер, у 
глобальних масштабах пов’язані первинний стан усього сущого, творення, 
перетворення й оновлення мікрокосму й макрокосму, у суб’єктивному ж – 
омовіння, що повертає людину до первинної чистоти, та друге народження 
[Купер 1995: 39–41]. К.Г. Юнг тлумачив воду як прояв  життєвої сили й душі в 
параметрах колективного несвідомого [Юнг 1991: 97–128]. Відтак, семіоза, 
істотно вияскравлена з позиції гіпертекстуальності, дає змогу виділити в 
образному окресленні Венеції – міста, що виросло з джерел істини творення 
світу й може бути найсприятливішим місцем наближення до них і до 
духовного очищення та зміцнення. 

Осмислення екзистенційного постулату очищення набуває розвитку в 
гіпертекстуальному відсиланні до помітного в романі образного «тексту», 
доцентрованого символом вогню, чий значеннєвий пучок сформованого та 
усталеного в народних віруваннях і народній культурі, що, крім іншого, 
постулює актуальність їхніх змістів та інтегрує віху досвіду народної культури 
до смислової траєкторії твору, рівнозначної екзистенції. Образний зміст 
корелята роману, де актуалізується даний символ, позиційно пов’язаний із 
сюжетним пошуком персонажами – Бакі та Ліною – шляху до спасіння у 
просторі Венеції. У подієвій канві роману яскраво вимальовується пожежа під 
час відвіданого персонажами мистецького перформансу, всепроникне полум’я, 
що охоплює будівлю і не залишає для жодного із присутніх іншого вибору, крім 
пошуку життєдайного шляху до порятунку [Проданович 2009: 88–93]. 
Наділений ритуальним характером [Войтович 2005: 83], найдавніший феномен 
людських знань – вогонь, в етнічно близьких авторові роману сербських 
народних традиціях, за  С. Трояновичем, набуває в більшості звичаєвих 
ситуацій значення покарання зловмисних [Тројановић 1990: 34], вигнання 
лихих сил, думок, подій і захисту від них. До того ж, охоплює й успадковане від 
індоєвропейської пракультури, значення джерела моральної вищості, цілющого 
катарсису, каяття та духовного очищення, морально-ціннісного позбавлення 
деструктивного начала [Ibid.: 189–192], особливо актуальне для увиразнення 
смислотворення «Саду у Венеції». Селектованими наразі значеннями 
рефлекторно посилюється логічна вмотивованість (визначальної для 
корельованого із символом Венеції «тексту» роману) бесіди героїв, які пройшли 
«крізь полум’я доленосної пожежі» й були врятовані від неї. Розмови «оголено» 
відвертої, щирої, аби «надірвані рани відкрилися до кінця» [Проданович 
2009: 93], виявилися очевиднішими місця фатальних вчинків проти совісті, й 
зрештою, що вважає важливим сам автор [Vujičić], усвідомилася глибина 
духовного падіння. Фактором саме такої відвертості, прозорості суджень, 
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означеної неодмінною умовою здійснення людської екзистенції, стає простір 
Венеції в його осмисленні з огляду на прецедент гіпертекстуальності. Відтак, 
смисловою потужністю однієї з ключових категорій сербської національної 
культури в гіпертекстуальній активності збагачується смислотворення, зрушене 
втіленням Венеції, із подальшим деталізуванням в образному матеріалі твору 
екзистенційного дискурсу виокремленням у ньому, поряд із попереднім 
окресленням модусів, – ще й умови його реалізації. 

Абсорбуванням відсилковими інтерпретантами значень, вивільнених на 
умовах гіпертекстуальності, в реальному та перцептуальному шарі зображення 
Венеції концентрується смисловий план, чиє впорядкування пов’язане з 
аналогією до філософського аспекту, позначеного типовим, на думку 
Н. Бедзір, для постмодерністського художнього мислення, так званим модусом 
«самопізнання» [Бедзір 2007: 170], який ситуативно набуває ширшого – 
універсального виміру. У проекції даного плану образ Венеції стає чинником 
творення автономного сегмента художньої реальності Продановичевого 
роману, ініційованої під знаком гуманізму як «місто пошуку», а саме – 
«життєдайних рішень», «місто розуміння життєвих дилем» і «місто 
відповідей» у пізнанні людської екзистенції. Наразі спрямоване символом 
Венеції гіпертекстуальне апелювання дозволяє розрізнити два магістральні 
напрями смислоруху твору: «пізнання через етичне» і «пізнання через вічне». 

У координатах гіпертекстуальних зв’язків увиразнюються й важливі 
секундарні штрихи до обрзного відображення Венеції, додані значеннєвим 
анаболізмом локальних «текстів», помітних у суто перцептуальному плані 
твору, в парадигмі рефлексій головних героїв. Усупереч відомій практиці, 
дані значення не стають лейтмотивами, але дістають часткового 
перманентного озвучання й відіграють особливу роль. У зворотній взаємодії 
вони не мають вирішального впливу на смислотворення, зрушене символом 
Венеції, натомість, безумовно, виступають своєрідними камертонами в 
конструюванні його єдиної смислової сфери, позначеної в узагальненні 
гіпертекстуально скерованих смислових інтерпретацій окресленням 
предмета пошуку відповіді. 

Сигнальним для визнання гіпертекстуального апелювання стає і зв’язок 
символу Венеції із «текстом» образної інстанції роману, визначеної у 
кордонах уявлень про Венецію, синтезованих у рецептивній площині 
втілення міста і доповненої поясненнями, кооптованими в гіпертекстуальних 
зв’язках до його реального шару. За змістом даної інстанції, до Венеції – 
міста традицій мистецтва, поєднаних у фокусі пізнання законів буття – 
потрапляє персонаж, який у власних міркуваннях про місто зосереджує увагу 
на тому, що саме страх вона породила в одного з митців – у Ріхарда Вагнера, 
оскільки одна з її сигнатур – гондола – асоціювалась у нього з похоронною 
процесією під час епідемії [Проданович 2009: 83]. З історико-біографічного 
виміру значень «тексту», зумовлених образним оприсутненням Вагнера, в 
гіпертекстуальному апелюванні вивільняється нюанс. За його сутністю, 
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символ страху був невипадковим у мистецькому світосприйнятті видатного 
композитора і відіграв знакову роль – він концептуалізував цикл його 
знакових опер «Перстень Нібелунга», де з величезною силою втілюється 
трагедія світу, що гине, і породжена цією трагедією лавина страху. І 
гіпертекстуальна актуалізація у Продановичевому романі емоційно-
рефлексійного досвіду видатного композитора вияскравлює осмислення 
страху в романі особливо рельєфно, що робить його майже гіпертрофованим. 

Даному корелюванню ізоморфне й спрямування символу Венеції до його 
очевидного в романі іншого атрибута. Образний «текст», остаточно й повно 
виважений у форматі екфрази перформансу, вочевидь резюмується 
вияскравленим у просторі Венеції еквівалентом максимального 
психологічного «пограничного стану» героїв у момент невизначеності й 
відчаю через смертельну небезпеку, коли зі страху для них 
матеріалізувались «усі… помилкові рішення, відмови», усі миті слабкості й 
лінії найменшого опору з чистого конформізму [Ibid.: 92]. Усі ці програші у 
боротьбі за гідність, як можна припустити, породжені страхом, так само як у 
художній реальності ним, зрештою, спричиняється й остаточне руйнування 
особистості однієї з героїнь. 

Як бачимо, в романі символ Венеції стає смисловим контрапунктом двох 
типів страху: емпіричного – відчуття перед безпосередньою небезпекою і 
метафізичного – іманентного безумовного стану людської психіки. А вони, зі 
свого боку, дозволяють масштабувати цю рефлексію співмірно із символом 
Венеції в координатах фактора введеного К’єркєгором загального 
філософського виміру страху. Гіпертекстуальна паралель здатна доповнити 
смислову конфігурацію образу, в якій у рецептивному шарі Венеція 
акумулює потенціал місця діалектичного пошуку відповіді щодо протидії 
нищівній силі страху як основного модусу екзистенції. Відтак, позначена у 
смислотворенні образу низка екзистенційних модусів доповнюється 
останнім, ключовим у циклі людської екзистенції, що дозволяє припустити в 
оприявленні міста окреслення цілісної парадигми цієї екзистенції. А саме її 
завершене коло веде до ключових відповідей в осягненні себе і розширює 
філософський – етичний аспект формосмислу Венеції. 

Зауважимо, що у філософських теоріях Лукреція, Д. Юма, Л. Фейєрбаха 
страх розглядався як причина виникнення релігійних вірувань [Новейший… 
2007: 766–767]. У контексті цього оператора модальності правомірно 
виокремити в тих гіпертекстуальних образних адресатах, чиї значення 
вичерпуються позиціонуванням страху, не лише потенціал зворотнього зв’язку 
із символом Венеції, а й, водночас, окремий сигнал подальшого 
гіпертекстуального апелювання до образного матеріалу роману з іншим 
«текстом». Він наснажується пов’язаними з італійським містом згадками 
біблійної та євангельської символіки, із позиції гіпертекстуальності – однаково 
орієнтованими до первинного індикатора гіпертекстуальності, власне, символу 
Венеції і лише в їхньому поєднанні утворюється необхідний смисловий ефект. 
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У цій образній конструкції, відповідній гіпертекстуальному зв’язку, слід 
вирізнити послідовну, чергову модель, де висвітлена різновекторність 
інтерпретанти дозволяє наголосити у творі на особливому, вагомому статусі 
для формосмислу Венеції змісту феномена релігії. 

Символ Венеції містить і посутній потенціал орієнтування до – 
актуального для гіпертекстуальної паралелі – увиразненого в романі «тексту» 
образного втілення емоційного виміру взаємин персонажів роману Бакі та 
Ліни. Він підкреслює: «Венеція була тим містом, яке ми з Ліною відкрили 
разом» [Проданович 2009: 62]. Відповідно, поряд із іншим, у романі 
відтворюється спосіб подолання страху і пізнання буття через феномен 
кохання, що розкриває осмислення зображення Венеції як міста любові. 
Цими смисловими віхами уможливлюється увиразнення в символі Венеції її 
відкритості для проявів віри й любові, в їхній здатності посприяти пізнанню 
екзистенції, шляхів гармонізації світу і подолання руйнівних сил. 

Себто характерна особливість окремих шарів образу Венеції, з-поміж 
яких найвиразніше в романі М. Продановича реалізовані реальний і 
перцептуальний, полягає у привілеюванні для їхніх образних субстанцій 
передусім параметрів гіпертекстуальної стратегії компаративістики, 
представленої такими формами, як найчастотніша – відсилкова 
гіпертекстуальність і її ускладненіша послідовна, чергова конструкція, а 
також пародіювання. Їхній комплекс демонструє в образному оприявленні 
Венеції складні системи причинно-наслідкових смислових взаєморефлексів, 
чиє інтегрування супроводжується помітним взаємопосиленням.  

Гіпертекстуальність стає релевантною для смислотворення при 
формуванні в її параметрах багатоплановості та полівалентності генерованих 
смислів Венеції у прочитанні обрисів міста. Письменникові назнаки 
концепції художньої дійсності Венеції рівноцінні безпосередньому 
осмисленню італійського міста як своєрідного, яскравого, мальовничого 
поєднання давнього і сучасного в контексті етичних філософських 
орієнтирів. Моделювання смислоруху Венеції вочевидь організується 
принципом розуміння міста як нездоланного дива, осередку духовності й 
мудрості. Художнє інтегрування потенціалу гіпертекстуальних зв’язків у 
цілісність смислового поля символу Венеції наснажує його смислом 
розуміння загрози знищення світу людською бездуховністю й усвідомлення 
вирішальної ролі гуманізму в її уникненні. Даною поляризацією 
врівноважується смислотворення, пов’язане в романі з італійським містом, за 
принципом опозиції «минуще-вічне», очевидною потребою людини пізнати 
себе в екзистенційній парадигмі з апелюванням до мультикультурних 
етичних домінант, реконструювати коди людського буття в контексті 
сучасного філософсько-етичного канону та аксіологічного досвіду людства. 

Формосмислові виміри Венеції орієнтують і на досвід метафоричного 
творення в сербському національному літературному дискурсі образу буття у 
світі, який концептуалізується у приматі його пізнання, і в ньому – 
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суб’єктивної онтологічної і загальної гносеологічної акцентованості. Під 
знаком висвітленого смислового варіювання, виявляються очевидними прояви 
загальної тенденції переосмислення Венеції. З відсилковою актуалізацією 
категорії пізнання у зв’язку з образом Венеції, у Продановичевому творі 
помітне й переакцентування її сукупного смислу. Із його розгортанням у творі 
стає показним руйнування потреби стійкої стереотипізації венеційського 
простору в художній дійсності, коли виявляється логічним і вмотивованим 
вільне інтегрування до нього оригінальних вражень від міста, сформованих 
поза вподобаними та привілейованими рецепціями, аби в цій моделі 
смислотворення побачити й іншу Венецію – життєдайну, 
життєстверджувальну а ще й буденну – ту, яку так само означує в романі 
М. Проданович, де в житлових будинках під час «нетуристичного» сезону, 
«коли минає літо, вщухає пік нашестя… з тріщин на підлозі починає дзюрчати 
вода… і від туману не видно палець перед оком» [Ibid.: 83]. 

У ньому ситуативна смислова плідність гіпертекстуальних параметрів 
побудови образу Венеції мотивує до контекстуальної актуалізації постулатів 
філософа культури Г. Зіммеля [Зиммель 2002], де в проекції 
Продановичевого художнього досвіду певним чином спростовується 
спостереження дослідника над константними рисами образу італійського 
міста, стає лояльнішим його рецептивний підхід, заснований на уявленні про 
Венецію винятково в руслі її фальшивої сутності, яка втілює 
шопенгауерівську ідею «абсолютної двозначності», театральності, штучності 
та дволикості й ототожнюється з «витонченою пихатою грою» палаців, їхніх 
фасадів, позбавлених дійсного буття, підкорених виключно правилам власної 
краси й відірваних від реального життя, здатних показати його лише тим, що 
саме його приховують. І в цій супозиції примітно, що в образному світі 
«Саду у Венеції» зміщуються смислові кордони зображення міста із її 
репрезентуванням не оманливою, а різною, здатною відкрити безкрайній 
обрій тем для пізнання. Відповідно, змінюється усталений смисл, позначений 
Г. Зіммелем і згодом розвинений Ю. Лотманом у статусі одного з вимірів 
узагальненого формату феноменології міського простору.      

Відтак, в архітектоніці образного матеріалу «Саду у Венеції», співставного 
з гіпертекстуальною стратегією компаративістики, проявився своєрідний 
досвід втілення простору Венеції відсиланнями до унаочнених у романі 
«текстів» венеційських сигнатур, чиї умовні кордони позначаються на різних 
рівнях структури твору. Вони анонсуються у метафоризації персонаіжв, у їхніх 
репліках та інших компонентах наративного плану тощо. Причому, всі образні 
рішення на певному етапі увиразнення формосмислу починають 
підпорядковуватися гіпертекстуальності, «розчинятися» в ній. Натомість вона 
стає орієнтиром, модусом смислотворення і, до певної міри, фактором 
осмислення змісту твору загалом. З огляду на потенціал гіпертекстуальності в 
осмисленні образної емпірики Венеції домінує проекція в ній духовних 
інтенцій людини, її свідомості. Цим значеннєвим експромтом засвідчується 
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своєрідний прецедент моделювання смислоруху, скерованого до відходу від 
узагальненої С. Турома традиції бачення й тлумачення у Венеції її «іміджу», до 
уникнення в образі цього міста типово імагологічної стійкості уявлення про 
мистецькі принади «італійської красуні» або про примножене свого часу 
венеційськими міфологами та вченими  усвідомлення детермінованої 
минущості міста, яке поступово й неспинно занурюється у воду [Турома 2009]. 
Натомість логіка посутньо тяжіє до розуміння міста, яким засади його 
висвітлення переспрямовуються від естетики до гносеології, посилюється в 
ньому гносеологічний пріоритет. А відтак – поглиблюється русло смислової 
рекультивації даної моделі з урахуванням варіативності загального 
конотаційного контексту, в категоріях незмінних, позачасових, визначальних 
для смислового плану роману.  

Отже, досвідом гіпертекстуальності засвідчується істотна смислова 
ефективність, у чиїх імпровізаціях досягається принципова 
конструктивність: зі змісту її гіпертекстуальної конфігурації 
виокремлюється компонент смислової формули роману. В увиразнених 
координатах позначається принципова теза, якою письменник переконує, що 
світ є пізнаним лише тоді, коли розгадана його найбільша таємниця. Вона 
пов’язується з переконливим у західноєвропейському літературному досвіді, 
насамперед у творах У. Еко [Лотман 2000 І: 668–669], екзистенційним 
постулатом «перемоги над страхом» перед невідомим, непізнаним, позбавленим 
ціннісних конвенцій, перед майбутнім, зрештою – перед самим світом і його 
пізнанням – у тому числі й у спробах самоідентифікації, потреба в якій, 
зумовлена новітніми суспільно-політичними змінами в балканському регіоні, 
не випадково опинилася у творчому фокусі представників слов’янських 
літератур. Рішення саме цієї проблеми шукають персонажі М. Продановича і 
знаходять їх у змістовому просторі міста. У такий спосіб художніми 
рішеннями письменника в образі Венеції продукується реконструкція етапів 
екзистенції буття – пошуку його закономірностей, змістивши на нього 
акцент із прагнення до його законів у загальному ствердженні магістральної 
семантичної гносеологічної лінії цілісного філософського виміру твору. 

*** 
 Таким чином, виокремленим у романах М. Продановича досвідом 

розбудови світу образів, адекватних рафінованому виваженню міжтекстових 
стратегій компаративістики, мотивується виділення в ієрархії активності, 
власне, трьох типів цих стратегій. Романи містять автономні відповідники 
інтертекстуальності, гіпертекстуальності й паратекстуальності, актуалізовані 
у формах алюзії, поширеної комплексною полінасиченістю образних 
контрапунктів інтертекстуальними маркерами і їхньою синонімізацією, 
ремінісценції, цитати, складної аналогії, відсилання та складеного епіграфа.  

У висвітлених авторських прецедентах сербського романного дискурсу 
образним відповідникам інтертекстуальності й паратекстуальності 
притаманна формальна і семантично-функціональна багатоплановість. 
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Активність даних стратегій стає питомою і на концептуально-змістовому, і 
на оперативно-формальному, і на символічному рівні художньої субстанції. 
Неоднозначні лінії долі об’єктів творчої уваги письменника, так би мовити, 
«в такт» до рухів сучасного світу охоплюють і вводять у динамічний процес, 
організований не лише потребою, а й харизмою пізнання – самих себе і світу 
навколо, в якому час стає минулим і, за тенденціями поетики post-
постмодернізму, неодмінно відображається в, так званих, «метафізичних 
дзеркалах», утворивши проекції і траєкторії сучасності.     

В узагальненому аспекті смислотворення для логічних траєкторій 
розбудови смислової вісі кожного твору примітне охоплення ними 
домінантних значеннєвих віх, увиразнених у міжтекстовості висвітлених 
репрезентантів сербського романного дискурсу на порубіжжі ХХ–ХХІ 
сторіччя. Для інтертекстуальності – увиразнення постулатів етичного канону, 
для гіпертекстуальності – виокремлення етапів екзистенції буття. 
Увиразнення суми наразі має аналогізуватися з принципом анаграми, 
очевидно характерної для Продановичевої поетики літературної, так само, як 
і для образотворчої загалом [Merenik 2011: 126]. Саме вона, в романі «Сад у 
Венеції» із проекцією на роман «Червона хустка з чистого шовку», видається 
організаційним правилом оформлення додаткового, вищого рівня 
узагальнення, де формується певна логіко-смислова схема. У ній 
стверджується примат постулатів християнської етики на противагу страху в 
загальній екзистенції, яку в поетиці сам автор метафорично представляє 
«мандрами до самого себе» [Проданович 2009: 63]. Це подорожування, з 
урахуванням досвіду спостережень мистецтвознавців над творчими 
здобутками М. Продановича [Merenik 2011: 37] обертається на індикатор 
алюзійного звернення до «тексту» біблійного паломництва. Увиразнена 
анаграма (адекватна масштабам цілого) містить маркер, чиєю міжтекстовою 
активністю в смисловій сфері транслюється універсальний для обох творів 
сенс шляху до моральності й милосердя, до того, що вважається «святим» у 
ціннісних орієнтирах людини [Дворниковић 2000: 952–953].  

У діапазоні інтерпретант, визначених із позиції міжтекстових зв’язків, у 
романах окреслюється референційна парадигма «текст – дійсність», у якій 
значеннєвими донорами виявляються сфери, що загалом втілюють різні 
етапи становлення християнства. Й у смисловому фокусі даної поетики 
увиразнюється організаційний статус феномена духовності, сприйнятої в 
сенсі неодмінної умови реалізації всіх різноспрямованих людських інтенцій, 
зосереджених на екзистенції, онтології, гносеології. 

Між тим, суголосні поетиці роману види міжтекстових зв’язків демонструють 
у сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч і прецедент формування 
особливого плану, для якого характерна посилена міжтекстова насиченість. 
. 
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РОЗДІЛ 4. 
«Синтез міжтекстових форм і функцій»:  

досвід системного симбіозу 
 
 

4.1. Композиційність міжтекстових зв’язків у доробку  М. Продановича: 
теоретико-методологічні акценти 

         
 

Романний досвід М. Продановича, поряд зі значною продуктивністю в 
ньому традиційних форм міжтекстових зв’язків, яскраво засвідчує спільну для 
поетики цілої низки романів (відтак, типову для митцевого творчого кредо) 
мотивацію для своєрідного компонування типів стратегії міжтекстовості, яка 
має виразні сутнісні ознаки та властивості, відповідно, скеровує до 
принципового дефінітивно-понятійного висвітлення. У проекції принципу 
інтердискурсивності в різних образних імпровізаціях Продановичевої 
літератури набуває особливого контрасту певне явище міжтекстової природи, 
співвідносне з внутрішньовидовим стикуванням у форматі співмірної їй 
стратегії компаративістики. Дане сходження вочевидь позбавлене масштабів і 
типізації самої інтердискурсивності й безвідносне до неї, але, водночас, 
співмірне з принциповою для неї різносполучуваністю. Йдеться про 
прецеденти позначення в структурній формулі-домінанті романів митця 
певного специфічного потужного плану, де образні відповідники 
міжтекстовості не лише з різною мірою інтенсивності взаємовідносяться в 
автономних позиціях як між собою, так і з будь-якими іншими складовими 
твору, що вважається безумовною обставиною їхньої активності. Ці 
відповідники, натомість, і виявляють потенціал неодмінної тіснішої 
своєрідної взаємодії за різними схемами, але за спільним універсальним 
принципом нерозривної композиційності. Вона виникає в тих образних 
модифікаціях, чиї компоненти набувають цілісної завершеності лише за її 
умови, поза якою стає очевидною суттєва нестача остаточного формосмислу. 
Цей план моделюється лише при первісній сумісності, взаємному тяжінні 
кількох різних форм, які належать до різних типів, або ж самих типів 
міжтекстових зв’язків і їхніх значеннєвих результатів. У такому випадку з 
перспективи синтезу функцій міжтекстових стратегій в образному матерілі 
увиразнюється взаємодія за принципом ефективного комбінування і, зрештою, 
фрагментарного аплікування із синкретичним формальним зічленовуванням, 
що обов’язково супроводжується безпосереднім взаємним семантичним 
живленням в одному завершеному фрагменті твору, на відміну від їхнього 
«класичного» відособленого функціонування в масштабах усього тексту. 

Цілковита правомірність і доречність саме такої ситуативної внутрішньої 
організації стратегій компаративістики, спрямованої на виокремлення даної 
образної моделі підтверджується відзначеною в дослідженні й зауваженою 
Л. Меренік принциповою схильністю М. Продановича до авторських 
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інновацій у плані комбінування різних неізоморфних образних проявів 
міжтекстових зв’язків у творенні образності, у тому числі й до синтезу 
міжтекстових (і, зокрема, інтертекстуальних) функцій в усіх актуальних для 
його творчості видах мистецтва [Merenik 2011: 43]. У даному випадку 
показово, що накопичення, а подекуди, й нагромадження таких творчих 
прийомів знавці вважають визначальною характерною особливістю поетики 
митця [Ibid.: 8], здатною, за аналогією, відіграти роль організаційного 
принципу в наведеному художньому рішенні з його літературної практики.  

У вияскравленні даного образного матеріалу потужностями стратегій 
компаративістики йдеться, власне, про їхнє орієнтування на ті образні 
відповідники, де за ознаками передбачається не сумісність у межах одного 
типу міжтекстовості так званих різнорідних компонентних форм із рисами 
відмінності, що могло б кваліфікуватися як відомий гетерогенний принцип, 
застосований представницею вітчизняного літературознавства А. Татаренко 
до сербського постмодерністського літературного дискурсу [Татаренко 
2010: 495] а, натомість, передусім симультанне синкретичне співіснування 
одновидових форм, або в одній формі, поряд із власними – ще й різних 
властивостей, а відтак, і функцій іншої форми, однак, із непорушним 
збереженням кожною своїх формальних та смислових контурів і взаємним 
семантичним збагаченням шляхом очевидного «взаємовигідного» 
поповнення. Дане явище реалізується принциповою відносною смисловою 
самостійністю кожного компонента, чий сенс залишається об’єктивно 
сформованим і достатнім, але, водночас, і різноплановим до тієї міри, яка 
забезпечує потенціал у смисловій полівалентності й відповідній змістовій 
ефективності створених і гіпотетичних комбінацій. Крім того, від 
гетерогенної цю модель відрізняє етимологія принципу поєднання, який, в 
даному випадку, не каталізований природою (генезисом або морфологією) 
типу або форми міжтекстовості, а ситуативно запропонований волею автора 
або суб’єкта реконструювання семантики твору і, в результаті, не 
перетворюється на самостійний змістовий організм, а, натомість, утворює 
цілісну конструкцію, в яку невидозмінені явні формосмислові складники 
інтегруються в порядку, вочевидь тотожному зрощенню з продуктивним 
співіснуванням, взаємним живленням, що, за визначенням [Українська… ІІ 
1963: 121], наближає його до сутності симбіозу.   

Відповідно до наступної визначальної властивості, симптоматичної для 
можливостей даного явища, з огляду на природу змістового єднання, у 
вимірі функціонування слід також вирізнити постійну смислову взаємодію у 
відношеннях істотних компонентів, виключно в габаритах міжтекстового 
фрагмента. В окресленні основи наразі доцільна аналогія з універсальним, на 
думку О. Івановської, «генеруванням» і «трансляцією смислу» в творенні 
фундаменту змісту тексту, актуалізованим дослідницею для семіосфери 
традиційних смислів у фольклорі [Івановська 2008: 267].   

Іншими словами, унаочнена (завдяки комбінації стратегій 
компаративістики) образна ситуація, з її семантичним результатом, власне, 
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відкриває шлях до вирішальної ідентифікації в моделюванні симбіотичного 
варіанта структурно-семантичної конфігурації різних типів спільного, одного 
виду – міжтекстових зв’язків – і наявністю кількох елементів, поєднаних 
відповідними відносинами у цілісність, у чому кореспондує з ключовими 
постулатами поняття системи [Словник… 1985: 144].  

Таким чином, зазначені сутнісні властивості наведених однотипних явищ 
обумовлюють їхнє загальне класифікування як симбіотичних образних 
систем і передбачають додаткове введення даної термінологічної одиниці до 
понятійно-категоріальної системи дослідження. 

Остаточне визначення функціонального діапазону виокремленого 
інваріанта мотивує до додаткового уточнення дефінітивних особливостей 
формосмислової взаємодії компонентів його системи в цілому, де, безумовно, 
увиразнюватимуться сутнісні деталі результативності даного комплексу 
передусім механізм та закономірності його смислотворчої потужності.   

Для виразнішого окреслення наразі доречно зважати на явлене в 
літературознавчій терміносистемі позначення дотичного за критерієм 
принципу реалізації феномена художньої суміжності, підпорядкованого 
поняттю гібридності. Принципову схильність до неї творів сербської 
літератури (передусім у контексті напрямів, революційних для формальних 
пошуків постмодернізму) відзначає А. Татаренко, з посиланням на художню 
практику сербського письменника В. Баяца. Дослідниця пропонує вважати 
потенціал даного поняття адекватним для такого типу взаємодії компонентів 
субстанції тексту, де між ними відбувається «розмивання меж» [Татаренко 
2010: 470–489]. Між тим, навіть попри підтримання даним терміном фази 
поєднання, в його змісті, відомому в дискурсах природничих наук, за 
визначенням, однак, передбачені риси, які, вочевидь не узгоджуються з 
характером Продановичевого образного матеріалу. Константними для 
принципу гібридного схрещення виявляються активування генетично різних 
форм, одна з яких у процесі взаємодії, і в структурі отриманого в результаті 
нового, іншого самостійного організму трансформуються із повною втратою 
характерних ознак та визначальних властивостей і лише частковим 
оприявленням низки домінантних якостей [Українська… 1960: 230–231]. Ці 
риси сутнісно відрізняють і, тим самим, віддаляють гібридні явища від 
симбіотично організованої образності, вирізненої в романах М. Продановича, 
де, натомість, на всіх етапах циклу образної реалізації й особливо, в 
комбінованому, але не трансформованому результаті простежується повне 
збереження первинних властивостей, якостей та функцій і, безумовно, 
вимірів автентичної форми та змісту кожного з проявів міжтекстовості, із 
чітким розрізненням їхніх сутнісних рис та індикаторів, яким 
підтверджується збереження «жанрових» і дефінітивних обрисів, коли 
пропорційно змінюються лише габарити комплексної конструкції і 
локалізована ними сума значень складників системи в цілому.   

Відтак, попри популярність у літературознавчому обігу поняття 
гібридності, і його співмірність із прецедентами зрощення міжтекстової 
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поетики, у Продановичевих романах, однак, для визначення характеру 
виокремлених міжтекстових систем у даному дослідженні правомірне 
постулювання виключно категорії симбіотичності, із зазначенням повної 
невідповідності їм поняття гібридності.     

Увиразнена в зіставному зрізі відмінність надає контрасту характерним 
рисам, власне, симбіотичних систем, у чиєму спектрі, відтак, суттєво 
унаочнюється комплекс їхніх визначальних художніх параметрів. 

За архітектонікою дані системи відзначаються зічленовуванням кількох 
міжтекстових статусів і відповідних їм властивостей та функцій, або ж у 
загальній членованості виступають формосмисловими біномами, або 
триномами, компоненти яких у семантичній перспективі кожної активованої 
форми або типу міжтекстовості не лише обов’язково поєднуються в комплексі, 
а й посилюються та остаточно реалізуються в наведеній модифікації. 

Відтак, убачається іще один аспект ефективності інтертекстуального 
типу міжтекстових зв’язків, що відіграє, як зазаначалося, провідну роль і 
поміж «інструментарію» міжтекстовості, зокрема у співвідношенні з 
художньою методологією митця, стосовно образної реалізації нею системи 
значень і ключового організаційного смислового начала. Така 
функціональна спрямованість стимулює особливу увагу до своєрідної 
формальної та смислової активності інтертекстуальності в її 
співфункціонуванні з іншими типами міжтекстовості та їхньої 
сполучуваності між собою в пошуку загальної семантичної завершеності 
прийомів та результатів симбіозу міжтекстової поетики. Між тим, наведене 
зміщення акценту не може спричинити жодної, навіть гіпотетичної, 
відмови саме від їхнього спільного розгляду, оскільки, за процесом і 
результатом художньої активності, їхній розподіл неодмінно призводить до 
втрати смислового потенціалу твору загалом.   

Висвітлення формосмислової сутності конфігурацій даного типу 
неможливе без увиразнення функціонального навантаження зрощених 
компонентів і кореспондованого з ним механізму смислотворення, 
рівноцінного формуванню їхньої сукупної семантики, що оприявнюється з 
позиції стратегій компаративістики. У визначеному порядку видаються 
переконливими обриси постульованого в логіці [Владимирова 2011] 
трансформування в певні алгоритми так званих правил оперування 
судженнями. Ними можуть ефективно підсумовуватися значення і смисли, 
актуалізовані та увиразнені у прототексті, абсорбовані в результаті 
транспортування до організованого зрощенням міжтекстового простору 
питомого твору. В ньому зумовлений наразі результат неодмінного 
пов’язування утворених ними семантичних векторів видається тотожним 
концентрації своєрідного значеннєвого пучка, який, зрештою, 
синкретизується в цілісний смисл. Максимальною відповідністю 
аналогізованого поняття суті виокремленого явища обумовлюється 
правильність саме такого дефінітивного позначення у міжтекстовій дії 
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симбіотичної системи. Зрештою, саме він і включається до наступного 
значеннєвого анаболізму, в якому, з попереднім взаємним поповненням, 
живленням компонентів і генеруванням спільних значень та остаточної 
завершеної суцільної семантичної і, зрештою, сукупної смислової субстанції 
завершується синтез міжтекстових функцій симбіотичної системи, яким 
реалізується безпосереднє фактичне наповнення її формосмислу і загалом – 
смислотворення в масштабах твору. 

Отже, теоретико-методологічне акцентування в міжтекстовій 
композиційності даної ідентифікаційної групи правомірне й доцільне з 
кількох мотивів. Наразі безсумнівна актуальність самої увиразненої 
методологічної схеми і її принципова ефективність. Даний підхід дає змогу 
поглибленого і якомога повнішого аналітичного висвітлення з позиції 
поєднаних типів міжтекстових зв’язків функціонально-композиційного 
плану оригінальної складної поетики, а також її семантичних нюансів і 
смислового результату, що вважається одним із основних завдань науки про 
літературу в її глибшому проникненні до творів [Касперський І 2006: 24]. У 
романах М. Продановича набуває ваги й функціональність співмірного з 
даною схемою образного матеріалу. Його виокремлений у даній співмірності 
смислорух і генерована ним семантика видаються безперечно ефективними у 
процесі смислогенезу твору і, відповідно, в його висвітленні.  

Скерований увиразненою схемою художній алгоритм слід визнати 
адекватним підпорядкованому актуалізації міжтекстових зв’язків 
особливому художньому розмаїттю образного матеріалу творів митця, який 
за іншого підходу втратить сутнісні риси й, натомість, із даної позиції 
відкриється точнішому та повнішому «прочитанню», показовому для 
увиразнення Продановичевої образної палітри та повномірного оприявлення 
потужності арсеналу компаративістичних стратегій у його романному 
досвіді, репрезентативному для рельєфності творчої долі відповідників цих 
стратегій у дискурсі сербського роману порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч. 

   
 

4.2. Симбіотичні системи роману «Сад у Венеції» із перспективи 
міжтекстових зв’язків 

 
 

Перспектива стратегій компаративістики, відповідних багаторівневому 
симбіозу типів і форм міжтекстовості посутня для образного матеріалу 
роману М. Продановича «Сад у Венеції». Із-поміж компонентів такого 
симбіозу переважають суто інтертекстуальні алюзійні апелювання в 
симбіотичному поєднанні з гіпертекстуальними відсиланнями, що 
окреслюють у романі певну атмосферу – семантичний фон, у чиєму вимірі 
поступово увиразнюється той смисловий зсув, що каталізує формування 
ключового акценту й певною мірою виступає його симптомом. У даному 
випадку модель симбіозу відіграє опорну смислову роль.  
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Із позиції комбінованих стратегій компаративістики у творі стають 
очевидними декілька таких модально-позначених, забарвлених фонових 
площин. Інтертекстуальний маркер однієї з них міститься в сюжетному 
фрагменті, визначеному неафішованим, або навіть таємним намаганням 
персонажами «ловити сигнали закордонних радіостанцій» [Проданович 
2009: 5]. Йдеться про очевидне образне втілення типової реалії, алюзійно 
спрямованої до «тексту» побуту мешканців країн так званого «соціалістичного 
табору» протягом усього періоду його існування – з середини ХХ сторіччя до 
початку 90-х років, і потому – земляків Слободана Мілошевича за часів 
правління його режиму. Прототекстовою значеннєвою модифікацією, в даному 
випадку, відкривається особливість цих природних спроб. Нею була не лише 
цікавість громадян, а й згадане сербським політологом Н. Кецмановичем 
прагнення почути інформацію без ідеологічних замовчувань, яка саме в цьому 
максимально відповідала критерію об’єктивності – адже йшлося про 
радіостанції країн, де цензура не мала такої інтенсивної посиленості з боку 
політичних сил [Kecmanović 1986: 135–138].  

Вивільненими значеннями актуалізованого прототексту згаданої реалії, 
поряд із іншим, підкреслюється і зміст заборон та несвободи, закритості й 
жорсткої регламентованості життєвого простору, в яких активується 
міжтекстовий сигнал іншого міжтекстового (наразі гіпертекстуального) 
орієнтування на наступний «прототекст» – тепер уже світової історії. 
Диференціюванням даного смислового нюансу з-поміж інтекстових 
індикаторів попереднього «тексту» позароманної дійсності накреслюється 
значення трагізму деструктивності тоталітарного тиску – в даному випадку, в 
масштабах індивіду та соціуму. Обидва етапи міжтекстових зв’язків 
мотивують кооптування комплексу їхніх значеннєвих результатів до 
смислового поля роману, в чиєму контексті вимальовується низка подій 
художньої реальності, важливих для розуміння особливості характерів і 
змісту загалом. За їхнього принципового посередництва в смислотворчій 
актуалізації образних аналогів у романі «Сад у Венеції» вкотре у творі 
посилюється позиціонування категорії страху, зокрема в зауваженні про 
назріле в белградців «просте бажання жити скромно, невиклично, але без 
страху та приниження» [Проданович 2009: 57]. Із позиції сформованого у 
візантійській психокультурі архетипу «об’єктивно-речової детермінації 
буття» [Донченко 2001: 178], гіпотетична приналежність до якого 
підтверджується змістовими рисами ситуації, значення фрагмента набуває 
особливого трагізму. Адже, за визначенням, цьому архетипові притаманне 
продукування сформованої ментальної градієнти у психології багатьох 
наступних поколінь. А, власне, шляхи подолання такої ситуації, зміни її 
характеру і прагне віднайти та пізнати протагоніст роману. 

Посутність даної лінійної симбіотичної конструкції полягає і в тому, що 
принципом структурування й актуалізованим нею змістом вона анонсує 
ускладненіший, глибинніший комбінаторний механізм міжтекстової 
організації фрагмента смислового поля роману, до якого вона логічно 
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інтегрована. Його характерні риси проявляються, передусім, у членованому 
поєднанні нарізних симбіотичних конструкцій в кількарівневій конфігурації 
єдиної структури. Кожна з них, за наведеним зразком, своєю відповідною 
маркованістю (що передбачає активізування відповідної форми 
міжтекстового зв’язку) логічно спрямовує до певного прототекстового 
корелята. Він, власне, й містить маркер наступної міжтекстової перспективи, 
і з її аплікуванням у повній мірі – на рівні форми та смислу – образно 
реалізується дана комбінація. Між тим, у смисловому вимірі кожна з цих 
інтертекстуальних конструкцій функціонує в гіпертекстуальних апелюваннях 
до розгалуженіших змістових систем, які, водночас належать до того ж 
дискурсивного порядку, апелюють до того ж гіпотексту, в якому сформовані 
дві питомі сфери організації життя суспільства. Результативне зрощення цих 
рівнів у єдине симбіотичне ціле, в даному випадку, реалізується за смисловим 
критерієм і забезпечується глибиною їхніх значень. 

Особлива для смислотворення симбіотична конструкція вочевидь пов’язана 
з міжтекстовими сигналами, активованими в образному просторі Белграда – 
рідного міста і протагоніста «Саду у Венеції», і його автора. Образ міста автор 
значною мірою вибудовує в геополітичному формосмислі, здебільшого як 
столицю «другої, комуністичної Югославії», зону з блоку за «залізною 
завісою» [Проданович 2009, 9–10]. Цією художньою ознакою конкретно-
чуттєвої данності образу міста накреслюється – принципова для смислоруху 
роману – потужна інтертекстуальна алюзія стосовно історичного прототексту. 
Наприклад, із розвідок В. Чоровича відомо, що в історії сербської державності 
існувало дві Югославії: перша – королівство, утворене 1929 року і, так звана, 
«друга» – Федеративна Республіка, що була проголошена у 1945 році й 
проіснувала до 1992 року [Ћоровић 2001: 769–770]. У даному фрагменті 
значень прототексту помітна й виразність індикатора іншого типу 
міжтекстових зв’язків. У його змісті назначились аналогії зі спостереженнями 
Н. Кецмановича. Він відмічав, що постійне перебування «другої Югославії» 
під політичним впливом ідеології країн так званого «соціалістичного табору», 
котрі здобули у політичних колах другої половини ХХ сторіччя назву земель 
«з-за залізної завіси», закритості й політичних заборон, спричинило 
формування у владних структурах моделі комуністичного типу суспільно-
економічної формації [Kecmanović 1986: 34–42].  

Ситуативне активування потенціалу даної інтекстово маркованої ситуації 
має подвійну активність. В актуалізованому прототекстом значенні вона 
кореспондує з іншими ізофункціональними рисами образних інстанцій 
роману. І в комбінації з ними може, в одному випадку, давати їм пояснення й 
утворювати з ними багатоманітні експлікативні семантичні плани, в іншому 
– стає здатною здобувати посилення за рахунок їхнього змістового 
потенціалу, набувши безпосередньої сумісності з їхніми смислами. Тоді 
ефективність міжтекстових комбінацій посилюється відповідниками 
образної сфери роману, які набувають ознак функції автономних 
міжтекстових індикаторів, спрямованих до того самого прототексту, а також 
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змістовим наповненням прототекстових корелятів аналогічних 
гіпертекстуальних маркерів. Важливо, що в будь-якому випадку 
функціонально така комбінація трансформується в наступний міжтекстовий 
маркер. Він, зі свого боку, передбачає актуальність гіпертекстуальних 
відсилань до широкого змістового діапазону «тексту» діахронії розвитку 
нації, або до інших відповідних фрагментів тексту роману «Сад у Венеції», 
що підтверджує гіпертекстуальний характер даного етапу сукупного 
міжтекстового симбіозу. Цими обширними проекціями, насиченими 
історичним змістом, відкривається посутній потенціал значеннєвого 
анаболізму, уможливленого різноманітними явищами дійсності.  

У цих складних нелінійних розглуженнях (подібних до просторових) 
смислових трикутників, позначається варіант принципу організації системи 
кількарівневого поєднання низки членованих симбіотичних конструкцій, із 
формуванням, у результаті, спільного, інтегрованого формосмислового поля. 
До нього, за наведеним механізмом системної взаємодії компонентів 
нелінійної кількарівневої симбіотичної конструкції, логічно потрапляють і 
міжтекстово активуються в ній значення певних фабульних контрапунктів 
роману, пов’язаних із образом Белграда [Білик ІV 2013]. 

Наразі гіпертекстуально активними сюжетними атрибутами прототексту 
«другої Югославії» варто вважати пов’язані із зображенням держави-
батьківщини протагоніста «Саду у Венеції» транспаранти й «плакати із 
зображеннями вождя» на белградських вулицях [Проданович 2009: 6], в яких 
домінує зміст відомих реалій із типових політичних демонстрацій у країнах, де 
правив режим політичної реакції. Активований смисл даного фрагмента 
прототексту робить рельєфнішим розгортання сюжетної ситуації роману в країні 
з політичною системою тоталітарного штибу, а отже, й відповідним набором 
проявів суспільно-політичних обмежень, у тому числі, стосовно особистості. 

За критерієм природи прототекстів, зразок складної симбіотичної 
конструкції, виокремленої наразі в художній практиці М. Продановича, 
реалізується в апелюваннях до комплексу історичних і суспільно-
політичних «текстів» культури в широкому розумінні цього поняття. Їхні 
інтерпретанти здатні розгорнути актуальний для семіосфери роману 
єдиний широкий зміст політичної долі столиці й країни в цілому у другій 
половині й, особливо, наприкінці ХХ сторіччя. 

У системі прототекстів домінує нарізний план, позначений, власне, 
політичними подіями, або ж політикою суспільної ситуації, які, на думку 
Р. Кордича, через значеннєві акценти актуального політичного концепту, за 
будь-яких умов взаємопов’язані з літературою, присутні в ній – навіть на 
рівні так званого підсвідомого досвіду, коли цілком виключається 
«програмна» політичність твору [Kordić 2007, 5–36].  

Між тим, невипадкова актуальність політичного феномена в понятійному 
спектрі сербського письменника має ширшу – не лише об’єктивно-
когнітивну, а й суб’єктивно-особистісну мотивацію, відображену його 
творчою світоглядною позицією.  Суттєві аргументи на користь особливої 
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релевантності політичного дискурсу Сербії у формуванні сфери значеннєвих 
відповідників інтертекстуальності романів М. Продановича висловлювалися 
кількома дослідниками його творчості. За спостереженням Л. Меренік, 
протягом 1990-х років політичний план міцно вкорінився у сформованій і 
розвиненій доти методології міжтекстових операцій творів митця [Меrenik 
2011: 86]. Не позбавлене принципового значення й метафоричне зауваження 
Р. Кордича з приводу роману «Пес із перебитим хребтом», із якого стає 
очевидним, що патріотичним фугам Продановичевих творів загалом 
принципово притаманні політичні соло [Kordić 2007: 54], що також засвідчує 
і принципове позиціонування категорій патріотизму та політики у 
світоглядній палітрі М. Продановича.  

Означена точка зору підтверджується декларованою в інтерв’ю 
М. Вуйчичу позицією самого письменника – у його міркуваннях щодо так 
званого «прямого політичного меседжу», або ідеологічних меж, які 
зумовлюють і спрямовують певний розвиток оповіді його романів. У зв’язку 
з цим М. Проданович підкреслює нетиповість анґажування своїх творів, 
пов’язаного, передусім, не зі свідомим прагненням політизувати побудовані 
ним відповідні художні світи, а з часом їх створення, коли вони опинилися в 
реальній системі часових і суспільних координат, визначених цілком за 
політичним критерієм і коли політика своєю тотальною явленістю 
переважала у визначенні доль людей, суспільств, держав [Vujičić]. 

Із наведеним інтекстовим об’єктом узгоджується міжтекстова 
ефективність прототексту «другої Югославії», що актуалізує в наступному 
гіпертекстуальному етапі функціонування в даному фрагменті кількарівневої 
симбіотичної конструкції ознаку дієвого плану образу Дори. В інтер’єрі 
відтвореної в романі атмосфери неспокою [Проданович 2009: 11] вона 
передостанньої середи 1996 року отримала синці й подряпини на обличчі й 
тілі [Ibid.: 4–5] у зухвалому піднесенні від вагомого і значущого тоді для неї 
вислову «Белград – це світ» [Ibid.: 11]. Цей слоган відзначає не лише його 
помітна виражальна роль у комплексі наведених характеристик образу Дори, 
а й власна міжтекстова маркованість, що в комбінації з гіпертекстуальними 
індикаторами «малої імперії» [Розмова 2008: 94], які можна виокремити в 
змісті інтертекстуально активованого прототексту «другої Югославії», 
дозволяють актуалізувати значення важливої сторінки політичного 
життєпису Сербії. Гіпертекстуальний корелят цієї образної ситуації пов’язує 
її з негативною конотацією політичних студентських протестів, розгорнутих 
у Белграді в листопаді й грудні 1996 року під символічним гаслом «Белград – 
це світ», виступом громадськості проти політики наближення країни до 
тотальної ізоляції. Символічний лозунг протестувальників, у даному 
випадку, акцентував масштабність Белграда в глобальному світовому 
процесі, але, наразі, не в плані гуманістичних зрушень, а, насамперед, у 
приналежності скоєного в Сербії обману до мозаїки всієї неправди, 
поширеної у світі [Дунђерин]. Адже виступи спрямовувалися проти 
тенденційної для постімперської ідеології фальсифікації голосів на 
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президентських виборах на користь прибічника «постюгославської» 
тоталітарної ідеології Слободана Мілошевича, який продовжував одіозну 
політику політичних переслідувань та утисків і, на думку самого 
М. Продановича, виявився людиною, що заради «наркотику особистої 
влади» «принесла найбільше шкоди сербському народу з часів приходу 
слов’ян на Балкани [Розмова 2008: 94–95]. Відповідно, результативність 
даного фрагмента кількарівневої симбіотичної конструкції дозволяє 
припустити в утвореному нею єдиному смисловому плані  рекультивацію 
ідеї небезпеки й болісного трагізму для суспільної моралі наслідків 
ідеологічних маніпуляцій будь-якого масштабу. 

Окрім того, прототекстова смислова активність «другої Югославії», тепер 
уже змістом її історичних змін, у гіпертекстуальному апелюванні 
кореспондує з наведеною в романі образною ознакою його, так званого, 
динамічного аспекту, окресленою відрізком сюжетного часу «після перших 
залпів у Хорватії», який своєю автономною міжтекстовою маркованістю 
відкриває для смислотворення роману істотний обсяг прототекстових 
значень, адекватних для кооптування. 

Екстрапольованим із прототексту значеннєвим спектром актуалізується 
лінія очевидних, за певними оцінками, трагічних наслідків соціалізму й 
постсоціалізму, коли мешканці Сербії потерпали від утисків режиму 
Мілошевича, від бомбардувань і подальшого ембарго. По суті свого 
історичного змісту, цей план дозволяє посилити у формосмислі твору 
контекстуальну лінію деструктивності реакційних дій імперської влади – його 
патологічною політичною «візитівкою» [Ненадић 2006] стали злочинні дії, 
якими була розв’язана на початку 90-х років ХХ сторіччя війна у колишній 
Югославії. Принциповим акцент наразі припадає на видобуте 
гіпертекстуальними паралелями зі сфери історичних корелятів значення 
повторюваного в тексті топосу «санкцій» – уведеного світовою спільнотою 
політико-економічного ембарго проти злочинного тоталітарного режиму, що, 
зрештою, по суті, спрямовувалося проти безвинних громадян, ідеологічно й 
соціально відмежованих від панівної політичної верхівки  постраждалої країни. 

У цій прототекстовій значеннєвій наповненості маркер перших 
хорватських залпів набуває ознак смислового контрапункту художньої 
реальності роману, який позначає відображений у ній період буття героїв у 
зруйнованій країні, бідному й знесиленому белградському осередку, 
виразно представлений у  висловленій М. Продановичем його світоглядній 
позиції [Розмова… 2008: 95]. 

Додаткового посилення смислу надає цьому фрагменту 
гіпертекстуальний потенціал тієї його образної риси, якою наведений період 
промальовується в обрисах часу, коли «тонула країна» Бакі [Проданович 
2009: 64]. Формосмислова сфера даного індикатора містить «двоядерну» 
міжтекстову маркованість: у ньому зосереджені два топоси, що мають 
гіпертекстуальний потенціал, відповідно до яких фрагмент доцільно 
розподілити на два плани – метафоричний і суто символічний. Підкреслимо, 
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що на цьому рівні міжтекстових зв’язків роману вимальовується 
комплексність гіпертекстуальності, втіленої у двох формах – «внутрішнього» 
відсилання до коментаря смислу маркера в контексті згадок про жахливі 
бомбардування й безглузде руйнування країни [Ibid.: 58], а також наступної, 
«зовнішньої» відсилковості до «тексту» іншого порядку, у даному випадку 
до історичної дійсності. Її змістове наснаження реалізувалося в 
гіпотетичному реконструюванні зображеного в семантичній сфері Белграда 
трагізму становища країни, чиї мешканці зазнали жахливих впливів хибної 
тоталітарної політики влади, а, власне, їхнє осмислення посідає помітне 
місце у творчості М. Продановича [Prodanović 2001].  

Увиразнена інтерпретанта мотивує до вирізнення втілень у романі 
подвійного почуття до міста: до конотативної атмосфери теплоти й любові у 
ставленні до вулиць Белграда прирощується міжтекстово модифікований 
план гіпотетичного емоційного відторгнення утвореної в ньому тимчасової 
атмосфери, в якій неминуче відчуваються прикрі наслідки тоталітарних рис у 
політичній керованості життям суспільства, розвинені державним апаратом 
соціалістичного й постсоціалістичного типу, і в них семантична сфера образу 
міста набуває значення амбівалентної протиставності. 

В образному фрагменті, співвідносному з кількарівневою симбіотичною 
конструкцією міжтекстових зв’язків топос патріотизму стає рельєфнішим в 
іншому аспекті: поряд із суто декларативним, ефективно оформленим у 
гіпертекстуальному плані роману, даним метатекстуальним компонентом 
міжтекстового симбіозу уможливлюється його контрастне висвітлення із 
накресленням смислових габаритів у вимірі етичних орієнтирів, вивершених 
у творі з перспективи стратегій компаративістики. 

Усі зазначені блоки даної нелінійної симбіотичної конструкції 
зрощуються в смисловому плані роману, остаточно увиразненому 
гіпертекстуальною комбінацією, якою формується (співвідносна з 
постульованим у метатекстуальних зв’язках концептом еміграції) 
семантична домінанта філософсько-етичної проблеми страждань людей за 
долю рідної землі як етапу екзистенції буття. У периферійному плані 
осмислення їхнього трагізму, крім іншого, варто припустити й посилення 
аморальності в образних втіленнях зради патріотичних почуттів. 

У даному випадку стає посутньою й інша сфера прототекстового матеріалу. 
Її увиразнення суголосне з пропозицією Р. Кордича розглядати політику поза 
історією, за винятком тих обставин, коли політика стає історією [Kordić 2007: 
80], яка, відповідно, має виступати відокремленим планом міжтекстових 
корелятів. У її проекції помітна міжтекстова смислотворча активність у романі 
«Сад у Венеції» вочевидь притаманна й образним відповідникам іншої 
модифікації нелінійної кількарівневої моделі складної симбіотичної 
конструкції, якими актуалізується іще один продуктивний прототекстовий 
план. Ідеться тепер про сферу соціальної та суспільної, а не політичної ідеології. 

Методологічні підстави їхньої принципової прототекстової 
функціональності пов’язані зі згаданим Д. Бахманн-Медик істотним 
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поширенням методів інтерпретації тексту й на соціальні дії і визнанням їхньої 
залежності від сформованих у культурі уявлень, коли суспільні й соціальні дії 
сприймаються в сенсі констеляції текстів, семіотичної символічної 
конструкції, яку можна «прочитати», виходячи з форм вираження й викладу, 
усталених у певній культурі [Бахманн-Медик 2011]. Відповідно, особливої 
смислової потужності набувають міжтекстові індикатори роману, позначені 
проявами актуального феномена суспільного буття. 

Міжтекстовий зв’язок із суспільно-політичним дискурсом прикметний наразі 
в ефективній нелінеарній кількарівневій симбіотичній конструкції, 
змодельованій дихотомічною співвіднесеністю проявів алюзії. Її контрастний 
індикатор концентрується в романі у концептуальній рисі образу Ґане, яка 
виразно підкреслює, що він «був зразковою дитиною, <…> вивчав техніку, 
комп’ютери, програмування, те, що було прохідним у заокеанських країнах» 
[Проданович 2009: 9]. У наведеному акценті помітно резонує доцільність 
апелювання до значень «прототексту» суспільної ситуації виїзду з країни. Ним у 
романі каталізується смислова лінія з чіткою образною реалізацією (у поєднанні 
текстуального та інтертекстуального втілення) категорії еміграції, посилює її 
суб’єктивну актуальність для протагоніста, стверджує її декларування як одного 
з основних акцентів у масштабах твору загалом. Даним аспектом прототексту 
оприявнюється смислотворча множинність декларованого концепту еміграції, в 
чиєму змістовому потенціалі резонує рельєфно виписана характерна риса образу 
Белграда 90-х років, звідки «від’їжджали науковці, письменники, художники, 
більшість із них – зовсім молоді люди, чиї амбіції не перевищували простого 
бажання жити <…> невиклично» [Проданович 2009: 57]. 

З іншого боку, у відомих образних відповідниках художньої адаптації у творі 
смислового обсягу реалії «зміни громадянства» очевидно домінує і її 
категоріальний аспект із мотивацією його прочитання в сенсі соціального 
стереотипу, так званого «суспільного міфу» і, насамперед, до того з них, за яким 
більшість представників нації свідомо ідентифікували потребу віднайти для себе 
кращі умови життя в далеких розвинених країнах [Донченко 2001: 320–321]. 

У такому статусному визначенні з’являється змога помітити інший 
міжтекстовий індикатор, що уможливлює наступну алюзійну лінію у 
формосмислових габаритах кількарівневої симбіотичної конструкції і 
спрямовує її до значеннєвих корелятів іншого прототексту. Такими у романі 
виступають стереотипи популярної культури, які В. Будний та М. Ільницький 
вважають характерною рисою інтертекстуальності постмодерної доби 
[Будний 2008: 276]. Багатоманітність цього явища в літературі зумовлюється 
соціологічною природою феномена таких стереотипів. Ідеться про згаданий 
О. Донченко і Ю. Романенко глибинний психосоціальний конструкт 
інформаційної природи (подекуди організований у форматі архетипу), чиє 
функціонування в соціальному процесі включене у формування масових 
психокультурних установок. Їхня морфологія задекларована як квантовані 
порції світосприйняття, сконцентровані в соціальних стереотипах – 
схематичних і спрощених уявленнях про ті чи інші явища, події, ситуації. 
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Формально вони мають статус міфологем, створених у масовій свідомості 
[Донченко 2001: 17–29]. Між тим, розмаїття філіації значень такими 
міфологемами не в останню чергу зумовлене і багатоплановістю культури – в 
образному матеріалі роману М. Продановича «Сад у Венеції» видніє 
звернення до розширеного діапазону міфологем-стереотипів, здебільшого – 
політичної, економічної, соціальної версій попкультури. 

Змістовий потенціал виокремленого прототексту увиразнює значення 
декількох опорних фрагментів із системи образів роману. Механізм 
принципово мотивується притаманним творчій стратегії письменника 
досвідом своєрідної характеристики персонажів за допомогою засобів 
зображення, які демонструють очевидну чутливість до проявів 
міжтекстових зв’язків, готовність реагувати на дотичну активність їхніх 
типів і форм та співфункціонувати в них.  

Один із об’єктів смислового впливу даного рівня симбіотичної 
конструкції утворюється в полі конкретно-чуттєвої данності образу Дори, 
другої подруги протагоніста роману. У репрезентуванні її характеру 
примітна неостаточність осмислення. Тим не менше, його виразна 
незавершеність врівноважується очевидними маркерами міжтекстової 
смислової компенсації. Зокрема, героїня «належала до покоління, яке до 
піонерської організації було прийняте після смерті Тіто, <…> для неї та її 
подруг <…> поняття Млет або Хвар час від часу зустрічались у кросвордах» 
[Проданович 2009: 10]. У смисловому фокусі алюзій до прототексту 
соціальних стереотипів варто увиразнити значеннєву сутність характеру, 
сформованого по закінченню правління голови комуністичної партії 
Югославії Йосипа Броз Тіто, очільника країни до 1980 року, себто поза 
впливом режиму комуністичної реакції, але під інформаційним тиском 
військових дій на Балканах початку 90-х років, коли епіцентрами кривавих 
злочинів режиму стали міста Млет і Хвар. Відтак, стає зрозумілішим нюанс 
образу представниці того покоління, народженого наприкінці 70-х років ХХ 
сторіччя, яке «про всі найпрекрасніші сторони життя попередніх поколінь 
<…> дізнавалося лише з чужих розповідей» [Ibid.: 10]. За суспільним міфом, 
ця генерація була позбавлена власного досвіду самозахисту і пов’язаної з 
ним активної небайдужості до навколишніх явищ та подій, уміння давати їм 
реальну оцінку. Крім того, схожість стилю героїні з постпанкерським 
[Ibid.: 9] у визначеному прототексті здатна підтвердити аналогію із 
суспільними стереотипами, якими в художньому просторі роману 
актуалізується програмне спрямування даного культурного явища, визначене 
особистісним бунтом, який через культивування у представників апатії та 
інфантильності не може бути результативним, стає приреченим на 
капітуляцію [Milošević 2007]. Наведений смисловий нюанс міжтекстової 
симбіотичної конструкції, зі свого боку, не дисонує із сюжетною долею 
Дори: беззастережно вступивши в суспільну боротьбу, беручи участь у 
сутичках і мітингах проти діянь режиму, героїня, як зазначалось, у 
найважчий для рідної країни період емігрує до Канади. 
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Смисловим обсягом подібного міжтекстового корелята промальовується 
також образ Ель Лісицького, товариша протагоніста роману – Бакі в аспекті, 
відтвореному в зауваженнях щодо музичного гурту «Блек саббот»: із його 
платівки почалася дружба цих дійових осіб твору [Проданович 2009: 14]. За 
константами відповідних модифікаторів семантики прототексту суспільних 
міфів, згаданий гурт, поряд із визнанням відвертості у декларуванні свободи 
експерименту, здобув у своїй характеристиці негативну модальність у 
зв’язку з популяризуванням зразка бездумності, механічності у поведінці, 
різкості тощо [Блэк…]. Між тим, зміст фрагмента міфу про рок-культуру 
загалом, з-поміж фетишів якої вирізнялися твори гурту «Блек саббот», додає 
також сенс внутрішнього протесту, прагнення до емоційної розкутості, який 
рефлексує в подоланні емоційної аморфності, здатності до сильних 
душевних реакцій, здебільшого переживань. Відповідно, смислотворче 
наснаження міжтекстового симбіозу дозволяє додатково адаптувати 
мотивацію подієвої ознаки образу Лісицького, чий кривавий злочин виявився 
одним із піків формосмислових модуляцій роману. 

У внутрішньому перетині даної нелінійної симбіотичної міжтекстової 
кореляції яскравого вираження в романі «Сад у Венеції» набувають також 
домінанти образу самого Бакі. Художніми респондентами смислових акцентів 
прототексту так званих суспільних міфів доречно вважати морально-етичні 
орієнтири протагоніста, визначені в рефлексіях щодо характерології його 
покоління. Наразі важливе помітне декларування, особливе категоріальне 
позиціонування «міфологічної картини» цієї генерації, що зазнала й 
особистісного світоглядного впливу «непомірно розгалужених» суспільних 
міфів. «Я пам’ятав, – зауважує персонаж, – скільки мене і моїх однолітків 
труїли міфи ‘шістдесят восьмушників’ <…> чий злет збігся з роком загального 
європейського неспокою» [Проданович 2009: 11]. У прототекстовому вимірі 
згадані міфи були відомі амбівалентним змістом, який розкривався в дилемі 
конфлікту політичного «соціалістичного табору» і борців за національну 
свободу Чехословаччини у прагненні примирити відоме застосування сили, що 
перетворилося на політичний факт, із виправданим спалахом національної 
протидії, чиїм наслідком була очевидна атмосфера згаданого «загального 
європейського неспокою» [Vahtel 2006: 11–13]. В обох смислових полюсах цієї 
суперечливості демаскується прихований вектор патріотизму, який під 
знаками позитивної і негативної оцінки ситуації інтегрує її в загальну, а 
почасти, й універсальну градієнту турботи про батьківщину.  

Генетичний зв’язок сполучає з конотативним компонентом образних 
об’єктів міжтекстового корелювання і відтворену в художньому просторі 
образу Бакі «енергію інтенсивних рухів гітарних переборів наприкінці 
сімдесятих» [Проданович 2009: 11]. Із прототекстовим висвітленням даного 
маркера до смислоруху роману кооптується зміст суспільного міфу про 
характер ситуації неполітичних протестів молоді та студентів, що 
прокотилися багатьма розвиненими країнами світу в другій половині 70-х 
років ХХ сторіччя. Започаткована в цьому змістовому блоці смислова лінія 
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дозволяє конкретизувати підкреслену в образному матеріалі внутрішню 
полеміку між основними сутнісними постулатами амбівалентного змісту 
цього міфу. Як відомо, основу ідеологічного маніфесту наведених протестів 
вбачали в постулатах бунтівників здебільшого пацифістського ґатунку, 
шанувальників рок-н-ролу і прибічників повної свободи індивідуальності. 
Воднораз, пріоритет цих, на перший погляд, негативно конотованих 
орієнтирів, спрямовувався не на підтримку гіпотетичної ідеології анархічної 
звільненості, а насамперед проти страху пригнічення (зокрема 
національного), військово-політичної доктринальності й переважної втрати 
свободи особистості [Ковачевић 2008: 48–49], в чиїй основі, беззаперечно, 
вбачається гіпотетичне підґрунтя визрівання почуття патріотизму. 

У смислотворчому циклі симбіотичної конструкції стають рельєфнішими 
дві супідрядні поведінкові лінії суб’єкта, які мають етичну природу і типове 
соціальне явище змальовується в романі у морально-етичному й ширше – 
філософському аспекті, суголосно з питанням про шлях збереження 
загальнолюдських цінностей буття та уникнення поневірянь і деструкції 
особистості в умовах важкої суспільно-політичної ситуації. Їхнім еталоном 
виступив концепт зради рідної землі, який у творі кореспондує із семантикою 
означених інтертекстуальністю ліній еміграції. 

Між тим, інтертекстуально окреслена в романі характеристика часів 
студентських протестів спрямовує також до іншого своєрідного маркера у 
форматі прототексту суспільних міфів, який, зі свого боку, аргументує 
передбачення й загальної полеміки, що вибудовується в процесі взаємодії 
двох текстів: з одного боку – творення та активування, з іншого – руйнування 
суспільних міфів – під знаком ідеї патріотизму. Таким чином, 
інтертекстуальність послідовно залучається до метатекстуального формату. 
Даному міжтекстовому компоненту і визначеному ним іншому аспекту 
симбіотичної конфігурації притаманна завершальна, інтегрувальна смислова 
функція, визначена в поєднанні та впорядкуванні всієї симбіотичної моделі. 

Відтак, у тексті вимальовується очевидна імпліцитна полеміка між 
постульованими у згаданих соціальних міфах тоталітарними і гуманістичними 
тезами, полюсами смислової амбівалентності декларованих у романі 
суспільних міфів, а також зовнішнє протиріччя міфів між собою, що засвідчує 
особливість міжтекстової конструкції, яка полягає у нелінійному 
кількарівневому симбіотичному поєднанні смислових корелятів подвійного 
активування інтертекстуальності в метатекстуальному вимірі – у форматі 
метатекстуальної полеміки. У смислотворчому плані істотнішає її функція 
загальної організації даного інтертекстуально маркованого фрагмента роману, 
адже вона, зі свого боку, поєднує всі смислові акценти в єдину конфігурацію. 
Цим логічним циклом стверджується й розширюється онтологізування 
категорії патріотизму в діапазоні основних екзистенціалів твору. 

Аналогічний принцип моделювання міжтекстової конфігурації (з 
передбаченим обов’язковим етапом активування метатекстуальної емоційно 
забарвленої полемічної конотації значеннєвих результатів відповідних 
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маркованих компонентів) діє й у фрагменті роману «Сад у Венеції», 
доцентрованому образом Ліни Девелич. Своєрідність, наразі, полягає у 
відмінності типів актуалізованих міжтекстових зв’язків і в хронологічному та 
ієрархічному позиціонуванні метатекстуальності в масштабі всієї конфігурації. 

У прототекстовій розбудові даного образного плану, подібно до досвіду, 
власне, інтертекстуальних зв’язків твору, підтримується тенденція 
апелювання до корелятів у сфері здобутків видатних представників 
культурних і передусім творчих кіл. Особливу роль, у даному випадку, 
відіграє постать всесвітньо відомого митця й мистецтвознавця першої 
половини ХХ сторіччя Марселя Дюшана. Очевидне для «Саду у Венеції» 
образне рішення набуває додаткової мотивації в аналогії з-поміж особливих 
загальних концептуальних орієнтирів самого М. Продановича. Він, за 
спостереженням Л. Меренік, не приховував переконання, ніби «творець, 
який не цитує Дюшана – то не митець» [Merenik 2011: 122] а, відтак, і твір, не 
позбавлений міжтекстових посилань на Дюшанову творчість, у 
постмодерний час не порушує своєрідної «норми» мистецтва слова. 

Рефренним повторенням у кількох різних сюжетних ситуаціях 
накреслюється багатократне відсилкове звернення до світогляду Дюшана, що 
декларує гіпертекстуальний зв’язок між згаданими ситуаціями і відповідну 
маркованість образу митця, який у художній дійсності «проливає на все 
додаткове світло, присутній, але непомітний» [Проданович 2009: 60], а також 
позиціонує здобутки його прототипу з-поміж найчастотніших корелятів у 
прототекстовій парадигмі роману. В архітектоніці наведеної симбіотичної 
конструкції слід вирізнити досвід, де смисл, генерований активністю 
гіпертекстуального маркера творчості Дюшана зі сфери його відсилкового 
адресата роману, виступає корелятом для іншого прояву гіпертекстуальності, 
що має власний автономний маркер. Ідеться про апелювання до смислу 
корелята іншого художнього плану твору, чия гіпертекстуальна активність 
засвідчена маркером Дюшанової творчої концепції. Відсилкова активність 
продуктивно реалізується у структурі твору моделлю сюжетного 
дистанціювання. Один із прецедентів позначеної схеми у романі впізнаваний 
у зоні суміжного поля конкретно-чуттєвої данності головних героїв – Бакі та 
Ліни, розбудованій в пограничній ситуації, що виникає під час їхньої зустрічі 
після тривалої розлуки, коли, розуміючи розпач і страх героїні, Бакі запитує, 
де ж зникла її «Дюшанова дотепність» [Ibid.: 95]. За загальними 
формальними ознаками дана риса характерології персонажа відповідає 
«жанру» алюзії, яка, за погодженими понятійно-класифікаційними 
орієнтирами, належить до інтертекстуального типу міжтекстових зв’язків. 
Між тим, на відміну від класичної алюзії, об’єктом апелювання, в даному 
випадку, виступає не загальновідомий факт або подія, а текст, 
сконструйований фрагментом роману й гіпертекстуально прирощений його 
ж змістом, себто, за критерієм механізму реалізації, вартий визначення в 
координатах відсилковості до фрагмента того ж тексту, що надає 
міжтекстовому зв’язку характер гіпертекстуальності. 
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У цьому образному матеріалі в романі М. Продановича розбудовується 
самостійна міжтекстова система, сфокусована (подібно до суто 
інтертекстуальної активності) на творчості Марселя Дюшана, яка, у статусі 
гіпертекстуального маркера, вказує на явлені в тексті твору гіпотетичні 
джерела смислових орієнтирів, але розкриває не всі їхні значення, 
передбачені для кооптування з відповідних їм гіпертекстуально активованих 
фрагментів художнього простору «Саду у Венеції». 

Наймасштабніший індикатор сформованого в романі гіпертекстуального 
активування змісту «тексту», пов’язаного з постаттю Дюшана, вимальовується 
в сюжетному контрапункті, що організовує характерні ознаки концепції 
образів Бакі та Ліни. Молоді студенти, зображені в період важливого етапу 
індивідуального духовного становлення й активної соціалізації, слухають 
унікальний раритетний магнітофонний запис інтерв’ю з Дюшаном, якому 
А. Татаренко, в контексті висвітлення поетики форми сербського 
постмодернізму, дає визначення своєрідної «програми» роману й ключа до 
прочитання його художнього задуму [Татаренко 2010: 437]. Між тим, не 
можна лишити поза увагою подвійну міжтекстову валентність цього маркера. 
У ньому, поряд із зазначеним потенціалом у гіпертекстуальному форматі, 
одночасно стає помітним і очевидна інтертекстуальна потужність. Особлива 
ефективність прочитується в алюзії до усталеного «тексту» творчого 
світогляду й діяльності митця. У сюжетному фрагменті прототекстом із 
корелятами для маркерів роману виступає сфера мистецтвознавства, де зміст 
міжтекстових інтерпретант визначається усталеним сприйняттям постаті 
Дюшана як авангардиста, автора пародій на твори «високого мистецтва», 
одного з теоретиків-засновників дадаїзму, й, більшою мірою, адепта 
сюрреалізму, представленого в творчості Дюшана не лише жанрами живопису, 
а й кінематографу. Наведений зміст інтерпретанти, власне, й виступає 
смисловим організатором цієї нелінійної симбіотичної конструкції, 
каталізатором асимілювання первинного прирощеного гіпертекстуальністю 
ініціального значення, що, за хронологією смислової активності, наближає 
логічний порядок конструкції до параболічної конфігурації.  

Наступний етап смислоруху в даній симбіотичній системі визначається 
регулюванням адаптації отриманих значень у смислових габаритах 
відтвореного в романі міжтекстового маркера, яким була ініційована 
міжтекстова лінія – себто, в образному пункті, зосередженому на інтерв’ю 
Дюшана. Основоположною в організації та смислотворенні цієї модифікації 
(стосовно попередньо накреслених із позиції гіпертекстуальності) варто 
вважати оприявлену в конкретно-чуттєвій данності образу Марселя Дюшана, 
озвучену у відтвореному інтерв’ю митця одну з концептуальних домінант його 
змісту: «моя робота, – говорить він, – від самого початку ґрунтувалася на добре 
прихованих згадках, анаграмах <…> Я завжди залишав сліди, які можуть 
привести наполегливих до відповіді» [Проданович 2009: 44]. У такому 
випадку, виникає змога розширити діапазон генерованого значення завдяки 
виокремленню в ньому точного змалювання механізму міжтекстовості, що, 
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передусім, принципово постулює її, поряд із іншими прийомами поетики 
постмодернізму й post-постмодернізму як досвід одного з основних напрямів 
логіки смислового прочитання даної симбіотичної конструкції.  

Серед безпосередньо орієнтованих на зазначений механізм акцентованих 
значень маркера першочергової уваги потребує явлена в інтерв’ю митця, 
певною мірою дискусійна, світоглядна позиція: в оповідній структурі 
розмови Дюшан стверджує, ніби «коли минає двадцятий», важливо розуміти, 
що життя, вміння дихати, працювати, спілкуватися можна репрезентувати у 
вигляді картини, сцени з фільму [Ibid.: 44]. Ця світоглядна домінанта образу 
митця у фокусі трансльованого значення сутнісно позиціонує його наведену 
в романі тезу як життєву програму сюрреаліста, де, за визначенням 
останнього, вона набуває особливого смислового звучання – як квінтесенція 
алогічного поєднання речей і явищ, яким надається вдавана достовірність. 
Саме в цьому інтертекстуально увиразненому смислі можуть відкритися 
явлені в романі М. Продановича маркери, ефективні у взаємному 
гіпертекстуальному відсиланні й спільній зосередженості на сенсі 
найоб’ємнішого з них – інтерв’ю з Дюшаном, у тому числі, збагаченому 
ресурсом прототексту, сформованого творчістю митця. 

Завершення смислотворення цього симбіотичного фрагмента, вочевидь, 
передбачає належне, за визначенням, переформатування силогізму. 
Збереження повноти його процедури в реалізованій смисловій активності 
міжтекстової конфігурації, потребує увиразнення у фокусі прототексту 
поетикою інтерв’ю в образі Дюшана формування принципової полемічно-
супротивної модальності. Вона надає смислу розмови з митцем додаткової 
варіативності, де стає маркером метатекстуальності, уможливленої наразі на 
наступному етапі виваження формосмислу симбіотичної конструкції. У 
кореспондуванні всіх смислових компонентів утворюються обриси 
консолідованого метатекстуального плану. У комплексному висвітленні 
фрагмента інтертекстуально прирощене значення каталізує явлену в образі 
Дюшана полемічність на рівні смислового єднання значення, 
кореспондованого інтерпретантою, стосовно гіпертекстуальних маркерів 
твору, що потенціює метатекстуальність, яка виступає вторинною 
міжтекстовою інтенцією стосовно втіленого героїнею характеру і 
гіпертекстуально прирощеного смислового поля.  

У взаємній впорядкованості рис полемічного коментаря, якими 
декларується метатекстуальний потенціал – наразі не в оповідному форматі 
образного матеріалу, а в його смислотворчому вимірі – первинним 
компонентом полемічного сенсу й стає маркер гіпертекстуального апелювання 
до «тексту», явленого в іншому сюжетному відгалуженні роману. Важливо, 
що, на відміну від «внутрішньої» полеміки в межах інтерпретанти (а це, як 
відомо, надало б усій міжтекстовій конструкції статусу метатекстуальності), у 
цьому випадку прирощене значення гармонійно вступає в типове 
полемізування лише на наступному етапі смислоруху. Відтак, створюється 
черговість моделі й із огляду на взаємне позиціонування стає помітним 
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співіснування двох типів маркованих образних інстанцій із взаємним 
живленням, що надає конструкції симбіотичних ознак. Важливою сутнісною 
рисою метатекстуальності наразі слід визнати прихованість полемічного 
коментаря, що демонструє продуктивний – імпліцитний – тип 
метатекстуальності, здатний з особливою переконливістю закцентувати 
виявлену в конструкції смислову наснаженість гіпертекстуальності. 

Відповідно до генерованого значення, доцільним і методологічно 
виправданим стає залучення логіки іронії, улюблених дюшанівських 
математичних принципів, задля утворення за зразком перевірки рівнянь «на 
віднімання» умовного механізму дії «від супротивного», аналогічного 
зображеному в сюрреалістичній кінострічці М. Рея «Анемік сінема», за 
режисерської співучасті Дюшана, так званого «зворотного прокату» 
[Домарацкая 2005]. Накреслений інтерпретантою силогізм даного фрагмента 
роману можна прочитати в сенсі застереження від перетворення життя на 
«сцену з фільму», всупереч еталонному декларуванню перевтілення 
життєвих подій на «мистецьку, сценічну естетику». 

Даний вимір осмислення вступає в унісон із формосмислом сюжетної 
лінії долі Ліни, буквально побудованої за метафоричною порадою з інтерв’ю 
Дюшана на прагненні «жити як на сцені», надати власним вчинкам вигляду 
мистецької естетизації зі зневажанням етичних норм. Ефект такого 
світоглядного пріоритету в критичний момент його випробування автор 
ототожнює з трагічним епілогом Дюшанової дотепності й усіх оповідей про 
скептицизм, коли героїня стає «власним баченням страху» [Проданович 
2009, 95–96], що може декларуватись у статусі відправних екзистенційних 
орієнтирів роману, здатних, попри значення деструктивності, символізувати 
мотивацію до образного окреслення повного екзистенційного кола.  

Окрім того, образне вияскравлення даного смислового рішення 
пов’язується з – аналогічною моралізаторському жанру – метафоричною 
організацією його смислового контексту, відтвореного в образній сфері Ліни. 
Вона хранителька першоджерел, володарка «текстів» Марселя Дюшана – 
плівок із записом інтерв’ю з митцем – глибока й неординарна особистість, 
яка, за сукупністю засобів зображення, здебільшого поведінкової лінії, 
прагнула втілити в життя сюрреалістичний заповіт «перетворити життя на 
сцену з фільму», не змогла в повній мірі здійснити свій задум через раптову 
загибель. Напрям даного смислоруху дозволяє припустити символічність 
такого фіналу для представниці відтвореного світоглядного типу. У його 
смисловому полі посилюється теза про важливість поціновування природних 
традиційних етичних орієнтирів успупереч тим штучно-мистецьким, які, по 
суті, абстраговані від етичного дискурсу. 

На даному смисловому фоні етичні постулати набувають своєї 
переконливішої виражальності, в чиєму контексті, поряд із принциповим 
наданням мистецтву статусу концепту, міжтекстовою симбіотичною 
активністю даної системи роману, за інтертекстуально трансльованою ідеєю 
трансформування силогізмів, утворюється додатковий вимір 
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смислотворення, співвідносний із позицією А. Татаренко. На думку 
дослідниці, заявлене в інтерв’ю Марселя Дюшана «перетворення життя на 
витвір мистецтва» покладається до основи побудови «Саду у Венеції», який 
дослідниця вважає своєрідним втіленням [Татаренко 2010: 438] цієї ідеї 
ексцентричного митця. Між тим, наразі з’являється змога розпізнати 
кульмінаційну для роману смислотворчу роль у декларованій тим самим 
інтерв’ю, прототекстово активованій контрарній ідеї «використання 
мистецтва <…> для того, аби утворився modus vivendi, спосіб розуміння 
життя» [Проданович 2009: 44]. Відтак, у симбіотичному генеруванні 
художнього сенсу відкривається принципова директива зміщення смислового 
акценту з топосу «життя як мистецтво» на ідеологему «мистецтво заради 
життя» – а отже, з естетичного на етичний філософський вимір змісту 
твору, засвідчений ним у досвіді сербського роману на межі тисячоліть.  

У цьому фрагменті, фінальному для нелінійної кількарівневої симбіотичної 
конструкції, слід розпізнати з’єднувальний по відношенню до всієї моделі 
метатекстуальний тип міжтекстовості, чиєму смисловому результату 
притаманна подібна до вісі параболи, наскрізна інтегрувальна потужність, що, 
власне, й оформлює виокремлені міжтекстові лінії в єдину конфігурацію.  

У даній значеннєвій диспозиції стає помітною спроба приведення 
категорій мистецтва й духовності в опозиційне відношення із його 
наступним смисловим спростуванням за рахунок метатекстуальної 
заперечливості. Така трансформація, вочевидь, спрямовується до сенсу 
уникнення можливої оманливості і, зрештою, таке уникнення дістає 
додаткового тлумачення у його позиціонуванні як категорії 
екзистенційного дискурсу роману. 

У кількарівневій симбіотичній конструкції, сформованій активуванням 
образних корелятів гіпертекстуальних та інтертекстуальних маркерів, 
організованих метатекстуальною полемікою, посилюється не лише 
ключова роль міжтекстових зв’язків, а й етичний примат у смисловій 
організації роману. Увиразнена теза резонує практично з усіма варіантами 
реалізації інтертекстуальності – у формі прямих змістових відповідників і 
різноманітних рефлексів. 

Привертає увагу вирізнений у романі «Сад у Венеції» досвід особливої 
симбіотичної міжтекстової модифікації, в якій взаємну смислову потужність 
демонструють гіпертекстуальність, себто відсилковість маркера однієї 
образної сфери до семантики міжтекстового індикатора з іншої образної 
площини, з наступним інтертекстуальним апелюванням до змісту його 
прототекстового корелята, якими моделюється цілісна нелінійна 
кількарівнева симбіотична конструкція. 

Даний прецедент моделювання симбіотичної організації міжтекстовості 
вибудовується в художньому просторі протагоніста Бакі, на якому 
фокусуються дві формосмислові лінії міжтекстових зв’язків. Їхні маркери 
інтегровані до конкретно-чуттєвої даності цього образу. Набуває актуальності 
визнання в ньому генетичного нащадка християнина: предок Бакі «як і 
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численні цинцарі прийняв хресну «славу» Святого Афанасія [Проданович 
2009: 20]. Наразі набуває рельєфності маркер інтертекстуальної алюзії до 
прототексту, що прирощує до смислового поля роману істотні пласти 
змістового потенціалу сакральних християнських текстів і, здебільшого, 
історії християнства. Актуальні значення наразі генеруються корелятом, який 
містить визначення цинцарів – основних учасників християнізації на 
балканських землях [Ћоровић 2001: 133]. Відтак, увиразнена особистість Бакі в 
контексті християнської традиції акумулює в його образі смисл звернення до 
релігії через актуалізацію прийняття християнства. Цей акцент стає чіткішим 
у співвіднесенні з образним змістом метафоричного позначення 
інтелектуальних уподобань Бакі. Мистецтвознавець за освітою і початковим 
напрямом професійних зацікавлень, пов’язаних із проблемою давнього 
мистецтва [Пролданович 2009: 59], він конкретизує свої уподобання, 
переорієнтовує їх – зосереджується на підготовці «роботи про образ Бога» 
[Ibid.: 61]. Сконцентрованість уваги персонажа на сакральній темі показна для 
осмислення звернення до релігії на рівні конструктивного принципу твору. 

Наведена ознака образу Бакі, що, зі свого боку, задає тональність 
смислового звучання симбіотичного фрагмента і його резонаторів у масштабі 
всього роману, може потрактовуватися як індикатор гіпертекстуальної 
ефективності смислотворення іншого маркера роману, інтегрованого в 
суміжний із полем протагоніста образний простір – персонажа, в чиєму 
«тексті» передбачається пояснення, а подекуди й посилення зазначеного 
мотиву. Йдеться про Йована на прізвисько Джей-Джей – приятеля Бакі – 
підкорювача однієї з трьох пар найшвидших і найточніших барабанних 
паличок белградського рок-н-ролу вісімдесятих із особливою сюжетною 
долею. Він грав по різних гуртах, а потім тихо зник – після того, як 
несподівано відкрив для себе правоставну традицію. «Його перетворення 
закінчилось відходом у монастир <…> де після послушницького терміну він 
став отцем Йоасафом. Кілька років потому, кажуть, пішов <…> у 
самітницьку келію» в скелях Афона, де його – «в безперервній розмові з 
Богом» – не перериватиме нічий прихід [Ibid.: 32].  

Увиразнений «текстом» даного образу смисл звернення до православ’я 
може додатково розгорнутися в семантичній перспективі генерованого в ньому 
іншого міжтекстового маркера, позначеного хресним ім’ям персонажа, що 
алюзійно активує його очевидний корелят у сфері християнських сакральних 
книг. Відповідно, у структурі даної симбіотичної конструкції простежується 
актуалізація іншої – алюзійної, наразі інтертекстуальної лінії. Ознака образу 
демонструє очевидну міжтекстову дієвість, у якій спроможна набути статусу 
маркера міжтекстових зв’язків іншого типу – власне інтертекстуальних, і цим 
визначити інший, наступний рівень симбіотичної конструкції. 

Відтак, у модифікації даної симбіотичної системи, за автономною 
типізацією, досягається ефективність інтертекстуальних сигналів. Вони 
виявляють очевидну схильність до несимультанного гіпертекстуального 
відсилкового співвідношення між собою і в його реалізації демонструють 
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принципову ефективність із взаємопосилювальним смисловим ефектом, що в 
результаті бінарного механізму реалізації утворює дворівневу конфігурацію, 
яка, відтак, набуває нелінійного характеру. У її смислотворенні 
загальноприйнятий у релігійній сфері зміст прототекстового корелята 
дозволяє актуалізувати значення, пов’язані з долею одноіменного прототипу. 
Відомий у дискурсах кількох давніх релігій (щоправда – під іншими, але 
подібними іменами) він виступає як архетип навернення до віри [Шутић 
2000: 148–152], чий значеннєвий еквівалент і транслюється в романі 
М. Продановича через маркер образу Йована-Йоасафа. 

Для формосмислу симбіотичної моделі набуває значення тип актуального 
прототексту. І. Арнольд наголошувала на існуванні текстів, (Ю. Караулов 
називає їх прецедентними), що відлунюють знову і знову протягом багатьох 
століть, безперечну першість серед яких традиційно посідають «тексти» 
різних релігій [Арнольд 2014: 365]. У потенціалі даних феноменів, для 
оптимального висвітлення порушеного питання, важливо відзначити 
виділену Ж. Дерріда й емпірично підсумовану Й. Ахметагич на матеріалі 
постмодерної сербської прози їхню властивість функціонувати в якості 
постійного інтертексту, завдяки чому алюзії з релігійною підосновою 
сприяють створенню смислового «універсуму» [Ахметагић 2006: 9]. 

Із масиву аналогізованих смислів, увиразнених у сукупній потужності 
активних маркерів, селективно формується об’ємніша лінія, що уможливлює 
вияскравлення універсальності ситуації навернення до віри й дозволяє 
збільшити її масштабування у вимірі мотивів роману. 

І якщо в загальному для «Саду у Венеції» досвіді зверненням до 
релігійного прототекстового матеріалу – інтертекстуальним апелюванням до 
релігійного християнського дискурсу – лише декларується актуальність його 
концептів для семантичної сфери роману, то симбіотичними моделями з 
інтегрованих значень акумулюється посутній смисловий потенціал широкого 
діапазону актуалізованого в романі «текстового» масиву сакральної сфери, а 
також принципово постулюється категорія віри в явленій міжтекстовою 
поетикою амплітуді людської екзистенції. 

Наведений напрям смислоруху міжтекстової симбіотичної системи, своєю 
чергою, деталізується й масштабується в несинкретичному ситуативному 
сполученні міжтекстово прирощеного значення з відтвореним у тексті 
метафоричним образним позначенням поняття традиційних народних вірувань, 
відтвореним у суміжному для образу Бакі іншому художньому просторі – його 
подруги Дори. У неї, археолога за фахом, Бакі знаходить особливу теку з 
написом «народні вірування», що декларується як «частина спільної культури. Те 
всі знають… І книг не потрібно…» [Проданович 2009: 4]. 

Потребує наголошення й універсальний зв’язок актуалізованих категорій 
зі змістом одного з планів прототексту, власне, історії. За перебігом подій, 
основним внеском релігії, зокрема християнської, у розвиток людства 
вважаються етичні постулати, які в окремих національно-етнічних 
дискурсах названі ізофункціональними законам буття [Ребић 2004: 18–19], і 
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міцно вкорінилися в суспільній практиці того народу, до чиєї літератури 
належить роман «Сад у Венеції». 

Відповідно, в даній кількарівневій симбіотичній конструкції, 
змодельованій паралельною послідовною актуалізацією корелятів 
однотипних інтертекстуальних маркерів, чиї результати на наступному 
етапі вже гіпертекстуально кореспондують між собою, виникає змога 
простежити, як розглянуті інтертекстуально марковані образні одиниці 
роману в поєднанні з формосмисловими відповідниками гіпертекстуальності 
окреслюють суцільний смисловий план декларування когнітивного виміру 
категорій релігії і віри в контексті етичного канону.  

Таким чином, у романі М. Продановича «Сад у Венеції» слід вирізнити 
досвід ефективності лінійних і нелінійних конструкцій міжтекстових зв’язків 
дворівневої структури і кількарівневої, за принципом суми дворівневих. 
Лінійні двокомпонентні моделі з послідовним сполученням, побудовані за 
типом актуалізації «один від іншого», реалізуються активністю поєднання 
алюзійної форми інтертекстуального, гіпертекстуального типу 
міжтекстових зв’язків, коли в прототексті, актуалізованому міжтекстовою 
алюзією, розпізнається маркер відсилки до іншого «тексту», а також 
фінальною активністю гіпертекстуальності з неускладненою єднальною 
активністю і метатекстуальності з наскрізною інтегрувальною функцією її 
смислового результату й варіантом ситуативного утворення параболічної 
логічної траєкторії – з ними увиразнюються симбіотичні конструкції 
нелінійного типу. Активоване їхніми маркерами з роману і транспортоване 
прототекстовими корелятами значеннєве наповнення в симбіотично 
поєднаній комбінації «Саду у Венеції» дозволяє виокремити когерентні 
смислові модуляції, задані сенсом позиціонування категорій віри та 
патріотизму й постулювання пріоритету етичних концептем із-поміж 
відображених у творі екзистенціалів. 

 
 

4.3.  Метатекстуальність у міжтекстовому симбіозі: формальні та 
смислові метаморфози 

 
 

В аспекті стратегій компаративістики принципова актуальність 
оригінальної міжтекстовості в романі «Сад у Венеції» співвідносна з 
гіпертекстуально увиразненим образним простором італійського міста, 
інтенсивно наголошеним етичними філософськими акцентами, генерується 
метатекстуальним типом зв’язків – його формою полемізування, що набуває 
атрибутивних ознак симбіозу завдяки відповідним стратегіям міжтекстовості 
образним якостям одного з антагоністів полеміки. У загальній образній схемі 
сигналом для метатекстуальності стає функціональна активність протагоніста 
роману, мистецтвознавця Бакі. У сюжетно-фабульному вимірі він опонує 
смислам міжтекстово увиразнених у романі категорій, детермінованих 
поведінковою або наративною парадигмою, денотати кожного з яких, зі свого 
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боку, виступають міжтекстовими маркерами – компонентами, що мають 
міжтекстові аналоги. У теоретичній платформі концепції Ж. Женетта вони 
передбачають обов’язкову актуалізацію значеннєвого потенціалу своїх 
прототекстів [Женетт 1982] в інтертекстуальному прирощенні смислових 
полів. Саме цей механізм, власне, й мобілізує прототекстуальні значеннєві 
відповідники у функції інтекстових корелятів, а загальній моделі надає статус 
комплексного – симбіотичного міжтекстового явища, яке, відповідно до його 
глобального полемічного характеру, набуває визначення саме в берегах 
метатекстуальної конструкції. 

Ключовий «текст», який охоплює результати смислової актуалізації 
міжтекстових маркерів та їхніх атрибутів меншого масштабу, а також організує 
формосмислову систему метатекстуальної полеміки твору М. Продановича, 
визначається категорією еміграції, яка, за спостереженням Г. Сиваченко, 
вважається своєрідним топосом світової літератури [Сиваченко 2011: 158].  

У зв’язку з накресленням діапазону прототекстових корелятів топосу 
еміграції і їхньої компонентності, роману «Сад у Венеції» притаманний 
континуїтет семантичної активності реального історичного дискурсу, який, 
поряд із форматом гіпертекстуальності, простежується також у 
метатекстуальному вимірі твору. Для позначення основних ситуативно 
актуальних смислових інгредієнтів, зважаючи як на можливу міру впливу 
суспільно-політичних явищ на світогляд автора, так і на сербську 
національну та світову практику їхнього відображення в літературі, доцільно 
звернутися до історичних [Історія… 2003: 523–526; Ћоровић 2001: 767–770], 
політологічних [Kecmanović 1986] і культурологічних [Јеротић 2007: 58] 
чинників їхнього формування. У діахронічній ретроспективі, на різних 
історичних етапах, політична ситуація на сербських землях формувалася 
доволі несприятливо, а почасти й загрозливо для державного суверенітету, 
національного й суспільного ідентитету сербського народу, внаслідок чого 
особливої гостроти набувало питання еміграції, відоме в сербському 
гуманітарному дискурсі під синонімічним поняттям «переселення». Воно не 
втратило своєї актуальності й наприкінці другого тисячоліття, коли Сербія 
зазнала політичних санкцій, бомбардувань, впливу економічного ембарго. А 
отже, спричинена суспільно-політичними ризиками або несвободою, втеча з 
країни, як відомо, виявилася невипадковим змістовим мотивом у різних 
напрямах духовної сфери сербської культури, зокрема в літературі. Себто 
набуває особливої мотивації «інтекстова» корелятивність образної ситуації, 
якою в романі розширюється панорама суспільного життя змальованої в 
ньому країни, де звідусіль «лунали безкінечні розмови про політику дня, про 
війну, історичну долю народу… А поза тими вербальними кулісами завжди 
дрімала тема тем – виїзд» [Проданович 2009: 61].      

З огляду на здатність еміграційного «тексту» генерувати декілька 
значеннєвих домінант компаративістична практика оперує суттєвою 
можливістю увиразнення сукупного потенціалу метатекстуальності в 
загальному змістовому полі роману М. Продановича. У спостереженнях над 
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проблемою еміграції з’ясовується, що еміграція дає «поштовх до переоцінки 
цінностей» і, певною мірою, «руйнує звичний світ усталених вартостей 
емігранта, проте також будує нову візію» [Сиваченко 2011: 158]. 

Наведеним зауваженням створюється важлива логіко-теоретична 
інтенція для увиразнення акцентів смислової сфери роману «Сад у Венеції» 
–  номінування двох важливих напрямів, чиє значеннєве наповнення 
позначене висвітленням етико-особистісної спричиненості еміграції і, крім 
того, її гіпотетичного результату. Дані напрями набувають особливого 
значення, оскільки окреслені ними значеннєві площини містять полемічні 
тези з міжтекстовою природою, іншими словами – увиразнюють 
метатекстуальні індикатори роману. 

Зазначеним акцентам у романі підпорядковані метатекстуальні, полемічні 
схеми, реалізовані у формосмислових сферах протагоніста роману, Бакі, що, за 
власним зізнанням, навіть в уявних мандрах, у мріях про небачені красиві 
міста, завжди прагнув до рідного Белграда [Проданович 2009: 10] і двох його 
подруг, кожна з яких, за перебігом сюжетних подій, у різний час стає 
емігранткою, що, по суті, набуває ваги одного з вирішальних міжтекстових 
сигналів. Фабульно-наративною опозицією образу Бакі до кожної з них, 
власне, й формується метатекстуальна полеміка з протиставленням 
метафоризованих героєм етичних орієнтирів конотативним акцентам втіленого 
героїнями еміграційного «тексту». Зі свого боку, позиція протагоніста позначає 
як комплексне, так і окреме заперечення різних атрибутів кожного з 
міжтекстових маркерів. Нелінійний силогізм такого заперечення засвідчує 
практику міжтекстового утворення багаторівневості полемічних схем.  

Залежно від форми опонування, метатекстуальність у романі «Сад у 
Венеції» демонструє структурну й змістову своєрідність. 

Виходячи з методологічної обумовленості пріоритету смислового критерію 
порівняно з формально-сюжетним, у хронології висвітлення міжтекстової 
поетикальної градієнти роману, зауважимо передусім на прихованій, 
імпліцитній полеміці, яка відіграє важливу смислоутворювальну роль. 

У художньому просторі роману даний фрагмент усієї полемічної схеми 
реалізується перехресними наративними й сюжетно-фабульними лініями Бакі 
та його подруги Дори. У цій конфігурації полемічну парадигму започатковує 
саме Дора, яка у своїх буденних міркуваннях, посилаючись на «спільну 
культуру», або, як зауважує автор, «у світлі забобонів» [Ibid.: 100], докоряє 
героєві за пошкоджені дзеркала, пророкуючи йому «чотирнадцять років 
нещасть». У відповіді Бакі звучить спроба оскаржити репліку героїні, якою 
формально підтримується діалог і накреслюється перспектива розвитку його 
характеру саме у полемічному руслі: «Не я розбив ті дзеркала», – протестує 
він. Реакція Дори визначена фаталістичною переконаністю, ніби це не 
приносить порятунку і лиха доля переслідує тих, хто з розбитими дзеркалами 
живе – лише позбувшись їх, можна покращити становище [Ibid.: 4].  

На відміну від даного створення смислового забарвлення протиставності, 
власне полеміка, з увиразненням модального оператора, що надає діалогу 
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відповідного значення, розгортається в іншому комунікативному форматі 
поетики, який виходить за наративні межі репліки. Персонаж не заперечує слів 
героїні, залишивши їх без відповіді, і вербальний план полеміки залишається 
неактуалізованим. Натомість його смисл інтенсивніше формується на 
сюжетно-подієвому рівні, реалізується не у вербальному, а в поведінковому 
матеріалі, який симптоматично орієнтує на відповідну конотацію. Бакі не 
суперечить, але й не змінює ситуацію – свідомо не виправляє того, що вимагає 
змінити Дора. «Я б міг змиритись», – підсумовує він у внутрішньому монолозі 
характер епізоду, в якому модальний оператор орієнтує на прочитання в 
сюжетному минулому саме можливості – «не реальності». Логічною 
траєкторією цієї модальності, що відображає вибір Бакі, який «не змирився», 
не погодився з проблемним припущенням героїні, власне, й генерується в 
ініційованій метатекстуальній лінії опорний опозиційний смисловий постулат.  

У цій площині секундарними сигналами міжтекстових зв’язків можна вважати 
декларовані в тексті «допотопні скрипти», з якими працює греоїня і на які 
посилається у спробі підтвердити правомірність свого фаталізму. Вони дозволяють 
прогнозувати у форматі цього прототексту вагомий пласт споконвічної народної 
мудрості. Але семантичний аспект метатекстуальної конструкції, до якого вони 
інтегрують це значення, виявляється складнішим: у полеміці, якою позначена 
конотація образу героїні, може передбачатися спрямованість не проти них, а проти 
неканонічного ставлення до їхнього багатства. 

Автор вписує в художній простір роману й допоміжні, прирощені зі змісту 
прототексту, значеннєві константи, які формують конотацію характеру героїні і 
в даному епізоді увиразнюють саму полеміку. За декларованою автором 
полемічною протиставністю, авторські орієнтири створюють смисловий 
результат за механізмом «дій від супротивного». Можна відзначити, що 
письменник у метатекстуальному активуванні змісту прототекстів віри і 
вірувань, поряд із притаманною їм винятковістю джерел людської екзистенції, 
очевидно залучає до міжтекстової схеми й інший аспект. У світлі 
компромісного підходу щодо врахування прагнень релігійних інституцій 
потіснити ментальний ареал вірувань, здебільшого, язичницьких, а також 
історично сформованої практики неоднозначності їх взаємного позиціонування 
[Јеротић 2007: 22–24], у тексті можна простежити гіпотетичне декларування 
ізоморфізму релігійного канону, народних вірувань і дискурсу міфології, чий 
програмний постулат спрямовується проти етичної деструкції. Інтелектуальна 
індиферентність героїні до цих застережень, зі свого боку, контрастно 
інтенсифікує в конотації її характеру певну незрілість, яка може не втримати 
людину від помилок у прийнятті доленосних рішень. Від значеннєвого 
результату зазначених секундарних метатекстуальних маркерів основна 
смислова лінія успадковує морально-етичні орієнтири, які, будучи полемічними 
для героїні, біполярно позиціонуються в загальній смисловій сфері роману. 

У смислоутворювальному потенціалі даного фрагмента метатекстуальної 
схеми, у руслі пріоритетів авторської позиції, необхідно враховувати також 
передбачений змістом міжтекстового корелята, відображений у прототексті 
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реальний досвід сприйняття явища, яке кореспондує з денотатом. Так, у 
дослідженнях функціональності психоаналітичного аспекту в мистецтві 
Л. Виготський [Vigotski 1975: 103] посилається на практику наукового 
осмислення середньовічної європейської культури, де на прикладі історично 
відомого «полювання на відьом», формулюється теза, актуальна для можливого 
смислового увиразнення ситуації роману М. Продановича. У цій тезі визначається 
соціальний тип із основоположними для нього відвертим невіглаством, яке у 
своїх суспільних спостереженнях М. Проданович називає «неуцтвом» [Розмова 
2008: 92] і певною інтелектуальною незрілістю, що, в даному випадку, 
кореспондує з конотацією характеру героїні – продукує страх [Гофф ле 1992]. 
Наведена позиція, своєю чергою, дає підстави припустити в метатекстуальній 
ефективності актуалізацію модусу страху у функції діалектичного атрибута 
смислових результатів прототексту еміграції [Білик ІІ 2012]. 

 Нарізний план, продуктивний для програмного смислотворення, 
розбудовується в міжтекстовому потенціалі змістового наповнення категорії 
страху, сформованого у візантійській культурній традиції. Його актуальність 
у дослідженні творчого матеріалу М. Продановича має амбівалентну – і 
об’єктивну, і суб’єктивну мотивацію. Безперечну переконливість, у цьому 
випадку, засвідчують спостереження над історією сербської культури 
Й. Деретича, в яких відображена знакова роль сформованої Візантійською 
імперією світоглядної, суспільно-політичної, мистецької моделі у віковому 
формуванні національної сербської ментальної і культурної скарбниці 
[Деретић 2001: 49–121]. Між тим, принциповий особистісний фактор 
декларує сам письменник, який в одному з інтерв’ю визнає, що під впливом 
батька-художника, професора Белградської академії мистецтв, із раннього 
дитинства в нього сформувалася прихильність щодо творчості візантійського 
кола, того, яке Сербія розділяє з Україною [Розмова 2008: 73]. 

У прототекстовому визначенні значеннєвого діапазону концепту страху 
потрібно звернутися до досвіду візантологічних розвідок Р. Радича, де 
продемонстровані важливі узагальнення у визначенні ролі, яку відчуття, 
давніше за людський рід, відіграє в долях індивіда і соціуму. Учений 
зауважує, що побоюваннями різної інтенсивності супроводжується будь-яка 
людська діяльність і постійний діалог зі страхом «ведуть» не лише одинаки, а 
й цілі народи. Між тим, всюдисущий феномен страху зазнав самостійного 
типологічного висвітлення у гносеологічному дискурсі однієї з найзначніших 
цивілізацій в історії світової культури. У Візантії поміж визначених 
універсальних категорій, поряд із «позитивним страхом», аналогічним до 
самозбереження, постулюється й деструктивний страх перед майбутніми 
подіями, перед змінами, перед неуспіхом у справі із принциповою заувагою з 
приводу його загальної спричиненості небезпекою або загрозою [Радић І 
2000: 9-20], що продуктивно для значеннєвого анаболізму в метатекстуальній 
змістовності роману М. Продановича.   

Відповідно, за концепцією міжтекстових зв’язків, у інтегрованому значенні, 
в руслі континуїтету змістової результативності суспільно-політичного плану, 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 216 

розгортається зміст еміграційного «тексту», в якому намічається смисловий 
сегмент, визначений категорією страху. У культурологічному дискурсі його 
аналогія проілюстрована практикою мотивування саме страхом будь-якого 
тривалого віддалення від рідної землі [Јеротић 2007: 74]. 

Увиразнений у міжтекстових зв’язках смисл набуває функціональності не 
лише в ситуації ілюстрування згаданої градієнти Дориного характеру. 
Важливо, що ним накреслюється й пункт подальшої траєкторії смислоруху 
метатекстуальної ситуації – декларується в образі Дори морально-етичний 
план, який дозволяє припустити ймовірність еміграції-втечі, і навіть вважати 
цю подію художньої дійсності закономірною для неї. Крім того, продукована 
міжтекстовою активністю конотативна виразність периферійних ознак 
смислового поля образу Дори метафорично посилюється змалюванням 
характерів її друзів, чия позірна веселість має «тінь побоювання» з відчуттям, 
ніби «з якогось закутка свідомості тисне страх» [Проданович 2009: 100].  

Зі свого боку, наративний експліцитний компонент даної 
метатекстуальної конструкції втілюється в діалозі Бакі та Дори, яка умовляє 
його емігрувати разом: «Минулої осені ми вигреблись, але тепер – все, каюк. 
Мої у фірмі почали пакувати речі. Будуть бомбардування… Іще не пізно… 
Для тебе це оформлялось би за пришвидшеною процедурою». Відтак, у її 
образі посилюється ознака людини, що думала лише про те, аби швидше 
закінчити університет і зникнути в будь-якій іншій країні, готовій «прийняти 
її диплом <…> І майже не залишала простору для будь-якого іншого 
рішення» [Ibid.: 11]. Полемічною реплікою Бакі, оприявленою в даному 
образному матеріалі, конкретизується одна зі смислових домінант, розкрита 
прирощенням значення, вивільненого із суспільно-політичного прототексту 
еміграції: «Напевно, хтось повинен лишитись, аби погасити світло» [Ibid.: 
101]. Даним образним моментом утворюється кульмінація полеміки, яка 
надалі в романі набуває формального посилення. Автор позиціонує її у 
фіналі твору, коли персонаж подумки повертається до умовної можливості 
погодитися з позицією Дори – «замінити побиті дзеркала у квартирі» [Ibid.: 
102] – і, відповідно, докорінно змінити полемічний вектор діалогу – але, 
зрештою, таки залишає все без змін, остаточно підтримавши полемічний 
характер ситуації. Комплексом згаданого фрагмента і попереднього 
образного епізода накреслюється завершена логічна перспектива, в якій на 
фінальному етапі розбудови метатекстуальної схеми підтверджується 
спрямування полеміки – через смисли етичних координат готовності до втечі 
– саме до «тексту» еміграції. Важливо, що в обрисах даної смислової 
конфігурації міжтекстових зв’язків виникає своєрідна організаційна 
асиметрія, яка інтонаційно посилює виражальний ефект позиції Бакі, 
акцентує перевагу її смислу.  Нею утворюється завершений семантичний 
сегмент усього метатекстуального комплексу. Для його подальшого 
окреслення необхідно наголосити на принциповій смислотворчій потужності 
атрибутів метатекстуального маркера. Зі структурно-семантичної точки зору 
в міжтекстовій схемі кожен такий атрибут, що світоглядно не приймається 
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протагоністом, – і забобонна лякливість героїні, і її спричинена страхом 
еміграція – прирощується потенціалом прототексту, в якому одну з основних 
організаційних функцій і виконує модус страху. 

Зазначена в романі М. Продановича смислова норма варіюється 
культурологічними аналогіями, приміром, у працях В. Єротича, який 
доповнив практику визначення глобального страху еміграції і його 
принципової здатності виступити типовим зразком як суб’єктивно-
психологічного, так і соціального проявів [Јеротић 2007: 74]. Окресленою 
спільністю образної і наукової логіки уможливлюється прочитання 
реалізованого у метатекстуальній схемі топосу еміграції у смислі соціально-
поведінкового модусу страху, яким спричиняються відповідні вчинки героїв 
роману М. Продановича. У механізмі даної реляції увиразнюються нюанси 
розглянутого фрагмента метатекстуальності роману. З позиції формально 
організаційної категорії полеміки, «текстом» еміграції реалізується смислова 
інтерференція, за чиїм перерозподілом полемічне заперечення відповідних 
сюжетних дій переспрямовується проти їх мотивації або причини. Страх 
опиняється у фокусі пучка полемічних ліній, що робить його основним 
предметом процесу полеміки і її семантичного результату. 

Цілісність окресленого силогізму замикає оперативні значення даного 
фрагмента метатекстуальної конструкції в загальний ключовий смисловий 
постулат, де прочитується прецедент особистісного неприйняття еміграції-
втечі та її психологічного мотиву – страху. У зв’язку з цим варто вважати 
особливо ефективним міжтекстовий смисловий потенціал категорії страху з 
її позиціонуванням в епіцентрі увиразненого нею у смисловій сфері роману 
суттєвого плану людської екзистенції.  

 Таким чином, у метатекстуальній поетиці роману з апелюванням до 
міжтекстових корелятів топосу еміграції-втечі, співвіднесених із концептом 
страху, формується складна багаторівнева формосмислова конструкція, 
результативна у створенні особливого контрастивного екзистенційного зрізу 
«Саду у Венеції». Її увиразнення в творі М. Продановича посилюється 
ізоморфізмом із характерною рисою романного жанру в європейському 
літературному дискурсі, яку намітив М. Кундера, а згодом підтримав 
Н. Ковач [Ковач 1991: 8] у розумінні суті мистецтва роману, на відміну від 
своєрідної сповіді автора й дослідження дійсності, саме в осягненні 
людського буття, в людській екзистенції, що постулюється в 
літературознавстві як програмна типологічна ознака цього жанру.     

У романі слід розпізнати й специфічну модуляцію мотиву еміграції, для якої 
важливу смислоутворювальну роль відіграє значеннєва композиція, 
актуалізована ситуацією відкритої, експліцитної полеміки. Вона реалізується 
опозицією «текстів» образу Бакі та концепту еміграції, який природою свого 
надзвичайно змістовного суспільно-політичного аспекту, демонструє смисловий 
потенціал у функції прототексту для ефективного міжтекстового збагачення 
інших образних аналогів, зокрема тих, які демонструє інший фрагмент 
метатекстуальної конструкції роману М. Продановича «Сад у Венеції». 
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До еміграційного «тексту» смислорух полемічного конструкта 
спрямовується й багатозначним різноспрямованим метатекстуальним 
маркером «Саду у Венеції». В образному матеріалі роману такої векторної 
функції набуває постать іншої подруги Бакі – Марселіни, або Ліни. За 
перебігом сюжетних подій, вона виїхала з країни і на момент випадкової 
зустрічі під час відрядження у Венеції зберігає статус емігрантки, що 
виокремлює в її смисловому полі, передусім, аспект результату еміграції, 
очевидної метафори її можливого фіналу.  

В уточненні механізму взаємопосилення принципову методологічну роль 
відіграє спостереження А. Татаренко щодо притаманної сербському 
постмодерному роману семантизації форми [Татаренко 2010: 263–392]. Її 
аналогії в іншому форматі – комбінаторики компонентів внутрішньої форми 
твору – власне, й розкриваються у даному фрагменті полемічної схеми: 
йдеться про смислову конфігурацію, визначену характером героїні, його 
конотацією і відповідною лінією в полемічній схемі.  

У вимірах формосмислу «Саду у Венеції» полеміка починає розгортатися в 
суто наративному руслі – саме в ньому відбувається вербалізація її вихідного 
постулату. З ним пов’язане декларування примату традиційних етичних 
орієнтирів, що переконливо ілюструє одна з ключових ситуацій – звернення 
Бакі до Ліни – жінки, яку він кохав у молоді роки. Після згасання їхніх 
стосунків, невдалих спроб героїні знайти себе в музичній творчості вона 
емігрувала за кордон і тривалий час перебувала в просторі іншої світоглядної 
системи. «Що ж сталося? – запитує Бакі у героїні. – З тобою, з нами, з твоєю 
здатністю розбиратися в речах… Куди зникла духовність?.. Твій текст – <…> 
один обережний і «політкоректний» слалом між усім важливим, що визначає 
світ, <…> наші життя. <…> Обставини – це не виправдання для гнучкості… 
Ти скажеш, що все це навігація у світі, який не розуміє субтильної 
дотепності… Але хіба хтось може змусити тебе пристосовуватися?» 
[Проданович 2009, 94–95]. Очевидна полемічність даної образної інстанції 
демонструє важливу особливість, здатну відіграти знаково-іконічну роль для 
увиразнення її смислового акценту: при її експліцитності, вербалізованості за 
формою, вона має монопланову схему, оскільки реалізована одним оповідачем. 
У фрагменті представлені тексти фраз Ліни – опонента в дискусії з Бакі, між 
тим, у наративному форматі вони реалізовані поза її участю – переповідною 
технікою в оповідній лінії самого персонажа. 

У загальному смислі монопланової схеми простежується розвиток іншого 
рівня розбудови даного фрагмента метатекстуальної конструкції, узгоджений 
із її своєрідним – частково наративним – оформленням. Так, образний план 
протагоніста містить уточнення, ніби вже в еміграції, яка хронологічно 
збігається з першою хвилею військових дій на її батьківщині, Ліна 
намагається підтримувати спілкування з ним, продовжує, так звану, 
еміграційну «полеміку». Вона надсилає йому запрошення на наукову 
конференцію за його фахом – по суті, формальну пропозицію виїхати з 
країни. У контексті об’єктивних (запізнення запрошення) і суб’єктивних 
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причин (відмова від гасла «мета виправдовує засоби») цей поведінково-
симптоматичний момент метатекстуально комбінується [Білик ІІ 2013] з 
рівнозначною, цілком передбачуваною – полемічною реакцією: Бакі 
залишається у скутому санкціями рідному Белграді. 

На цьому етапі смислоруху метатекстуальна полеміка виразніше 
орієнтується на матеріал, а не лише на результат смислотворення, позначений, 
у даному випадку, принциповою особливістю. Йдеться про задану в межах 
полеміки марковану в образі позбавленість «голосу» – власної можливості 
реалізації її учасниці – в якій прочитується максима сутнісного наповнення 
образу Ліни, організаційного з-поміж операторів полемічної модальності. З 
одного боку, з’являються підстави осмислювати його винятково як «текст», 
від чиєї генетичної природи, власне, образ дефінітивно успадковує певні 
функціональні обмеження: поряд із динамічною змістовністю й 
виражальністю він має сталу форму, демонструє нестачу варіативності, 
сформованої в образному полі сюжетної лінії долі, яка лишається незмінною в 
усіх спробах не лише переграти, а й переосмислити її. 

З іншого боку, наведена якість образу передбачає алюзійну актуалізацію 
деяких категорій, стверджених постмодерністським дискурсом, що розвиває 
його декларування у статусі прототексту. Суттєву роль відіграє сенс 
неодмінного критерію структуралізму, охопленого постмодерною практикою. 
Розроблений Ж. Дельозом, а згодом Ж. Лаканом у форматі «порожньої 
клітинки», наведений критерій набув смислової домінанти феномена, якому 
притаманно знаходитися там, де його немає і навпаки – не бути там, де його 
шукають, між тим, залишившись прихованим, а не просто відсутнім на 
своєму місці  [Новейший… 2007: 408]. У наведеному характері реалії 
безпомилково вгадується виписаний у наративному полі нюанс образу Ліни: 
вона семантично активна в оповідних площинах інших персонажів, проте 
позбавлена власного, автономного наративного оприявлення, що посилюється 
і її опосередковано-переповідною, неособистою участю в полемічній схемі. 
Для деталізування смислу метатекстуальної конструкції необхідно звернути 
увагу на відзначене Ж. Дельозом диференційне відношення, й певне 
аналогізування феномена «порожньої клітинки» з іншим поняттям філософії 
постмодерну, так званим «нульовоим ступенем» [Ibid.]. Уведений данським 
глоссематиком В. Брендалем, у постмодерністському світогляді він усталився 
на позначення семантично нейтралізованого члена будь-якої опозиції, 
пов’язаного з ідеєю присутності [Ibid.: 368]. Алюзія і до нього міститься в 
наративно зредукованому образі Ліни. Із вивільненим значенням, за 
аналогією, до смислової лінії полеміки (в її частині забарвлення втіленої 
Ліною тези про перевагу еміграції) інтегрується і розвинений конотативною 
семіотикою Р. Барта мотив функціонування «нульового ступеня» в його 
спричиненості «об’єктом зникнення», стосовно якого найчастіше 
проявляється «прагнення до заперечення» [Ibid.: 369-370]. У такий спосіб 
міжтекстова активність дозволяє вирізнити в образі Ліни, увиразненому 
прототекстом еміграції, імперативно задану опцію об’єкта заперечення, що 
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аксіоматично надає їй, відповідно, статусу нульового ступеня полеміки, 
співрозмовника в слабкій евристичній позиції. За аналогією до осмислення 
Ж. Дельозом «вічного двигуна» [Ibid.: 408], даною супозицією забезпечується 
безперервна, постійна актуальність пов’язаної з цим образом системи смислів. 

Саме ці вивільнені значення єднаються в конфігурацію всього сегмента 
прототексту, узагальнену сумнівністю еміграції. Із метатекстуальною 
адаптацією ці домінанти в романі аплікуються в ситуативні модуси еміграції, 
показові для формування сутнісного смислового плану. В ньому 
накреслюється вищезгаданий аспектуальний напрям полемічної схеми – 
власне, предмет дискусії, корельований із ідеєю «Саду у Венеції». 

Увиразненню актуалізованого в романі сенсу цього міжтекстового 
комплексу сприяє виокремлення смислової формули, до змісту якої входить 
ієрархічний механізм значеннєвих зв’язків і впливів, на яких вибудовується 
метатекстуальна система формосмислу образів Бакі та Ліни, збагачена 
потенціалами їхніх прототекстових корелятів. У такому випадку основа 
механізму метатекстуального семіозису поліфонійної дискусії між 
персонажами формується чисельними індикаторами з метатекстуальним 
потенціалом, конденсованими у площині міжтекстового маркера емігрантської 
домінанти образу Ліни. Його прямо або метафорично-опосередковано 
позначають концептуальні атрибути «тексту» еміграції. Очевидна міжтекстова 
маркованість передбачає неодмінне виділення значень їхніх міжтекстових 
корелятів із прототексту еміграції, сформованого в культурологічній або 
суспільно-політичній сфері, й у реверсному порядку – інтегрування цих 
значень до формосмислу образу. Така позиційність симптоматичних 
смислотворчих результатів активності поняттєвих атрибутів міжтекстового 
маркера роману – категорії еміграції – набуває посиленої виражальності й у 
результаті дає змогу збагатити еквівалентними значеннями еміграційного 
прототексту зміст предмета полеміки й увиразнити її смислову сферу загалом.  

На наступному логічному етапі прирощені значення міжтекстових 
індикаторів, співвіднесених із атрибутами еміграції за полемічним критерієм, 
інтегруються до метатекстуальної схеми у форматі образу Марселіни – 
семантично маркованого концептом еміграції – до тієї міри, яка дозволяє 
вважати поняття еміграції організаційною категорією смислової 
інтерпретації цього образу і передумовою гіпотетичного метафоричного 
уособлення Ліною еміграції та емігрантки. Адже героїня залишила країну 
свідомо, не в стані афекту, не в скрутний момент і не за умов потреби 
елементарного виживання, а коли все було «пристойно», задовго до того, як 
еміграція стала масовим явищем, себто, за визначенням Бакі – «проміняла» 
Белград «серед перших» [Проданович 2009: 31]. 

Смислова конфігурація певної групи атрибутів метатекстуального 
маркера образу Ліни, позначеного концептом еміграції. Типізація наразі 
пов’язана із зауваженням щодо зміни Ліною вітчизняного прізвища Девелич 
метафоричною парцеляцією на французький кшталт, коли частини утворили 
варіант «Де Велич» [Ibid.: 55], вочевидь рівнозначним прагненню «втекти від 
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власного прізвища» [Ibid.: 94]. Подібний тип мислення не був притаманним 
характеру героїні в доеміграційний сюжетний період його формування. 
Відтак наведена трансформація безпосередньо декларує в образі героїні 
принципову схильності до контрарної змінності.  

Із позиції даної метатекстуальної ситуації вагомий багатоаспектний 
ментально-інтелектуальний план селекції значень, придатних до 
кооптування, знову намічається у змісті еміграційного прототексту. 
Доцільному значеннєвому окресленню наразі сприяють праці Г. Сиваченко, 
які дають змогу алюзійно співвіднести його з проблемою меншовартості й 
«кризою свідомості» [Сиваченко 2011: 167]. Характеристика такої ситуації 
деталізується також у В. Єротича. За його спостереженнями, пов’язані з 
еміграцією психічні зміни можуть бути хворобливими, невротичними і, 
врешті-решт, деструктивними [Јеротић 2007: 73] для особистості емігранта. 
Їхніми ілюстраціями рясніє, приміром, мистецька практика Е. Гемінґвея, 
М. Црнянського, В. Набокова.  

Інший комплекс атрибутів еміграційного міжтекстового маркера, як, 
власне, й у фрагменті, організованому метатекстуальним відношенням 
«текстів» Бакі та Дори, так само спрямовує смисловий вектор полеміки в полі 
образу Ліни до означення в ньому перманентних проявів модусу страху. У 
художній дійсності це відчуття лежить в основі однієї з професійних вершин 
Ліни – організованого нею мистецького перформансу (а також специфічної 
вистави англійського ексцентрика, де вона тепер стає дійовою особою). І крім 
того, саме страх потрапляє до однієї з основних тем кульмінаційної розмови з 
головним героєм, коли Ліна чує доленосні слова, здатні розмотати сувій справ і 
днів до миті першої фатальної помилки [Проданович 2009: 93–96]. 

У масштабах смислового цілого, в берегах окресленого 
метатекстуального фрагмента, модуси еміграції, увиразнені кооптованими 
значеннями прототекстових корелятів, очевидно, ізофункціональні у 
збагаченні метатекстуального маркера роману, досягають свого смислового 
апогею за умови поєднання за (відомим своєю універсальною ефективністю) 
діалектичним принципом причинно-наслідкового зв’язку. Його актуальність 
постулюється й на рівні певних образних інстанцій роману – періодичним 
звучанням питання «Чому?» в діалозі між Бакі та Ліною після її еміграції 
[Ibid.: 95], себто з емігранткою Ліною, що, за визначенням, передбачає 
принципове уточнення причини. Полівалентність компонентів даної 
процедури модифікує характер смислового поєднання за принципом 
суміщення. Натомість, у такому суміщенні модусів еміграції, на відміну від 
виявлення причини, логічно вмотивовується діалектичне виокремлення її 
субверсії – варіанта взаємної спричиненості. У її логічному порядку, в 
результаті смислового реверсу уможливлюється прочитання страху як 
першопричини, своєрідної мотивації з-поміж параметрів міжтекстового 
маркера еміграції і кожного з його опорних модусів.   

Таким чином, у площині всього полемічного метатекстуального 
фрагмента рефлекси діалектичного процесу виступають медіальними та 
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фінальними результатами смислотворчої активності прототексту еміграції. 
Його логічна етапність співмірна смисловій ієрархії у структурі полемічних 
ліній Бакі – Дори й Бакі – Ліни. Кожна зі своєї позиції, обидві сходяться в 
спільному фокусі – в загальному смисловому результаті маркера еміграції, 
який має подвійне увиразнення: опосередковане – прирощенням значень 
через міжтекстову кореляцію з різними атрибутами, серед яких численні 
відтінки переживань героїв до й після від’їзду, та безпосереднє – алюзійним 
прототекстом маркера еміграції. 

Діалектика, в даному випадку, не лише регулює механізм окресленого 
смислового зв’язку, а й виступає організаційним правилом функціонування 
всіх формально-змістових формул, які виражають цей зв’язок у системі даного 
метатекстуального фрагмента. Крім того, розглянутим суміщенням 
накреслюються полівалентні смислові орієнтири, що спрямовують семантичну 
реконструкцію фрагмента в наступній функціональній активності. Відповідно 
до неї, в системній організації смислового плану полеміки оприявнюється 
програмна ознака маркера, де з метатекстуальної позиції вияскравлюється 
еміграція як складний емоційно-поведінковий комплекс, спричинений і 
керований страхом. Його потенціал доволі ефективний в увиразненні 
смислового обсягу даного образного фрагмента полемічної схеми загалом. 

На рівні компонентності прирощені значення, генеровані міжтекстовою 
формулою, дозволяють увиразнити смислові габарити низки атрибутів 
міжтекстового маркера з різною функціональністю й результативністю у 
вимірі позиціонування смислу неприйняття, заданого, власне, природою 
полеміки в конструкції, основоположній для метатекстуальності. 
Міжтекстовою активністю, поряд із аналітичним, забарвлюється й описовий 
план протагоністової опонентки, що безпосередньо сполучається з 
діалектичною віссю полісемантичного фрагмента. 

Важливого увиразнення набуває один із основних образних атрибутів 
метатекстуального маркера, чию функцію виконує образ Ліни. Зміст її від’їзду, 
а точніше – неповернення, несподіваного, раптового, коли вона залишила 
затишний дім, друзів, навчання в університеті, розпочату артистичну кар’єру – 
задля наукової роботи під керівництвом ученого зі світовим ім’ям, диплома 
Бостонського університету й блискучого глянцю нью-йоркських 
мистецтвознавчих видань – сконцентрувався в сумнівах героїні, її враженні, 
ніби вона залишиться невизнаною у «замалому» для неї Белграді [Ibid.: 55–56]. 
У даному епізоді зі смисловою актуалізацією прототексту еміграції 
увиразнюється прочитання страху героїні перед імовірною нереалізованістю 
власних здібностей і перед особистим публічним неуспіхом.  

Секундарним смисловим ефектом актуалізації прототексту в емоційному 
стані героїні відтіняється аналогія кризи, що в загальному співвідношенні з 
екстрапольованим міжтекстовою схемою акцентом спричиненості виїзду з 
рідної країни, переорієнтовує внутрішню ієрархію її діалектичної вісі, у 
чиєму смислотворенні криза свідомості може виявитися не лише 
результатом, а й причиною еміграції. 
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Еміграційний прототекст даного метатекстуального фрагмента 
казуїстично концентрує в ареалі значень свого корелята, на відміну від 
увиразненого П. Гольбахом [Гольбах 1940] постулату щодо страху як 
причини виникнення релігійних вірувань, варіант визначеного синайським 
монахом Іоаном Лествичником [Богдановић 1963: 124] осмислення страху як 
прояву невір’я, передусім у себе, в щасливе майбутнє рідної землі – у 
смислових координатах причини еміграції. 

У міжтекстовій активності атрибутів концепту еміграції принципового 
значеннєвого увиразнення набуває і ключовий компонент метатекстуального 
індикатора – образу Ліни. На певному рубежі сюжетного минулого вона не 
повернулась із нетривалих гастролей і, за фабульними орієнтирами, в усі 
інші хронологічні періоди художнього часу (що охопили трагедію війни, 
економічного ембарго й фінансової кризи на її рідній землі) залишалась 
інтегрованою до сфери еміграції, що поряд із іншим, посилює 
переконливість її топосу в змісті роману. Йдеться про важливе уточнення у 
фабульних параметрах «тексту» еміграції героїні, симптоматично пов’язане з 
її характеротворенням: «Марселіна завжди сприймала дійсність лише до тієї 
міри, яка її влаштовувала <…> її глибоко турбували жахливі картини 
(курсив наш. – Н.Б.) західнобалканських війн, трансльовані по всіх 
глобальних телевізійних каналах. Але я не думаю, що вона взагалі 
замислювалася над тим, які наслідки всі ті події мають у повсякденному 
житті людей, що лишились у чорній дірі» [Проданович 2009: 57]. 
Прототекстом еміграції в характері героїні посилюється смислове звучання 
мотивованої кризовими переживаннями емоційної слабкості, сприятливої 
для асимілювання героїнею передусім психологічних тенденцій 
відстороненості, байдужості. Вони ж рівнозначні оприявленій в образному 
матеріалі роману «фатальній поверховості» [Ibid.: 96], притаманній 
нерідному для неї суспільству. Проти цього атрибута метатекстуального 
індикатора так само спрямовується полемічна інтонація фрагмента. 

За важливою аналогією, у смисловому діапазоні метатекстуального 
маркера абсорбованими ним значеннями прототексту еміграції вивершується 
й зміст явленої в цьому маркері однієї з ознак суспільства-реципієнта. Цей 
зміст втілюється в саркастичному спостереженні за його ідеологією, де 
етичні виміри опановуються з позицій пошуку «меж гуманізму» [Ibid.: 63-
64], що, волею М. Продановича, робить втілений ним світ «немилосердним» 
[Ibid.: 71]. Приклад такого впливу еміграційного сюжету на свідомість 
емігрантів, власне, й оприлюднюється у смислотворенні полемічної схеми. 

У наведеній тезі оперативна функціональність понять гуманізму й 
милосердя значною мірою сприяє конкретизації обрисів канону етики в 
загальній формосмисловій системі, визначеній у координатах 
метатекстуальності – у смисловій площині кожного з опонентів дискусії. У 
їхній тональності резонує інший акцент даного фрагмента полемічної схеми. 
Так, збагачена значеннєвим ресурсом прототексту еміграції формула даного 
типу міжтекстових зв’язків сприяє увиразненню атрибутів і посиленню 
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сформованого в образній сфері полемічного опонента оцінного смислового 
плану за шкалою усталених універсальних морально-етичних постулатів. 

Його очевидність найвиразніше ілюструється епізодом звернення Бакі до 
Ліни, де він, у згадках про її від’їзд, коли вона втекла з країни, а всі, хто 
лишився, опинилися в обложеному місті під вогнем, проводить ключову 
аналогію з дезертирством одного з їхніх спільних знайомих. Із даного 
полемічного момента вибудовується опорний смисловий контрапункт: у 
проекції наведеної ідентифікації, відрефлексованої в етичних координатах, у 
смисловому полі образу, означеного міжтекстовим маркером еміграції, 
набуває обрисів його оцінна домінанта, істотна для формосмислового 
комплексу. У його єдності стає очевидним, що Ліна «втекла не лише від 
країни, а <…> й від власного прізвища» [Ibid.: 94–95].  

Відтак, смислорух від еміграції-втечі переконливо переспрямовується до 
окреслення еміграції-зради, чия смислова максима актуалізується з-поміж 
позначених М. Продановичем модусів парадигми людської екзистенції. 

Вагомий смисловий акцент був генерований і кореспондуванням 
актуального сегмента прототексту з фабульним перебігом, за яким героїня 
змінила декілька країн проживання. Відповідно, у фокусі опиняється 
хронологічно тривала еміграція. Це образне рішення дозволяє збільшити 
смислову амплітуду явища, залишити в його значеннєвому спектрі більший 
комплекс рефлексів прототексту. Варіюванням дистанційності мотивується 
збільшення масштабів проблеми, реалізоване у смисловій сфері іншого 
аспекту бінарної діалектичної опозиції. Ідеться про гіпотетичні наслідки 
еміграції в ситуативній заданості роману «Сад у Венеції».  

Даний аспект підпорядковується смисловому посиленню полемічністю 
явленої в художній дійсності роману «ілюзії» Ліни, ніби де інде можна 
знайти затишне місце, де не пропаде жодне зусилля [Ibid.: 92]. Проте, після 
років еміграції вона залишається змушеною «збирати до купи» свою 
розшматовану психіку [Ibid.: 93], долати тінь кризи й поновлювати 
психологічний щит [Ibid.: 96]. Такий стан, своєю чергою, цілком очікувано 
редукує і пік професійних здатностей героїні. Особливої уваги потребує його 
унаочнення оригінальним авторським прецедентом міжтекстовості, чий 
індикатор фрагментується у двох компонентах – безпосередньо 
декларованому й реконструйованому з анаграми – орієнтованих на алюзійне 
прирощення значень прототекстів, які, у свою чергу, концентруються у 
форматі полемізування. Наприклад, обрана Ліною назва для оформленого 
нею мистецького перформансу на бієнале – «Avitias», за її словами, 
безпосередньо навіяна латинським словом avis [Ibid.: 71]. Але вона очевидно 
кореспондує з назвою дадаїстично-сюрреалістичного журналу Astiva-sativa 
[Ibid.: 69], до якої, крім іншого, подібна за принципом анаграмної 
перестановки літер. У смисловому фокусі перекладу латинського лексичного 
позначення феномена долі й нісенітно-алогічної ілюзорності в 
концептуальній спрямованості дадаїстично-сюрреалістичного мистецького 
напряму, в смисловому полі героїні озвучується мотив безглуздя гри з 
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життям і з долею, співмірного у творі М. Продановича з останнім кроком на 
шляху тотального саморуйнування, рівнозначним поштовху до загибелі. 

У значеннєвому спектрі прототексту еміграції для такої ситуації 
вивільняється той варіант її осмислення, коли результат еміграції не стає 
очікуваним, себто, в реальності роману сподівання Ліни в оцінках Бакі 
правомірно ототожнюються з ілюзією. Особливе значення прецеденту 
метатекстуальності пов’язане з його ситуативною можливістю проілюструвати 
ефективність анаграми у функції одного з ключів до механізмів смислового 
комбінування в романному дискурсі творчості М. Продановича.  

Генероване прототекстом еміграції значення гіпотетичної деструктивної 
емоційної кризи посилює обриси завершального штриха у смислотворенні 
метатекстуального маркера роману, відображеного у фабульному плані 
символічною загибеллю героїні в молодому віці. 

Водночас небезпідставна і смислова адаптація оприявленої в образному 
матеріалі «Саду у Венеції» причини загибелі героїні. У спонтанному 
зауваженні прозвучало, «ніби вона померла… від СНІДУ, передозування…» 
[Ibid.: 25]. Смисловим орієнтуванням даної сюжетної ситуації на 
«прототекст» реалії, притаманної сучасній дійсності – «хвороби ХХ 
сторіччя» – посилюється в семантиці твору рецептивне відлуння цієї реалії: 
втілене в ньому «страждання зрадливих і зраджених» і, зі свого боку, в 
смисловому полі роману робить рельєфнішою думку про глибокий 
невідворотний трагізм, закладений у сигніфікативному ядрі категорії зради. 

У кордонах усього фрагмента полемічної схеми прирощенням значень, 
кооптованих міжтекстовою формулою, формується сумарний смисловий 
результат кількох акцентів метатекстуального маркера, якими укладається 
предмет дискусії, а відтак і діапазон концептуального постулату даного 
фрагмента метатекстуальної конструкції. І формальними вимірами дискусії, 
заданими фабульною полемічною позицією протагоніста, декларується 
семантика категоричного неприйняття зазначених атрибутів категорії 
еміграції у форматі «тексту» образу героїні-емігрантки, посиленого 
значеннєвими домінантами відповідного прототексту.  

У міжтекстово увиразнених значеннєвих контурах і спрацьовують ті 
модальні оператори, за якими механізмом смислотворення – у даному 
випадку зрушеним позиціями незгоди і неприйняття – остаточно 
компонуються критерії метатекстуальності роману «Сад у Венеції».   

Наведена теза зумовлює логічну потребу повернутися до морфології 
полеміки, в якій простежується компонент, здатний посилити семантику 
метатекстуального фрагмента. Такий ефект набуває оформлення у відкритій 
будові даної полеміки: остання дискусійна репліка Бакі залишається без 
відповіді його опонента – Ліни. Смислотворення наразі скеровується 
гіпотетичною, за визначенням, можливістю ідентифікувати даний етап 
полеміки з літературознавчих позицій як риторичний, що, за каноном 
стилістичних фігур, у дисбалансі, створеному відсутністю опозиційного 
аргумента, стверджує правомірність думки, постульованої у фінальній 
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позиції і акцентує смислове підтвердження її виправданості та переваги. Цей 
логічний результат аргументується в науковому дискурсі – у традиційній 
західній філософії, де в такому характерному протиставленні, на думку 
Ж. Дерріда, дихотомічна поляризація понять, на кшталт моделі «добро/зло», 
буквально забезпечує першому пріоритет перед іншим [Derrida 1981, VIII]. 

А отже, оприявленим у романі М. Продановича «Сад у Венеції» досвідом 
образної організації, корельованої з метатекстуальною стратегією 
компаративістики у нерозривній взаємодії з інтертекстуальною, мотивується 
визнання в ньому відповідності формосмисловому симбіозу, рівноцінного 
міжтекстовим зв’язкам із принциповою продуктивністю метатекстуального типу і 
його форми імпліцитної, експліцитної і комбінованої полеміки, з декларуванням 
практики членування міжтекстових індикаторів із залученням основної поетики 
постмодерністської гри – техніки анаграми, – у зрощенні з алюзією. 

Реалізоване в метатекстуальній схемі значеннєве наповнення структурних 
і семантичних атрибутів відповідних їх індикаторів роману дозволяє 
окреслити в їхньому змісті, й у полі предмета актуалізованої форми 
метатекстуальності – полеміки – специфічну трансформацію траєкторії 
смислоруху одного з ключових етапів людської екзистенції, страху, 
представленого через категорію еміграції, увиразнену в інтертекстуальному 
зв’язку із суспільного прототексту. На відміну від денотативного окреслення 
в гіпертекстуальному вимірі, в даному випадку відбувається логічний 
перехід в іншу смислову тональність, не лише постулювання, а й осмислення 
позиції страху, яка здобуває поетикально мотивовану конотацію – тепер 
неприйняття – у руслі екзистенційного осягнення буття, виокремленого 
гіпертекстуальністю в загальному смисловому полі роману. 

Загальна система даного фрагмента полеміки засновується на взаємному 
позиціонуванні її компонентів, у якому заданий змістом роману формальний 
план узгоджується зі смисловим на умовах сценарію асимілювання у творі 
значеннєвих рефлексів, збагачених філіацією у відповідних прототекстових 
корелятах. Відоме синкретичне взаємопосилення не спричиняє їхньої 
ізоморфності й, так звана «смислова лінія» полеміки, що має іншу, більшу 
компонентність, спрямовується проти ширшого спектра об’єктів, на які 
розкладається смислове поле опонента дискусії в результаті збагачення 
значеннєвими прототекстів. Із філологічної позиції даний компаративістичний 
прецедент може бути прагматично осмисленим подібно до моделі відомої 
багатоскладової антонімії, передбаченої для класифікування протиставлень 
різних значень багатозначної конструкції певним відповідникам у знаковій 
системі [Драгичевић 2007].    

У світлі формального критерію метатекстуальність роману «Сад у 
Венеції» в цілому дозволяє визначити її очевидну реалізацію кількарівневими 
комбінованими наративними й закладеними до сюжетно-фабульної канви 
поведінково-симптоматичними вимірами твору.  

Для увиразнення остаточного узагальненого смислового обсягу важливо 
підкреслити, що притаманна роману багатоаспектність, задана ключовими 
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філософськими категоріями, трансформується в об’ємний синкретичний план, 
чиї виміри визначені такими напрямами філософії як етика й гносеологія.  

У підсумку формальних імпровізацій і смислових метаморфоз спільної 
конфігурації метатекстуальної полемічної диспозиції, на противагу 
міркуванням, ніби в романі «Сад у Венеції» з приводу теми еміграції «автор 
не дає жодної аксіологічної оцінки» [Дзјадевич 2015: 67], слід вирізнити 
переконливу реалізацію окремого доцентрового компонента смислового 
плану. Ідеться про неприйняття страху і, за закономірністю силогізму – його 
проявів, пов’язаних із деформацією характеру, із принциповим порушенням 
цивілізаційних етичних норм, які припускають еміграцію і, зрештою, 
неприйняття самої еміграції, увиразнене у смислотворенні роману тезою 
щодо її потенційної деструктивності. За дискусійним каноном, у 
компенсаторному – протиставному – плані метатекстуальна схема мотивує 
до декларування ефективності етичних постулатів у гармонізації особистості 
як іншого пункту екзистенційної лінії. 

 В опосередкованому включенні значень виокремлених компонентів 
прототексту еміграції у співвідношенні з етичними орієнтирами, 
позиціонованими в дискусійному протиставленні основному модусу 
екзистенції буття – страху, у смисловому епіцентрі твору посилюється 
етичне ядро, дотичне загальному екзистенційному дискурсу, що надає етиці 
характеру закономірності смислової системи образного світу твору, чий 
симбіотичний аспект вияскравлюється з позиції міжтекстовості. 
 
 

4.4.   Амбівалентність міжтекстових функцій: смислова активність 
симбіозу в «обрамленні» твору 

 
 
Із перспективи суміщення стратегій компаративістики особливий 

семантично активний варіант симбіозу типів міжтекстовості спостерігається в 
поетиці назв деяких романів М. Продановича. Природа однієї з оперативних 
компонентів даного варіанта надає йому тієї формосмислової своєрідності, яка 
в контексті пов’язаної з ним загальної теоретико-методологічної схеми 
симбіотичних систем потребує нарізного дефінітивного увиразнення.      

Принципову концептуальну основу, адекватну творчому досвіду 
М. Продановича, допомагає оформити аргументація М. Шукала, спрямована 
на розуміння будь-якого орнаментального, рамкового елемента як 
різноспрямованого і подекуди багаторівневого літературного явища 
амбівалентної смислової природи, розтлумаченої відповідно до критеріїв 
структури та ідеї [Šukalo 1990: 33]. 

З огляду на дану тезу істотнішає реалізований у романах художнім 
рішенням М. Продановича нетрадиційний варіант власне змісту самого 
заголовка: в його образну конфігурацію інтегрується відмінний актуальний 
компонент зі сфери міжтекстової поетики. У вимірах назви твору, первинно 
класифікованої у статусі форми паратекстуальності (з передбаченою 
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внутрішньотекстовою семантичною кореляцією), простежується інтегрування 
до її образного змісту самостійного маркера, в якому спостерігаються сигнальні 
риси іншого типу міжтекстових зв’язків. Таким статусно-функціональним 
зічленовуванням зумовлюється утворення додаткового процесуального рівня у 
структурі такої конструкції назви, а також внутрішньої ієрархії її оприявленої 
таким чином своєрідної зрощеної значеннєвої двоскладовості й умотивовується 
його відповідне дефінітивне увиразнення. Сам письменник у своєму інтерв’ю 
запропонував уважати варіант номінації одного зі своїх романів – «Сад у 
Венеції» – образним відгомоном назви відомого тексту іншого автора – широко 
відомої новели нобелівського лауреата Т. Манна «Смерть у Венеції» 
[Utišana…]. Логіку даного посилання у розмові з літературознавцем 
М. Вуйчичем М. Проданович пояснює грою вподобаних ним ритму, звучання й, 
безумовно, слів [Vujičić], очевидні прояви якої можна безперешкодно вирізнити 
при суміщенні назв оригіналу його роману й тексту Т. Манна в сербському 
перекладі. Їхню відповідність переконливо демонструє позиція «Врт у 
Венецији» – «Смрт у Венецији», яка виявилася своєрідним спільним моментом, 
точкою смислового перетину даних творів.   

Наголошеними авторською характеристикою універсальними 
дефінітивними рисами цього художнього явища [Літературознавчий… 
1997: 587] засвідчуються в ньому ознаки ремінісценції. Дана етимологія, за 
прийнятою класифікацією, передбачає погодження очевидної приналежності 
до проявів інтертекстуальності й мотивує до визнання ситуативної 
активності у змісті паратекстуального формату образної інстанції, 
маркованої якостями саме цього – іншого – виду міжтекстових зв’язків. 

Така модель обігрування поетики, безумовно, не прецедентна в царині 
красного письменства, відтак, видається очікуваним і напрацювання певного 
досвіду її літературознавчого розгляду. Н. Фатєєва, яка, щоправда, 
зосередилася на проявах у заголовках інших форм інтертекстуальності – на 
цитатах, – приймає бік недиференційованого сприйняття кожного заголовка 
і, попри цитування (почасти й матеріалу власного ж тексту), незалежно від 
змісту, зараховує їх до прикладів власне паратекстуальності [Фатеева 
2000: 138–139]. Однак творчі рішення М. Продановича варто, натомість, 
вважати прецедентними у визначальному посиленні функціонального, 
формального і смислового навантаження саме збереженої ідентифікації 
інтертекстуальності та її властивостей у зазначеному поєднанні. У цьому ж 
конкретному випадку виникнення термінологічної омонімії, в якій 
пропонується вважати паратекстуальністю і будь-яку назву по відношенню 
до афішованого нею тексту, і назву, додатково збагачену цитуванням, 
неодмінно призведе до знецінення й навіть нівелювання знакового 
компонента твору, здатного прилучити до його смислового простору 
додатковий семантичний потенціал свого корелята. Отже, специфіка 
предмета даного дослідження мотивує до відходу від підтриманої 
Н. Фатєєвою тези й, натомість, до визнання потреби дефінітивного 
розрізнення неускладненої індикаторами інших міжтекстових включень 
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рафінованої назви твору, залишеної у встановлених Ж. Женеттом 
термінологічних кордонах моноформної паратекстуальності, відмінної від 
вирізнених наразі специфічних варіантів. У них конфігурація змісту 
образного «носія» паратекстуального статусу потребує окремого 
категоріального і функціонального врахування індикатора 
інтертекстуальності, інкорпорованого в цьому змісті, з відповідним 
фіксуванням термінологічних і поняттєвих позначень розмежування цих 
міжтекстових статусів. Цей підхід дозволяє зберегти автономність 
обумовлених ними властивостей образних відповідників, визначальних і 
для їхньої повноти у завершальному синтезі міжтекстових функцій у 
берегах їхньої нерозривної комбінації, і для закономірностей смислоруху в 
передбаченому взаємному поповненні, живленні в сукупному значеннєвому 
анаболізмі й генеруванні остаточної семантичної субстанції. 

Відтак, в аспекті ситуативного взаємного комбінування стратегій 
компаративістики у морфології поетики назви «Саду у Венеції» потрібно 
диференціювати симбіотичну систему, утворену на рівні зічленовування та 
зрощення на основі єдиного образного «носія» його статусних, 
функціональних і, зрештою, смислових вимірів, тотожних двом 
міжтекстовим, себто внутрішньовидовим, але водночас різнотипним, наразі – 
паратекстуальному та інтертекстуальному – типам міжтекстовості з повним 
збереженням ними у підсумку своїх питомих властивостей і скерованих ними 
закономірностей смислотворення, без цілком імовірних редукцій і трансгресій.  

У науковому осмислення пріоритетів паратекстуальності, до чиїх 
художніх форм належить і заголовок твору, переважає систематичне 
наголошування на його «зовнішній» щодо тексту позиції, якою 
обумовлюється і можливість для «між»-текстового принципу відношення з, 
власне, твором, і програмна для заголовку функція екстратекстуальної 
репрезентації цього твору [Женетт І 1988; Женетт ІІ 1988;]. Однак у 
літературознавчому дискурсі, відповідно до постмодерністського канону, 
сформувалася й відображена, приміром у працях В. Кухаренка, принципова 
позиція, зосереджена, натомість, передусім на інтратекстуальних, 
імпліцитних перспективах «імені», на його функції основного рамкового 
компонента, що в такій диспозиції, у вимірах усього твору, перебуває в так 
званому «сильному» смисловому положенні стосовно семантичної системи 
цілісного текстового комплексу. У теорії міжтекстових зв’язків специфіка 
цієї позиції визначається її потенцією активувати семантику заголовка у 
функції предикації, актуалізатора практично всіх втілених знакових 
категорій, іншими словами, своєрідного ключа до інтерпретації авторського 
задуму, одного зі способів його декодування. Відповідно, сконцентроване в 
заголовку значення включається до смислоруху твору й, певною мірою, до 
автосемантизації, взаємодіє з основним текстом, коли започаткований ними 
ланцюг прогнозування [Кухаренко 2004], себто дедалі поглиблюється і, з 
опорою на поетику твору, поступово подовжує загальну семантичну вісь, 
вимальовує її повніше відтворення. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 230 

Наразі суттєве не лише виокремлення та ідентифікування самого факту 
увиразненого варіювання назви, а також і його наступне розукрупнення з 
належним визначенням особливості функціонального навантаження 
компонентів конфігурації у своєрідному механізмі формування сукупної 
семантики. А в ній першопочатково спрацьовують певні механізми 
формосмислової реалізації, притаманні кожній із активних форм 
міжтекстових зв’язків. Ситуація зобов’язує до аналітичного увиразнення того 
масиву змісту Маннового прототексту, який, за «каноном» 
інтертекстуальності, корелює зі смислом поетики Продановичевого роману і 
чиї абсорбовані значення інтегруються до смислових вимірів заголовку, 
комбінуються з ними й, безумовно, поповнюють їх та збагачують. 
Безперечно, за умови особливої потужності та ситуативної актуальності, певні 
смислові лінії прототексту можуть набувати й самостійного семантичного 
розвитку при передбаченому поширенні з формату назви до простору твору. 
Між тим, сутнісну роль наразі відіграє сконцентрований у наступному так 
званому пов’язуванні (генерованих кожним із типів інтекстовості) різних 
семантичних векторів (себто, різноспрямованих семантичних ліній) саме той 
значеннєвий пучок, що остаточно синкретизується у спільному форматі назви 
в суцільний смисл перед подальшим транслюванням до загального образного 
поля роману. Власне, увиразнена в даній моделі формосмислова схема 
симбіотичної системи, із взаємним живленням її інтертекстуального та 
паратекстуального компонентів, стає організаційною для сукупної семантики 
даного «номінативного» атрибута твору, яка, із переходом до цілісної 
проспекції в художній простір роману й суміщенням із явленим там образним 
втіленням його основної ідеї, власне й завершує синтез міжтекстових 
функцій, зосереджених наразі в рамковому модусі її вираження.    

Інформаційний контент, визначальний для інтекстової ремінісцентної 
ситуації, розбудованої в заголовку сербського роману, себто активований у 
скерованій нею оптимальній та плідній селекції значень прототексту, 
утворюється, поряд із власне новелою Т. Манна [Манн], спостереженнями 
дослідників його творчості. За ними вже в концепції раннього етапу 
діяльності письменника, розвиненій у корпусі його так званих «творів про 
художників», намітилося стійке прагнення урізноманітнювати, розвивати та 
поглиблювати від твору до твору антитези та антиномії [Ђорђевић].   

Підкреслимо, що дана вивільнена в прототексті значеннєва константа 
екстраполюється до заголовку роману «Сад у Венеції» не лише в результаті 
активності маркера ремінісценції щодо змістового простору символу Венеції 
з назви твору Т. Манна, а й водночас із огляду на проникливість змісту 
сутнісної ознаки самого ремінісцентного перегуку. Ця риса зазнає очевидної 
семантизації, також набуває істотної ваги і залучається додатковим джерелом 
до значеннєвого анаболізму, посиливши кінцевий смисловий результат назви 
Продановичевого роману. Семантичне навантаження в даній рисі припадає 
на якість антиномії обігрування симетрично кореспондованих між собою – 
образу «врт», що має ототожнюватись із життєдайним цвітінням саду в 
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італійському місті, відносно категорії «смрт» у значенні «смерть, занепад» 
стосовно топосів, пов’язаних зі спільним референтом – Венецією.    

Даним аплікуванням оприявнюється особлива багатоплановість 
міжтекстово організованого образного матеріалу, в чиїх вимірах реалізується 
не лише очікувана лінійна смислова активність компонентів симбіотичної 
системи, а й посутній приклад семантичної диверсифікації. 

Варто, однак, зауважити й на додатковому дефінітивному сенсі 
виокремленого наразі значення прототексту, яке усуває жодну нагоду 
наголосити на полемічності міжтекстової кореляції і натомість спрямовує до 
вирізнення в її характері логічно пояснюваного протиставлення, що наразі 
не метатекстуально, а саме ремінісцентно пов’язує назву роману 
сербського письменника зі схильною до антиномій Манновою поетикою.     

Ремінісцентно актуалізоване значення Маннової поетики симптоматично 
привносить до змісту комбінованої фігури, позначеної в назві сербського 
роману, свій суттєвий атрибут. Із ним «Сад у Венеції» поповнюється   
закодованим у назві новели «Смерть у Венеції» і виявленим маннознавцями 
принципово ширшим значенням. У даному випадку зовнішній міжтекстовий 
корелят, потрактований дослідниками творчості Т. Манна [Грязнов 1982], 
мотивує до припущення в заголовку твору М. Продановича семантики 
кількох із буквальних втілень антиномії, якими у німецького митця 
розгалужується змістове наповнення даної категорії. Наразі набуває 
актуальності інший семантичний вектор, зорієнтований на конфронтацію 
понять відстороненого байдужого споглядання та рятівної дієвості. Із їхнім 
інтегруванням започатковується накреслення одного з пунктів подальшої 
смислової проспекції, котра, відтак, вочевидь перетинається з кульмінацією 
сербського роману, де совість практично виведена з позиції однієї з 
найвищих людських цінностей, душа опинилася на межі добра і зла – і 
хибний ціннісний вибір людини стає початком її кінця, що в романі «Саду у 
Венеції» позначатиме, зокрема, сюжетну долю героїні  Марселіни Девелич.       

Семантична траєкторія роману М. Продановича, до вияскравлення якої 
слід віднести наведений фрагмент її прогнозування, за самою природою 
літератури визначається, власне, всіма подіями твору, організованими 
життям персонажів, сповненим сподіваннями, прагненнями, зусиллями та 
ілюзіями. У їхньому неминучому розмаїтті символіка «саду» і «смерті», на 
думку письменника, не повинна ввійти в конфлікт. Але, в митцевому задумі, 
де конотація даної символіки може набувати й «темного», і «світлого» 
забарвлення і обидва вони будуть вмотивовані [Vujičić], суголосно 
активованому симбіотичною системою значенню прототексту, належить 
розпізнати анаболізм семантики поляризування й амбівалентності, тепер зі 
сфери принципу антиномії, протиріччя, обумовленого дуалізмом цієї 
конотації. У зрушеному симбіотичною системою генеруванні магістральної 
семантичної лінії твору відбувається розвиток одного з її компонентів, де 
проспективним зіставленням із матеріалом Продановичевого роману 
інтегрованої до його назви категорії антиномії, із акцентом на значеннєвих 
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нюансах споглядання та дієвості, дедалі ширше відкривається потенціал її 
змісту вивільненням із його ядра додаткового аспекту значення. У 
потенційній траєкторії розвитку дана комбінація набуває опори в образному 
матеріалі співзвучного їй за конотацією, одного з фрагментів твору. 
Відображена в ньому (анонсована в назві) художня виставка представляє 
експонати, що можуть полярно тлумачитися в сенсі й здобутків живопису, і 
зразків жорстокості мистецтва, явлених у дійсності твору [Проданович 
2009: 72–78] розігруванням кривавого полювання на живу здобич.     

Водночас із огляду на передбачене єднання абсорбованих із прототексту 
значень у синтезі міжтекстових функцій принципову корективу даної 
конфігурації назви належить передбачити й у функціональному навантаженні 
«класичного» паратекстуального параметра її оформлення, де за 
інтертекстуальною еманацією Маннового сенсу, безумовно, слідує його 
адаптування. Цей напрям ефективності заголовка сербського роману наразі 
походить із виражальної потужності референта того символу, яким 
вибудовується образне наповнення «Саду у Венеції». Актуальний наразі смисл 
сформувався в епіцентрі мистецького дискурсу: предметне значення «імені» 
роману М. Продановича пов’язане з комплексом відомих під назвою «садів 
Джардіні» виставкових павільйонів для експонування багатоманітних 
різножанрових мистецьких творів. Раз на два роки там проводиться мистецька 
бієнале – один із найвідоміших форумів світового мистецтва, міжнародна 
«експозиція» різних видів образотворчої практики більшості країн світу, кожна 
з яких орендує з-поміж розташованих у саду той павільйон, де на своєрідній 
сцені загальновизнаного міжнародного авангарду презентує найцінніші творчі 
досягнення свого народу. У висвітленій смисловій позиції набуває очевидних 
обрисів позиціонування категорії мистецтва з-поміж образно-категоріальних 
агентів евентуальних антиномій у семантичному плані міжтекстової комбінації 
і додатково мотивує та зумовлює її смислоутворювальний потенціал.    

Відтак, у погодженому в дослідженні порядку формування сукупної 
семантики міжтекстової системи із взаємним живленням її компонентів 
кінцеве позначення сутнісних для неї семантичних векторів, заданих 
потенціалом прототексту, скеровується паратекстуальними вимірами до 
виваження оприявлених наразі значеннєвих домінант співвідносно зі змістом 
категорії мистецтва, аби в результаті – виявився об’єкт антиномії.    

Водночас для даної образної інстанції прикметно, що окреслений напрям 
не вичерпує міжтекстової потужності змісту паратекстуальної назви. 
Натомість саме у знаковості наснажливої для неї категорії мистецтва 
спостерігаються виражені ознаки, доволі переконливі, аби вважати її 
додатковим маркером ремінісценції. Таким чином, у назві Продановичевого 
твору закладається ще один, одразу не унаочнений канал актуалізованого 
ремінісцентного зв’язку з текстом Т. Манна, де уможливлюється увиразнення 
іншого, дотичного ініціальному семантичного вектора, сутнісного для 
посилення аспекту спільного ремінісцентно-паратекстуального змісту. Він, 
пов’язаний зі смислами втілень у прототекстовому кореляті категорії 
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мистецтва, наповнених імпліцитною семантикою привілейованих для 
Т. Манна варіантів його реальної імплементації. Яскраве різнобічне 
осмислення письменником даного поняття й обумовлена міжтекстовими 
зв’язками сербського роману ситуативна функціональність цього досвіду 
стимулюють увагу до усталеної німецьким автором смислової схеми, 
заснованої на зіставному висвітленні концептів «мистецтва» та «життя» із 
ангажуванням усіх неодноразово повторюваних ним, привілейованих для 
нього, за Джорджевичем [Ђорђевић], категоріальних опозицій діалектики: 
порядок – хаос, розум – некерована стихія пристрастей, здоров’я – хвороба 
тощо, у втіленні протиставлень суспільства – таланту, духу, обдарованості, а 
також мистецтва та краси – моральності. 

У проекції групи значень прототексту до змістового поля назви «Саду у 
Венеції» набуває принципового насичення висвітлене смислове обігрування 
М. Продановичем в основній ремінісцентній аналогії широкої семантики 
опозиції життя і смерті через накреслення переходу її траєкторії в 
апелювання до глобальної, так званої вічної антиномії мистецтва [Арган ІІ 
1990: 203] – добра і зла, де, по суті, додатково увиразнюються ключові 
поняття й, подекуди, опорні сигнатури етичного дискурсу в семантичному 
просторі симбіотичної системи назви сербського роману. За інерцією 
логічних перетворень, весь комплекс вписується у смислові виміри 
образного втілення мистецтва й постулюється та деталізується сполучення 
етики та естетики з-поміж антиномій мистецтва.    

За принципом організації симбіотичної системи, сконцентровані в цьому 
значенні прототексту певні категорії етики, й передусім поняття моралі, при 
відповідному синтезуванні у паратексті назви входять у загальне 
взаємовідношення з градієнтами естетики. Себто, вони опиняються в 
антиномічному зіставленні й із тими, що вважаються тотожними творчості, а 
відтак – протиставляються категорії мистецтва в тому її конотаційному плані, 
де мистецтво, у випадку власної дегуманізації, зрештою, зраджує само себе. 

З інтегруванням і підсумковим пов’язуванням оприявлених 
інтертекстуальною стратегією семантичних векторів у вимірах заголовку 
Продановичевого роману стає очевидним, що його міжтекстова активність 
спрямовує попередньо позначений ланцюг семантичного прогнозування до 
глобальнішого прочитання втілень творчості, в якому передбачається 
принципове усунення уявлень про обмеженість категорії мистецтва. 
Наведене переорієнтування, власне, зумовлюється розширенням її 
смислового діапазону потенціалом інтертекстуально визначеного аспекту, де 
сходяться в діалектичному співвідношенні й відчуття насолоди від 
мистецтва, й одночасне усвідомлення загрози підміни справжніх цінностей 
химерними ідеалами. Зі свого боку, наведене деталізування може вказати на 
виражену збалансованість категорій естетики та етики в суцільній 
субординації значень міжтекстового комплексу, яка також, вочевидь, набуває 
ширшої – соціально спрямованої – репрезентації, де переважає декларування 
семантики врівноваженості антиномії.  
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У даній конфігурації комбінування значеннєвих рефлексів спільної 
конструкції зрощених у назві твору типів міжтекстових зв’язків необхідно 
також окреслити й певний додатковий сектор. Його ареал визначається не 
лише позиціонуванням, а й масштабуванням буквально декларованих у 
змісті паратекстуальної назви роману значень мистецтва та естетики 
співвідносно із семантикою етики, чия релевантність у даній 
формосмисловій позиції твору обумовлена її засвоєнням з інтертекстуально 
вирізненого прототексту. Сутність цієї схеми значень слід неодмінно 
пов’язати і з ієрархічною систематизацією увиразнених смислових 
компонентів у руслі універсального семантичного ключа – категоризації 
осмислення способу гармонізації антиномій, що фокусуються в міжтекстовій 
поетиці назви «Саду у Венеції» саме на сумірності концептем етики та 
естетики [Билик 2016]. З-поміж актуальних рішень вочевидь переважає 
окреслення смислової зони власне у співвідношенні етики та естетики в 
їхньому семантичному сполученні.      

Відповідно до ремінісцентно постульованої принципової ефективності 
для заголовку сербського роману його прототексту за авторством Т. Манна, 
принципового результату для остаточного синтезування семантичних 
компонентів симбіотичної системи варто очікувати й від зауваження на 
організаційно-смислоутворювальній константі у прототексті творчості 
німецького письменника, в його непорушній переконаності в існуванні 
причинно-наслідкового зв’язку між глибокими кризами й занепадом 
добропорядності, зумовленим суб’єктивним внутрішнім знесиленням 
особистості в суспільстві [Ђорђевић]. З урахуванням даного значення, 
сукупну семантику сполучення категорій етики та естетики в назві тексту 
М. Продановича доцільно увиразнити співзвучно з вагомою, відтак, темою 
неодмінної беззастережної підтримки того мистецтва, яким оспівувані високі 
ідеали людяності та добра. 

У заголовку сербського твору концентрується відображення творчості, 
насамперед в інтертекстуально реалізованому смислі превалювання етики в 
системі мистецтва як критерію екзистенційної парадигми. Між тим, у даній 
диспозиції увиразнене значення нарощується до основоположної тези 
ширшого смислового фрагмента, яким формується логічне джерело 
антиномічної модальності образних втілень бездуховного мистецтва зі 
зміщенням конотативного акценту на класичний гуманізм і примат 
духовності, співмірно з ідеологією Т. Манна, заснованою на Сократовому 
усвідомленні краси як шляху чуттєвого до духу [Ягодзинська 2012].    

Змістовим потенціалом даної Маннової тези, відображеним наразі в 
параметрах ланцюга семантичного прогнозування роману «Сад у Венеції», 
закладеного назвою твору, стимулюється і засвоєння ними атрибутивної для 
ремінісцентно трансльованого сенсу, акумульованої всім змістовим 
комплексом новели Т. Манна загальновідомої у гуманістичній сфері 
[Ђорђевић] позиції майстра щодо небезпеки оманливості, нещирості, 
жорстокості в людських стосунках і в народженому з них мистецтві навіть 
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заради непорушності його краси, що загалом загрожує розпадом самого 
феномена людини, імовірною загибеллю митця і його мистецтва, які 
невідворотно ведуть до духовного занепаду суспільства. І бездуховне 
мистецтво, де втратився зв’язок із нетлінними загальнолюдськими 
цінностями, в даній Манновій позиції не має майбутнього, як, власне, і 
суспільство, призвичаєне до створення й пропагування такого мистецтва.  

Тотожна цій ідеї значеннєва конфігурація, укладена вивільненими в 
інтертекстуальності значеннями прототексту, інтегрованими до первинного 
змісту паратекстуально активованої назви Продановичевого твору й 
опанованими його художньою субстанцією, зосереджує перетин 
міжтекстових функцій симбіотичної системи. 

Виокремленим смисловим наповненням симбіотичної моделі мотивується 
своєрідний аспект ситуативного перебігу її спільної формосмислової функції. 
Оприявлений образним матеріалом заголовку символ мистецтва не лише 
набуває в генерованому прототекстом значенні джерело семантичного 
живлення, себто, наразі, поповнення або «відтінювання», – він дістає і 
понятійний аналог, із якого абсорбує семантику незмінного домінування 
етики. Утворений перегук зумовлює постулювання категорії мистецтва зі 
змістом, оформленим активністю міжтекстового симбіозу, у функції 
лейтмотиву. Набувши в такий спосіб перманентного озвучання, він має 
відіграти особливу роль своєрідного смислового камертона. Із 
паратекстуальної диспозиції таким увиразненим камертоном регулюється 
співзвучність окремих нот в загальній смисловій організації назви та 
очікуваного в тексті й невідворотного для нього мотиву перетворення 
системи бездуховного мистецтва на явище «безглузде» [Проданович 
2009: 96], а також задається один із ключових орієнтирів усієї гами інтонацій 
цього мотиву в творі М. Продановича загалом. Відтак, позиційно-смисловою 
редуплікацією розглянутого смислового акценту наразі в міжтекстовій 
поетиці сербського роману утворюється семантична проспекція, в якій 
подвоєння із сектора назви зростає в масштабний смисловий план із ознаками 
багатовекторної оперативної ідеологеми в системі ціннісних координат твору.    

У структурі інтекстовості цілісної конфігурації заголовка роману 
М. Продановича «Сад у Венеції», де образність назви твору як форми 
реалізації паратекстуальності зрощується з ремінісцентним включенням, що, 
за визначенням, відноситься до парадигми власне інтертекстуальних зв’язків, 
стає очевидним особливий авторський прецедент побудови симбіотичної 
системи міжтекстових зв’язків. Йдеться про укладання двокомпонентної 
моделі однорівневої, «включеної», конструкції, побудованої за типом 
актуалізації «один в іншому», що засвідчує репрезентативну практику 
своєрідної стратегічної взаємодії типів міжтекстових зв’язків у дискурсі 
сербського роману помежів’я ХХ–ХХІ сторіч.   

Обумовленим інтертекстуальністю залученням сегмента комплексу 
селектованих значень прототексту (новели Т. Манна) до смислової сфери назви 
сербського роману і комбінуванням із нею мотивується очікування у 
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смисловому горизонті «Саду у Венеції» синтезування цілісного смислу 
осереддя мистецтва, збагаченого органічним зіставленням загального етичного 
філософського начала з безпосереднім естетично-творчим аналізом емоційної 
ситуації, критичної для особистості, у процесі осягнення нею законів буття. 
Виокремленим значеннєвим потенціалом прототексту, інтегрованим до 
змістової парадигми назви роману, вияскравлюється в її (сформованій за таким 
механізмом) сукупній семантиці концентрування орієнтира мистецтва з 
поєднанням у його значенні вікового творчого досвіду і практики сучасного 
осмислення життя і потому, в даному накресленні сфери художньої діяльності 
людини, – секундарно активується й обов’язкова наразі категорія естетики. 

Відповідно, увиразнені в міжтекстовому зв’язку значеннєві лінії 
прототексту, кореспондованого зі складником цього «порогового» елемента, 
вочевидь замикаються на структуротворчій для нього симбіотичній системі. У 
синтезі міжтекстових функцій, тепер із паратекстуальної позиції дані лінії, 
транспоновані до назви, позначають у романі важливу змістову проспекцію. У 
її наповненні додатково актуалізується міжтекстовий маркер, а відтак, і 
експонується значеннєва перспектива (постульованого в берегах прототексту 
назви) поняття мистецтва з ремінісцентною семантичною трансгресією 
етичного в ній як основного критерію смислоутворювальної активності, що в 
масштабах твору «Саду у Венеції», на відміну від можливого суто 
фрагментарного зауваження, завдяки паратекстуальності, набуває статусу, 
власне, опорного складника для ланцюга прогнозування основної ідеї твору.  

Зрештою, у траєкторії «рамкової» функції формату заголовка оприявлені 
таким чином організаційні для семантики назви роману значеннєві віхи 
набувають прогностичних ознак їхньої подальшої актуалізації і в статусі 
смислових модифікаторів твору в цілому. Із даним функціональним 
навантаженням, висвітленою формосмисловою конфігурацією оприявнюється 
своєрідний код, що дозволяє увиразнити таку послідовність знакових 
смислових компонентів у комплексі твору, де відбувається не лише 
позначення або суміщення етичних постулатів, а й, насамперед, неодмінне 
осмислення їхнього примату порівняно з іншими міжтекстово активованими 
категоріями (сприйнятими саме в оприявленому наразі оперативному обсязі 
їхнього змісту) у співвідношенні зі значеннями образних втілень теми 
гуманізації естетики мистецтва, яким урізноманітнюється смислотворення 
даного Продановичевого твору.  

Відтак, у злагодженому пов’язуванні різних семантичних векторів, 
реконструйованих типами міжтекстовості на образному ґрунті з очевидним 
синкретизуванням та плідним взаємним живленням вимальовується й 
стверджується ефективність симбіотичного типу формосмислового зрощення 
даного образного матеріалу в суцільній міжтекстовій системі, де розвивається 
змістова багатоплановість і семантична багатовекторність самої міжтекстовості. 

З іншого боку, явлені в сюжетно-фабульній площині фрагменти денотатів 
міжтекстових маркерів, інтегрованих у романі до різних образних полів із 
паратекстуальною природою – складеної назви та рафінованого епіграфа – 
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поєднуються за інтегральним принципом. Під знаком увиразненого 
симбіотичною міжтекстовою системою сенсу декларованих у назві 
бієналевих «Садів» – традиційного символу мистецтва, набуває додаткової 
реалізації і позначений епіграфом смисл сонячного годинника. Їхнім 
взаємним поповненням у романі «Сад у Венеції» позиціонується особлива 
оригінальна практика смислової полівалентності у сполучуваності 
традиційних образних форм і нетипових формальних конфігурацій.   

Сутнісна смислова активність притаманна й (аналогічній за структурно-
змістовим принципом побудови) симбіотичній моделі, очевидної в назві 
роману М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів» [Prodanović 2003]. У 
її образному дискурсі стає помітним урізноманітнення тієї практики 
бінарного зрощення в поетиці форм двох різних типів міжтекстовості, де 
інтекстовість назви стосується не лише координованого нею твору, а й 
позатекстового літературного простору. Зрештою, паратекстуальність самого 
формату «імені» твору розгалужується, ускладнюється й функціонально та 
семантично збагачується в перетині її образних контурів і смислів із 
відповідними компонентами іншої форми міжтекстовості, що набуває обрисів 
у номінації твору сербського митця. Художнім рішенням М. Продановича 
пропонується важливий варіант суміщення міжтекстової поетики, який слід 
вирізнити у формосмисловому наповненні назви, до простору якої включений 
суттєвий компонент. Сам автор запропонував сприймати його як (не єдину в 
тексті) ремінісценцію до назви широко відомої «Аліси» Льюїса Керролла 
[Розмова 2008: 91] – всесвітньо визнаного письменника [Геллерштейн], чиї 
твори збагатили не лише скарбницю світової літератури, а й дискурс логічних 
та психологічних загадок, а псевдонім – приховав від тогочасної читацької 
публіки англійського професора математики зі здібностями до малювання й 
дагеротипії, логіка й лінгвіста із саном диякона, якого не оминула слава 
видатного енциклопедиста середини ХІХ сторіччя Чарльза Лютвіджа 
Доджсона. Лаконічність Продановичевого дороговказу мотивує до уточнення 
художніх виірів рамкового компонента його уславленого у віках 
інтертекстуального адресата. За логікою формально-компонентної 
відповідності, визначальної для постульованої ремінісценції, йдеться, 
безперечно, про (відому й під визначенням казкового оповідання) казку, 
названу в оригіналі іменем «Alice’s Аdventures in Wonderland» [Carroll 1987]. 
Дослівна передача його змісту іншими мовами, підтримана й цілою плеядою 
літературних перекладачів [Кэрролл 1982], очевидно, вичерпується 
формулюванням, тотожним українському: «Пригоди Аліси в Країні Чудес». 
Саме ця конфігурація художньої субстанції вмісту назви, з узагальненим нею 
змістом цього твору, власне, й виявляється тим прототекстом, чиї 
формосмислові компоненти абсорбуються за обумовленим міжтекстовою 
природою критерієм потенціалу його корелятів у назві кореспондованого з 
ним сербського роману й, потому, транслюються до сфери його змісту.   

Показовими видаються – синтезовані вже понад сторічною активністю 
науковців і, здебільшого, членів Конгресу керроллознавців [Галинская 1991], 
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– напрями осмислення даного тексту англійського оповідача. Із-поміж їхніх 
дефінітивних чинників В. Дейнега відзначає політологічні інтерпретації, 
розроблені Ш. Леслі у світлі оксфордських релігійних дискусій, поширених у 
40–70-х роках ХІХ ст., виступи Е. Тейлора, зосередженого на сатиричному 
осмисленні Керроллом даних суперечок, а також біологічні та психологічні 
розвідки, в яких вивчається «психологічний час» в умовах стрімко 
розвиненої ситуації, і, безумовно, філософські гіпотези [Дейнега 1991]. Їхні 
адепти різних часів і країн, за підсумком С. Геллерштейна, вважають твір 
Керролла прамоделлю художньої реалізації стратегій (а самого автора – 
провісником) семіотики, постмодернізму та постструктуралізму 
[Геллерштейн]. І невипадковою, навіть закономірною стає думка, ніби 
«Країна Чудес – це (мініатюрний <…>) космос інтелекту, подібний до 
Ейнштейнового своєю кінечною безкінечністю, яка припускає нескінченні 
студії, що, однак, ніколи не вичерпаються» [Мар 1991]. У даному 
узагальненні чітко вимальовується характер апелювань, спільний для 
більшості присвячених Л. Керроллу робіт. Ідеться про зумовлене 
принциповою відкритістю значень прочитання в його творі саме тих смислів, 
які виявляються актуальними для кожного дослідника у зв’язку зі сферою 
його діяльності [Дейнега 1991]. Відтак, багатогранність самого художнього 
опису «Аліси…» [Керролл 2015] дедалі ширше зміщує горизонти 
зосереджених на творі наукових інтересів і, відтак, зумовлює тенденцію 
змістовного урізноманітнення його інтерпретацій.     

Відповідно, й інтертекстуальний потенціал Продановичевої ремінісценції 
спрямовує до семантики цілої низки відображених назвою смислових 
домінант Керроллового твору, актуалізованого у статусі прототексту. Між 
тим, лише деякі з-поміж їхнього комплексу, чиї смисли здатні 
прирощуватися в результаті активності явлених типів інтекстовості, 
виявляються адекватними образній субстанції рецептивного простору 
рамкової назви і за її посередництва – художньому світу сербського роману, 
реалізованому ним іншому творчому світогляду. Виявлення цих образних 
пріоритетів із їхніми втіленими категоріальними відповідниками й 
увиразнення їхнього кінцевого семантичного ефекту в романі 
М. Продановича, власне, входить до неодмінної аналітичної фази 
осмислення історико-літературного матеріалу.     

Предметного розгляду, безумовно, потребують типові для Керроллової 
творчої манери, полівалентні пункти змісту, суголосні широкому спектру 
образних контекстів, здатні оптимально компенсаторно реагувати на їхні 
художні вимоги й умови. Такими, з огляду на доводи класиків керролліани, 
стає декілька основних, у яких оприявнюється примат втілених назвою 
категорій, властивих і почасти основоположних для роману. Вони здебільшого 
пов’язані з художніми вимірами власне афішування «Країни Чудес», у чиєму 
просторі, відтак, не лише передбачається зосередження ключової подієвості 
всього твору, а й формується найзмістовніший аспект даної ремінісценції. А 
саме її образне позначення в назві наймісткіше в акумулюванні таких 
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категорій, наділених принциповою смисловою продуктивністю і, відповідно, 
семантичною амплітудою – ширшою, порівняно зі значеннями інших образних 
конфігурацій. Ю. Владимирова [Владимирова 2011] запропонувала визначення 
організації змісту більшості таких категорій у координатах законів 
математики, чия ситуативна актуалізація плідна для розширення значеннєвих 
полів образності, пов’язаної з даними категоріями, що мотивує залучення тез 
дослідниці до висвітлення художніх результатів інтертекстуальної 
ремінісценції вже у вимірах рамкового компонента твору-реципієнта – 
Продановичевого роману «Еліша в країні Святих коропів».  

Особливу увагу привертають спостереження представників кібернетики та 
фізики, за якими з-поміж зазначених домінантних сутнісних категоріальних 
«координат» смислогенезу превалює закладений у назві казки англійського 
письменника, а так само, власне, і в її тексті очевидний силогізм, чиїм 
універсальним об’єктом вважається адекватне визначення взаємозв’язків і з-
поміж них – змістового слідування між сутностями явищ, здатного обумовити 
їхнє поєднання в різні групи тощо [Данилов 1991]. Відтак, у логіці образності 
твору Л. Керролла аналізуються всілякі ймовірні сукупності зображених 
суб’єктивних та об’єктивних явищ, здебільшого підпорядкованих тим 
варіантам із їхнього числа, реальні взаємозв’язки з якими їм, по суті, не 
властиві [Владимирова 2011]. Позначений даною категорією принцип 
вичленовується в явленій прототекстом образній характеристиці країни, де 
безпосередньо проголошується її дивовижність. Парадигму дефініції 
покладеного до основи даного поняття змісту феномена чудес доцільно 
підсумувати зверненням до міфологічних уявлень і релігійних канонів, 
узагальнених визнанням у його основі надзвичайного, спроможного вражати 
явища, спричиненого втручанням вищої, а іноді й потойбічної сили. У 
передбаченому ремінісценцією транспонуванні даного значення до образного 
корелята з назви сербського роману проявляється притаманне їй титульне 
визначення країни у зв’язку з назвою тривіальної озерної риби. Для даної 
образності у значеннєвому анаболізмі актуальний не лише організаційний 
силогізм, а й деталізований в його руслі нюанс безумовної нетиповості 
згаданої країни й усього пов’язаного з нею. Саме це значення здатне, з 
передбаченою паратекстуальністю проекцією до сукупної реальності 
сербського роману (завдяки своїй полівалентності та пов’язаній із нею 
функціональній багатоманітності), конкретизуватися в широкому діапазоні 
образного матеріалу – в організації змісту певних сюжетних ситуацій або 
персонажів і їхнього співвідношення між собою у фабульному контексті. 

Наснажене ремінісценцією, похідне від прототексту англійського митця 
значення аномальності, кооптоване у виміри художньої реальності заголовку 
твору М. Продановича, на відміну від Керроллового, набуває розшарування 
й, відповідно, урізноманітнення. У художньому просторі назви країни, 
явленої в сербському романі, демонстративно акцентується сутнісний 
дисонанс, закладений в образності «Святих коропів», власне, святістю самих 
коропів, яку слід пов’язати з порушенням логіки, усталеної в руслі 
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християнського канону, в системі його норм та етичних постулатів. Версії 
даного смислу наразі набувають легітимності в семантичній сфері художньої 
реальності твору М. Продановича загалом. 

Водночас актуалізацією формосмислового потенціалу поетики «Країни 
Чудес» у конфігурації значення рамкової структури прототексту 
детермінується стійке позиціонування в ній понять нонсенсу, або ж 
нісенітниці, недоладності, безглуздя [Словник… 1985, 587], та парадоксу – 
себто несподіваного й незвичного спостереження або твердження, що 
розходиться з традицією, а також помилки в логіці, яка призводить до 
протиріччя з правильними постулатами і доводить непереконливість або 
безпідставність вихідної позиції [Українська… 1962, 515]. Традиційні 
енциклопедичні змісти даних категорій, симетрично декларовані в назві 
Керроллового твору, вважає основоположним для нього інший представник 
красного письменства – Г. К. Честертон [Честертон І 1982: 3–4]. Між тим 
спостереження керроллознавця набуло суттєвого деталізування й 
коригування в судженнях протагоністів гносеологічного потенціалу фізики. 
Оформлені ними тези видаються універсальними для виокремлення 
смислопороджувального виміру образності назви твору. За емпіричним 
досвідом Ю. Данилова та Я. Смородинського, «нонсенс» Кэррола фізик 
вважає не відсутністю будь-якого смислу, а розривом із загальновизнаним 
«здоровим глуздом». В імпровізуванні нематеріальними, вільно 
трансформовуваними образами, зарахованими групою філологів та 
філософів до сутності Керроллового нонсенсу, фізик, натомість, переконано 
припускає відображення складних відношень між реальними об’єктами – 
носіями цих образів [Данилов 2011]. Відтак, показовості набуває заявлена в 
назві англійського прототексту сутність відношення поняття дивовижності 
саме стосовно феномена з таким масштабним, обширним і строкатим 
змістом, як країна. Відповідником даної образності у структурі «Еліші в 
країні Святих коропів» М. Продановича, з традиційної рецептивної позиції 
щодо прототексту, вочевидь приймається адекватна для явленої в ній «країни 
святих» і деталізована та розукрупнена нею самою семантика аномальності. 

У контексті увиразненої смислової фракції в образній системі 
Керроллової «Країни Чудес» стає контрастною номінативно-статусна 
активність топоніму, не нанесеного на жодну мапу, визначального для 
дефінітивного увиразнення її просторів – у значенні держави, якої немає, або 
ж такої, що, по суті, неможлива. У даній формосмисловій моделі стає 
очевидною підкреслена Ю. Владимировою припустима взаємодія між 
речами або явищами, які не існують, а також міркування та судження про 
них, що в результаті неодмінно призводять до парадоксів [Владимирова 
2011]. Ними традиційно підтримується енциклопедично передбачене для них 
значення протиріччя між гіпотезами та висновками. За усталеним для 
міжтекстовості принципом, дана лінія ремінісценції, мотивована 
своєрідністю, власне, аналогічної формосмислової організації топоніму 
«країни Святих коропів», закладеного в назві Продановичевого роману, 
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позначає спрямовану до її художнього простору траєкторію розвитку 
спільної семантики в напрямі декларування країни, що, за всіма атрибутами, 
не мала б існувати, чия реальність, цілком очікувано, відцентровуватиметься 
змістом категорії парадоксу, де припускається доволі проявів чисельних 
ознак симуляції, аналогічних явленим у назві та її «денотаті», залишеним 
поза межею справжнього, реального. Себто, за обумовленим 
паратекстуальною позицією подальшим транспонуванням даної семантики, в 
романі сербського митця передбачається асимілювання даних рис явленим у 
ньому описом країни. Для його змісту, відтак, стає неодмінною – очевидна 
для назви і певна для роману – парадоксальна складова характеру дійсності 
цієї країни і, безумовно, відношень між інтегрованими до неї персонажами, а 
подекуди їхнього ставлення до ситуацій та подій, що своїм єднанням 
укладають цю навколишню для них дійсність.  

Із даною образністю і її семантикою щільніше, ніж із іншою, кореспондує 
активована ремінісцентним покликанням маркованого фрагмента назви 
сербського роману вагома системна риса організації Керроллової поетики. У її 
визначенні дослідники творчості митця і її прихильники наполегливо 
схиляються до прийому гротеску [Галинская 1991], переконливо 
відображеного й у назві твору про пригоди Аліси змістовністю співвідношення 
дивовижності з масштабами цілої країни. Еманація значення даного корелята у 
формосмисловій системі рамкового простору сербського роману дозволяє 
вирізнити в ньому похідне від прототексту типово гротескове – неймовірне, 
дивакувате загострення контрастованого, різкого зсуву форм самого життя 
[Літературознавча І 2007: 244]. Частина з них у взаємному поєднанні зберігає, 
а частина – втрачає свою реальність і перетворює на алегорію модель всього 
характеру сполучення «Країни коропів». Зміст саме цієї категорії суттєвий для 
логіки значення того образного компонента назви Продановичевого твору, в 
розбудові якого надається перевага коропам, чия вагомість звеличена до 
масштабів країни. Відтак, потрібно взяти до уваги й дане поняття з 
передбачуваним його сутністю поєднанням реального та ірреального, 
невипадковим для смислотворення на рівні образів та інших компонентів 
внутрішньої форми роману М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів».   

Крім того, за Н. Карпушиною, предметний інтерес науковців, і передусім 
представників педагогіки, з-поміж численних математичних, логічних та 
астрономічних задач і ребусів, зосереджений на закладеному в назві твору 
англійського письменника типізуванні асиметричної ситуації, якою, 
узагальнюються й концептуалізуються явища з неврівноваженою пропорційністю 
або полярністю [Карпушина 2015], введеною таким чином до діапазону 
продукованої семантики. Дана асиметрія так само включається до схеми 
ремінісценції, верифікованої міжтекстовим індикатором з назви Продановичевого 
твору. Його образності притаманна очевидна розбалансованість, прямо заявлена 
диспозицією ключових об’єктів – героїні та цілої країни, чий простір у художній 
реальності на реляції з образом Еліші, безумовно, не єдиної і, по суті, сторонньої 
чужоземки на її теренах, позбавляється не лише співмірності, а й будь-якої 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 242 

діалектичної залежності. Відтак, континуум семантичної лінії порушення полярної 
рівноваги необхідно залучити до смислових траєкторій сербського роману, які 
розгортаються в його художньому просторі з опорою на генеровану в 
міжтекстовому симбіозі назви, а також виокремлену в даному смисловому 
потенціалі й посилену ним семантику дисбалансу. А вона дефінітивно пов’язана з 
очікуваним наразі значенням порушення відповідності, закладеного в площині 
дійсності країни Святих коропів. 

Розбудова іншого аспекту даної ремінісценції мотивована міжтекстовою 
маркованістю сукупної образності назви сербського роману, де, за творчим 
рішенням автора, очевидної сумісності позбавляються всі її своєрідні 
компоненти: країна, коропи, їхня святість і героїня, чиї програмні дії в 
чудесному світі у змісті рамкового компонента твору (до початкової фази 
розгортання сюжетно-фабульної лінії) не позначуються, замовчуються. Дана 
схема корелює з назвою англійського прототексту в моделюванні 
псевдосумісності пригод із дивами і їх разом – із маленькою «представницею 
людства», яка опановує реальність цілої країни. Інтертекстуальний зріз даної 
виражальності вивільняє сутнісну смислову опцію, вочевидь пов’язану з 
проаналізованим Ю. Владимировою методом діаграм Керролла, 
скоригованим ним задля погодження так званого співіснування 
протилежностей. Смислопородження дослідниця наразі вводить у 
залежність від сутності їхнього зіставлення, обумовленої несумісністю 
певних особливостей, коли відношення слідування неодмінно виникає в 
умовах такої взаємодії контрарних феноменів, де їхні властивості, несумісні 
між собою, спричиняють додаткове виокремлення в них інших – пересічних 
рис, але тепер уже здатних до суміщення [Владимирова 2011]. Апелюванням 
до даного аспекту Керроллового прототексту актуалізується не лише його 
формосмислова організація, а й увиразнена в ній логіка та алгоритм її 
втілення. З їхнім міжтекстовим кооптуванням до художнього простору 
«імені» роману М. Продановича в ньому акцентується семантика опозицій із 
мотивом їхнього збалансування або усунення, що кореспондує зі змістом 
категорії полярності, з’яскравленої в ньому активністю симбіотичної 
системи, її образного змісту і збагаченої в зічленовуванні з її значенням. 

Доцільно слідувати й міркуванням логіків, які пов’язують назву і закладену 
в ній концепцію англійського твору зі значимою для Керролла-науковця й 
умотивованою в його книзі «Математичні курйози» [Carroll 2017] категорією 
курйозів. Її зміст був додатково осмислений та уточнений математиками в 
руслі так званого принципу задач із довільною кількістю умов та суджень, 
якими поєднуються деякі особливості, де система сукупно заданих умов, 
відповідно, може включати не однозначно визнану, а довільну кількість 
відношень між цими особливостями [Владимирова 2011]. Образна основа 
концентрації цього значення в прототексті міститься у виражальності пригод, 
яким поступилися інші гіпотетичні варіанти подієвості – рясні на субваріанти 
можливого сценарію розвитку подій – і типові для реальності художньої 
ситуації, і виправдані для неї. Їхні прояви в контексті багатоманітності 
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арсеналу потенційних пригодницьких дій, уже самою своєю приналежністю 
декларують невизначений діапазон зв’язків притаманних їм 
взаємосполучуваних особливостей. Із правомірним, за природою ремінісценції, 
аплікуванням даної смислової моделі на її похідний інтертекстуальний 
відповідник у назві Продановичевого твору і в його образній схемі 
відбувається еліптування означення подієвості й оприявнюється своєрідний 
значущий «нульовий формант». До його поля семантизованої позначеної 
прихованості безпомилково вписується поштовх до гіпотетичного зрушення 
фабульної організації роману саме в руслі мотивованої наразі 
непередбачуваності в конотаційно обумовленому для нього варіанті 
орієнтовної моделі пригод. Крім того, риси внутрішньої закономірності 
наголошеної формосмислової конфігурації, вочевидь тотожної опорному для 
філософії постмодернізму поняттю «значення відсутності» [Новейший 
200: 622], слід також вирізнити у позбавленні назви Продановичевого роману 
як образного, так і вербального (реалізованого частинами мови, яким 
притаманна категорія часу), жодного хронологічного маркування. Розвиненим 
у прототексті смисловим навантаженням категорії курйозу з паратекстуальної 
позиції «Еліші…», відтак, безумовно виправдовується значення розширення 
потенціалу й обумовленої ним особливості статусу для часового виміру в 
передбаченні перебігу подій роману. У ремінісцентній співзвучності з назвою 
Керроллової казки в змісті паратекстуального простору сербського роману слід 
так само погодити актуальність для нього даного поняття, чиє гіпотетичне 
значення для формосмислової організації твору М. Продановича видається 
доведеним, обумовленим і перспективним. 

Суголосним і не менш ефективним для семіозису «Еліші в країні Святих 
коропів» слід також визнати інший результат семантичної активності дотичних 
їй у ремінісценції «Пригод Аліси в Країні Чудес». Вирішальну роль у змісті 
казки відіграє образний контрапункт, де слід розпізнати очевидне типізування 
прагнень до подій, подібних реальним, які в географічно непозначеній країні 
своєю мімікрією готові до наслідування формальної подоби ймовірних дійсних 
прецедентів, аби відтворити їхні сутність і сенс. Дану значеннєву конфігурацію 
керроллознавці узагальнили категорією абсурду, яка традиційно охоплює 
алогічність, порушення логічних зв’язків [Демурова ІІ 1991]. Озвучання 
варіантів та аналогів і цієї смислової тональності, за визначенням, 
передбачається у семантичній партитурі назви та твору М. Продановича.   

Водночас, із поліфункціональністю курйозу набуває актуальності 
зауваження Урсули де ла Мар, ніби «Алісі» притаманна позачасовість [Мар 
1991]. У полі назви англійського тексту ілюстрування даної тези знаходимо в 
необмеженій, всебічній парадигматичній активності кожної інстанції 
образного вмісту назви. У цьому аспекті ремінісценції значеннєво 
збагачується образна аналогія у просторі назви роману М. Продановича, 
якою прирощується і транслюється в його художній простір уявлення про 
семантику універсальності, адекватну для екстраполювання і на образний 
матеріал, і на категорії, організаційні для його змісту.     
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Отже, в увиразненому в романі «Еліша в країні Святих коропів» прецеденті 
постульованого в дослідженні симбіотичного моделювання структурно-
семантичної конструкції назви твору, розбудованому зрощенням 
паратекстуальності та інтертекстуальної ремінісценції, здійснюється їхнє 
ефективне взаємне формальне посилення і значеннєве живлення у визначенні 
контрапунктів смислопородження у просторі назви, потенційованих для 
художньої сфери роману загалом, до якої вони транслюються за «каноном» 
міжтекстових зв’язків і за постульованим у дослідженні принципом та 
механізмом симбіотичної міжтекстовості. Ця художня диспозиція дозволяє 
увиразнити діапазон значень, селектованих у полі проаналізованих потенційних 
прототекстових корелятів, який вимірюється змістами категорій нонсенсу, 
парадоксу, абсурду, силогізму, гротеску, курйозу, а також понять співіснування 
протилежностей та порушення полярної рівноваги. У значеннєвій амплітуді 
даних основоположних для Керроллового твору категорій, в чиєму ареалі, 
власне, й наснажується загальний результат семантичної активності даної 
міжтекстової симбіотичної системи, слід вирізняти логічні директиви та 
смислові моделі організації компонентів художнього простору. Самі ж категорії 
доцільно вважати визначальними пунктами системи еталонних координат, у 
співвідношенні з якими можуть, у результаті передбаченого значеннєвого 
анаболізму, прямо пропорційно позначитися габарити семантичної сфери 
роману М. Продановича. У даному організаційному порядку симбіотичної 
амбівалентності міжтекстових функцій, транспонуванням із позиції назви до 
простору сербського роману, потенціали виокремлених категорій утворюють у 
художньому світі пригод Еліші в країні Святих коропів цілеспрямовані лінії 
генерування остаточної прогностичної семантичної проспекції. Ними в його 
просторі накреслюється траєкторія розвитку властивої йому теми в напрямі 
осмислення природи та можливостей людини у зв’язку з порушеннями 
усталеного порядку буття соціуму. Саме в осяжності та глибині даного смислу 
зрештою міститься найсуттєвіша ремінісценція до Керроллового прототексту 
[Гарднер 1991]. В її потужності оприявнюється імператив увиразнення 
символічного і метафізичного складників у прочитанні, себто тлумаченні книги 
про Елішу, що посилюється вагомістю метафізичних смислів у дефінітивній 
характерології постмодернізму, до чиїх хронологічних кордонів входить твір і 
переконаним адептом якого вважає себе його автор [Розмова 2008: 74]. 

Інший досвід розгортання сутнісної активності образного вмісту назви, 
виваженого за принципом і закономірностями симбіозу апріорі передбаченої 
паратекстуальності з формальними проявами іншого типу міжтекстових 
зв’язків, акумулювався в романі М. Продановича «Вечеря у Святої 
Аполлонії» [Продановић 1984]. У ньому розпізнається побудова 
симбіотичної формули паратекстуального заголовку окремим 
інтертекстуальним включенням, що зберігає в цьому включенні власні 
визначальні риси. Саме вони спрямовують до вирізнення алюзії в 
очевидному для змісту назви апелюванні до мистецького прототексту 
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нелітературної природи. У її фокусі безпомилковою первинною асоціацією 
вирізняється дискурс із промовистим «іконічним» означенням добре відомої 
і впізнаваної євангельської Тайної Вечері. Вона здавна надихає на творче 
осмислення, з часом узагальнене багатоманітним різножанровим досвідом 
мистецького втілення. Вагомий здобуток до цієї скарбниці привнесло 
образотворче мистецтво. Започаткована сакральним сюжетом, тема Тайної 
Вечері набула творчого осмислення багатьма славетними представниками 
світового живопису: Леонардо да Вінчі, Тінторетто, Якопо Бассано, Дірком 
Баутсом, Джотто ді Бондоне, Ніколя Пуссеном, Вільямом Блейком, 
Альбрехтом Дюрером, Сальвадором Далі, Миколою Ґе тощо. 

Між тим алюзія в «імені» Продановичевого твору містить також знак 
апелювання до Святої Аполлонії, і цим образним рішенням виключається 
щонайменша нагода різночитань стосовно природи й атрибуції притаманного 
назві роману художнього змісту, а відтак і передбаченого ним референта. Наразі 
йдеться про флорентійський монастир Сант-Аполлонія, відомий збереженими в 
ньому різнотематичними пам’ятками фрескопису, створеними талантом 
видатних світових майстрів. Власне, одним із цієї плеяди мистецьких звершень 
і виявляється остаточно оформлена 1457 року фреска «Тайна Вечеря» 
видатного італійського майстра доби Відродження Андреа дель Кастаньйо. 

Актуальність дефінітивної ідентифікації такого творчого рішення набуває 
посутнього посилення у зв’язку з появою в інших національних літературних 
дискурсах істотного масиву його аналогій, де назва картини фігурує в 
прозовому творі у форматі його назви. Їх зафіксувала французька дослідниця 
І. Кан, яка узагальнила схему моделювання, однак залишила поза межами 
досвіду понятійно-категоріальне визначення, необхідне для виокремлення 
механізму смислопородження [Сahn 1989], визначального для максимально 
повного висвітлення образного матеріалу.    

За постульованою теоретико-методологічною моделлю, у прецеденті 
художньої емпірики Продановичевого роману слід визнати актуалізацію для 
для нього увиразненим апелюванням особливого, екстралітературного, 
сформованого в мистецтвознавчому дискурсі «прототексту», який охоплює 
осмислення змісту актуалізованої роботи в комплексі з естетичними 
особливостями та історичним контекстом. 

У міжтекстовій конфігурації, безумовно, накреслюється принципова 
істотність для назви роману М. Продановича самої фрески, що з кількох 
причин уважається програмною в доволі розлогому збереженому донині 
творчому спадку Кастаньйо. У ній, одній із небагатьох сповна вцілілих 
художникових робіт, за переконанням науковців, відбулося довершення 
(цілком революційного для тогочасного образотворчого мистецтва) досвіду 
опрацювання взаємопроникнень обсягу та світла, завдяки чому цей обсяг 
стає дедалі конструктивнішим для опанування такої пластики людської 
фігури, з якою досягається майже неймовірна монументалізація, героїзація 
зображеної постаті [Арган І 1990: 252]. А саме це авторове рішення 
наблизило його до переконливої реалізації образного та ідейного змісту і 
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смислу, які спрямовують до квінтесенції глобального досвіду, зведеного з 
перебігом історії християнства й еволюцією породженої ним культури.  

Увиразнене значення прототексту в своїй актуальності для назви 
Продановичевого роману водночас логічно співвідноситься з іншим його 
аспектом, зосередженим на сутності вихідної для образного та ідейного 
змісту фрески – сцени Євангелія, чиє втілення, завдяки художній техніці 
майстра, виявилося чуйним, яскравим та осяжним. Підвладний творчому 
відображенню смисловий апогей сакральної сцени, залежно від самобутності 
творчого погляду, з часом уславився певною традицією його художнього 
оприявлення. Для наголошення в ньому зазвичай обирався один із двох 
знаменних вимірів сакрального сюжету – ствердження Божим Сином 
Святого Причастя або його пророцтво про зраду одного з апостолів. Таким 
чином, поряд із ранньохристиянськими творами з акцентуванням величі 
Причастя з XIV сторіччя виокремилася й традиція позначати винятковість 
зрадника з відповідним зміщенням ідейного епіцентру.  

Безумовну вагу для формосмислу назви роману належить передбачити в 
Кастаньєвому творчому світогляді, що також варто сприймати в сенсі 
«прототексту» для інтертекстуально означеної назви твору «Вечеря у Святої 
Аполлонії». Для семантичної розбудови даної міжтекстовості видається 
суттєвим і мистецьке буття самого Кастаньйо, видовжене тотожно лінії долі 
завзятого й незламного художника кватроченто, непростої – колізіями її 
помилкового сприйняття, трагізмом викривленої скривдженої біографії 
[Ibid.: 251] і водночас дивовижної – багатством натхненних імпульсів, 
потужним яскравим різнобарв’ям їхнього художнього втілення та щастям 
вдалого порятунку їхньої первинної краси після кількасотрічних 
випробувань горнилом історичних перипетій.   

У симбіозі міжтекстової образності назви Продановичевого роману 
вивільнені наразі домінанти осяжного прототексту транспонуються до 
смислового ареалу «імені» роману і з даним художнім інтегруванням 
каталізують у ній семантику принципової значимості мистецтва Кастаньйо і 
його твору «Тайна Вечеря», явленого в монастирі Святої Аполлонії. Саме ця 
семантика за посередництва назви роману транслюється в його художній 
реальності з позначенням у ній суттєвої проспекції. З її увиразненого 
реалізованого у Продановичевому романі значеннєвого наповнення 
формується визначальна додаткова ланка в попередньо позначеному 
ланцюгу прогнозування ідейної основи твору загалом, де й очікується 
подальша формосмислова промальовка увиразненого семантичного ескізу.   

Між тим у перебігу смислопородження симбіотичної системи назви даного 
роману варто виокремити й асоціативність, притаманну алюзійній 
властивості змісту міжтекстового індикатора у структурі назви твору. І саме 
для цієї асоціативності потрібно погодити семантизацію з акцентуванням у ній 
опосередкованості, неоднорідності, складності, а також, безумовно, визнати 
проспекцію даних значеннєвих акцентів до образного простору роману, із 
припущенням для них потужності організаційного принципу цього простору. 
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Симбіотична система назви роману М. Продановича «Вечеря у Святої 
Аполлонії», утворена формосмисловим зрощенням компонентів, відповідних 
міжтекстовій внутрішньовидовій типології, у даному випадку, подібно до 
висвітленої аналогічної творчої манери митця, розбудована паратекстуальним 
та інтертекстуальним типами, відіграє в системі твору сутнісну роль. У 
проекції наголошеного М. Пантичем доктринального для заголовка твору 
конденсування метафоричного смислу оформленої оповіддю картини світу 
[Пантић 1999: 22] досвід «іменування» роману «Вечеря у Святої Аполлонії» 
сягає філіації значень у масштабах роману. Цю філіацію слід передбачити за 
смисловою траєкторією, позначеною сутнісним призначенням фрески «Тайна 
Вечеря», а також концептуальною вагою наголошеної в її змісті проблеми 
зради й Божественної Істини, за якою проглядається Диво Воскресіння, 
співвіднесених зі знаковими життєвими і творчими колізіями, пов’язаними з 
автором фрески – Андреа дель Кастаньйо. І, за цією самою траєкторією, вже 
на організаційному рівні очікується складна, неоднорідна образна взаємодія в 
оприявленні прагнень і долі видатного італійського майстра. 

Істотний художній прецедент, що відповідає системному симбіозу 
різних типів міжтекстових зв’язків, спостерігається й у романі 
М. Продановича «Ультрамарин» [Проданович 2013] – тепер уже суто в 
параметрах такої форми паратекстуальності, як епіграф. У цьому творчому 
досвіді йдеться про складену структуру рамкового компонента, чий 
комплекс укладається двома компонентами з автономними змістами, між 
якими, відтак, розподіляються сукупні смислові виміри. І, власне, 
визначальним для ідентифікації даного образного рішення в координатах 
симбіотичної системи стає оформлення кожного з цих компонентів, де 
виявляються цілком упізнаваними дефінітивні параметри цитування. 

Зміст ініціального фрагмента вичерпує фраза «…тож відкиньмо вчинки 
темряви й зодягнімося у зброю світла. Римлянам 13:12» [Ibid.: 5] – 
безумовно, впізнавана цитата з послання місіонера на землях 
Середземномор’я, проповідника великої Істини благої вісті, св. Апостола 
Павла до римлян із Нового Завіту [Толкова#... 3, 505].  

Доволі промовисте, власне, звернення до Біблії, книги книг 
християнського віроучення, неперебутного осереддя аксіологічних 
постулатів. У семантизації такого звернення слід розпізнати накреслення 
нездоланності осягнення буття в етичних горизонтах. 

В образному оформленні змісту наведеної епіграфом цитати вивершується 
передусім дихотомія світла і темряви, де анонсується принципова 
актуальність категорій світла і темряви для змісту «Ультрамарину». 

Ключовим для розкриття змістовної суті роману залишається власне 
смисловий план цитати і її символічних домінант. У даному 
богодухновенному фрагменті, осмисленому під знаком прототексту епіграфа, 
не виникає різночитань канонічної першооснови. В ній у смислових берегах 
можливості особистісного самовдосконалення вірянина постулюється 
аналогізація відторгнення вчинків темряви з подоланням моральної 
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занедбаності людини, натомість ототожнення зброї світла – із захистом, 
наданим реальною праведністю й зодягнутися в цю зброю означає 
відмовитися від гріховних вчинків та запобігати їм [Ibid.]. Центральною 
темою визнається  Божественна праведність, любов до ближнього, виражена 
істиною про всюдисущу милість, дану з великим Божим виправданням, і 
всім доброчесним, і грішникам, які здійснили каяття [Ibid.: 391–399]. Однак у 
канонічному осмисленні мета послання не пов’язується з висловленням 
обурення стосовно нечестивого способу життя, а натомість орієнтується на 
увиразнення доктрини людського буття зі ствердженням єдиного шляху до 
спасіння й благодаті – через віру, в якій постулати Святого Писання 
виявляються не законом, а силою, ниспосланою людині.  

Із тлумаченням даного прототексту кооптується у простір рамкового 
компонента Продановичевого роману значення неперебутньої потреби 
християнських добродіянь, постульованих на рівні й високих ідеалів, і 
мети, і способу людського буття. 

Змістове наповнення наступного епіграфа в комбінованому 
паратекстуальному комплексі вибудовується цитованим висловом «Кольори 
всередині нас. Група «Фільм» (за Й. В. Гете)» [Проданович 2013: 5]. Попри 
очевидні пріоритети формосмислової конструкції даного рамкового 
компонента роману, що містить цитування фрагмента тексту пісні сучасного 
гурту, в його змісті потрібно неодмінно вирізнити й секундарний індикатор 
інтертекстуального зв’язку, орієнтований на алюзію до відомого в 
літературній класиці символічного сприйняття кольору – нарису Гете «До 
вчення про колір» [Гете 1957: 101–133]. Зрештою, цей нарис і виявляється 
переважним інтертекстуальним прототекстом, безумовно, визначальним для 
корельованого з ним міжтекстового індикатора, інтегрованого до 
паратекстуально оформленої інтертекстуальної цитати, чия організація, 
відтак, мотивує до ідентифікування в даному компоненті епіграфа 
своєрідного потрійного симбіотичного компонування форм 
міжтекстовості в системі бінарно структурованого цілого.  

Непрямий принцип посилання спрямовує до вирізнення відмінного від 
буквального – натомість, узагальнено-концептуального звернення до 
прототекстового першоджерела. І, власне, епіцентр концепції філософського 
твору великого німецького мислителя пов’язується в досвіді деяких його 
дослідників [Еволюція…] із напрямом, визначеним Гете в дискурсі «Чуттєво-
моральної дії кольорів» [Гете 1957: 121–127], зосередженому на почуттєвій дії 
хроматизму. За узагальненими спостереженнями [Базима 2001], уславлений 
творець уклав у цю тезу розлогі роздуми, чия квінтесенція, крім кольорового 
кола, вивершується й до з’ясування зв’язків кольору з емоціями. Ці зв’язки 
висвітлюються в паритеті з вагомим переконанням Гете, ніби достеменним і 
знаковим в осмисленні світу, в баченні та відчутті людиною реалій дійсності 
відіграє так зване колірне сприйняття та колірне враження і в даному разі в 
кольорі втілюється здатність бути символом самої людини, її почуттів та 
думок, причому, символом не поетичним, а психологічним, що має 
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специфічний зміст. А його специфічна дія, за викладеними у прототексті 
глибинними думками, частково гармонійна, а частково – негармонійна, 
завжди ясна та значна у приєднанні безпосередньо до «царини морального», й 
у цій дії, взятий як елемент мистецтва, колір може використовуватися для 
сприяння вищим естетичним цілям [Гете 1957: 121].  

Вивільнене з прототексту концептуальне наснаження даних функцій 
кольору мотивує до їхнього позиціонування у вимірах інтертекстуального 
індикатора – тепер у матричному статусі смислової закономірності. Між тим, 
у корельованих із епіграфом «Ультрамарину» рішеннях прототексту 
намітилася перспектива посутньої компенсації, що спрямовує до увиразнення 
в праці Й. В. Гете акцентованої ним пропозиції розширити означальними 
властивостями кольору так звану «мову природи», за посередництва якої 
з’являється змога осягнути істини зародженого в ній буття [Ibid.: 101]. У 
фокусі даної пропозиції слід розпізнати ототожнення кольору зі своєрідною 
мовою як засобом окремого кодування, чию сутність у належній для епіграфа 
проспекції доречно гіпотетично транспонувати до масштабів організаційного 
принципу для образного матеріалу роману М. Продановича. 

Істотнішають і міркування тих науковців, чия увага не обійшла 
особливого позиціонування в тексті Гете (знакових і для Продановичевого 
роману) понять світла та темряви, інтерпретованих наразі в сенсі полярних 
критеріїв осмислення кольору, здатних виявитися умовами його реалізації 
[Месяц 2012, xvi]. Їх наразі варто розглянути в аспекті тієї межі, де 
проявляється фізичне та символічне значення барв, що цілком правомірно 
вартує проекції саме в цій смисловій конфігурації у горизонт очікування на 
рівні організації образів «Ультрамарину». 

Вирізнене значення прототексту вливається до змістової субстанції 
епіграфа й уможливлює прирощення в його значеннєвому полі твердження, 
яке попереджає про вагомість співвідношення феномена кольору з 
людськими чуттєвими реакціями в глобальних обріях осягнення світу. 
Відтак, у цілісній смисловій проспекції, обумовленій природою ставлення 
епіграфа до субстанції твору, анонсується визначальне функціонально-
смислове навантаження даного абсорбованого значення, переконливого і для 
загального позначення сутнісної, принципової актуальності кольору з його 
замісним потенціалом та ідейно-емоційним змістом у формосмислі роману. 

У підсумку здійснена у проаналізованому художньому матеріалі 
корелятів селекція значеннєвих відповідностей, здатних до смислового 
живлення епіграфа твору М. Продановича, дозволяє виокремити фрагмент 
вписування кольору у виміри втілень добра й любові до людини. 

Відповідно, змістова ідентифікація прототекстових корелятів уможливлює 
інтегрування до конфігурації параграфа кількох мотивів, координованих між 
собою в єдності комплексної конфігурації, де смислове регулювання слід 
визнати в сутності співвідношення форм етичного та естетичного.  

На даному етапі смислотворення стає значущою і первинність у 
позиційному взаємовідношенні фрагмента, наснаженого апелюванням до 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 250 

Нового Завіту. Його зміст набуває конотації організаційного, визначального 
компонента для смислового плану епіграфа загалом. Обумовлений 
формосмислом епіграфа комплекс міжтекстових рефлексів зосереджується 
на субординуванні кольору проявам гуманності. 

Відтак, у поняттєвих координатах погодженої в дослідженні пропозиції 
У. Еко сприймати рамкові елементи художнього твору в сенсі одного з 
ключів до його смислової інтерпретації епіграф у романі М. Продановича 
видається достеменним для вирізнення в полі смислових критеріїв роману 
первинності й домінування категорій християнської етики. 

Своєю чергою, в ланцюгу семантичного прогнозування передбачається 
наближені взаємною сполучуваністю значення, які в розбудованій ними 
спільній смисловій проспекції позначають у формосмисловому полі роману 
передбачення неодмінного привілеювання образного втілення добра з 
підпорядкуванням йому циклізації кольору як прояву мистецтва, дотичного 
осягненню буття й визначення/означення, рівноцінного перевтіленню ним 
змістових домінант роману. У помітній рівнозначності кольору 
організаційній функції камертону в суцільній структурі твору передбачається 
вияскравлення і поєднання ним різних смислових ліній і конфігурацій, їхнє 
концентрування навколо (увиразненого у форматі симбіотичної системи 
епіграфа) смислового алгоритму роману, співмірного семантичній вісі твору. 
Для суті взаємодії кооптованих смислів істотна й дуальність, де належить 
визнати промовистою не просто співприсутність, а й, власне, неодмінну 
співучасть значень. У ній акумулюється ядро осмислення даного рішення з 
огляду на визначення в ньому принципу оформлення цих значень, що має 
завбачливо екстраполюватись і на співмірний наразі, але, безумовно, 
масштабніший, принцип компонування та узгодження формосмислу певного 
образного матеріалу в берегах спільної структури роману загалом. 

Аналогічна модель розбудови образного матеріалу, рівнозначного 
паратекстуальності твору, залишається актуальною і для ще одного роману 
М. Продановича – «Червона хустка з чистого шовку», де так само 
зберігається смислопороджувальна ефективність. Між тим, даним досвідом 
скеровується вирізнення в письменниковому романному дискурсі й 
відповідності розгалуженішому синтезу міжтекстового симбіозу.  

У такому випадку істотнішає зв’язок міжтекстово маркованих компонентів 
образного матеріалу в паратекстуальному форматі твору з їхніми 
відповідниками в «текстах» феноменів реальності, які існують поза художніми 
кордонами, і, через їхнє посередництво – зі значеннєвими площинами. Цей 
зв’язок, закладений у природі пара-текстуальності, реалізований активністю 
компонентів, які мімікрують у можливому функціональному наслідуванні 
інших форм міжтекстовості, стає достатнім для власної максимальної 
наповненості в «пара-форматі». Однак, по суті (за своєї опосередкованості) він 
не дозволяє відокремитися цим компонентам із завершеною дефінітивною 
вагою і залишає їх повноцінними фрагментами паратекстуальності. 
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У творі набувають очевидного симбіотичного навантаження властиві 
роману обидві форми паратекстуальності: назва та епіграф. 

Так, у назві помітна сильна смислова позиція символу червоної хустки, 
чий аналог зустрічається (так само на рівні назви) й у новелі «Червона шаль» 
іншого представника сербського красного письменства – А. Ісаковича, де 
видаються впізнаваними дефінітивні риси алюзійної форми 
інтертекстуального типу міжтекстових зв’язків. Для інтертекстуального 
сигналу співмірна за масштабами насамперед квінтесенція тематичного 
виміру Ісаковичевого твору, окресленого в обрисах оригінального погляду на 
повсякдення боротьби партизанських комуністичних загонів [Исаковић 
1985], де стає безумовною семантизація вивершеної символічності червоного 
вбрання. Із роз’яснювальною експозицією заголовка в його відношенні до 
образного комплексу твору для визначення функції назви Продановичевого 
роману, наснаженої зрощенням інтертекстуальності та паратекстуальності 
йдеться про накреслення для його формосмислу траєкторії символічної 
значимості, власне, образу-кліше, себто топосу червоної хустки, крім 
іншого дотичної парадигмі емблем комуністичної ідеології. 

За визначенням взаємодії форм паратекстуальності, ця смислова траєкторія, 
орієнтована на художню субстанцію твору, містить водночас якості кореляції 
зі змістом епіграфа, що передбачає актуалізацію цих рис у його 
смислотворенні. Між тим, епіграф роману М. Продановича, зі свого боку, 
також збагачений міжтекстово маркованою образною інстанцією. У його 
форматі наводиться цитата, чий зміст оприявнюється у параметрах діалогу:  

«– Банальність убиває. 
– Але зачекай… хіба не вбивають і гранати, <…> мачете, парабелуми, 

беретти, гільйотини, <…> стингери, снайпери, узі, <…> списи, нейтронні бомби, 
циклон-Б, тромблонні міни, міни-ловушки, протитанкові міни… сокири, дубини, 
штики, сміт-і-вессони, ракети самонаведення, багри, шаблі, карабіни… 

– Саме так… але все це з’являється потім»79 [Продановић 2008: 5]. 
Для дефінітивної ідентифікації даного апелювання доволі показне 

походження його адресата з іншого твору М. Продановича – з новели «На 
зоряних шляхах» («На звезданим стазама»), що скеровує до визнання в даній 
художній субстанції переконливих рис автоцитати, а у відповідному їй типі 
міжтекстових зв’язків – автоінтертекстуальності.  

З урахуванням оригінальності змісту в автоцитаті очевидно очікується 
смислова неодноплановість. Набуває доцільності попереднє осмислення, власне, 
мотивів актуалізації саме цього формату міжтекстовості, з-поміж яких переважає 
потреба максимальної відповідності ідеї роману з урахуванням уникнення 

                                                           
79 «–Баналност убија. 
    –Али чeкај... зар не убијају и гранате, <…> мачете, парабелуми, берете, гиљотине, <…> 
стингери, снајпери, узији, <…> копља, неутронске бомбе, циклон-Б, тромблонске мине, 
нагазне мине, противтенковске мине… секире, тоњаге штрикаће игле, смит и весони, 
крстареће ракете, чакије, сабље, карабини... 
–Тачно је... али све то долази после». 
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щонайменшої похибки, припустимої у випадку приблизного співвідношення з 
будь-яким із первинно неузгоджуваних – «чужих» – текстів, коли й ненаповнена 
вісь їхньої селекції опосередковано вказує на гостру своєрідність, нетиповість 
(кореспондованої з епіграфом) ідеї «Червоної хустки…». 

Водночас визначальним для образного матеріалу автоцитати стає 
особливий дисбаланс: зміст наразі показово рясніє не лише видами зброї та 
способами знищення, а й неодноразовим вивершенням модусів убивства. 
Наведений нюанс образної організації стає істотним для її значення й у 
параметрах прототексту, де сам автор співвідносить її з «ірраціональними й 
майже містичними категоріями», такими, як «зло», «кров» [Розмова… 
2008: 95], переконливих для вирізнення в них значеннєвого епіцентру. 

Для даного лаконічно комбінованого значення, вивільненого корелятом 
прототексту автоінтертекстуальності, у прирощенні до образного змісту 
епіграфа слід передбачити збереження ним власних контурів, себто 
відсутність асиміляційних трансформацій.  

Варто звернутись і до основоположних для епіграфа паратекстуальних 
властивостей, які, зі свого боку, демонструють очевидну міжтекстову 
відповідність до визначення напряму подальшого смислотворення загалом і в 
цьому – остаточного увиразнення його проспективного потенціалу. 

У посиленні класичних смислотворчих можливостей результатами 
міжтекстової активності епіграфа в романі транслюється значення, генероване 
прототекстом автоцитати, й реалізація остаточної функції епіграфа вказує на 
кодування в романі ознак, рівновеликих цьому значенню, в даному випадку 
ймовірно транспонованому і до рівня мотиву. Закладена у визначенні 
епіграфа співмірність із ідейною лінією твору мотивує до передбачення 
даного значення з-поміж її організаційних критеріїв. Відтак, ситуативна 
прототекстуальна корекція поняттєво декларованої в епіграфі ідеї роману, 
інтегруванням актуалізованих міжтекстовою активністю значень у єднанні 
смислових полів формального, змістового і функціонального обсягу епіграфа, 
дозволяє увиразнити конституювання смислу, доцентрованого виваженням 
причин трагічних кровопролить. У співвідношенні з ними в проспекції, крім 
того, концептуально постулюється банальність у формосмислі роману. 

Власне, на цьому рівні взаємодії компонентів структури роману 
істотнішає той аспект реалізації симбіотичної системи, де вимальовується 
взаємне апелювання формосмислів обох рамкових елементів – епіграфа та 
назви – між собою, а отже, в масштабі, де формується план міжтекстового 
симбіозу, важливий для балансу смислової реконструкції роману саме зі 
стратегічної перспективи паратекстуальності. 

У смисловій проекції паратекстуально-інтертекстуального симбіозу назви 
значеннєві виміри епіграфа набувають переважних рис смислової 
конфігурації, де саме банальність виявляється першопричиною агресії, 
уможливленої надмірною ідеологізацією. 

З інтегруванням прототекстових значень, окреслений на позиції 
паратекстуальності сукупний смисловий ескіз видовжує з цієї позиції спільну 
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проспекцію в цілісний образний матеріал твору, що в суцільному перебігу 
смислопородження задає інерцію, орієнтовану на концентрацію посутніх 
фрагментів аксіологічної лінії. 

Відтак, у романі М. Продановича «Червона хустка з чистого шовку» 
набуває переконливої чіткості двоскладовий комплекс образних симбіотичних 
систем, реалізованих ситуативним зрощенням інтертекстуального з 
паратекстуальним та автоінтертекстуального з паратекстуальним потенціалом 
алюзії в назві та автоцитати в епіграфі, чиї формосмисли вочевидь поєднані у 
нерозривному сполученні, наснаженому посутньою художньою вагою. У 
даному комплексі проявляється різновекторність паратекстуально 
позиціонованої інтертекстуальності стосовно прототекстів, де водночас 
спостерігаються обумовлені приналежністю до спільного дискурсу художньої 
літератури їхня генетична спорідненість, а також тематичний ізоморфізм, 
означений програмним осмисленням проблем війн і диктаторських 
режимів. Їхнє значеннєве ядро забезпечує широку смислову ефективність 
форми і змісту міжтекстової конфігурації. 

 У такому форматі для симбіозу інтертекстуальної та паратекстуальної 
форм міжтекстовості й у романі «Червона хустка з чистого шовку» 
передбачається одна з ключових ролей у кількох аспектах смислотворення. 
Йдеться про увиразнення й загальної смислової формули твору: сукупністю 
значеннєвих рефлексів прототекстів, які екстраполюються до образних 
вимірів кожної з форм паратекстуальності, накреслюється схема, 
зосереджена на тезі про потребу запобігання суспільній збайдужілості – 
каталізатору кровопролитних війн та неперебутність примату гуманності, 
що анонсується для формосмислу роману загалом. 

Таким чином, дані образні прецеденти засвідчують правомірність 
увиразнення симбіотичних систем, які в комбінуванні стратегій 
компаративістики накреслюються відповідними маркерами й розбудовуються 
прототекстовими корелятами. Ідеться про конструкції міжтекстових зв’язків 
кількарівневої організації (за типом «один від іншого», із залученнями 
інтертекстуальності з метатекстуальністю та гіпертекстуальності з 
метатекстуальністю, а також дворівневої включеної, за типом «один в 
іншому») структури з поєднанням паратекстуальної та інтертекстуальної форм 
міжтекстових зв’язків роману, зокрема й зі складеною подвоєною структурою, 
розгалуженою потрійним компонуванням міжтекстовості, яким саме в такій 
конфігурації притаманна суттєва смислова ефективність. 

Увиразнені прояви інтекстовості актуалізуються на рівні образів та 
архітектоніки творів митця, а також у форматі назв та епіграфів.  

Зумовлене інтертекстуальною природою співвіднесення міжтекстового 
маркера з корелятивними одиницями різних систем гуманітарної сфери дозволяє 
із симбіотичної позиції мобілізувати в романах актуальний діапазон 
прототекстів, до чиєї основи ввійшли міфологічний дискурс, парадигма 
мистецтва й культури загалом. У даному ареалі прототекстовими 
спрямуваннями до сфери біблійних текстів, сербського історичного та соціально-
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політичного дискурсу й суспільних міфологем кінця 90-х років ХХ сторіччя 
транслюється до рамкових компонентів творів і, зрештою, спрямовується до 
смислових просторів романів ствердження етичних констант як 
основоположних орієнтирів в екзистенційних закономірностях буття.  

Відтак, образним світом найконтрастніших для сучасної сербської 
літератури прецедентів за авторством її представника М. Продановича, 
засвідчується своєрідна релевантність у сербському романі на помежів’ї 
минулого міленіуму певних типів і форм міжтекстових зв’язків, 
диференційованих із перспективи перетину стратегій компаративістики. 
Традиційні [Merenik 2011: 39] для загальної мистецької концепції 
М. Продановича принципи міжтекстовості набувають у його літературній 
творчості своєрідної реалізації, якою з позиції компаративістики в 
сербському романі формується особливий художній досвід. Ефективністю 
даного досвіду національний дискурс урізноманітнюється спеціальними 
прецедентами особливих образних рішень, реалізованих побудовою 
симбіотичних систем лінійного та нелінійного типу в результаті 
формального зрощення та смислового суміщення в різних попарних 
комбінаціях образного матеріалу, відповідного інтертекстуальному, 
гіпертекстуальному, паратекстуальному та метатекстуальному типам 
міжтекстовості. Йдеться також про статусно-функціональну амбівалентність 
алюзійної інтертекстуальності та паратекстуальності, чий універсальний 
принцип варто узагальнити приналежним до міжтекстовості апелюванням у 
змісті заголовку одного твору до назви іншого. Крім того, стає посутнім 
досвід функціональності бінарного симбіотичного комплексу, укладеного 
попарним зрощенням образних відповідників паратексуальності, алюзійної 
інтертекстуальності та автоінтертекстуальності. 

Для узагальнення суті цього досвіду показовим стає загальний процес 
смислогенезу в романах М. Продановича. У своєрідності змістового виміру 
міжтекстових зв’язків проглядається співмірність із концепцією і 
діалектикою постмодерної доби, що впливає на виокремлення загального 
логічного та алюзійного механізму смислотворення і його поняттєвих 
констант. У даному випадку актуальним виявився принцип смислової 
анаграми («Сад у Венеції»), який дозволяє масштабувати смислові домінанти 
поетики, рівноцінної міжтекстовим зв’язкам, у вимірах цілого твору. 
Образний світ романів М. Продановича демонструє потенційну 
продуктивність у семіозисі кількох мотивів. Смислотворення образного 
матеріалу, відповідного симбіотичним системам у координатах стратегій 
компаративістики дозволяє увиразнити в узагальненому вимірі 
ілюстрування примату християнської етики, що кореспондує з тезою про 
осягнення буття й у параметрах метатекстуальності – осмислення та 
апелятивне позиціонування страху в людській екзистенції. 
. 
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Стабільно поширювана популярність досліджень інтеракційних процесів у 
полісинтетичних сферах гуманітаристики, як зауважує Л. Генералюк, 
вважається закономірною з огляду на їхню остаточно усвідомлену 
поліфункціональність, насамперед здатність акцентувати різні аспекти поетики 
літературного твору [Генералюк 2013: 199]. У контексті вищезгаданих новітніх 
концепцій компаративістики, зосереджених на взаємодії різних інформаційних 
контентів, очевидної ефективності набувають передбачені різні способи 
оприявлення, функціональності та результативності в літературному тексті 
синкретичних результатів загальної культурної, здебільшого творчої, а 
насамперед – мистецької діяльності, що, певною мірою, тенденційно 
притаманне поетиці сербського роману в добу постмодернізму й надалі. 
Тенденційність, у даному випадку, стає постулатом принциповим, оскільки 
масштабує не лише універсальну ознаку сербської національної літератури, а й 
окреслює організаційну властивість однієї з компаративістичних стратегій. 

Очевидна мета даного стратегічного феномена полягає в підвищеній 
інформативності й пов’язаній із нею відчутній переконливості розбудованого 
за його участю оповідного тексту як такого, що в даному аспекті 
визначається характером актуального матеріалу.   

Програмний критерій такої продуктивності, важливий для 
класифікування змісту і результату активності синкретизму мистецтв у 
ширшому руслі типізаційної, характеротворчої та мотиваційної для нього 
інтердискурсивності, закладається в їхній природі й актуалізується на етапі 
визначення кінцевої мети їхньої поетики, підпорядкованої створенню 
враження, чий зміст, зі свого боку, й кореспондує зі смислами його одиниць. 

Між тим, мистецтво може сприйматися не просто як відображення 
дійсності, а й як зміна таких відображень, а отже, динамічний процес із усіма 
притаманними йому смисловими ефектами. І виразна продуктивність 
мистецтва пояснюється його здатністю не просто змальовувати, а, за 
Ю. Лотманом, демонструвати відому подвоєність у самій природі твору, де 
відображається й окрема подія, й одночасно картина світу в цілому [Лотман 
1976: 286], що дозволяє вибудовувати належною мірою деталізоване, 
панорамне бачення смислової сфери літературного феномена і його смислу. 

Відтак, для остаточного увиразнення кінцевої стратифікації літературних 
реакцій на присутність у прозовому просторі й інших знакових систем, і 
насамперед дискурсивної практики художньої творчості у форматі 
екфразису, інтермедіальності або синестезії (незалежно від своєрідності 
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механізмів їхньої реалізації та автономної вибірковості у сполученні з такими 
знаковими системами), належить позначити їхній діапазон. Він, за І. Ільїним, 
залишається необмеженим [Ильин 1998: 8], себто здатним охопити всі, й 
безпосередньо творчі напрями духовної і матеріальної культури, співвідносні 
з критерієм мистецтва слова, в яких присутня мистецька складова в 
широкому сенсі даної категорії. Між тим важлива і внутрішня, 
культурологічна класифікація видів у системі мистецтва, сприйнятого в сенсі 
форми суспільної свідомості, що полягає в образному відображенні життя. За 
нею, крім самої літератури, традиційно розрізняються архітектура, 
скульптура, живопис, музика [Энциклопедический… 1983: 173], а також 
мистецтва синтетичної природи. В них відбувається об’єднання двох 
близьких або генетично споріднених, але неідентичних за змістом явищ у 
сфері мистецтва. І в їхніх берегах виокремлюється кілька груп: просторово-
часова, або видовищна (до неї відносять театр, кіно, телебачення, естраду, 
цирк), формальна (вона передбачає синтез літератури і графіки в жанрі 
книжкових ілюстрацій, а також поєднання літератури та музики в жанрі 
пісень та іншої вокальної творчості) і пластична (в ній вирізняють 
архітектуру, образотворче й декоративно-прикладне мистецтво). Їхньою 
єдиною метою вважається створення художнього цілого як у межах єдиного 
об’єкта, так і в комплексі, де синтез відбувається не в середині даного виду 
мистецтва, а з об’єднанням різних мистецтв. Кожен із цих видів має свої 
особливості й водночас втілює спільні закони творення 
[Энциклопедический… 1983: 324–325]. Саме такий матеріал вступає у 
процес взаємодії. Її завершальни результатом, власне, й стає синкретизм 
мистецтв, чиїм термінологічним синонімом у понятійно-категоріальному 
обігу дослідження вважатиметься поняття інтермедійності в перспективі 
вищого – інтердискурсивного – порядку явища.  

І задля остаточного ситуативного усунення різночитань змісту категорії 
«інтермедійнійсть» вважаємо за доцільне зафіксувати визнання його 
зумовленості не типом, функціональними властивостями та якостями 
«медіа», подібно до інтермедіальності, а, натомість, саме здатністю 
позначити такий спектр активності, для якої передумовою і спільною 
типовою диференційною ознакою, на відміну від співіснування та 
зіставності, стає власне, взаємодія-між- цими «медіа» в генеральному 
форматі літературного твору романного жанру. З огляду на адекватність 
висвітлення даного матеріалу й результатів його функціонування належить 
окремо визначити пункт співмірності оперативних компонентів. У 
послуговуванні деякими прийомами поетики вони, очевидно, суголосні й 
ізоморфні на рівні образу, який, за спостереженнями Д. Наливайка 
[Наливайко 2006: 22], має ознаки універсального когнітивно-ментального 
цілого. Саме він вважатиметься оперативною формально-змістовою 
одиницею зіставлення й дослідження взаємодії літературного та 
позалітературного матеріалу. Визначення характеру такої взаємодії 
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ефективне з урахуванням його універсальності, обумовленої особливою 
природою і структурою літературно-художнього образу, який «злютовує в 
органічну єдність чуттєво-емоційні, пластично-живописні й когнітивно-
епістемологічні елементи» [Наливайко 2006: 21]. 

Особливого значення в ситуації, коли об’єкт зображення в літературному 
творі співпадає з об’єктом зображення в інших видах мистецтва, набуває 
Лессингове проголошення повної суверенності та своєрідності різних 
мистецтв [Бобрик 2013: 68]. У визначенні універсальних спільних принципів 
організації такої суверенності знакових систем, позиціонованих у статусі 
локальних варіантів різних дискурсивних практик у процесі їхньої 
синкретичної взаємодії в літературному вимірі, ефективними для висвітлення 
порушеного питання видаються передусім тенденції екфрастичного напряму 
літературознавства, започатковані семіотичною концепцією Ю. Лотмана, і 
насамперед теорією накладання й перетину смислових просторів, здатних 
породжувати новий смисл [Лотман 2000: 27].   

Формальний аспект цієї ситуації може пояснити позиція Д. Бахманн-
Медик, на думку якої йдеться передусім про контекстуальні відносини й 
(естетичні) процеси інсценування, але, не меншою мірою, і про методи та 
поняття, які відкривають у літературі власне культурні техніки й усталені в 
культурі способи сприйняття: прийоми візуалізації, міметичні прийоми, 
способи фікціоналізації, – і відповідні ним оповідні регістри  [Бахманн-
Медик 2011]. У виявленні ефективного механізму реалізації слід звернутися 
до спостережень Н. Дмитрієвої. Із них стає очевидним, що твір візуального 
мистецтва, транспонуючись у твір мистецтва слова, зберігає певні риси своєї 
природи, які виступають усталеними орієнтирами й у доборі поетологічних 
відповідників мистецтва слова, і в прочитанні їхнього змісту та значення 
[Дмитриева 1962: 51]. Йдеться про атрибутивний для постмодерністської 
поетики феномен подвійного кодування, згаданий Т. Гребенюк з приводу 
створення семіотичної багатозначності [Гребенюк 2013: 96], що передбачає 
введення до літературного твору паралельної «не-літературної» семіотичної 
кодової системи, побудованої в літературно-образному арсеналі як повними 
відповідниками, так і частковими аналогами виражальних ресурсів різних 
видів мистецтва або гуманітарної сфери культури загалом. У даному випадку 
ефективно спрацьовуватиме принцип накладання з достеменністю сумарного 
підходу, загалом поширюваного на смислотворення та семантизацію образу. 
А до увиразнених принципів, механізму та міри їхньої актуалізації і ступеня 
продуктивності, з огляду на багатоаспектність актуалізованого 
дискурсивного матеріалу додається й ефективність передбачення 
багатоманітності у спектрі формальних версій і субверсій взаємодії, що 
відображається видовою парадигмою синкретизму мистецтв.  

У дефінітивно постульованих теоретико-термінологічних вимірах, за 
підсумком узагальнених наукових постулатів, формальний і процесуальний 
параметри проблематики взаємин літератури з іншими явищами сфери 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 258 

культури і насамперед мистецтв, відповідно до способу й міри участі 
нелітературної системи знаків у літературному творі, в даному дослідженні 
базуються на виокремленні й декларуванні в ключових категоріях 
інтермедійності вагомих системних якостей. Вони засвідчують сутність 
екфразису як феномена, організованого змалюванням безпосередньої 
мистецької форми, утвореної виражальними засобами мистецтва (або 
самостійного твору певного мистецького жанру) всіма доступними 
варіантами і відповідниками для зображення літературною образністю. 
Себто йдеться про своєрідний переклад елементів однієї знакової системи 
певного витвору мистецтва, здійснений відповідними одиницями іншої, 
наразі – літературної. Інтермедіальність – вирізняється з організаційним 
принципом своєрідного відтворення змісту виражальних засобів різних 
дискурсивних практик і знакових систем культурної сфери із предметним 
оперуванням аналогами образної системи художнього твору на рівні 
самодостатності притаманних різним знаковим системам культури 
виражальних засобів із наступною автономною гіпотетичною 
продуктивністю і плідністю закодованих ними змістів; синестезія – з так 
званим взаємним конвертуванням знакових систем різних мистецьких та 
інших реальних дискурсивних практик, із їхнім взаємним еквівалентним 
вимірюванням у параметрах літературного твору.  

Дане узагальнене розуміння якостей інтрасистемних категорій 
інтермедійності скеровує до визнання загального організаційного принципу 
екфразису в описі твору мистецтва у певній художній реальності 
літературної прози, натомість для інтермедіальності передбачається 
відображення цієї реальності як твору мистецтва, аналогічно йому або 
іншій знаковій системі, а для синестезії – передача вражень від художньої 
реальності, асоційованих із невластивими, але співмірними їй якостями 
твору мистецтва або явища навколишньої дійсності. Увиразнена концепція 
набуває визначальної ролі в подальшому адресному накресленні механізмів 
ралізації даних літературних явищ, відповідних їхнім змістам.  

Відповідно до основоположної систематизації ключових поняттєвих одиниць 
у типології видів синкретизму мистецтв, порядок їхнього співвідношення й 
співставлення наразі правомірно доцентровується властивостями синестезії, 
гіпотетично співмірними з кожною зі згаданих форм, і, за визначенням, власне, 
синестезії [Мићуновић 2000: 295], врегульованому законом літературної 
інтерпретації прийомів і засобів зображення інших видів мистецтва або 
інтелектуальної діяльності. Відмінна від автономної, компілятивна 
функціональність синестезії вочевидь визначається обсягом її актуальної 
проекції в алгоритмах актуалізації інших стратегій компаративістики, де виникає 
ефект образної альтернативи. Його різна міра зумовлена у визначальних 
механізмах екфразису – передачею виду мистецтва зображенням притаманної 
йому поетики, а для інтермедіальності – відтворенням, передачею реальності 
аналогами поетики відповідного виду мистецтва.   
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Кінцева функціональна фаза синкретизації художньої сфери, за власною 
іманентною природою, і передбаченими нею спільними якостями та 
принципами реалізації, відтак, забезпечується властивістю сягнути 
гносеологічного виміру й передбачає розкриття передбаченого та гіпотетичного 
типів змістів. У дебатах щодо процедури значеннєвої інтерпретації було 
запропоноване її конкретизоване прочитання. Його узагальнена версія, за 
Т. Бовсунівською, містить кілька етапів, зосереджених, відповідно, на 
первісному змісті (фактичному, експресивному), умовному та внутрішньому, 
або символічному значенні [Бовсунівська 2013: 14]. У даній роботі, суголосно 
тезі С. Луцак [Луцак 2010], вважатиметься вартим аналітичної актуалізації 
домінантне (в ситуативному контексті) значення образного матеріалу. 

У такому випадку літературознавчі студії, за декларованим досвідом 
[Wikan 1993: 190], долучаються до культурного аналізу, який вимагає «руху 
по той бік слів», аби образи охопили культурні поля відносин, реалізованих 
не лише у фактах або в тексті, а й тоді, коли відбувається «зустріч» одного 
суб’єкта, включеного до здобуття певного досвіду, з іншим. Наразі 
здійснюється властиве інтердискурсивності охоплення поряд із комплексами 
значення – і полів взаємодії, завдяки чому в літературознавство поряд із 
процесами функціонування тексту включаються також його матеріальні та 
соціальні фактори, що, своєю чергою, також приводить до збагачення 
значень і смислових обсягів. Наразі ефективними видаються висновки 
Т. Гребенюк, які дають змогу зауважити на обов’язковій наявності в будь-
яких видах, типах і формах інтермедійності ознак гіпотетичної глибинної 
конотації [Гребенюк 2013: 100], які в даному дослідженні вважатимуться 
маяками змістовності та індикаторами змісту проявів інтердискурсивної 
практики розглянутих творів. 

Предметне звернення до емпіричного художнього матеріалу романів 
М. Продановича наразі обумовлюється акцентованою Л. Меренік, 
оформленою і вираженою в Продановичевому образотворчому дискурсі 
тенденційною схильністю митця до гри знаками і знаковими системами, яка 
розвинулась у їхнє плідне взаємопроникнення. На думку Л. Меренік, з 1980 
року й до сьогодення відомий сербський креатор створює імпозантний за 
кількістю і значенням, багатогранний творчий доробок, у якому «від ранніх 
робіт він розвиває власне, особливе за концептом і методом бачення синтезу 
мистецтва», з ерудицією творчою і людською відповідальністю перед світом, 
у якому ми живемо [Меренік 2008: 119]. У його концептуальній розбудові в 
авторській творчій інтерпретації дослідниці здалося показовим, що поза 
письменниковою увагою не лишається чинник відсутності знаку, який можна 
достеменно ідентифікувати та остаточно декодувати. Творче осмислення цієї 
обставини виявилося засновком розбудови його мистецької концепції та 
методології на великій кількості гіпотетичних кодів, укладених значеннями 
полівалентних знакових систем, що мистецтвознавці залучають до творчої 
світоглядної позиції митця [Merenik 2011: 16]. 
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Приклади безпосереднього теоретико-методологічного моделювання 
своєрідних параметрів, механізмів і закономірностей екфрастичної, 
інтермедіальної та синестезійної стратегій у загальному інтермедійному 
руслі компаративістики та конкретний історико-літературний досвід 
авторського імпровізування з художніми корелятами цих стратегій на 
матеріалі визнаних зразків сербського роману кінця ХХ – початку ХХІ 
сторіччя з відліком від постмодерністського етапу його розвитку, 
висвітлюються в наступних розділах. 

 
 

5.2.      …І вкотре про екфразис 
 
 

5.2.1.  Категоріальні та методологічні прикмети екфразису в системі 
синкретизму мистецтв 

 
В осяжній перспективі інтердискурсивності, за типологією В. Т. Мітчелла 

[Mitchell 1995: 21–22], функціонально-смисловий план екфразису розгортається 
в берегах способу репрезентації різних видів мистецтва в літературі. Відтак, 
беззаперечно приймається позначений ученим так званий «титульний бік 
екфразису», здійснений «наданням голосу німому твору мистецтва» або його 
характерним рисам [Мітчелл 2013: 24]. Себто, в ідентифікації та осмисленні 
даного явища цілком раціонально виходити з дисциплінарного принципу 
екфразису, за яким активований у ньому початковий візуальний об’єкт не тяжіє 
(окрім як шляхом аналогій) над художнім описом, він ніколи не може бути 
присутній, але має посилатися на знаковий образ, у якому він даною 
співприсутністю реалізує своє значення й набуває додаткового кодування у 
вигляді передбачених цим значенням конотацій. Концептуальним пунктом 
висвітлення, за Мітчелловою позицією, стає критерій відношення 
«зображення/текст», яке не обмежується феноменологічною моделлю, 
натомість бере на себе повний набір імовірних відношень так званого 
«соціального» типу, включених до сфери вербальної та візуальної 
репрезентації. Дане уявлення про понятійну основу явища дає змогу зрозуміти в 
його функціональності не лише об’єкт, але й наповнену змістом 
репрезентативну форму, яка мотивує і визначає герменевтичний фактор її 
існування [Мітчелл 2013: 27–34]. Р. Бобрик схильний наблизити зміст даного 
явища до категорії інтерпретації настільки, наскільки будь-яке висловлювання 
про мистецтво є його інтерпретацією, що, на його думку, зі змістової точки 
зору, тотожна словесному еквіваленту, а можливо, й «копії» [Бобрик 2013: 70–
74]. Уточнене дефінітивне наповнення розукрупнює явище екфразису, дозволяє 
ввести до параметрів його висвітлення ситуативно ефективні інтерпретаційні 
виміри, що сприяє детальнішому висвітленню його семантичного результату. 

Переважним, але не обов’язковим визначальником екфразису як опису 
твору мистецтва в літературному тексті, за спостереженнями Р. Бобрика, 
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пропонується вважати його зв’язок із конкретною авторською роботою, хоча 
припускається також поширення екфразису на аналогічні або неіснуючі, але 
жанрово конвенціональні художні варіанти із достеменним наслідуванням 
відповідної мистецької поетики [Бобрик 2013: 76]. 

Береги наукового тлумачення поняття екфразису в масштабах явища, 
заснованого на літературній подачі феномена екстралітературного, 
візуального, вже на сучасному етапі охопили й концептуально сформований 
досвід його внутрішнього функціонально-категоріального поділу з 
уведенням представниками й української компаративістичної школи (серед 
них, зокрема Ю. Ковалів [Літературознавча… 2007 І: 325], Є. Фесенко 
[Фесенко 2013]), і польської (підтриманої Р. Бобриком із посиланням на 
М. Ґловінського та А. Дзядека), – категорії екфрази у синтезованому значенні 
конкретного опису такого типу зі створенням цілісного образу, відповідного 
певній графічній або візуальній репрезентації [Бобрик 2013: 74–75], що в 
емпіричному полі іноді вживаються як синоніми [Бобрик 2013: 79]. Задля 
детальнішого висвітлення матеріалу, відповідно до усталеної в 
літературознавстві логіки понятійно-категоріальної градації, вважаємо за 
доцільне, себто за вмотивоване матеріалом дослідження та виправдане 
постульованим науковим досвідом, заперечити актуальність синонімізації 
термінів екфразис та екфраза, а також упровадити в термінологічний обіг 
даної праці самостійну одиницю на позначення фрагмента екфрастичного 
опису (екфрази), цілісного, самостійного і значущого стосовно 
формосмислових вимірів самої екфрази (відповідного жанротворчому 
компоненту явленого описом артефакту), – «екфразему».    

У зв’язку з цільовою актуалізацією наведених поняттєвих варіантів у 
висвітленні екфрастичного опису з його значеннєвим полем (у відношенні з 
відповідними прототипами), видається доречним дотримання глибоко 
осмисленої на сучасному етапі позиції Н. Гудмена [Лебедев 2001]. Для 
герменевтичного осягнення, й передусім виявлення ключових характеристик 
даного аспекту екфразису, з огляду на емпіричний потенціал здобутків 
семіотичної школи вчений визнає адресну ситуативну ефективність категорій 
референції, себто зображення за буквальним прикладом дійсного мистецького 
дискурсу, де відбувається позначення з передбачуваним конкретним 
значенням, і референта, яким, відтак, виступає реальний, виокремлений з-
поміж інших однотипних безпосередній точний зразок для художнього 
зображення, а також денотації, сприйнятої як зображення без будь-якого 
конкретного зразка, а отже, й позначення, що вбирає всі варіанти можливих 
втілень і значень, та, відповідно, денотата. Він же в логічній семантиці 
вважається «конвенціонально» постульованою і (на відміну від референта) 
абстрактною моделлю, яка охоплює цілий клас предметів або явищ і 
позначається в певному образі не конкретними, а так званими «ярликовими» 
жанротворчими засобами, що в результаті надають художньому матеріалу 
певних типових ідентифікаційних ознак. Властивості та характерні риси форми 
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та змістового наповнення екфраз, відображені саме цими категоріями, 
виявляються сприятливими й опорними для позначення механізму і 
закономірності смислотворення, необхідного для оптимального увиразнення 
семантичного виміру в природному для літературного екфразису зображенні 
сутності явища певного виду мистецтва у творі красного письменства.  

В осучаснених обріях наукового дискурсу, споглядаючи історичний шлях 
екфразису до кінця ХХ сторіччя, Т. Бовсунівська помічає поступове 
«наростання» його масштабів і варіацій [Бовсунівська 2013 І: 149]. Себто, на 
сучасному етапі для феномена екфразису припустиме й помітне 
урізноманітнення параметрів осмислення. Суттєву роль відіграє пропозиція 
М. Цимборської-Лебоди розрізняти явище екфразису й за ознакою міри його 
явленості в літературному творі й виділяти, відповідно, повноформатний 
екфразис, екфрастичні елементи, екфрастичність у згорненому вигляді й, 
зрештою, образ, утворений «екфрастичним імпульсом» [Цимборска-Лебода 
2002: 53–70]. Водночас міркування скеровують і до суголосної розгалуженішої 
класифікації екфразису. У визначенні декларованих нею параметрів 
екфрастичного матеріалу особливу роль відіграє критерій внутрішньої 
типології екфразису. Видаються переконливими (підтримані сучасними 
українськими літературознавцями, зокрема Т. Бовсунівською, Т. Гребенюк 
[Гребенюк 2013: 87], Ю. Римар [Римар 2013: 187], Л. Генералюк [Генералюк 
2013: 212]) ефективні детальні узагальнення О. Яценко [Яценко 2011: 48]: у 
наслідуванні теоретичних положень науковців різних часів і шкіл – 
С. Аверинцева, В. Бичкова, Н. Брагінської, Л. Геллера, Р. Мінх – дослідниця, з 
опорою на досвід аналізу літературних творів, пропонує універсальну 
класифікаційну систематику феномена екфразису за низкою критеріїв його 
формальної та змістової ідентифікації. За об’єктом опису дослідниця 
розкладає екфразиси на прямі та непрямі, причому прямий екфразис являє 
собою безпосередній опис або просте позначення візуального артефакту в 
літературному творі, коли автор відкрито вказує, що змальовує картину, 
скульптуру, фотографію тощо. Непрямий екфразис підпорядковується 
створенню (образу) словесної реальності, себто опис компонентів художнього 
світу літературного твору створюється із залученням мотивів твору мистецтва, 
як це, наприклад, відбувається у характеристиці зовнішності героїні 
порівнянням із персонажем картини Кустодієва.  

За обсягом екфразиси поділяються на повні, згорнуті й нульові. Повний 
екфразис містить розгорнуту репрезентацію візуального артефакту, себто це 
класичний варіант екфразису. Опис згорнутого екфразису вкладається в одне-два 
речення. Нульовий екфразис лише вказує на приналежність реалій словесного 
тексту до тих чи інших художньо-зображальних явищ. Нульовий екфразис може 
бути міметичним, коли передбачається, що читатеві відомий референт, на якого 
вказує автор, і він самостійно перенесе характеристики цього референта на 
художні реалії тексту. Неміметичний нульовий екфразис вказує на смисловий 
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історико-культурний модус візуального артефакту й зустрічається там, де 
важливі не формальні якості описаних творів, а лише їхня присутність.  

За «носієм» екфрастичного зображення, матеріалом, іншими словами, 
за змальованим об’єктом у градаційному поділі жанрового розмаїття 
екфразису, введеному до понятійного обігу передбачається: а) група 
образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, художня 
фотографія; б) група незображального мистецтва: архітектура, ландшафтний 
та інтер’єрний дизайн, декоративно-прикладне мистецтво (дрібна пластика, 
маска, лялька, меблі); в) група синтетичного мистецтва: кінофільми, 
театральні спектаклі, спів і танець; г) група презентації артефактів, які не 
належать до мистецтва: популярна друкована продукція (етикетки, реклама, 
поштові картки), графіка в науково-популярних виданнях тощо. Між тим, з 
огляду на значно ширше розмаїття власне видів мистецтва в реальній системі 
художньої творчості варто вважати спектр даного поділу базовим, із 
передбаченням його потенційного нарощення до остаточного, обумовленого 
безпосереднім емпіричним історико-літературним матеріалом дослідження, в 
його відповідності до усталеної в мистецтвознавстві класифікації форм 
існування мистецтва [Энциклопедический… 1983: 52–53]. 

За наявністю чи відсутністю в історії художньої культури реального 
референта екфразиси вважаються міметичними або неміметичними. Зі 
свого боку, міметичний екфразис трапляється атрибутований, себто 
експліцитний, або неатрибутований – імпліцитний, прихований, який не 
містить відкритого зазначення автора чи назви твору. Наразі атрибуцією 
вважається визначення автора, напряму, стилю, епохи та/або назви твору, 
важливого для розшифровки закладеного в артефакті посутнього шару 
культурно-історичної і світоглядної інформації. 

За авторською приналежністю екфразиси класифікуються на 
монологічні – від однієї особи та діалогічні, коли зображення розкривається в 
ході бесіди, діалогу персонажів і здебільшого набуває дидактичної функції. 

З позиції способу подачі екфразиси можуть бути цілісними, де опис 
виявляється безперервною частиною твору, й дискретними, себто 
перерваними, розповсюдженими в певному просторі твору, де вони 
чергуються з іншими образними фрагментами. 

За кількістю, широтою трансльованої візуальної інформації екфразис 
групується в простий та зведений. Простий містить опис певного одного 
(як правило, атрибутованого за автором або назвою) візуального твору або 
зображення; зведений передбачає змалювання зображальних мотивів 
кількох творів одного автора, школи, напряму, які в результаті утворюють 
єдине ціле, збірну модель. Різновидом зведеного вважається технічний 
екфразис, де позначаються етос, ідеологія, декларації того чи іншого 
художнього напряму, художника тощо. 

За часом появи в творі екфразиси можуть бути первинними або 
вторинними. Первинний екфразис – це опис візуального об’єкта, що 
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зустрічається вперше в тексті. Вторинний – повторює, продовжує і 
розширює чи просто називає попередньо згаданий у творі екфрастичний 
мотив. У даному випадку розрізняють нульовий екфразис, який уточнює 
первинний, та мікроекфразис – коротку згадку, почасти навіть натяк на 
закцентований раніше в тексті мотив. 

У змістовому аспекті, за домінантою, виділеною автором у візуальному 
творі, екфразиси поділяються на дескриптивні та тлумачні. Крім того, 
психологічний екфразис транслює процес і результат впливу зображення на 
глядача, сприйняття твору. У даному виді дескриптивного екфразису акцент 
переноситься з опису самого твору на змалювання суб’єктивного враження 
від нього. Тлумачний екфразис є інтерпретацією, спрямованою на виявлення 
глибинного образно-символічного змісту твору, хоча в ньому можуть так 
само бути присутніми елементи, що передають візуальні риси зображення. У 
даних екфразах важливі не конструктивні особливості предмета, а докладне 
пояснення того, що зображене в описі. 

Відтак, визначальними виявляються обсяг, референт, себто наявність 
конкретного емпіричного об’єкта-відповідника в реальному світі мистецтва, 
в історії художньої культури, або ж денотат, атрибуція, автор, кількість 
авторів та описаних творів, цілісність опису й частотність появи в тексті. 
Класифікування й характеристика екфразису за параметрами, відповідними 
даним критеріям, уможливлює повніше й детальніше висвітлення семантики 
літературних описів явищ мистецтва, основоположної для максимального 
увиразнення їхнього герменевтичного аспекту. 

Наголошена в класифікації значущість фактора так званого «носія» 
зображення, у помітній чисельності випадків реалізованого референтом 
опису, скеровує до визнання в дослідженні екфрастичного матеріалу романів 
М. Продановича жанрової природи цього носія і наявність референтного 
виміру – вихідними, визначальними критеріями систематизації, за винятком 
окремих випадків, коли вони поступаються своєю вирішальністю 
формальним ознакам обсягу екфразису. До даних критеріїв, власне, 
підключається решта опцій класифікаційного поділу, спрямована на свідоме 
розрізнення тих якостей екфразису, з якими пов’язані його властивості, 
вирішальні для збагачення художнього світу твору. 

З урахуванням семантичного аспекту феномена екфразису потрібно 
наголосити й на резюмованій Л. Генералюк принциповій здатності всіх його 
варіантів – передусім у творах із чітко вираженою темою мистецтва – 
забезпечувати важливу референційну значеннєву, смислову і, крім того, 
смислоутворювальну актуалізацію [Генералюк 2013: 214]. У даному 
методологічному контексті особливо продуктивне розуміння і, відповідно, 
розгляд екфразису не лише як структурно-семантичної одиниці тексту й 
одного зі способів його організації, чия закономірність передбачає 
транслювання зображальної і значеннєвої інформації, закладеної до її 
прототипу і, насамперед – референта (або до денотата, співвідносного з його 
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функцією), але й, за пропозицією О. Яценко, як моделі такого єднання 
літератури з іншими видами мистецтва, де зазначена закономірність може 
виявитися джерелом поглиблення значень та породження смислів і, власне, 
наближенням до ефекту «вибуху» [Яценко 2011], того, який у потрактуванні 
представників Тартуської семіотичної школи максимально посилює 
інформативність. У проекції на суто літературний матеріал уможливлюється 
принципове вирішальне семантичне увиразнення описаного об’єкта і 
побудованого за його участю художнього образу, а подекуди 
вияскравлюється й семантична траєкторія із загальним збагаченням ареалу 
цього образу й із детальнішим та осяжнішим розумінням твору.    

Відтак, не втрачає актуальності зауваження Н. Медніс щодо результату 
екфразису, яким припускається узагальнення його властивостей традиційним 
«прочитанням» зображення із «вчитуванням у ньому нюансів значень» [Меднис 
2006], а також (за наявності) й додаткових смислів. Даний етап підсумовується 
транспонуванням екфразису до накреслення суцільного семантичного поля 
твору, включенням до інтегрування в смислові обриси, відповідні реаліям 
художньої дійсності, що набуває особливої ваги у висвітленні смислотворення, 
а, відтак, підпорядковується головному завданню екфразису – створенню 
багатозначності твору, розширенню його смислового простору. 

Власне, увиразнений спектр закономірностей та властивостей екфразису 
слід визнати адекватним і для типологічно споріднених йому інших типів опису 
естетизованого явища в літературному творі, передусім для гіпотипозису. 

Актуалізація розбудованої понятійно-категоріальної і методологічної 
моделі дозволить проаналізувати ефективні екфрастичні прецеденти, 
висвітлити змістові здобутки їх поетикальної практики в сербських 
романах, зокрема написаних М. Продановичем. 

 
5.2.2.     Смислова ідентифікація екфразису в романі М. Продановича 

«Сад у Венеції»: досвід комплексних «компромісів»    
 
5.2.2.1.   Семантичний код ансамблю арт-екфразису  
 
 Природа інтермедійності, потрактованої в сенсі синкретизму мистецтв, 

позиціонується як одна зі знакових градієнт, не лише абсолютно органічних, а 
й системно введених до творчого методу адепта сербського роману помежів’я 
ХХ–ХХІ сторіч М. Продановича. У мистецькій концепції та поетиці, в 
індивідуальній манері, безумовно, схильній до такого підходу, він стає не лише 
ситуативно раціональним, а й світоглядно обумовленим, адже в розмовах про 
пріоритети власної творчої позиції письменник відверто наголошує на своєму 
захопленні міксом емоцій, інформації, роздумів і картин [Розмова… 2008: 82]. 
За словами митця, навіть «існують періоди, коли більше матеріалізуються 
роботи зі сфери візуальних видів мистецтва і тоді, десь на фоні, 
«ферментуються» шари якогось майбутнього літературного твору» [Розмова 
2008: 74], безумовно, привабливі для аналітичного висвітлення.  
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У розмаїтті видів мистецтва, очевидно продуктивних для референтного 
формату літературного відображення, увиразнюється особливий 
формосмисловий потенціал неординарного варіанта арт-екфразису в романі 
М. Продановича «Сад у Венеції», яким формується своєрідна практика 
актуалізації екфрастичного напряму інтермедійної стратегії компаративістики.  

Початковий образний індикатор даної системи синкретизму мистецтв 
міститься в оригінальному авторському прецеденті, який за обсягом 
репрезентації у тексті твору, на відміну від розлогого опису, викладається 
лише кількома реченнями і лише вказує на смисловий, історико-культурний 
модус артефакту, що, за постульованою в дослідженні ідентифікаційною 
шкалою, відповідає критеріям одиничного екфразису згорнутого міметичного 
типу [Берар 2002: 145]. Із-поміж його усталених типових якостей для даної 
художньої ситуації набуває особливої актуальності здатність увиразнювати 
мотивацію принципової значимості референта, а подекуди й відкривати його 
смислоутворювальну можливість – як у побудові екфрази, так і в образній 
організації роману загалом. Такою природою і функцією у Продановичевому 
романі наділені образні інстанції, покликані унаочнити в художній реальності 
відомий апогей світового творчого життя – Венеційську бієнале [Проданович 
2009: 73], яка раз на два роки проводиться у форматі мистецького фестивалю.  

Принципову роль в інтермедійній практиці роману відіграє його 
наголошена атрибутованість, яка визначається збагаченням змістового 
наповнення опису залученням назви та концептуального напряму 
описаного явища з царини мистецтва. 

Важливим для посилення смислової плідності екфрази виявляється досвід 
формування її психологічної ознаки з переносом акценту від опису самого 
мистецького явища на суто дескриптивний (тобто позбавлений додаткових 
тлумачень) план вираження суб’єктивного враження від традиції його 
оформлення й репрезентування. Його репрезентує розбудова образу бієнале з 
погляду її відвідувача – протагоніста роману мистецтвознавця Бакі, чиїм 
статусом в описі формується конотація фаховості. Цей персонаж визначає 
подію в концептуальних берегах організації «олімпіади сучасного мистецтва» 
[Ibid.: 65], у художній дійсності саме в його спостереженнях вимальовується 
аналог реального прототипу – відомого світового творчого фестивалю: «плани 
розташування національних павільйонів», їх обриси, які «безумовно, не 
змінилися» [Ibid.]. Ідеться й про «ті, що були побудовані на початку 
двадцятого сторіччя, – англійський, із псевдодоричним портиком, 
простягнутий на пагорбі, що домінував на боковій алеї, і «дещо прихованіший 
французький, і ще нижче – російський, в елементах якого спостерігалася 
потреба імперії винести у світ деталі, характерні для оновлення національного 
стилю в архітектурі», і про «ті, які були зведені в період між двома великими 
бійнями двадцятого сторіччя, й ті, що були побудовані ще пізніше» – під 
«приємними кронами дерев» нові павільйони, яких не було під час попередніх 
відвідин Бакі фестивалю, що в його баченні, «через брак простору», виявилися 
переважно «малими, прихованими, ледь помітними – лише акцентом у 
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загальній стильовій плутанині» [Ibid.]. І кожен у свій спосіб засвідчував час 
свого виникнення, а деякі й країну, якій належать [Ibid.]. Очевидним 
оформленням екфрази в оповідному плані від першої особи стверджується її 
монологічний характер, який сповна узгоджується з вимірами психологізму. 
Потребує відзначення й об’єктний характер (відмінного від порівняльного) 
безпосереднього опису, яким декларується природа прямої екфрази. 

Наразі показна художня симптоматика міметичної природи 
екфрастичного фрагмента, оприявлена в романі своєрідним екскурсом до 
(концептуальних для його смислу) фрагментів реальної історії емпіричного 
референта екфрази – Венеційської бієнале, – перенесених до рецептивного 
плану образу Бакі. Він пригадує обставини розширення венеційського 
виставкового саду, «коли на початку тридцятих років двадцятого сторіччя 
муніципалітет викупив землі поза каналом Святої Єлени» [Ibid.: 73]. 
Згадками персонажа відображаються етапи оформлення важливих сигнатур 
бієналевої реальності. Серед них «довгастий газон, до якого можна дістатися 
через характерно вигнутий склепистий міст» і три будівлі в його обрамленні: 
зведений у візантійському стилі грецький павільйон – з півдня, 
«австрійський, чиї модерністські габарити свідчать про відхід у міжвоєнний 
період від імперських ідеалів» – з півночі й на сході – довгий будинок із 
вапняку, «в якому під одним дахом розмістилися національні павільйони 
Югославії, Єгипту, Польщі й Румунії», які, збігом обставин «із невеличкими 
відступами» повторили порядок, який країни-володарки витримують на 
географічній мапі. «Середню частину муніципалітет залишив за собою – 
офіційною була назва «павільйон Венеції». Коли вона перестала бути 
організатором, це приміщення, схоже на тунель у формі напівкола, більше за 
інші національні павільйони, використовувалося для різних потреб. У часи, 
коли існували дві Німеччини…  на стінах можна було побачити гігантські 
картини процвітання біднішої німецької сестри, де, після відомих змін, на 
місце, де були представлені твори, народжені в тоталітаризмі, прийшло 
мистецтво молодої і натхненної демократії» [Ibid.]. 

Завдяки змістовому розмаїттю референта дане екфрастичне рішення 
відіграє різноспрямовану смислову роль. Образом бієналевої екфрази 
передусім урізноманітнюється й розвивається в універсальну стійку 
поетикально-смислову полівалентність варіювання притаманного референтові 
виражального потенціалу техніки парцеляції простору, за якою організований 
комплекс окремих виставкових приміщень, де відбувається подія. У цій 
образній ситуації одночасно оформлюється візуалізація матричної для роману 
попередньо озвученої Бакі ідеї фрагментарності, що «і далі володарює в світі 
‘актуальної продукції візуальних видів мистецтва’» [Ibid.: 63]. Окрім того, стає 
очевидним декларування контраверсійного мотиву необхідності поєднання 
такої фрагментарності, екстрапольованого в анонсуванні інтегральної функції 
цього образу. Нею також мотивується і його дієвість в організації всього 
фрагментарно побудованого екфрастичного поля, до якого тяжіють та 
інкорпоруються й інші екфрастичні компоненти. 
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Водночас оприявлена наразі характерна особливість історико-
культурного модусу бієнале помітно кореспондує з іншою концептуальною 
властивістю «Джардіні» репрезентувати у відповідних павільйонах твори 
різних видів мистецтв, об’єднаних спільною метою і природою заходу – 
експонуванням художніх здобутків доби. Цей містовий вектор бієналевої 
екфрази  спрямовує до увиразнення і постулювання в художній практиці 
структурної організації і формотворення даного парцельованого 
екфрастичного поля активного та ефективного функціонування кількох 
простих і безпосередніх описів творів різних видів мистецтва і, відповідно, 
притаманну їм смислову результативність у комплексному художньому 
змалюванні. Відповідно, маємо наголосити на особливій масштабній функції 
даної згорнутої екфрази. Із покликанням на декларовану нею концепцію 
бієнале реалізується мотивація і контекст виокремлення в художньому 
просторі роману ще кількох компонентів позначеного, таким чином, 
екфрастичного поля. Своєю чергою, в утворених ними художніх вимірах, за 
рахунок контекстного розгортання під знаком як просторового, так і 
часового факторів, накреслюється розширення їхніх художніх кордонів. І, 
крім того, з даними сутнісними рисами екфрази логічно кореспондує 
увиразнене за критерієм цілісності опису характерне для дискретного типу 
його членування в подієво-часовому плані твору, перерваність змалювання 
бієнале розповіддю Бакі про його зустріч під час проведення фестивалю з 
колишньою подругою Ліною після довгих років розлуки [Ibid.: 66–72]. У 
змістових обрисах ознаки дискретності даної екфрази, основоположної для її 
архітектоніки, оприявнюється своєрідна всепроникність і всеохоплюваність 
її образної і смислової матерії – інтегрувальне начало стосовно інших екфраз, 
наділених поетикальною схильністю до сполучуваності з нею і між собою в 
її формально-змістових габаритах. І з нею вмотивовується іманентна 
цілісність, зумовлена нерозділеністю компонентів-екфраз, їх нерозривністю 
в сюжетному та змістовому вимірах роману. 

Між тим, і наведена своєрідність має в романі М. Продановича 
принципову специфіку. Її концептуальна ознака присутня в організації 
екфрази, де поєднання описів неізоморфних здобутків різних видів мистецтв 
в іншому, масштабнішому форматі реалізується за очевидною аналогією до 
колажної техніки. А саме вона не лише невипадкова, а й природна для 
передачі літературними виражальними засобами композиційного і 
семантичного взаємозбагачуваного єднання і, зокрема в художньому 
просторі роману «Сад у Венеції». Адже, за спостереженнями Л. Меренік, 
власне, колаж і пов’язана з ним діалогічна практика, яка наділяє його сенсом, 
уже з середини 80-х років ХХ сторіччя домінують у творчості М. Продановича 
[Меренік 2008: 114]. Принципова схильність митця до таких складних 
колажних варіацій надає їм статусу закономірних концептуальних явищ, які 
видаються основоположними, структуротворчими та смислоутворювальними 
для його мистецької поетики в цілому і, зазвичай, можуть актуалізовуватись 
у творах різних жанрів зі збереженням функціонального, формального і 



* РОЗДІЛ 5 * 

 

 269 

змістового потенціалу. Водночас концепт колажності сучасні гуманітаристи 
визнають характерним для поетики постмодернізму в мистецтві і типовим для 
різних національних практик загалом [Олизько]. У перспективі даного 
спостереження категорія колажу в системі параметрів роману «Сад у Венеції» 
набуває різнобічної і посиленої мотивації. Відповідно, програмне для даного 
колажу синтезування в єдиному бієналевому комплексі літературно-образної 
репрезентації явищ різних видів мистецтва реалізується їх відповідним 
включенням до завершеної цілісної формально-змістової конфігурації. 

 Оригінальний творчий досвід роману М. Продановича «Сад у Венеції» 
укладається урізноманітненням жанрового спектра референтів екфрази 
активуванням виражальності художнього продукту синтезу видовищних 
мистецтв: ключову смислову роль відіграють наразі дві версії змалювання 
мистецького перформансу. У змістовності цих образів анонсуються, а відтак 
і передбачаються особливі структурні, а також смислові іконічні якості, що 
окреслюють принциповий для твору семантичний орієнтир.  

 Слід наголосити на суттєвому посиленні формальної синкретичності 
розгортання описів даного формату, реалізованої в художньому полі топосу 
венеційських «Джардіні» під час проведення мистецької бієнале, з яким 
пов’язана сюжетна мотивація експонування творів додатковим наскрізним 
єднанням, у зв’язку з причетністю кожного до образних полів двох дійових 
осіб, спільних для всіх сегментів екфрази бієнале – знакових фігур роману, 
мистецтвознавців Бакі та Ліни, наділених ключовим смисловим потенціалом.     

Зрештою, у підсумку ці магістральні екфрастичні рішення 
організовують своєрідний багаточленний комплекс різних за обсягом та 
варіативним набором інших ознак і водночас однаково детальних і 
конкретизованих, а отже – прямих екфраз із образним змалюванням зразків 
художньої діяльності в їхній взаємопов’язаності в системі синкретичного 
структурного і смислового цілого.  

Порядок компонентів окресленої моделі в художньому просторі роману й 
звернення до них, за каноном колажної поетики, правомірно приводиться у 
відповідність не до жанрового критерію, а до авторського задуму, 
закладеного в сюжетних потребах послідовності розбудови екфрази, 
співмірно з логікою такого принципу.  

Важливою відзнакою переважної більшості компонентів стає їхня 
принципова тотожність ознакам первинної екфрази, якими передбачається 
опис візуальних об’єктів, які зустрічаються у творі вперше. Зважаючи на 
імовірність подальшого конструктивного розгалуження деяких екфраз, 
фіксування першопочаткової й переважно остаточної первинності відіграє 
важливу роль, пов’язану з позначенням ситуативної формосмислової 
завершеності та остаточності. І ні в підготовчому пропедевтичному 
контексті, ні в основній розбудові, екфрастичні фрагменти повного типу, на 
відміну від певних згорнутих та складених і нульових, не супроводжуються 
як реальними референтами в історії художньої культури, так і попереднім 
конкретизуванням жанрової приналежності описаних візуальних 
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артефактів. Себто ці описи (навіть попри проспекти та інші підготовчі 
елементи робіт [Проданович 2009: 70]) виявляються остаточно 
зрозумілими, власне, під час їхньої демонстрації в художній реальності 
роману, що дефінітивно наближає кожен із таких образних варіантів до 
неміметичного екфразису з умовною атрибутованістю. Її доводить 
практика визначення авторства. Його специфіка полягає у вибірковій 
нестабільності та своєрідній атрибуції, де безпосередні або опосередковані 
автори змальованих феноменів – у тих випадках, коли вони 
передбачаються сюжетом, – походять із художньої реальності роману, а не 
з позатекстової дійсності. У цих параметрах відбуватимуться подальші 
додаткові варіативні трансформації його «жанрових» потенціалів.     

У зв’язку з принциповою ефективністю відповідних даному критерію 
наголошених властивостей екфрази, для них стає характерною своєрідна 
оригінальна розбудова, а також особливий ґатунок їхньої неміметичності. 
Тут і далі, в аналогічних образних ситуаціях «Саду у Венеції», йдеться не 
лише про відсутність у екфраз «канонічних» референтів, себто, 
конкретизованих реальних зразків-прототипів, чию функцію для роману, 
відтак, заміщують і реаізують денотати, з природою, що передбачає тільки 
орієнтовну, аналогічну дійсним прикладам, та все ж жанрово 
конвенціональну, абстрактну типову змодельованість. А йдеться також про 
ситуації прецедентної позбавленості окремих денотатів таких емпіричних 
моделей-відповідників із-поміж надбань мистецької скарбниці людства, 
наділених сформованим візуальним планом, загальноприйнятою концепцією 
або передбаченим значенням, а певною мірою і традицією потрактування, 
іншими словами – тими характеристиками, які, за визначенням [Яценко 
2011], необхідно перенести на художні реалії тексту екфрази, брак яких 
затьмарює їхні дефінітивні обриси. І слід, натомість, говорити лише про 
компенсацію цих функціональних відповідників декларованим у дійсному 
мистецькому дискурсі певним матричним набором – сукупністю стійких 
типових ідентифікаційних ознак мистецьких моделей, визначальних для 
їхньої жанрової приналежності, із полівалентними семантичними 
усталеними потенціалами-конструктами, якими в текстах укладаються 
неіснуючі в реальному досвіді, ситуативні індивідуальні письменницькі 
варіанти таких моделей. У науковій практиці М. Уртминцевої аналогічний 
прецедент набуває визначення денотованої фігури описаного твору 
мистецтва [Уртминцева 2010: 975]. І наведені описові художні знаки 
реалізуються виключно за умови тотожності такій орієнтовній сукупності – 
умовно прийнятих культурною спільнотою рис певного явища, якими 
передається интерпретація підсумованого творчого досвіду, що, власне, 
відбувається при реалізації такого екфрастичного образу і при його 
герменевтичному освоєнні. З урахуванням цієї своєрідності в такому випадку 
варто виокремлювати формальні й семантичні характеристики явлених в 
екфрастичних образах зазначених жанрових рис, притаманних видам або 
творам мистецтва, постульованим у статусі їхніх денотатів. Ними, в такий 
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спосіб, стикуются змальовані в романі творчі здобутки з відповідними їм 
реальними жанровими моделями. Варті виокремлення й ситуативні для 
певної екфрази її характерні жанротворчі ознаки. І в кожному з обох 
випадків, поряд із суб’єктивно передбаченими автором роману, фіксуються 
вже наявні в них типові універсальні значення та смисли, трансльовані, 
таким чином, у художньому просторі словесного опису. Сукупність даних 
характеристик його властивостей, відображених категорією денотата, 
зрештою, сприяє реконструюванню його актуальних вимірів: увиразненню 
семантичного потенціалу, оприявленню ресемантизованих та нових значень і 
смислів цього екфрастичного матеріалу. А саме всі вони, за підсумованим 
Р. Ханіновою [Ханинова] переважним науковим досвідом, вважаються 
художньою метою творення екфразису, здатного збагатити і структуру 
літературного твору, і його зміст.      

Функцію своєрідної змістової преамбули цілісної драматургії всього 
колажного комплексу, де започатковується й частково накреслюється 
семантична траєкторія подальших сюжетних і смислових рухів, реалізують 
екфрази, явлені переважно образним змалюванням творів різних напрямів 
мистецтва фотографії. Вони розмежовуються репрезентативним включенням 
актуалізації енкаустики та опису мініатюри, які своєрідно співвідносяться з 
локальним художнім контекстом в архітектоніці екфрастичного простору «Саду 
у Венеції». У даному випадку відзначається мотивованість такої переваги 
фотомистецтва. Її потрібно пов’язати з наголошеним Л. Меренік аксіоматичним 
позиціонуванням фотографії у статусі одного з провідних нелітературних 
напрямів творчої діяльності М. Продановича, де він планомірно й системно 
вдається до результативних мистецьких інтервенцій [Мerenik 2011: 122]. 
Зауваження на такій авторовій преференції принципове з огляду на фокусне 
переспрямування ним уваги у виборі екфрастичних носіїв, сприятливих для 
особливої імпровізаційної полівалентності та віртуозної екстравагантності в 
розбудові художнього розмаїття.  

У сюжетній хронології ці екфрази передують зічленованим із ними 
крупномасштабним екфрастичним версіям мистецьких перформансів. 
Відповідні безпосередній денотації кожної з них і пов’язані з нею в 
сюжетній функції, смислові домінанти кількох «короткометражних» 
оприявлень образотворчого мистецтва поєднуються у своєрідний пролог, 
спрямований на утворення належного горизонту смислового очікування та 
орієнтування у концепції зображених мистецьких атракцій, а в їхній 
перспективі й колажного описового комплексу загалом, а також 
співвіднесеного з ним фрагмента системи роману. 

Програмний компенсаторний смисловий потенціал опису фотографії, з-
поміж інших, факультативних звернень в реальності роману до цього виду 
мистецтва, найрельєфніше і найзмістовніше передається змалюванням 
укладених і відредагованих Ліною [Проданович 2009: 68] художніх матеріалів 
до продемонстрованого у форматі бієнале перформансу митця з далекої 
країни Зухтенії – Нікота Сакотсарі. Образною наснаженістю здобутків цього 
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напряму творчості в романі засвідчується істотна єдність у реалізації спільної 
конотативної ролі своєрідного головного силового емфатичного акценту в 
смисловому наповненні змальованого М. Продановичем видовища.   

Початковою репрезентацією робіт фотомистецтва постулюється і 
принципово урізноманітнюється оригінальна практика єдиного колажного 
комплексу. В його художньому просторі помітна суттєва множинність 
екфрастичних компонентів, подібних до модулів із чітко окресленими 
формальними та змістовими габаритами, організованих за особливим 
принципом взаємодії. Заданими в описі силовими лініями своїх смислових 
полів вони відмежовуються від решти образного контексту і спрямовуються 
до компонування у своєрідний блок. У його образній системі, власне, й 
вибудовується цілісна композиція із самостійним цілеспрямованим 
семантичним наповненням.       

Іманентною специфікою відзначається циклічність цього єднання і 
відповідна їй фрагментованість єдиного синкретичного художнього 
результату. У його кордонах взаємним упорядкованим зічленовуванням цих 
образних компонентів і властивих їм автономних смислових забарвлень 
викладаються образні замальовки певних фрагментів із самостійними 
завершеними, але неостаточними полівалентними значеннями, і саме вони, 
зрештою, з’єднуються в суцільний сюжетний ескізний малюнок із кінцевим 
цілісним комплексним змістом. Власне, їхній внутрішній ієрархії 
відповідають кілька формо- і смислоутворювальних етапів, які, за логікою, і 
передують увиразненню спільного сенсу і семантики загального блоку.    

В увиразненому принципі організації даного екфрастичного блоку 
видаються впізнаваними ознаки змісту категорії мозаїки 
[Энциклопедический… 1983: 227]. До неї ж спрямовує і відзначений 
Л. Меренік творчий постулат М. Продановича, реалізований у митцевій 
образотворчій практиці – в полотнах серії «In Africisko», художнім 
осмисленням вершинного зразка мозаїки однойменного собору в місті 
Равена. У квінтесенції даного вибору поетики, на думку дослідниці, власне, й 
сформувалась помітна схильність до єднання самостійних мозаїчних планів і 
до (характерної для мозаїки) виразно розмежованої модульної 
інтерсекційності явленого зображення, із чітким позначенням стиків 
притаманних йому кольорових розрізів [Merenik 2011: 19]. Образна 
тотожність із ними увиразненої конфігурації екфрази «Саду у Венеції» 
вказує на її суто мозаїчний характер. І дефінітивна актуалізація поняття 
мозаїки наразі дозволяє екстраполювати на образний простір екфрастичного 
матеріалу і вирізнити в ньому притаманний змісту цієї категорії принцип 
синтезування, ефективний для увиразнення в описі внутрішнього 
співвідношення його компонентів у їхньому остаточному суміщенні та 
оптимальному взаємодоповненні в консолідованій єдності зображення.       

Додаткового диференціювання потребує втілений у даній художній 
практиці організаційний для неї і концептуальний для Продановича-художника 
[Мerenik 2011: 122] поліфункціональний монтажний принцип. Він проявляється 
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в єднанні компонентів екфрази в контурах фрагментів блоку, який, поряд із 
арґументами структурної та смислоутворювальної природи, додає мотивації 
дефінітивного постулювання мозаїчного характеру даного блоку колажного 
екфрастичного комплексу. Крім того, за авторською семантизацією, 
розмежуванням його кордонів (при збереженні автентичності форми та 
автономності змісту кожного компонента) цеий прийом водночас дозволяє 
уникнути взаємних розривів для унаочнення плавних взаємопереходів, де стає 
помітнішим примат дотримання формосмислової цілісності.    

У суцільній формальній позиції, заданій тенденційністю колажного 
комплексу, описами мозаїчного блоку не порушується домінування прямого 
характеру, де актуалізуються ознаки згорнутої, монологічної, цілісної, 
первинної, психологічної екфрази, чиє остаточне комплектування, між тим, 
зазнає принципових варіювань. Ними, власне, й мотивується розбудова такої 
конфігурації, де екфрастична образність особливо промовиста.   

Продуктивність такого розмаїття сполучень формальних характеристик 
художньої візуалізації образу розвинулась у кордонах обширного 
екфрастичного ареалу, який охоплює фрагмент мозаїчного блоку, укладений 
кількома тлумачними описами з парцельованою структурою. У відповідних 
їм епізодах художньої дійсності оповідачем Бакі докладо виділяються спільні 
змістові домінанти творів, вже в координатах структури роману наближених 
за функціональним і формальним критерієм до так званих мозаїчних модулів 
кожної візуалізованої групи. З репертуару формальних імпровізацій, 
спільних для всіх зведених груп даного фрагмента і відмінних від решти 
екфраз колажного комплексу, належить вирізнити змінність у тій частині, де 
формальна організація матеріалу відбувається не за простим, а за зведеним 
принципом, яким передбачається опис зображальних мотивів декількох 
творів одного автора. Його потенціал набуває особливої ситуативної 
актуальності у зв’язку з його придатністю для творення збірної моделі із 
потужною сумарною смисловою плідністю [Яценко 2011]. З увиразненням у 
романі саме такої моделі слід визнати її реалізацію і, почасти, посилення 
організаційним і смисловим потенціалом категорії мозаїки [Білик IV 2014]. 

Основа ініціальної за внутрішнім порядком групової конфігурації 
передається змалюванням низки фоторепродукцій, що позиціонуються у 
зв’язку з роботами одного з персонажів роману, Нікота Сакотсарі, й 
урізноманітнюють емпіричну практику умовної атрибутованості, 
розпрацьовану в екфрастичному колажному комплексі. Водночас особливою 
в образній ситуації виявляється змістова реалізація критерію міметичності. 
Власне, диференціюванням у змальованих творах статусу репродукцій, за 
його визначенням, в екфразах декларується неодмінне для цих творів 
існування їхньої документальної основи, оригіналів винятково з-поміж 
завершених творів мистецтва, відомих у реальній художній скарбниці 
[Энциклопедический… 1983: 161]. Між тим, у романі «Сад у Венеції» весь 
повний цикл референційних відношень розбудовується поза матеріалом 
дійсності, в суто художній реальності роману, де прототипи замість 
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конкретних і визнаних виявляються лише передбачуваними, а реалізована 
ними функція екфрастичних референтів – умовною. Увиразнена риса робить 
описи умовно міметичними, де, водночас, образною природою такої 
міметичності, зі свого боку, продукуються додаткові принципові смислові 
акценти. Визначальною наразі стає основоположна для неї документальність, 
якою, за даної образної субординації екфраз-фоторепродукцій із подієвістю 
твору, збалансовується по відношенню до заданих письменником безумовних 
фабульних констант, власне, статус цих зображень, їхніх референтів та 
творчий замах авторів. Вони ж виводяться в поле однакової достеменності з 
іншими дійсними явищами реальності роману. 

У такому форматі відбувається образне експонування робіт «особливої 
кольорової гами» – декількох ранніх, «традиційних олійних картин» із 
«якимось видом абстракції», епізодично залучених до експозиції, яку укладали 
здебільшого «новіші, в основному виконані у жанрі фотографії» [Проданович 
2009: 68]. З-поміж них переважали ті твори, де «прекрасні гірські пейзажі у 
диптихах конфронтували з макрознімками живого світу, з кристалічними та 
аморфними структурами каменів, фрагментами рослин і, частіше, птахів» 
[Ibid.]. Виразність змісту словесного вираження концепції збірного 
візуалізованого образу вочевидь орієнтована на передачу творчих уподобань 
персонажа роману. В них (за деталізуванням емпіричного ряду тлумачними 
враженнями оповідача) безперечною основою залишається «природа» [Ibid.].  

Між тим, у наступній згорнутій зведеній конфігурації, чий опис охоплює 
більшу частину модулів-репродукцій даного екфрастичного фрагмента, 
очевидно порушуються класифікаційні координати, задані попередньою 
зведеною групою у кордонах мозаїчного блоку. Цей випадок стає 
прецедентним з огляду на його особливу морфологію і самостійну смислову 
наповненість, у чиєму висвітленні набуває правомірності аналогія зі зміною 
кольорової гами в мозаїчному полотні. За цією відповідністю в образному 
матеріалі роману проявляється принцип творення тих образних відблискових 
граней, якими вияскравлюються зображальні й смислові лінії зведених 
екфраз у сумарних вимірах мозаїчного комплексу. У зв’язку з афішуванням у 
характері змальованих робіт спільної концепції «автопортрета в широкому 
розумінні» [Ibid.], наразі посилюється актуальність мотивації зміни статусу 
на користь міметичності, за якої, на відміну від попередніх сегментів 
колажного комплексу, прецедентно варіюється обігрування даного критерію 
ідентифікації та характеристики екфразису. Йдеться про ракурсні 
зображення самого Сакотсарі, яким притаманна природа «окремих 
фотокадрів» попередньо відзнятої масштабнішої відеороботи [Ibid.]. Відтак, 
за принципом та логікою співвідношення міметичності й атрибутованості в 
кількох реальностях – світу, зображеного на цих явлених у романі фото, 
самого роману та позатекстової історії – для них у просторі «Саду у Венеції» 
відкривається фактичний референт, фіктивний у вимірах позатекстового 
світу. Але для описаних творів він, між тим, набуває референційного статусу, 
що й у цьому випадку дозволяє говорити про умовну міметичність при 
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переконливій умовній атрибутованості зведеної групи екфрастичних 
модулів. На оприявлених її описом фотороботах «в центрі був сам митець, 
іноді лише деталь його тіла, а часом і вся фігура», на двох із них він 
«з’явився у чомусь, що… могло бути прийняте за сучасну стилізацію 
традиційного одягу зухтенського народу» [Ibid.]. У потрактуванні, 
запропонованому в образному полі оповідача, характер зображення, 
переданого описаним артефактом, себто й змісту самого опису, 
безапеляційно постулюється в полі концепції, яка в «софістичному» 
сприйнятті дістала назву «мистецтво від першої особи», або «я-мистецтво» 
[Ibid.]. Змістовністю тлумачного коментаря до концепції мозаїчно 
розбудованого збірного змалювання наразі привноситься значення 
суб’єктивізації і персоналізації даного мистецтва, яким накреслюється 
напрям симптоматичного смислового прочитання екфраз в руслі 
наголошення ними захоплення самобутнього творця світом природи і 
природою власного світу. 

Водночас остаточна художня розробка цього тлумачного аспекту 
вочевидь покладається на своєрідне структурне розгалуження комплексу 
зведених груп екфрастичного фрагмента, скероване подальшою смисловою 
конкретизацією і деталізуванням конотаційних домінант, які розкривають 
сутність творчого підходу митця до втілення своєї особистості. Такий 
прийом емпірично реалізується в уведенні з-поміж збірних описів – 
еквівалентного відособленого екфрастичного включення з відмінним 
комплектом формальних принципів, визначеним рисами зведеного 
атрибутованого варіанта характеристики образу, які підпорядковуються 
іншому його значеннєвому та смисловому масштабуванню. Із цим 
інтегруванням відбувається корекція образних сполучень зміненої структури 
цього мозаїчного фрагмента, якими розвивається помітний виражальний і 
значеннєвий перехід, де, власне, набуває кардинальної насиченості посутній 
семантичний нюанс експлікативного поля. Вводним компонентом у його 
художньому перебігу стає екфрастичне змалювання самостійної  групи 
творів-модулів, укладеної образністю «серії ранніх робіт Кіфера» [Ibid.], що 
включається до художнього простору мозаїчного блоку. Власне, в 
подальшому розгортанні описової репрезентації М. Проданович вдається до 
неординарного прийому її конструювання й подачі. Вони, на відміну від 
притаманних колажному комплексу інших екфрастичних рішень, 
відбуваються в компаративному орнаменті її типологічного сплетіння з 
кульмінаційною ланкою зведеного умовно міметичного й умовно 
атрибутованого опису фотомодулів групи «я-мистецтва», сформованої 
стилізованими непортретними фото самого митця, створеними з його 
авторською участю. Відтак, організаційний принцип даного екфрастичного 
поля полягає в зіставній супозиції, де екфразис Кіферового фотомистецтва 
набуває дискретного характеру, що сприяє його експлікативності. Вона ж, 
по суті, розбудовується не в плані дійсної для роману репрезентації 
репродукцій робіт персонажа Сакотсарі, а виключно у вимірі вражень від них 
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протагоніста Бакі, який, між тим, покликається не до репродукованих копій 
на образному псевдоносієві, а до реальних фоторобіт Кіфера. Отже, у 
підтриманні тлумачного характеру цього екфразису, в свою чергу, й 
оприявнюється ситуативна специфіка його змістових рис, за якими він 
містить опис тепер уже не репродукцій, а, власне, фотомистецтва. А відтак, 
мотивується й відмінний від умовної міметичності попередніх компонентів 
мозаїчного блоку, його суто міметичний статус. Апелюванням до кількох 
творів видатного сучасного німецького художника, поданими у попарному 
порівняльному перегуку з реальними для художньої дійсності роботами 
представленого Ліною митця, які вони «нагадали… за композицією» [Ibid.], 
генерується значний вимір семантичного наповнення всієї конфігурації 
мозаїчного блоку. Типологія наразі підтримується програмними для неї 
рисами спільності, переданими в екфразах ракурсом зображення суб’єкта, 
сфотографованого «зі спини в широкому просторі» [Ibid.], які вказують на 
концептуальну наближеність втілених творчих позицій. 

Водночас основне формальне і смислове навантаження вочевидь 
скеровується на виміри відмінностей, які переважають в екфразі й, за 
порівняльно-типологічним каноном [Гуляк 2001], увиразнюють своєрідність 
із фокусуванням у ній концептуальних констант творчого світогляду, 
здатних продукувати засновки типологічних спільностей, і значно 
збільшують смисловий діапазон. Аспект своєрідності змальованих нульових 
модулів зосереджується на переданій ними характеристиці об’єктів. Вона в 
такому випадку формується змістовністю кольорового та композиційного 
параметрів мистецтва художньої фотографії, що, поряд із жанротворчою, 
відіграють і ключову роль у їхній просторовій побудові, яка в 
мистецтвознавстві вважається істотною для розкриття видимого образу і 
найістотніших акцентів його змісту [Энциклопедический… 1983: 52]. В 
образному полі екфрастичного фрагмента «знімки Сакотсарі були 
кольоровими, бездоганно виконаними», фото Кіфера – «навмисне 
недбалими», водночас, «Кіфер <…> перед собою мав упізнавані споруди, 
Сакотсарі – лише природу, від якої перехоплює подих», «Ансельм Кіфер 
піднятою рукою іронізував над фашистським привітанням і над усім, що 
принесли важкі часи, тоді як Сакотсарі з обома піднятими руками приймав 
світ в обійми» [Проданович 2009: 68].      

Принципову роль відіграє очевидна ідентичність аспектів екфрастичного 
опису та жанротворчих рис, визначальних для внутрішньої мистецької 
ідеології фотомистецтва. Їхня ізоморфність по відношенню до змалювання 
Сакотсарових творів спонукає до вирізнення в них помітної організації за 
аналогічним спектром репрезентативних критеріїв з ефектністю пози, 
наповненістю екстер’єру, сприятливими для увиразнення в образі митцевих 
робіт їхнього загального характеру, який, за традицією 
[Энциклопедический… 1983: 283], вважається проявом його особистості.        

На цьому етапі смислотворення доцільно зауважити на еталонному сенсі 
екфрастичної актуалізації Кіферової творчості в системі такого порівняння, 
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зумовленому існуванням реального референта в історії культури, здатного 
поширити в цій взаємодї її рецептивну реалістичність. Його смисловими 
імпульсами з цієї позиції координується взаємне сполучення і збагачення 
екфрастичних фотомодулів у вимірах збірної моделі за таким конотаційним 
спрямуванням, де, власне, вдається можливим досягнення зазначеного 
ефекту достеменності тематики і мотивів в описі Сакотсарової творчості, 
реальної лише для художньої дійсності. 

З огляду на змістовність вияскравлені в описі розбіжності вочевидь 
покликані підтримати в цій художній ситуації не аксіоматичний, а 
пізнавально-дидактичний підхід до увиразнення смислового наповнення 
даного екфрастичного фрагмента. Орієнтир для увиразнення семантики 
відмінностей і їхнього сенсу доречно шукати в імпровізаціях раннього етапу 
художньої діяльності Кіфера. Його мистецькою концепцією, започаткованою 
актуалізованими в романі референтними для екфрази фотоінсталяціями циклу 
«Окупації» 1969 року, пропонується сприймати суб’єктивізацію у функції 
суто вказівного інструменту для творення контрастності в передачі сенсу 
застереження від культу жорстокості як втілення спотвореності сучасної 
цивілізації і руйнівної катастрофи, що співвідноситься з мотивом руїн і 
випаленої безживної землі [Ленс]. У фокусі даної ідеї зміст відмінностей між 
зведениими екфразами, відтак, вказує не на різницю між художніми 
позиціями, а на критерій їхньої розбіжності, відхилення від якого здатне 
перетворити мету Сакотсарових творів на обставини змісту Кіферових. У 
спільній же композиції наразі каталізується семантика імператива оцінного 
осмислення з етичних позицій прецеденту тотальної сконцентрованості 
творчих уподобань лише на власних прагненнях, поцінованих на вагу кінцевої 
мети, а також позначається наближення імовірного результату такого 
осмислення до негативного конотаційного полюса.  

Проявляється й додатковий знаковий ефект актуалізації творчості 
Вінсельма Кіфера у зв’язку з його постульованим у мистецтвознавстві 
амплуа відомого колажиста і майстра складних змішаних технік [Ibid.]. У 
проекції наведеного змісту на простір всього екфрастичного комплексу 
ефективно мотивується доцільність увиразнення його колажного характеру й 
позначається смислова потужність такої дефінітивної позиції.         

Таким чином, в образній елаборації даного екфрастичного фрагмента, 
синхронізованій із його семантичним оформленням, з опорою на 
рецептивний підсумок оповідача, увиразнюються роботи, які, «більш-менш 
послідовно відбивали хронологію діяльності», формували уявлення про 
«тематичні кола і характер його творів», які дають «ясне бачення інтересів 
митця» [Проданович 2009: 68]. У продовженні привнесеної цим значенням 
ідейно-образної концепції прикметне ствердження посутності критерію 
прояву творчої особистості у значеннєвій організації мозаїчного блоку. У 
ньому ж, відтак, оприявнюються риси певної образної замальовки, в чиєму 
змісті унаочнюється семантичний силует інтелектуальної та емоційної 
подоби Нікота Сакотсарі. Формальна своєрідність мозаїчної структури 
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ефективна в продукуванні смислу, показового для окреслення в образі 
зосередженості на беззастережному осягненні власного етнічного і 
ментального єства із очікуваним та легітимним фіксуванням феномена 
преферентності для суб’єкта і власних творчих уподобань. 

У художній концепції, привнесеній потенціалом екфрастичного фрагмента, 
позначається очевидна для образного матеріалу роману поліфункціональність 
категорії збірності, чий контекст і частотність у цьому контексті, припускає її 
симетричну екстраполяцію з простору форми екфрази у її зміст, у виміри 
охоплених ним смислів змальованих фототворів і вказує на їхній збірний 
характер у габаритах заявленого у змісті екфрази національного характеру. 
Зрештою, наразі підтверджується оригінальна практика фотоекфразису в 
досягненні універсалізації на матеріалі суто індивідуальних рис.  

Наведена семантика рельєфнішає у зіставленні з іншою спільною рисою 
всіх мозаїчних фотомодулів цього фрагмента, якою посилюється їхня єдність 
і, крім того, мотивується передумова та критерій групування наступного 
фрагмента мозаїчного екфрастичного блоку. За авторським рішенням, з-
поміж змальованих робіт «не було тих, на яких було б видно обличчя» [Ibid.].  

У цій позиції опису відбувається образне накреслення рельєфної лінії 
монтажного стику, якою позначається початок фрагмента іншого змісту. Він 
більше «наближає… до Нікота Сакотсарі» – і, водночас, перекриває рубіжну 
відмінність і змістову віддаленість між екфраземами. В архітектоніці 
мозаїчного простору, якій відповідає комплекс підготованих Ліною для 
презентації митця художніх матеріалів, окреслюється наступний 
комбінований образний фрагмент, яким утворюється інший смисловий 
відтінок. Переважна модульна частина опису набрана формальними рисами 
прямої згорнутої неміметичної умовно атрибутованої монологічної цілісної 
тлумачної психологічної і, тепер уже, простої первинної екфрази. Вона ж, 
водночас, доповнюється неізоморфним їй фінальним модулем-вкрапленням.  

Виражальна домінанта початкової у цьому фрагменті екфрастично 
оприявленої художньої фотографії сформована універсальною образною 
змістовністю основоположних для твору цього жанру й, відповідно, 
денотативних для екфрази рис сюжетної основи, якими для художньої 
реальності унаочнюється «чорно-білий портрет, надрукований у біографічній 
довідці» [Ibid.]. Виражальністю композиційної основи, вербалізованою 
наратором Бакі, вимальовується «вузький і довгий… ніс, можна б сказати, 
починавсь у густих з’єднаних бровах. Високий лоб, зачесане назад без проділу 
чорне волосся, овальне обличчя, чисто голений, родимка під лівим кутиком 
губи» [Ibid.]. У виразності конкретики портретованої моделі наразі припустима 
сублімація в екфразі семантики фотозображення привабливої людини.   

Між тим, попри передану описом повноту даної ознаки візуалізованого 
образу, саме у функціональному наразі рецептивному вимірі повідомляється, 
власне, той нюанс зображення з описаного фото, якому надається 
визначальний потенціал у побудові його змісту і сенсу. У цій образності не 
втрачається фокусування на показовій композиційній умові смислової 
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вартості образу даного твору фотомистецтва, за якої «перед об’єктивом 
фотографа митець зміг зберегти серйозність, але його очі, якимось дивним 
чином, залишились усміхненими. Якраз ті темні очі відкривали деяку 
інфантильність, певну дитинність» [Ibid.]. Ця наголошена оповідачем риса 
мотивує до її потрактування в значенні прояву природної для віку 
сфотографованої людини її неадаптованості до соціальних догм, обумовленої 
неостаточною сформованістю переконань.      

Водночас подібно до практики попереднього фрагмента мозаїчного 
образного блоку, саме у зв’язку з тлумачним аспектом художнього опису 
фотографії стає помітним особливе варіювання формальної природи цієї 
фотоекфрази, реалізоване в полі оповідачевих міркувань залученням до її 
конфігурації окремої інородної екфрастичної деталі. Вона розбудовується за 
зведеним, нульовим, атрибутованим, міметичним, дескриптивним 
принципом опису, де різниться й жанрова природа актуалізованого 
референта. Він належить до прикладного мистецтва і декларується тією 
реалією екфрастичного простору, якою ототожнюються явлені в ньому 
портретні обриси Сакотсарі із «ожилим образом… шовкової енкаустики» 
[Ibid.]. Образність даного епізоду мотивує увагу до змістовності відомого в 
мистецтвознавстві під назвою енкаустики явища художньої культури еллінів, 
чий значеннєвий репертуар зосереджується на створеному анонімними 
майстрами відомому комплекті мальованих на текстильній основі гарячим 
воском тендітних зображень довершених еталонних типажів давньогрецької 
міфології [Українська… 1961: 501]. Із переносом смислового акценту даного 
референта до простору портретного зображення митця в романі 
М. Продановича, вимальовується витонченість його зовнішності, подібної до 
актуалізованих мальовничих античних образів, актуальної для значеннєвої 
завершеності даного мозаїчного модуля. В образних нарисах, опрявлених 
фрагментом мозаїчного блоку, систематизуються смислові штрихи, поєднані 
у виміри літературної візуалізації фенотипової постави в образі Сакотсарі.     

Зрештою, синтезуванням і співвіднесенням сюжетного і смислового 
забарвлення обох композиційно поєднаних фрагментів, при їхній взаємодії в 
окремому блоці, організованій за принципом мозаїки, вимальовується єдине 
зображення суцільного малюнка, в якому унаочнюються скрупульозно 
накреслені виразні обриси багатовимірного образу Нікота Сакотсарі. Їхній 
спільний сенс спрямовується на відмінне від аспектуального – комплексне 
ескізне висвітлення втіленої персонажем творчої індивідуальності, з 
програмним для ескізу [Энциклопедический… 1983: 402] неодмінним 
позначенням смислового центру зображеного феномена. У цілісному 
змістовому плані увиразнених констант екфрази, в чиєму тлумачному вимірі 
синтезується образна основа з оприявленням «дитини, що несе красу якогось 
іншого світу» [Проданович 2009: 68], досягається значеннєвий метаболізм 
екфрастичних фотомодулів. Ним відтіняється і насичується спільне семантичне 
ядро. В мозаїчно організованому просторі воно грає конотаціями натхненності 
та природності, якими пояснюється активна увага до митця, а також 
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неспокушеності, за якої можна потрапити під негативний сторонній вплив і 
схибити у виборі життєвих пріоритетів, що стає симптоматичним для 
позначення основних етапів духовної історії втіленого образом Сакотсарі типу 
особистості. У локальному підсумку унаочнюється своєрідність і ситуативна 
ефективність даного екфрастичного моделювання в поступовій консолідації тієї 
художньої матерії, з якої, із плином сюжетного розвитку, формується зміст 
реальності долі персонажа-митця, координованої внутрішньою темою 
осмислень концепту мистецтва у субверсії його втілення яскравим уособленням 
у просторі роману. Відтак, наразі переконливо анонсується плідна перспектива 
подальшого формального і смислового вияскравлення художнього здобутку 
мозаїчної композиції в інтермедійному просторі «Саду у Венеції». 

Між тим, сформована фотоекфразисом наступна група колажного 
комплексу роману, на відміну від попередніх описів, зосереджених на 
змалюванні фоторепродукцій, пов’язана з виокремленим у фотомистецтві 
[Энциклопедический… 1983: 187] типом «ілюстрацій» [Проданович 
2009: 70], організованих за іншим своєрідним принципом сполучуваності. 
Вони реалізовані двома описами найпоширеніших нині видів ілюстративного 
матеріалу [Энциклопедический… 1983: 223]: власне художньої фотографії і 
мініатюри, чия природа на сучасному етапі позначена, крім іншого, й 
фотомеханічною фазою [Ibid.: 188]. Ними ж, відтак, в арсеналі екфраз «Саду 
у Венеції» актуалізується особлива група зображальних мистецтв з-поміж 
його пластичних видів [Ibid.: 52]. Ефективною і семантично плідною у 
виваженні екфразису стає міра феномена ілюстрації. Вирішальною наразі 
видається актуальна для ілюстрацій категорія вибірковості за зображальною 
мовою і сюжетом, яка не є самостійною, довільною або випадковою і 
зумовлюється контекстом, а передусім – загальною концепцією певної 
образності [Ibid.: 188]. Себто, за логікою, може симптоматично окреслити 
сутність цієї концепції, унаочнити нюанси ключових для неї ідей, 
масштабного основоположного задуму. І все, безумовно, поряд із 
програмною для жанру ілюстрації деталізацією предметного світу її опису й 
конкретизуванням його сенсу. 

У Продановичевому романі й цей «ілюстративний матеріал» 
вибудовується в наративному вимірі образу Бакі. Виразністю кількох фраз 
вимальовується доволі яскраве зображення. Його зміст, сенс і походження, 
попри брак референта, здатного бодай найменшим чином позначити ці 
аспекти реалії, оприявленої в романі словесним текстом, тим не менше, 
подібно до попереднього опису, компенсується влучними пояснювальними 
коментарями наратора з приводу характерних художніх особливостей, які 
виявляються типовими денотативними ознаками, притаманними 
екфрастичному образу, ефективними у вивершенні його формосмислових 
констант. Відтак, поряд із підтриманими даною екфразою дефінітивними 
рисами, типологічно спільними для всього колажного комплексу, опис 
принципово вирізняють ознаки згорнутого неміметичного 
неатрибутованого монологічного типу із тлумачними вимірами.   
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В оповіді Бакі наводиться паспортизація зображення, переданого 
змальованою в романі фотографією. Вона відкриває «вид столиці Дакви» 
[Проданович 2009: 70] – міста невідомої країни, де народився, у чиїй традиції 
виріс, інтелектуально сформувався і вплив якої на власні погляди не 
обмежував майстер перформансу Сакотсарі [Ibid.]. У зауваженні наратора 
помітне накреслення принципових аналогій до відображених артекфразою 
знакових акцентів ментальності митця. 

Описана фотографія подається «у чорно-білому двотоні» [Ibid.]. В 
інтерпретації оповідача це кольорове рішення обігрується в сенсі обставини, 
за якої «не можна було визначити, чи то архівне фото, зняте на межі 
дев’ятнадцятого і двадцятого сторіч, чи було зроблено нещодавно» [Ibid.]. «У 
куті наче вгадувалося щось схоже на вантажівку», а ця деталь, у 
потрактуванні оповідача, могла «свідчити, що фотографія могла бути 
сучасною» [Ibid.], де переконливо висловлюється брак чіткого визначення 
часу, вартий часткового узагальнення значенням позачасовості. 

У панорамі цього «широкого кадру» змальованого фото «з одного боку 
видніла річка, стрімка скеля, а з другого – легкий підйом до цитаделі. На скелі 
– будівля з банями: церква, мечеть чи пагода, церква у вигляді пагоди, пагода у 
формі мечеті – хто знає» [Ibid.]. Важливу смислову роль в образній ситуації 
відіграє невизначеність, передана наведеним в екфразі коментарем наратора 
Бакі. Красномовна виразність візуалізованого плану дозволяє погодитися з 
його оцінкою, себто побачити «країну, в якій усе можливе і в якій у 
найзручніший спосіб переплітаються мальовничий фольклоризм і селективно 
прийняті течії сучасної цивілізації» [Ibid.: 72]. Позначена в змісті даної екфрази 
логіка прочитання сенсу описаної фотороботи в масштабах дійсності роману 
спрямовується до відображення творчого світогляду вихідця з такої країни – 
Нікота Сакотсарі. Водночас у самому зображенні на фото, переданому даною 
екфразою, зі свого боку, генерується семантика тієї тотальної універсальності, 
яка логічно поширюється на всі концептуально позначені реалії і феномени 
сфери ментальності та традицій зображеної країни і зокрема на сформовану в 
ній суб’єктивну світоглядну позицію її громадянина. У такому уявленні про 
засадничі погляди митця абсолютно невипадкове очікування його 
персональної мультиактивності, почасти безстороннього, а то й 
безпринципного штибу, здатності адаптуватися до будь-яких, навіть 
контраверсійних чинників, пристосувати й асимілювати їх у власній ціннісній 
системі, втамувавши вибагливість особистої моралі. А саме така смислова 
лінія розвивається в унісон із загальною характерологією персонажа. 

Між тим, формальна і смислова валентність цього фотоопису, зі свого 
боку, тяжіє до конструювання іншої локальної сполуки із зічленованим з нею 
іншим описом. У художньому просторі роману вони поєднані в образному 
полі ілюстративних фрагментів художніх матеріалів бієнале й вимальовують 
додаткову особливість конфігурації даного сегмента артекфрази. Вона 
визначена увиразненим компактним двочленним комплексом, де сходяться 
компоненти, що в дефінітивному плані різняться між собою лише 
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жанровими орієнтирами денотативних моделей, один із яких належить до 
мистецтва художньої фотографії, а інший – до мініатюри. Водночас решта 
формальних і змістових принципів опису в даному екфразисі тотожна 
попередньому в даній двоскладовій моделі.  

Наразі потрібне додаткове ситуативне уточнення природи 
неміметичності опису з такою змістовою ознакою, оскільки вона 
принципово впливає на оформлення екфрастичного значення. Специфікою 
зв’язку змалювання ілюстрації-мініатюри з будь-яким фактичним для неї 
оточенням стає відсутність для твору цього жанру певного прототипу, 
визначеного саме в мистецькій скарбниці, який би постулював неодмінне 
існування референта для явленого в літературі образу цього твору та його 
міметичну якість, що характерно, наприклад, для репродукції. Натомість, 
феномен мініатюри пов’язується лише з художньою матрицею, яка 
виявляється етапом її художнього виробництва [Энциклопедический… 
1983: 187–188]. Однак, вона не дістає в наукових «канонах» статусу 
завершеного твору мистецтва й, таким чином, не може бути усталеним 
прототипом для художнього результату, надрукованого кінцевого продукту, 
що, натомість, визнається твором мистецтва – себто, для мініатюри, а отже, не 
може вважатися екфрастичним референтом її опису, який, відтак, виявляється 
неміметичним. Між тим, актуалізація матриці, за її природою, здатна 
позначити стійку рису змісту, наснажену стереотипним потенціалом у 
кореспондуванні, власне, опису мініатюри зі смисловими домінантами 
екфрастичного образного матеріалу роману загалом. У її змальованому в 
романі краєвиді зі «східною» стилістикою відбувається своєрідне 
акцентування зображення. За спостереженнями Бакі, «в її центрі був володар 
у розкішному одязі, на слоні, на колінах у нього сидів улюблений сокіл, та й у 
почті, що його супроводжував, переважали сокільники, на чиїх передпліччях 
сиділи могутні хижі птахи» [Проданович 2009: 70]. Зауваженням наратора 
передається значення декларування в ціннісно-ідеологічній системі 
суспільства зображеної країни превалювання символу сокола та особливий в 
його змісті ситуативний статус хижацької сутності. Остаточні цілісні габарити 
його актуального для роману смислового наповнення вимальовуються у 
проекції змісту наступних компонентів комплексу арт-екфразису. 

У зверненні до матеріалу цього двочлена жанровою природою кожного з 
його компонентів передбачається, що поряд із визначенням співвідошення 
описаних ним артефактів-мініатюр із позатекстовою реальністю, де, власне, 
декларується неміметичність екфраз, семантично мотивоване додаткове 
акцентування аналогічного статусу явищ, власне, дійсності роману, 
змальованих самими даними артефактами, себто їхнього змісту – стосовно 
художнього світу. Ця подвійна внутрішня ознака відповідним чином, впливає 
на смислове «прочитання» й має позначитися в дефінітивній рецепції образної 
інстанції. Змальовані в реальності роману описи фотороботи і мініатюри, які 
представляють Сакотсарову батьківщину, у вимірі корелювання з 
позатекстовою дійсністю виявляються позбавленими реальних референтів. 
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Водночас предмет їхнього зображення й усі риси, що формують його змістове 
наповнення, – країна, з усіма геополітичними та культурними реаліями, 
декларована в реальності роману – позбавлена в ній будь-яких додаткових 
мистецьких і рецептивних репрезентацій поза екфрастичними описами, що 
засвідчує брак референтів не лише для описаних артефактів, а й для 
відображених і ними артефактів тепер уже в художній реальності. У даному 
прецеденті набуває прорисів образний принцип, за яким і екфраза, і об’єкт її 
зображення не мають передбачених реальних відповідників. У цьому випадку 
спостерігається кратна подача неміметичності у просторі опису, якою 
вочевидь постулюється смисл універсальності, її аргументованість не лише в 
образному просторі предмета зображення, а й у змалюванні його ситуативного 
носія в художній системі роману. У висвітленому поєднанні образних 
інстанцій, в оприсутнених ними супозицій різномасштабованих описів і їхніх 
зображальних та смислових основ, увиразнюються риси принципу зворотньої 
перспективи [Українська… І 1963, 87]. У ній феномен зазначеної 
універсальності потребує неодмінного узагальнення, власне, площини 
екфрастичного змалювання. В ідентифікованому наразі просторовому 
посиленні, ясність обрисів самої універсальності змінюється, збільшується 
настільки, аби в цих обрисах набуло особливої чіткості та рельєфності 
предметно деклароване М. Продановичем його концептуальне прагнення 
активувати образ «країни-конструкта», чий прототип «можна собі уявити на 
широкому просторі від Ядрана до Камчатки» [Розмова… 2008: 86]. 

Характеру оформлення попереднього художнього прецеденту суголосна 
й наступна проста пряма (позбавлена конкретизованого референта) 
неміметична неатрибутована екфраза мистецтва художньої фотографії. 
Вона розгортається в монологічній суб’єктивній площині оповідача-
протагоніста – вже у параметрах комбінування (відповідного 
класифікаційному канону [Яценко]) екфразису технічного типу. В ньому 
декларується одна з ідейних домінант змісту наступного, пов’язаного з ним 
повного змалювання фотороботи, очевидно позбавленого будь-якого – і 
детального розлогого, і спорідненого йому редукованого – аналітичного 
тлумачення, що вважається притаманним суто дескриптивному принципу 
опису. Важлива також і демонстрація ними двох варіантів масштабування 
певного самостійного зображення, де помітно порушуються ознаки 
первинності одного з описів стосовно критерію хронології появи в 
розгортанні сюжету. З урахуванням принципу повторення в черговому 
змалюванні – оприявлених першим – однотипних ознак із їхнім подальшим 
розширенням, де й вимальовується тип взаємозв’язку, доречно вирізнити в 
даних образних інстанціях модель первинної та вторинної екфраз. Наразі 
суттєва відсутність між ними референтного зв’язку, оскільки їх єднає не 
взаємне інтегрування, коли одне описане фото входить до зображення 
іншого, а лише спільний для обох об’єкт зображення.    

Принципового значення наразі набуває ознака цілісності кожного опису, де, 
на відміну від попереднього, за цим критерієм посилюється ефект суцільності 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 284 

трансльованого смислу, що дозволяє долучити позначені ним семантичні 
орієнтири безпосередньо до всього художнього простору мистецького опису.   

Аналогічно до змалювання бієнале, дана екфраза так само засвідчує 
ознаки психологічного типу з оформленням опису мистецького явища у плані 
суб’єктивного враження від нього дійової особи твору – оповідача Бакі.  

Завдяки розширеним образним параметрам, цей екфрастичний прецедент, 
у свою чергу, здатен унаочнити досвід розбудови в двох притаманних 
фотомистецтву планах – емпірично-оповідному й рефлексивно-
метамовному, які перетинаються у здатності фотографії «розкривати свої 
власні підстави та сенси», коли фотографія ніби прохоплюється словом про 
свою природу» [Гавришина 2011: 7]. А, зрештою, за переконанням С. Зонтаґ, 
«підтверджує реальність <…> посилює відчуття» і створює чисте інтенсивне 
бачення [Зонтаґ 2002: 30]. Поряд із характерною для попереднього сегмента 
екфрази – контекстуально-конотаційною вагою – даний опис демонструє в 
романі «Сад у Венеції» істотну смислоутворювальну роль. Показовою в її 
природі варто вважати потужність фотографії як образу-посередника між 
зображенням і сенсом. Задля окреслення його вимірів С. Зенкін, в осмисленні 
позиції Р. Чезерані, звертається до практики Л. Піранделло, до його 
преференцій щодо зв’язку фотографії з мотивами багатогранної глибокої 
семантики явленої індивідуальності, «з досвідом максимальної деталізації 
фігур і жестів <…> для прочитання характерів і вчинків, подібно до 
акторської гри» [Зенкин 2012]. Ця дефінітивна позиція сконцентровує 
увиразнення семантики даної дескриптивної фотоекфрази передусім, за 
осмисленням змісту наведених денотативних, наразі, жанрових рис 
змальованого артефакту, і вже в наступну чергу – за їхнім сенсом.  

У статусному позиціонуванні цієї представленої у творі фотороботи (а це 
позиціонування узгоджується з віртуальною природою явища в реальності 
роману) важливу роль відіграє системна аналогія, задана концептуальним 
узагальненням, заснованим на оприявленому в романі принципі активності 
явищ культури в цілому. Тоді в ідейному перегуку з мистецтвом іконопису, 
згадана героєм роману Бакі ікона «як відбиток» сакрального образу 
[Проданович 2009: 58], дозволяє реконструювати аналогічну смислову 
відповідність із можливістю потрактовувати описану ним фотографію як 
відбиток вищої суті моменту буття в художній реальності твору, з належною 
універсальністю втіленого сенсу, передбаченою для завершеної цілісності 
семантичної сфери, позначеної даною екфразою.     

Опису репрезентованої в дійсності роману повної версії фотороботи, 
розміщеної в каталозі Зухтенської експозиції на бієнале, передує змалювання 
укрупненого фрагмента моделі її зображення, продубльованого на 
запрошенні до виставкового павільйону цієї країни. Згодом Бакі вирізняє і 
розпізнає цей фрагмент у збільшеному зображенні, розміщеному в 
«глянцевому розкладі» подій бієнале. Обидва демонструють спеціальний 
друк сучасного дизайну, оздоблений багатим сплетінням геральдичних 
орнаментів із «закритою» східною короною [Ibid.: 67]. 
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Уже в ініціальній описовій позиції екфрастичний образ зосереджується на 
виражальності основоположного для жанру фотографії загального плану, який 
у романі зображає «абстракцію, схожу на ритмічно викладену мозаїку» [Ibid.]. 
Переданою наразі динамікою оформлення транслюється значення 
невизначеної мінливості, вписаної до формату фрагментарності, мозаїчної 
членованості дії. Образна візуалізація такої техніки у змальованому 
фотографічному зображенні безпосередньо резонує з прийомами 
постекспресіонізму, концептуалізованому на прагненні відобразити реальність 
у її рухливості, мінливості та фрагментарності [Энциклопедический… 
1983: 166]. Засадничим потенціалом даного напряму мистецтва, зі свого боку, 
привноситься до забарвленості екфрази і посилюється в ній притаманна йому 
експресивність вражень. Серед конотаційних аналогій вона може бути 
наближена до акцентування емоційної нерівності, своєрідних коливань, які 
можна очікувати в смисловому полі екфрастичного включення.   

У змалюванні фотографії превалює екстетична, імпульсивна, певною 
мірою застережлива палітра – бурий і сріблясто-білий [Проданович 2009: 67] 
контраст. У його змістовності впізнається досвід акварельних робіт 
М. Продановича, де він, за переконанням мистецтвознавця Г. Божовича, 
образною ефективністю лаконічної колористики передає широкий 
смисловий спектр [Božović]. У даному випадку вже навіть домінуванням 
значення категорії контрасту в смисловому діапазоні кольорів екфрази 
охоплюється неодноманітний репертуар, пов’язаний наразі з полярністю 
оперативних понятійно-оцінних орієнтирів змісту локального компонента 
колажного комплексу і твору загалом. 

Асоціації, скеровані змістовністю техніки зображення збільшених 
разючих фрагментів, зокрема «вкритих пір’ям крил і грудей» [Проданович 
2009: 67], перетворюють оприявленого «великого птаха» на візуалізований 
аналог сили та влучності, що переважає в образності екфрази, викривають у 
її семантиці потенціал непередбаченої конкурентної сили, здатної вплинути 
на ситуацію, спроможної змінити її.    

Накреслені в первинному описі риси птаха, у вторинному екфрастичному 
сегменті – включеній до загального каталогу фотографії повного масштабу 
моделі – розвиваються до обрисів самого птаха. У змалюванні роботи показово 
наголошується потужний візуальний ефект, утворений принциповою для 
даного жанру ознакою моментальності ракурсу. Нею, за каноном мистецтва 
фотографії, навіть за умови попередньої постановки, забезпечується істинність 
явленого в кадрі, коли сама фотографічна техніка «наживо» оголює в 
зображенні щось непомічене. У фотоекфразі режим компактного тіла особливо 
цінного виду соколів, здавна відомого своїми здібностями в полюванні 
[Ibid.: 70], у консолідації зі змістом змальованої в колажному комплексі 
мініатюри із зображенням сокільників, безсумнівно, спрямовує до 
усвідомлення сенсу сутнісної готовності до агресивної розправи. 

Важливий досвід, релевантний для висвітлення порушеної проблеми, був 
сформований сучасним мистецтвознавцем О. Гавришиною [Гавришина 
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2011: 36–41]. У полі її рефлексій щодо поетики фотографії, актуалізована 
М. Продановичем змістовність цього виду мистецтва дозволяє змінити  
потрактування характеру і, відповідно, статусу та сенсу сюжетної моделі 
описаного фотознімку. У даному випадку, на відміну від стандарту так 
званого «об’єкта для споглядання» з невимушеною позою та розсіяним 
поглядом, на змальованому письменником фото, натомість, рельєфно 
зображається хижий птах із піджатими крилами й довгим хвостом, який 
своїми темними очима зосереджено дивився в об’єктив фотоапарата 
[Проданович 2009: 70]. Дане перефокусування, по суті, дозволяє говорити 
про переакцентування з кодифікованих знаків відображеного фотографією 
тіла на конфліктну взаємодію двох поглядів: зображеної істоти та глядача, 
передбаченого сюжетом, – на ситуацію інтерсуб’єктивну, й 
феноменологічну, а не лише семіотичну, що важливо для розуміння 
категоріальної приналежності смислового результату екфрази. 

 Образним оприлюдненням властивої даному мистецькому жанру різкої 
енергії ліній, поєднаних у тексті в обрисі «зловісного піка невеликого, 
загнутого дзьоба, що височів над ніздрями» й «розташовувався всередині 
широкого рота» [П, 70], уможливлюється значеннєва аналогія з 
екстенсивним приховуванням гіпотетичного потужного динамізму й, відтак, 
акцентується кооптування до загальної змістовності екфрази смислу 
втаємниченої загрози. Водночас у природній для інтермедійності асоціації за 
схожістю вимальовується її семантичне сполучення з варіантом образної 
інтерпретації суб’єктивної, особистісної субверсії [Ковачевић 2008: 81] 
екзистенційного модусу страху. 

 Основою смислопородження в даному фрагменті колажного комплексу 
слід визнати притаманну жанру референта екфрази ознаку оптимальної 
статики образу-фігури. На змальованій М. Продановичем фотографії 
критеріям цього прийому відповідає зображення рельєфно виділеного на 
фотографічному образі-фоні «птаха, що сидить на чиїйсь руці без захисної 
рукавиці» [Проданович 2009: 70]. У зображенні персонажа знімку 
змістовністю жанротворчих рис фотомистецтва назначається сутність норову 
птаха – доволі прирученого, безпечного й, водночас, хижого до тієї міри, яка 
робить очевидним брак захищеності від нього людської руки. Для 
смислового результату даного фрагмента особливої актуальності набуває 
диференційований зв’язок його образності з основоположним для поетики 
М. Продановича прийомом так званої «не-композиції» [Merenik 2011: 19], 
відомим серед постмодерністів принциповою змістовністю відсутності, 
показової позбавленості очевидного [Новейший 2007: 437]. Саме вона наразі 
дозволяє підкреслити смисл неодмінної потреби того, що не з’явилося й чого 
не вистачає, а також увиразнити причину цієї необхідності, сприятливої для 
озвучання мотиву демонстративної, гіпотетично керованої хижацької 
поведінкової моделі в ситуації, заданій екфрастичним матеріалом.  

Окрім того, актуалізована описом М. Продановича відома у фотомистецтві 
економія експозиції, за актуалізованим М.-Ж. Мондзеном каноном жанру, 
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через складну систему відношень, жестів, векторів дає можливість побачити 
дещо невидиме за своєю природою – вона переводить його у план видимого, 
де невидиме стає підвладним зоровому осягненню й утворює інший відкритий 
аспект значення [Петровская 2010: 96–121; Мондзен 2011]. У зв’язку з цим, 
важливе уточнення містять спостереження Ж.-Л. Маріона щодо особливої 
змістовності перспективи в системі зорового образу. Сама вона не 
відкривається невимушеному погляду, проте відкриває йому все інше, її, 
вочевидь, не бачимо, але бачимо все інше з її допомогою, вона утворює, в 
буквальному розумінні, засновок видимого, його «перед-умову», те, що 
«перед-ує» йому [Марьон 2010]. За аналогією, в (заданій письменником на 
описаному фото) перспективі добре встановленого освітлення, що підкреслило 
відблиск на кігтях [Проданович 2009: 70], належить вирізнити агресивні 
спалахи, які потрапляють в об’єктив уявної фотокамери, проривають 
пастельнобілий контраст, порушують його спокійну цілісність відкритим 
відображенням виплеканої гостроти хижацької «зброї». Ця риса поетики 
екфрази збагачує її змістовий простір черговим декларуванням значення 
мисливської сутності персонажа авансцени, а відтак, смислової основи події. 

У даному екфрастичному фрагменті помітна програмно необхідна для його 
творення, традиційна для логіки феноменології можливість виділити його із 
загального фону за рахунок принципової відмінності. Вона, здебільшого, 
безпосередньо реалізується потенціалом (відомого в жанротворенні 
фотомистецтва [Зонтаґ 2002]) зв’язку зорового образу із жестом, на рівні 
виражальності експресії пози об’єкта у внутрішньому сюжеті експозиції. Ця 
характерна для фоторобіт образна мова, притаманна й репрезентованій у романі 
«Сад у Венеції» світлині, в її образному досвіді урізноманітнюється 
варіюванням засобами контекстуально-синонімічного художнього увиразнення. 
Його результат тотожний актуальній для фотомистецтва грі акцентами в 
епіцентрі зорового сприйняття. У зображеній на фотографії стійкій композиції з 
птахом «гострих кінчиків видно не було, оскільки вони вже проткнули тканину 
передпліччя – три  цівки світлої крові не були однаково великими» 
[Проданович 2009: 70]. Наразі, замість уявлення про вправність об’єкта, в 
сильній смисловій позиції опиняється усвідомлення того, що хижак не стримує 
себе у прояві інстинктів – не щадить, а ранить, розтерзує свою опору. Таким 
переакцентуванням у змістовому просторі екфрази активізується й обігрується 
мотив жорстокості в руслі її очевидної неспинності. 

Реалізований художніми рішеннями М. Продановича опис твору 
фотомистецтва оприявнює тему готовності до кровопролиття і відповідного 
контрарного емоційно-оцінного переакцентування фрагмента, до 
передислокації його поняттєвих домінант на негативному конотативному 
полюсі суцільної смислової вісі цього екфрастичного поля. 

З іншого боку, у прийомах візуалізації, характерної для оприявленого в 
романі фото й основоположної для зображальності творів фотомистецтва 
експозиції та кольорів, виявляється очевидною траєкторія позиційного 
перерозподілу в загальному образному плані всього змальованого матеріалу. 
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Смислова нерівнозначність і конотативна полярність деталей, екстрагована з 
контрасту пастельних відтінків і червоного кольору, зрушує та координує 
оптичну рухливість зображеного і вже у цій перспективі збільшується 
значеннєва масштабність явленої на фото «чиєїсь» беззахисної перед лезами-
кігтями руки [Ibid.: 70]. Потужністю смислу даного оптичного ефекту 
посилюється змістовність стереофонійної позиції пов’язаного з нею образу 
Бакі, що в реальності роману позиціонується як глядач фотографії та 
оповідач вражень від неї, а отже, суміщає візуальний і наративний виміри 
художнього існування референта екфрази. У сформованій смисловій 
панорамі даного перепозиціонування актуалізується аналогія до 
найдавнішого мистецького зорового образу зі збереженої на території 
Франції печери Шове [Зенкин 2012], за якою стає очевидною і виправданою 
тема персонажа, що дістає змогу впізнати на явленій в реальності твору й 
описуваній ним світлині образ самого себе – немов розсіченого до крові 
тими, для кого був підтримкою у здійсненні амбітних завдань.  

Виражений екфразою інкорпорований до роману «Сад у Венеції» 
емблематично-іконічний образ декларованої потенційної жорстокості й 
агресії, за значимістю трансльованого сенсу, наближає екфрастичний опис і 
статус його смислового результату до жанру мегалографії, заснованої на 
сублімаційній винятковості, як його визначає представниця сучасного 
європейського мистецтвознавства Ф. Ріджотті [Rigoti 2010]. Даний орієнтир 
ідентифікації набуває особливої доцільності з огляду на його цілковиту 
привілейованість у творчому арсеналі М. Продановича [Мerenik 2011: 17], 
поповненому емпіричним досвідом письменникових живописних захоплень. 
У параметрах такого варіанта класифікації стає помітною повна 
позбавленість сюжету змальованої фотографії будь-яких властивостей, 
спрямованих на так зване «переживання історичного часу» [Гавришина 
2011: 133]. Цією якістю вмотивовується посилення ефекту універсальності 
генерованого екфразою значення, що набуває особливої актуальності в 
резонансному співвідношенні з розвиненим попередньою фотоекфразою 
смислом універсальності явищ, зображених на описаному знімку. У цьому 
статусно-дефінітивному аспекті вияскравлюється й типовий для мегалографії 
наратив, натхненний у романі М. Продановича апелюванням до класичної 
міфології, канону Святого Писання, історії і значних суспільних і політичних 
подій, завдяки чому з’являється змога ствердити архетиповість для 
ключових понять і категорій смислу даної дублетної екфрази. 

Трансльований фотоекфразисом смисловий контент, безперечно 
кореспондує й певною мірою аналогізується з вимірами глобальної теми 
безкомпромісної особистісної моральності, гуманності та відповідальності, 
визнаної мистецтвознавцями концептуальною і традиційною для художнього 
світогляду М. Продановича [Merenik 2011: 80]. Екфрастична практика твору, 
суголосно з висвітленою продуктивністю міжтекстових зв’язків романів 
митця, переконливо демонструє формування в понятійному руслі цієї теми – 
відповідних її ключовим категоріям – критеріїв і параметрів осягнення в 
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художній реальності й метафізичних категорій буття, а також визначених 
ними напрямів осмислення феномена мистецтва. Така універсальність та 
змістовність мотивують і уможливлюють інтегрування наведених значень до 
смислової основи екфрастичного простору, і з нею – до єдиного 
семантичного коду роману «Саду у Венеції». 

 Наступним компонентом колажного комплексу стає зображення 
сюжетної ситуації, розбудованої за жанровим каноном Аристофанової 
буффонади або балагана – театралізованого видовища комічного характеру, 
розвиненого з традиції народного сатиричного мистецтва, чиєю основною 
ознакою вважається сарказм [Энциклопедический… 1990: 32]. 
 Художнім описом балагана наслідується характер первинної простої 
прямої згорнутої неміметичної неатрибутованої ілюстративної 
фотоекфрази, розбудованої в монологічній психологічній суб’єктивній 
площині Бакі, з актуалізацією емоційно-оцінних максим, уже позначених в 
екфрастичному полі роману. Між тим, концептуальним видається 
повторення дескриптивності та порушеної цілісності змалювання із його 
відповідною характеротворчою дискретністю, притаманної попередньому 
опису і тотожної змалюванню бієнале. Формосмислова потужність наразі 
уподібнюється до бієналевої осяжності, з якою виокремлюється обрамлення 
компонентів екфрастичного поля, між тим, на відміну від образного аналога, 
буфонадна екфраза, натомість, передусім сприяє вирізненню змістових 
домінант багаточленного комплексу, робить їх чіткішими. 

Даний екфрастичний фрагмент демонструє подвійну ключову 
функціональність. Безумовно актуальною, у зв’язку з цим, варто визнати 
його композиційну особливість, визначену позиціонуванням у структурі 
твору всіх образних інстанцій, тотожних жанроутворювальним рисам 
балаганного видовища. Власне, воно може сприйматися як сюжетний 
передолень, дійство, на яке надбудовуються обидві екфрази-перформанси. 
Відповідно, припустиме передусім контекстуальне значення його 
формальної фактури та значеннєвої ваги для семантичного прочитання 
інших компонентів конструкції колажного комплексу в цілому. 

Окрім того, в ситуативному розгортанні екфрастичного матеріалу 
особливого значення набуває виражальність поетики балаганних «ряджених» 
у саркастичному втіленні соціальних типів або явищ із неодмінною 
викривальною конотацією. Цей смисловий ефект масштабно реалізується 
письменницькими рішеннями, розбудованими виключно на характерних 
жанрових ознаках цього виду творчості. Належна переконливість в описі 
посилюється образними аналогами тих, хто вважається традиційним 
учасником балаганів – усіх, здатних балагурити, бути лицедієм і скоморохом. 
Серед них упізнаваний показовий для балаганного видовища натовп 
«споживачів сучасного мистецтва» [Проданович 2009: 78] вочевидь 
ярмаркового штибу, які, за вимогою сьогодення, прагнуть «шокувати» 
[Ibid.: 74]. У даному натовпі смаковито зображені схожі на «живі мистецькі 
твори» автори балагурливого «есеїзування» на тему показного дива – 
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мисткиня, яка після низки пластичних операцій дістала «іще три пари брів, 
одну над іншою», а з додатковими імплантами – конусоподібну форму 
голови [Ibid.] і, водночас, пишна видовищність плутів, демагогів і 
лжемудреців. У романі їхня образна подоба увиразнена «абсолютними 
авторитетами у сфері перформансу» [Ibid.: 78], кого М. Проданович 
саркастично наближає до тих, хто ніби зійшов зі сторінок «календаря 
майбутнього» і до щасливих володарів настирливих гардеробів [Ibid.]. 

У побудові формосмислової парадигми даного фрагмента екфрастичного 
колажного комплексу, подібно до виокремленого в його контурах екфразису 
фоторепродукцій, так само відбувається ускладнення образної структури, 
реалізоване вкрапленням нарізної непрямої нульової атрибутованої 
міметичної монологічної простої психологічної екфраземи. Її дислокація в 
образному ареалі екфрази пов’язана зі змалюванням групи ярмарково 
специфічних, типово екзальтованих персонажів, із-поміж яких двоє 
безіменних виглядали так, «наче втекли з «Блейд Ранера» [Ibid.]. Її референт 
належить до сфери кіномистецтва, вже самою своєю природою плідного в 
акумулюванні й подальшому розповсюдженні масштабних значень, 
безумовно, притаманних і актуалізованому твору – одноіменному фільму 
«Блейд Ранер», відомому в прокаті й під назвою «Той, що біжить по лезу», 
визнаного, на вимогу кількох поколінь кінознавців, одним із культових з-
поміж усіх стилетворчих для 80-х років ХХ сторіччя. Ефективним для 
художнього простору роману, в якому реалізується потенціал референта, стає, 
власне, ключовий мотив стрічки. Він, за переконанням сучасних кінознавців, 
розвивається в руслі прагнення героїв усвідомити істину світу й власного 
місця в ньому крізь призму дилеми етики співіснування людей і «не-людей», 
штучних фантастичних реплікантів, які вражають, а подекуди й бентежать 
контрарною відмінністю своєї інтелектуальної і відповідної до неї візуальної 
подоби від споконвічно усталених норм облаштування земного життя [Скотт 
2002]. Передбачене «каноном» екфразису екстраполювання даних 
значеннєвих домінант референта до простору художнього опису, не лише 
розвиває його структуротворчу образність «ряджених», а й, між тим, збагачує 
її смислоутворювальний план додатковим нюансом конотації. Наразі помітно 
увиразнюються локальні симптоматичні моделі вихолощення гуманності, 
коли людське єство вироджується настільки, що персонаж нагадує лише 
антропоморфне створіння, зі штучними замінниками тих природних рис, які 
вирізняють людину з-поміж інших істот. Відтак, до спільного для цієї екфрази 
смислового акорду викривальності додається важлива для загальної гармонії, 
зіграна екфраземою кінематографу, тривка у формуванні саркастичного 
підголосся нота з конотаційним звучанням трагізму втрати людяності у 
непорушній штучності балаганного позерства, що, зрештою, може задати 
темп загрози принципового позбавлення кінцевої мети її будь-якого сенсу.  

Яскраву оздобу екфрази містить наголошене наближення охоплених нею 
персонажів до виражальності не лише акторства балаганних лицедіїв, а й до 
шаржованих балаганних дій, явлених у романі частуванням «гарними винами 
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й поганими міцними напоями» [Проданович 2009: 75] та висміюванням 
присутніх із їх «театральними рухами», «поцілунками повітря» поряд із 
обличчями [Ibid.: 79], які урізноманітнюють і цим посилюють загальну 
притаманну мистецтву балагана конотаційну константу – так званий дух 
саркастичного осміювання. У формальному і смисловому вимірах екфрази 
він прямо компенсується розукрупненням художнього пожвавлення 
красномовного злиття виражальності двох жанрових типів образності. 
Передусім – традиційної та основоположної для балагана активності 
суб’єктів глуму (в тексті М. Продановича ними виявилися персонажі, які 
відпускають «злісні коментарі» [Ibid.: 74]). А йдеться й про притаманні 
видовищним мистецтвам загалом постановочні принципи, зосереджені в 
образності об’єктів сарказму – тих, хто «носяться зі своїми геополітичними 
стражданнями» у прагненні бути причетними до сфери мистецтва [Ibid.], які 
наративною рокировкою приймають критику на себе.   

Таким чином, у зображенні денотативних для опису типових жанрових 
ознак мистецтва балаганних видовищ накреслюється суцільний план образних 
домінант, спроможних «утворити глум» – у семантичному просторі колажного 
комплексу й роману в цілому генерувати сатиричний смисловий вектор, доволі 
ефективний для продукування виразнішої саркастичної конотації. 
Викривальним смислом, трансльованим у романі екфразисом балагана, – і це 
концептуально важливо – з опорою на дискретний тип його структури, в 
матричних обрисах своєрідного контрастування в масштабі всього колажного 
комплексу постулюється стійка конотація перманентної готовності до 
викривальної модальності і гіпотетично накреслюється її спрямування, ареал її 
адресатів, набагато ширший за вади лицемірних, удаваних поціновувачів 
мистецтва, що сприяє позиційному та категоріальному позначенню 
оперативного простору активування цієї модальності.  

Подальша формосмислова розбудова колажного комплексу реалізується 
описами двох творів іншого художнього напряму – синтезу видовищних 
мистецтв, явленого в жанрових вимірах перформансу. В образних берегах 
дискретної екфрази балагана, за принципом своєрідного анклава – у вигляді 
художнього острівця вистави, сюжетно оточеної буфонадним дійством – 
відбувається репрезентація екфрази – першої за перебігом фабульних подій і 
за хронологією сюжетного часу твору, оприявленої виражальністю і 
змістовністю жанротворчих ознак перформансу. 

Стосовно формального аспекту кожної з версій актуалізації даного 
мистецького напряму, варто передусім наголосити, що обидві екфрастичні 
одиниці продовжують задану в колажному комплексі тенденційність ознак 
безпосереднього розгорнутого безперервного конкретного детального опису, 
які відповідають прямому повному цілісному простому первинному типу 
екфразису. Водночас, у їхньому матеріалі оприявнюються риси 
діалогічності, відображеної бесідою Бакі та Ліни, на перетині світоглядних 
площин персонажів, із поверховим інтерпретаційним зауваженням, не 
спрямованим на виявлення глибинного образно-символічного змісту 
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описаних атракцій, що наближає ці описи не до тлумачного, а до 
дескриптивного характеру організації. 

Наразі істотнішає особливий зв’язок жанрового канону обох екфраз із 
оригінальним авторським варіантом вирішення їхньої атрибутованості. 
Апогей колажного комплексу в художньому просторі роману – офіційний 
перформанс, яким репрезентована вершина мистецьких здобутків Зухтенії на 
Венеційській бієнале, задуманий, інсценований та продемонстрований 
молодим і перспективним митцем постколоніального світу Нікотом 
Сакотсарі, за організацією якого «силою свого інтелекту, своєю 
невичерпною енергією» стояла Ліна [Ibid.: 80]. А отже, створений 
М. Продановичем художній результат даного виду мистецтва в дійсності 
роману має автора, яким виявляється персонаж із тієї ж фіктивної книжної 
дійсності, де він, між тим, стає реальним для екфрастично змальованого 
твору мистецтва, що дозволяє говорити про умовну атрибутованість цього 
позбавленого реальних художніх прототипів, себто референта й, відтак – 
неміметичного опису. Аналогічний принцип атрибуції за автором 
притаманний і змалюванню наступного видовища. Ця спільність суттєво 
доповнює діапазон класифікаційної однотипності екфраз-перформансів, яка 
робить небезпідставним увиразнення їхнього взаємозв’язку. 

Показне й образне рішення, за яким, попри розгортання охоплених 
екфразою сюжетних подій у Венеції – традиційному концептуальному 
осередку комедії дель арте, знакової для світової мистецької скарбниці, – 
переконливішими в зображеному М. Продановичем видовищі й підготовці до 
нього видаються, натомість, ознаки очевидного орієнтування на модель, 
розбудовану за традицією античного театру [Энциклопедический… 1990: 18–
21]. Власне, його давність, не в останню чергу, безперечно наближає відповідні 
компоненти організованого ним образного матеріалу до рівня універсалій.  

Переконливим експліцитним аргументом переваги даного напряму 
дефінітивної характеристики образної основи описаного твору мистецтва 
слід вважати унаочнений М. Продановичем у просторі зображення 
перформансу потужний індикатор античної культури, введений до його 
понятійної сфери порівнянням основної дії атракції із феноменом 
гладіаторства [Проданович 2009: 77], відомим саме у зв’язку із сигнатурами 
античної традиції [Гриценко 2000: 131–132]. Окрім того, розгорнута 
мотиваційна теза наявна й у вимірі усталеного каноном античного театру так 
званого драматичного першоелементу дійства, оприявленого в романі 
локалізацією та співмірністю суб’єктів продемонстрованого видовища, де 
яскраво вимальовується неодмінний діалог між хором, упізнаваним у 
«гомоні гостей» [Проданович 2009: 75], та метафоричним заспівувачем, 
уособленим маестро-митцем, чиї красномовні жести видаються 
промовистішими й помпезнішими за риторичну атаку [Ibid.: 76]. 
 Із-поміж найвиразніших жанротворчих ознак вербалізованих 
перформансних дій [Јовићевић 2008] відзначається домінування в їхньому 
художньому просторі концептуальної для античного театру своєрідної 
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експресивності, в чиїй понятійно-змістовій реконструкції не втрачає ваги 
досвід осмислення її змістовності М. Ямпольським. Учений звертається до 
аналогічної з природничими науками практики потрактування будь-якої 
експресивності у значенні зовнішнього вираження чогось, зазвичай, 
невидимого, вміщеного «всередині», під прикриттям видимої поверхні. 
Русло обговорення даної тези він спрямовує до особливої ефективності цього 
ступеня виражальності в зовнішньому маркуванні й симптоматичному 
розкритті чогось внутрішнього, прихованого, зрештою, визнаного продуктом 
інтенціональності, завжди орієнтованої назовні [Ямпольский 2011]. У 
зауваженні значною мірою активізується і збагачується декларативність 
смислового ресурсу ознак експресивності, властивих ключовим жанровим 
рисам у зображенні даного перформансу. 

Ефективній передачі ознак і смислу цієї експресивності, покликаної 
наснажити літературний вимір жанрової основи перформансу, сприяє і 
підпорядковується потужний арсенал яскравої тактичної образності із 
продуктивним змістовим наповненням, що актуалізується у планах генерування 
й транслювання значень даного фрагмента екфрастичного колажного комплексу.  

Симптоматична для даного опису функціональність і змістовність рис 
оформлення сценографії, притаманного, за визначенням [Јовићевић 2008], 
жанровій матриці передбаченого наразі орієнтира денотативної моделі і 
реалізованого в романі «Сад у Венеції» змалюванням своєрідного 
розмежування художнього простору перформансу. Місце його проведення 
зображається у вигляді приміщення, «поділеного на три сегменти»: бічні – 
«призначені для публіки», «середній фрагмент» збігався з тією частиною 
виставкового павільйона, де знаходився «простір під сегментованим скляним 
дахом» [Проданович 2009: 75]. В унаочненому екфразою впорядкуванні 
видаються помітними прийоми, характерні для скени (сцени) античного 
театру зі спеціальним майданчиком безпосереднього дійства, оточених 
навколо чисельними глядачами [Энциклопедический… 1990: 20–21]. 
Формальна спільність, за логікою, стимулює гіпотетичне очікування 
ідентичностей і збігів іншого порядку. Відповідно до них, за досвідом 
античного театру, в художньому просторі екфрази позначається й 
постулюється аналогічне внутрішній хронології компонентів колажної 
моделі взаємне чергування в репрезентації перформансу подій трагічного та 
комічного жанру драматургії. До того ж спостерігаються й ознаки їхньої 
взаємної асиміляції, які збагатили в романі образне обігрування 
виражальності античних вистав у їхньому авторському прецедентному 
інтерпретуванні з посиленою насиченою змістовністю, а подекуди, й 
полісемантичністю та поліфункціональністю. 

 Змалювання певних аспектів перформансу, основоположних для його 
жанрової «конвенції», у романі промовисто наближені до виразності сучасних 
здобутків механічних і світлових сценічних ефектів, притаманних 
видовищним жанрам, зокрема театральним і театралізованим заходам. Вони 
стають показовими у формуванні загальної смислової заданості, 
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спрямованості зображених ними подій. У своєрідних денотативних деталях 
постановно-декораційного плану, притаманних і змісту екфрази цілком 
упізнавана образність мінімізації, співзвучної театральній манері Б. Брехта 
[Брехт 1965; Соколовська 2000], наприклад, рівне, не надто яскраве – 
«колодязне», або «галерейне освітлення» [Проданович 2009: 75] частини 
оперативного простору, передбаченої безпосередньо для атракції. 
Змістовністю даного принципу мистецької постановки, помітної в описі 
перформансу й, відповідно, обраної опорою в його осмисленні, 
підкреслюється свідоме цільове призначення зображеної видовищем дії, 
фокусне спрямування на неї уваги персонажів-глядачів. Ця дія набуває ваги 
епіцентру й кульмінації не лише вистави, а й реальності художнього 
простору, в якому вона репрезентована. Водночас екфрастичним контекстом 
актуалізації Брехтової театральної концепції уможливлюється певне 
поглиблення її значеннєвого результату. З кооптуванням до смислового поля 
екфрази й співвіднесенням із його акцентами, намічається принципова 
константа змальованого перформансу – вкрай необхідна для його змістової 
повноти очевидність і безсумнівна однозначність смислу продемонстрованих 
ним на бієнале подій, коли «зникають всі думки про метафори» [Ibid.: 77] і 
про існування бодай найменшої нагоди зрозуміти все показане не буквально.  

 Окрім того, семантизований мінімізацією у Брехтовій концепції театру 
прийом приховування додаткового джерела освітлення, оприявлений у тексті 
екфрази образністю кількох «кольорових рефлекторів» [Ibid.: 75], за 
визнаною тепер театрознавчою традицією, покликаний нівелювати 
театральність, штучність видовища, наблизити його сенс до режиму 
реальності подій, учасником яких, з огляду на постульовану універсальність, 
за відомих обставин, може виявитися кожен персонаж як імпліцитної – 
романної, так і дійсної історії. 

Із-поміж так званих «способів здійснення екфразису» [Уртминцева 
2010: 977] потребує відзначення ситуативна змістовність, а отже, й актуальність 
– включених до опису перформансу – промовистих інсталяцій, типових для 
реквізиту сценічної техніки. Подібне до призвичаєного у Брехтовій школі 
нечисельне приладдя виглядає доволі лаконічним: перетинки від стіни до стіни 
та від підлоги до стелі, «виконані у вигляді мережива з дуже твердого й 
гнучкого матеріалу» і грою світла й тіні перетворюються на «кришталеву 
решітку». Під верхньою гранню перетинки, під стелею, знаходиться «щось 
схоже на намет» або шовковий балдахін. Крім невидимої конструкції, за форму 
цього об’єкта відповідає система тонких ледь помітних напнутих мотузок 
[Проданович 2009: 75]. Змальований мінімальний набір прозорих аксесуарів 
імперативно скеровує логіку до розрізнення в ньому образної моделі 
аскетичних, лінійних ріжучих граней Брехтового штибу з подальшим 
каталізуванням в екфразі усталеної для них постановочною нормою видатного 
режисера змістовності так званого «ефекту відсторонення». Співвідносно з 
нормою звичайної послідовності, в демонструванні на перформансі ніби добре 
знайомих глядачеві речей у новій функції, увиразнюється механізм, який 
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супроводжується привнесенням семантики руйнування стереотипу, зокрема й 
сприйняття зображеного перформансом сюжету.   

Значним прокламативним оздобленням даної екфрази стає залучена до 
стратегії її компонування одна з найвиразніших денотативних 
можливостей сценічної мови – вертикальна мізансцена, в чиєму форматі 
вибудовується зображена інсталяція. За правилом композиції, вертикаллю 
транспонується враження суцільності зорового плану, а з ним у змісті 
екфрази транслюється сенс цілісності події, важливий для увиразнення 
балансу розстановки смислових акцентів. 

 Смислова насиченість інсталяції адаптується до семантики зображених 
дій і їх акторів та підпорядкованою їм за компенсаторним принципом.    

Пролог постановочного ефекту, визначального для денотації жанру 
перформансу, в його змалюванні на сторінках «Саду у Венеції», розігрується 
з помітною аскетичністю між трьома ключовими точками просторового 
плану вистави: обличчям митця, його долонею і напнутими линвами 
[Проданович 2009: 76]. У формальному і змістовому формуванні даного 
ефекту основа організації постановки вочевидь розбудовується зазначеною в 
екфразі динамікою образу-фігури. У розвитку самої динаміки слід розпізнати 
риси одного з ключових у жанровому діапазоні античного театру – 
мистецтва пантоміми, заснованого на значущості жестів і виразу обличчя, 
повністю позбавлених словесного супроводу [Энциклопедический… 
1990: 221]. Його виражальність у просторі екфрастичного опису реалізована, 
власне, образом Сакотсарі: митець стоїть нерухомо, ліва рука спущена 
вздовж тіла, долоня стискає колодочку маленького кривого леза, схожого на 
садівничий ніж [Проданович 2009: 76]. Змістовність цієї пози деталізують 
його редуковані жести – зібрані, влучні та скупі, «майже непомітний» рух 
рук [Ibid.]. Ефективна для ситуативної аналогії, програмна концепція 
Брехтової теорії театру в цій образній ситуації стимулює увиразнення і 
пожвавлення значення продуманого, виваженого свідомого начала в задумі 
підготовленої атракції, яке розробляється в ширшому руслі заданого самою 
пантомімою смислу прагнення якнайповніше відобразити змістову сутність 
видовища й, особливо, ті її відтінки, що приглушуються або еліптуються і 
втрачаються у вербальному вимірі. 

Із даним смисловим результатом безпосередньо кореспондує зміст екфрази 
іншого типу, явленої в епіцентрі художнього простору перформансу, за 
принципом того ж своєрідного анклаву, актуалізованого у взаємному 
позиціонуванні опису і змалювання мистецтва балагана в загальному просторі 
колажного багаточлена. У заданих у ньому параметрах цілісного монологічного 
типу психологічного екфразису очевидно інкорпорований і асимільований до 
них самостійний прямий нульовий міметичний скульптурний екфразис. 
Звернення до артефакту, за визначенням, локалізується лише в оприявленні 
аналогії між характером пози та рухів персонажа роману Нікота Сакотсарі під 
час вистави-перформансу й у просторі її художньої реальності, з відомим 
явищем світової скарбниці скульптурного мистецтва, із залученням його 
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мотивів: «Митець, бос, стояв поряд із конструкцією, нерухомий, як 
Праксітелева статуя… Такий спокій, подумав я…» [Ibid.].  

Цей екфрастичний прецедент, вочевидь, кореспондує з екфразисом 
енкаустики й підтримує задану ним ситуативну ефективність у статусі 
референта – матеріалу парадигми давньогрецької антропоцентричної 
естетики у смисловому характеротворчому зв’язку з образом митця Нікота 
Сакотсарі. У відповідності до канону нульового екфразису, зображений ним 
пластичнй предмет наразі важливий лише до тієї міри, наскільки 
трансльований ним зміст рецептивного образу референта, усталеного в 
реальній культурології, каталізує розвиток переданого персонажем характеру 
і, відповідно, смислів такої його активності. 
 Доцільно зауважити на прецедентному узагальненому літературно-
художньому досвіді скульптурного екфразису в літературі й, відповідно, 
сформованих тенденціях його обумовленості передусім різноманітними 
поетикально-тематичними дискурсивними ситуаціями, а також на 
результативності його актуалізації, орієнтованої, за Р. Ханіновою, значною 
мірою на передачу понятійності, символіки, образів, спогадів і відчуттів, 
архетипів культурної пам’яті людини [Ханинова]. У цьому контексті, в 
наголошеній позиції «Саду у Венеції» опиняється смислова фракція, 
визначена основою жанрової категорії «статуя», постульованої в полі 
значення даної екфрази. Між тим, відображена в ньому семантика 
позбавленості динаміки та експресії, типових для змалювання образу 
скульптурного артефакту в прозовому творі [Ханинова], в даній художній 
ситуації роману М. Продановича не вичерпується остаточно. Міметичною 
якістю екфрастичного опису, безперечно, коригується його смислове 
наповнення кооптуванням постульованого в мистецькій царині змісту творів 
і, почасти, творчості видатного представника мистецтва античної доби, 
уславленого давньогрецького майстра мармурових скульптурних зображень 
людини – Праксітеля, апелюванням до якого, власне, вибудовується дана 
нульова екфраза. Для її ситуативної смислової ефективності видається 
насущною притаманна Праксітелевим пластичним об’єктам етична ідейна 
спрямованість. За спостереженнями Дж. К. Аргана, митець, подібно до своїх 
сучасників, вважав статую образом «ідеальної особистості», між тим, на 
відміну від них, майстер у творенні цього образу не вдавався до примату 
відтворення досконалих зовнішніх рис, а, натомість, підпорядковував їх 
вираженню внутрішніх емоцій, використовував як засіб визначення та 
передачі переживань, оскільки природу краси бачив не в даності, а в стані й 
стверджував її прояви не в рисах – а в жестах і її потрактування – у функції 
прояву духовних устремлінь та почуттів. У своїх роботах скульптор 
цілеспрямовано використовував риси зовнішньої гармонії скульптурних 
об’єктів для апелювання до внутрішнього світу людини з його прихованими 
домінантами, тому створені Праксітелем образи богів – витончені та стрункі 
в гармонійних пропорціях, водночас наділені задумливістю та 
споглядальністю  [Арган 1990 І: 43]. І цей прийом набуває у творчій 
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концепції скульптора категоріального статусу, де зміст даної позиції прямо 
кореспондує з іншою характерною рисою його мистецького світогляду і 
типовою ознакою всіх творів. В італійському мистецтвознавстві її 
симптоматичними обрисами вважається творче рішення Праксітеля, в якому 
він (першим серед митців своєї генерації) у моделюванні фігур свідомо 
віддаляється від дотримання класичного закону стійкої врівноваженості. 
Підкреслене наразі зміщення центру ваги очевидно маркує ідею стану 
нестійкості скульптурних фігур [Ibid.: 43–44]. У сукупному прочитанні 
актуалізованими смисловими сигнатурами історико-культурного референта – 
Праксітелевої статуї – транслюються й розвиваються в екфразі значення 
маскованого під зовнішнім спокоєм персонажа «Саду у Венеції» порушення 
його власної іманентної рівноваги. З його очевидним резонансом у горизонті 
смислового очікування описаної ситуації накреслюються координати 
масштабної антитези демонстративного спокою і прихованої тривоги.      

Даним результатом скульптурного екфразису (в перегуку з образним 
контекстом, утвореним змальованим перформансом) при лояльному 
інтегруванні до спільного плану значно пожвавлюється смислотворення 
програмної для жанру перформансу змістовної ознаки, зображеної екфразою 
мистецького видовища Нікота Сакотсарі.   

Однієї зі знакових функцій наразі набуває взаємна кореляція з 
акцентованою в зображенні перформансу показовою для його жанру рисою 
демонстративної редукованості емоційної міміки маестро-актора. Вона 
проглядає у промовистій образності повністю розслаблених м’язів його 
щелеп і в погляді, спрямованому в далечінь, які в загальному плані здаються 
спостерігачеві-наратору Бакі – «маскою» однієї глибокої судоми 
[Проданович 2009: 76]. Зона особливої уваги наразі формується артистичним 
топосом маски, який у даній екфрастичній ситуації дістає специфічного 
дефінітивного потрактування. У його описі унаочнюються характерні 
ознаки, у розмові про які важливо позначити їхню ключову розбіжність із 
принципом «комедії дель арте» – так званої комедії масок, розбудованої на 
їхній змістовності та виражальності й відтак – концептуально пов’язаної з 
цією символізованою сигнатурою світової культури [Энциклопедический… 
1990: 177]. На відміну від передбачених, за її задумом, показних масок, 
покликаних представляти – наразі найпоширеніші соціальні архетипові 
образи й у цій практиці перетворюватися на традиційні, в романі 
М. Продановича маска в описі перформансу, натомість, вочевидь 
оприявнюється з позначенням нетиповості, своєрідності пов’язаного з нею 
персонажа, за якої підкресленою відсутністю мімічної динаміки, природної 
для такого випадку, акцентується прихованість. Вона ж, зі свого боку, 
вважається основоположною для художньої практики масок античного 
театру [Ibid.], відтак засвідчує ситуативну релевантність його канону й 
актуалізує функціонально-змістовий план, визначений і усталений для маски 
з-поміж знакових атрибутів античного театру. Ним же в адаптації до вимірів 
екфрази зумовлюється дуальний смисловий результат. Він передусім анонсує 
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у прочитанні зображеного перформансу семантику прихованості істинної 
суті. І вже в даній смисловій траєкторії надзвичайно важливим стає її 
відрізок, рівновеликий змісту функції масок у концепції античного 
мистецтва, де під час вистави обов’язково передбачалася їхня зміна. 
Ресемантизацією даної традиційної конотації маски в екфразі твору «Саду 
Венеції» маркується певний анонс неодмінної полярності позицій в 
передбачених оцінках цієї прихованої суті, формування антитез у 
смисловому просторі опису Сакотсарового видовища.  

Художній простір змалювання перформансу денотативно концентрується і 
відцентровується змістом мізансцени, принципової для виражальності 
видовищних мистецтв. В емпіричній вербальній візуалізації роману вона 
розбудовується вивершенням кульмінаційного акту, де зростає чисельність 
учасників. Він розпочинається підняттям шовкового балдахіна. До найпомітніших 
дієвих персонажів – голубів, розташованих по простору зали – «мовчазних, 
переляканих» і спокійніших, тих, які стукали дзьобами й смішно хитали головами 
[Проданович 2009: 76], для яких споруда проведення перформансу виявилася 
осередком гніздування [Ibid.], долучилися принесені митцем приховані за 
шовковою завісою і раптом вивільнені шестеро мисливських соколів із 
«традиційними бубонцями» на гострих кігтях, за задумом маестро, зо два тижні 
негодованих для формування агресивного настрою [Ibid.]. У вимірах даного 
жанротворчого аспекту перформансу очевидна редукція активності автора-
Сакотсарі компенсується художнім змалюванням рясноти пташиних рухів: 
маестрові соколи спершу почали роззиратися, потім піднімати складені крила й 
відкривати гострі викривлені дзьоби [Ibid.: 77]. Риси відвертості й детальності. 
помітні в малюнку насиченої загрозливості їхніх образів, інтенсивно акцентованих 
прихованим динамізмом, вважаються типовими для мімічного плану побудови 
мізансцени в засадах класичного театру, де був укладений і основний репертуар 
їхнього значеннєвого наповнення. Скоригована і, певною мірою, змодельована 
даним форматом змістова композиція цього фрагмента екфрази орієнтує на 
посилення в ній семантики прокламативності, аплікованої на сформований смисл 
очевидної невідворотності насильства. 

 Семантично ефективне наразі акцентування в описі вистави 
виражальності кінетики, характерної для експресивного варіанта драматургії. 
Реалізована в романі образністю різкого тривожного відштовхування, 
торкання кігтями підлоги, розгортання крил, вільного вправного 
маневрування голодних хижаків [Ibid.], вона спричиняє розширену 
інтервенцію мотиву неконтрольованої жорстокості, який, вочевидь, 
укладається в позначені осмисленням топосу маски смислові координати 
істинної суті перформансу, прихованої за зовнішньою ненав’язливістю 
оформлення його вступного етапу. Водночас усвідомлення інстинктивної 
природи орнітологічних суб’єктів атракції надає її динаміці смислу, 
зосередженого на аксіоматичному ствердженні неодмінної долі експромту в 
зображеному інсценуванні. У цьому контексті уможливлюється категоризація 
принципового для появи оцінної конотації співвідношення усталених етичних 
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норм із уявною межею імпровізації, чиї виміри в наведеному образному 
матеріалі вимальовуються у проекції хижацького інстинкту соколів. 

Своєю чергою, підтримана цим жанротворчим художнім матеріалом 
очевидна атмосфера стихійності набуває в описаному перформансі й 
відображення у виразності «початкової непевності» жестів хижаків-соколів 
[Ibid.: 76] із подальшою девіацією темпу їхньої пластики до образності 
переривчастої концентрації мисливських сил, спрямованих проти кількох 
«збожеволілих голубів» [Ibid.]. Наразі, власне, й позначаються межі 
згаданої імпровізації. Їх накреслюють у цьому сюжеті очевидні обриси 
семантики неспинної безжальної гонитви, розвиненої у мотив кривавої 
битви з тональністю остаточного нищення жертви, який насичується в 
очевидному смисловому перегуку з розбудованою інтертекстуальними 
зв’язками семантикою топосу гладіаторства. 

Глибоко змістовним видається вербалізований в екфразі акустичний план 
репрезентованого перформансу, переданий виражальністю звукового 
постановочного ефекту, типового для жанрів видовищних мистецтв і 
релевантного для створення смислових акцентів та забарвлення фону події. 
Єдиним звуковим супроводом видовища стає той ритм, що відбивався 
ударами крил: великих – у прагненні наблизитися до наступної здобичі, й 
малих – в останніх спалахах агонії [Ibid.: 77]. У даній образній інстанції стає 
впізнаваним мішаний розмір такту, який характеру звучання переданого 
акомпонементу надає семантичних ознак глухого неспинного прагнення. З 
ним у ритмічному малюнку фрагмента атрактивної екфрази окреслюється 
значення домінування тваринної жорстокості видовища, в чиєму 
семантичному резонансі влучно забарвлюється виразність «вістря, 
прихованого у середині дзьоба», що «безпомилково знаходило на шиї голуба 
точки, які припиняють постачання життєдайної енергії» [Ibid.].     

В акцентуванні притаманної мистецькому заходу експресії легітимізується 
також виражальність звукового темпу в тій частині запропонованих обставин 
постановки, де глухі штуркани від соколиних нальотів вагою тіла на прозорі 
решітки нахлистом накладаються на шурхіт рефлекторного відсування 
публіки, її поодинокий вереск та гомін абсолютно безуспішних намагань 
голубів сховатися [Ibid.]. Його образною мовою переконливо висловлюється 
смисл рафінованої агресивної емоційності ситуації.   

 У ситуативному осмисленні категорії насильства особливої актуальності 
набуває компенсаторна опція, передбачена дефінітивними і понятійними 
параметрами денотативного орієнтира екфрази. Її функціональність, у 
даному випадку, дозволяє актуалізувати у просторі даного фрагмента зміст 
ефекту відомої в психології суспільства компенсації агресією і жорстокістю – 
почуття страху [Ковачевић 2008: 70] й увиразнює компактнішу субверсію 
сенсу екфрази. У її конфігурації, на відміну від реалізованого 
інтертекстуальною поетикою постулювання і позиціонування модусу страху, 
в потенціалі даної екфрастичної стратегії деталізується його етимологія, що 
в інтонуванні загальними результатами екфрази набуває яскравішого, 
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переконливішого звучання. Зі свого боку, відрефлексовані в семантичному 
вимірі постановочної правди, жанротворчої для видовищних мистецтв, усі 
образи, інтегровані до простору Сакотсарового перформансу й марковані 
такою емоційністю, обумовлюють прецедент смислового прочитання 
категорії страху в руслі спровокованого, суб’єктивного інстинктивно-
інтуїтивного типу [Ковачевић 2008: 71] цього стану, мотиваційного для 
компонента провокаційності у значеннєвому наповненні екфрази.   

Особливу конструктивну роль в організації змістового плану типового 
варіанта жанрового орієнтира, передбаченого в денотативному вимірі 
екфрази, відіграє характер фіналу, який у змальованій виставі передається 
виражальністю ознак тієї ж семантично наснажливої експресії. Вона 
проявляється в унісон із типовою для сюжету і сценографії описаного 
перформансу загальною інтонацією різкості та несподіваності й реалізується 
наразі в образній канві майже миттєвого завершення бурхливого перебігу 
продемонстрованих ним подій – із шумним опусканням завіси, коли птахи 
починають демонструвати лише перші ознаки ситості та ліні, перетворивши 
сполохану зненацька голубину зграю на купку, подібну до «перемеленого 
ганчір’я» [Проданович 2009: 77]. Цим варіантом передачі експресії передусім 
забарвлюється смисловий відтінок особливого цинізму в продемонстрованій 
перформансом жорстокій агресії. Між тим, лінією раптового усічення 
нещодавно доступного й наближеного візуального поля експонування, з 
перерваністю дії без її очікуваної повномасштабної логічної вичерпаності, 
позначається суттєвий образний аспект. У жанровій концепції так званої 
театральної «малої сцени» він придатний до багатопланового конотаційного 
прояву. В іманентному контексті «Саду у Венеції» оптимальним для 
потрактування екфрази стає той план, у чиєму смисловому горизонті, при 
ясному, «закритому» фіналі, вирізняється припиненість дії, а отже, її «не-
закінченість» із відповідною можливістю її відновлення – тепер уже з 
універсальними відкритими змістовими опціями та адресами продовження.  

Крім того, у просторі словесної візуалізації даного аспекту перформансу 
особлива формальна і смислова вага концентрується й у характерному для 
нього, визначальному для «малої сцени» безпосередньому наближенні 
глядачів до епіцентру інсценованої дії, невідмежованості від неї. Проекцією 
її традиційного значення в перетині з емоційно-смисловими наголосами 
екфрази позначаються вектори її внутрішньої логіки, спрямованої до 
загального смислового анаболізму «Саду у Венеції». У її вимірах таким 
наближенням позначається здатність такої ситуації поширюватися, 
поглинати все більший арсенал явищ, де наступним дистанційним етапом 
може виявитися повне занурення об’єктів дедалі ширшого ареалу в 
психологічні «тортури» цієї ситуації, що гіпотетично очікуване і в інших 
образних моделях роману, від явлених в екфрастичному полі до укладених у 
метафоричному форматі репрезентації фабульних доль персонажів.        

Важливого смислоутворювального потенціалу екфрастична тактика роману 
набуває з помітним вияскравленням у ній виражальності масових сцен, 
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властивих жанровому канону видовищних мистецтв [Энциклопедический 
1990: 179]. Образна демонстрація активності публіки перформансу, а її більша 
частина «з незгасаючою увагою» дивилася на пташиний бій, зі стадіонними 
криками підбадьорювання під блискавичні спалахи фотоапаратів [Проданович 
2009: 77], привносить нюанс осягнення масової неусвідомленої жорстокості, у 
тому числі, в контексті так званої «психології натовпу». Його смислова сума, із 
включенням і адаптуванням до контрастивних значень екфрази, відтіняє в 
ньому компонент спровокованої інстинктивної жорстокості, актуальний для 
загальної конотаційної поляризації твору М. Продановича. Водночас 
семантичний результат цієї характерної риси вистави резонує з акцентованим у 
ній значенням цинізму. В їхньому суголоссі посилюється й 
урізноманітнюється поліфонійне озвучання в загальному змістовому просторі 
екфрастичного опису спільного мотиву жорстокості. 

Окремий смисловий аспект, подібний до своєрідного дивертисмента, 
фігурує в описі перформансу денотативними для нього рисами колористики, 
характерними для оформлення сценографії такого твору мистецтва. У романі 
«Сад у Венеції» барви вимальовуються образністю ділянок, призначених для 
публіки, де «сяяв білий полірований мармур» [Ibid.: 75] і проявлявся 
«блакитнувато-сірий і лише подекуди білий» колір голубиного пір’я [Ibid.: 76]. 
У позначеній, таким чином, палітрі екфрази помітно переважає неяскрава – 
коричнево-сіро-біла, виразно темна гама відтінків. Змістовність цього 
«спокійного» діапазону традиційно сприятлива для виразного анонсування 
будь-яких раптовостей і контрастів, відтак, припустимих і зрозумілих у 
смисловому полі видовища. Привнесений значеннєвий нюанс примножується 
аналогією, трансльованою екфразою балагана в утвореному нею образному 
фоновому оточенні опису перформансу. Саме такою виражальністю, в 
контекстуальному інтонуванні спокійними пастельними відтінками особливо 
вияскравлюється і семантично насичується властивий мізансцені кольоровий 
перехід, утворений вкрапленнями пурпура намету, де приховували соколів 
[Ibid.: 75], і появою алої крові жертовних голубів [Ibid.: 77]. Зміст 
обумовленого синтезу цих кольорів дійовий у передачі трагічної 
несподіваності та в увиразненні узагальненої смислової моделі болісного 
розтину певного плану жорстким контрастним зрізом конфліктування. 

 У даному змалюванні урізноманітнюється змістовність кольорового 
виміру, оприявлена образними властивостями вербалізованого екфразою 
інтер’єру. В художньому просторі перформансу його вщент наповнює 
здрібніле у переважному розсіяному денному світлі мімікрування постійних 
бліків [Ibid.: 76], а також ледь забарвлені блакитнуваті й рожевуваті конічні 
снопи, які «витанцьовують» на гранях реквізиту [Ibid.: 75]. Значеннєвий 
потенціал такої грайливості робить очевиднішими та переконливішими 
обриси семантики «хиткого» [Ibid.] простору, в яких посилюється враження 
непевності, здатної спричиняти й, подекуди, провокувати настороженість.    

В увиразненому значеннєвому діапазоні денотативних рис зорового 
образу перформансу помітна й семантична насиченість неодмінного, в 
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такому жанровому випадку, єдиного художнього результату 
[Энциклопедический 1990: 328]. В образному матеріалі екфрази вона чітко 
позначається позиціонуванням категоріальних явищ і ключових суб’єктів – 
автора Сакотсарі, або мистецького ідеолога Ліни, – на розтоці добра і зла, що 
показово для традиції античної драматургії і насамперед для давньоримської 
ателланівської вистави [Энциклопедический 1990: 23]. Її характеротворчі 
ознаки видаються актуальними для формування системи логіко-смислових 
координат, орієнтаційних для осмислення даної фракції змальованого 
перформансу. Відтак, в образності екфрази оприявнюється відрефлексована 
невідворотність вибору й озвучання тієї позиції, якою знівелюється 
початкова амбівалентність в оцінках зображеного артефакту, обумовленої 
наразі вирішенням дилеми превалювання етичного або естетичного у змісті 
перформансу. Пов’язана з цією директивою семантична лакуна заповнюється 
в емпіричній парадигмі екфрази активністю поліфункціонального для неї 
персонажа Бакі – учасника-глядача й оповідача змісту події, 
продемонстрованої сюжетом описаного перформансу. У полі образу Бакі 
стверджується однозначність потрактування описаного зорового образу, 
запропонованого з ігноруванням естетичного – в суто етичному ключі, якому 
відповідає сенс «брутальної різанини голубиної популяції» [Проданович 
2009: 78],  іменованої в оцінній модальності «хворобою» без чіткої назви 
[Ibid.: 76], очевидною аномалією, єдиною серед імовірних мотивацій згоди на 
такий сценарій творчості в мистецтві.  

У даному контексті опсесивна повторюваність образу крапель крові – в 
екфрастичному описі фотографії на запрошенні до перформансу, й на самій 
аттрактивній виставі – нечисельної, але помітної майже всюди [Ibid.: 77], зі 
смислової позиції рефренності робить інтенсивнішим і глибшим 
усвідомлення масштабності трагедії у змальованій ситуації, стає 
візуалізованим еталоном оприявленої екфразою ціннісної системи, 
релевантної і для роману загалом. 

Наведений вимір опису посилюється й розгортається в резонансі з його 
змістовими рефлексами в художньому просторі екфрази. Мережа цих 
рефлексів остаточно компонується і замикається на завершальному етапі 
літературного асимілювання денотативного матеріалу екфрази, 
оформленому в діалогічній частині її розбудови, де інтерпретується її 
сутність і генеруються трансльоване нею значення, де смислом образності 
крові вимірюється і вичерпується реактивне узагальнене враження від теми 
основної події зображеного перформансу.  

Актуалізацією в екфрастичному матеріалі потенціалів жанру бесіди 
уможливлюється не лише сутнісне розкриття оприявленої нею теми, а й 
(передбачене її визначенням) відособлене диференціювання – накресленого 
денотативними потужностями інших рис екфрази – контрастивного 
принципу генерування цієї сутності, чиїм увиразненням поглиблюється та 
уточнюється осмислення опису.  
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Кодове значення в художній дійсності формується в загальній образній 
елаборації вражень, висловлених у розмові Бакі й «всюдисущої» Ліни по 
закінченні події – першою в просторі екфрази вербалізованою оцінною 
реакцією щодо перформансу:   

 «– Як тобі здається?  
   – Криваво… – сказав я. 
   – …я злякалася, що транспортування їх… не знаю… заплутає… Уяви, 

яка була б трагедія, якби <соколи> лишилися на прутті… 
  – А це масове вбивство ти не називаєш трагедією? 
   – Ні, – усміхнулась вона, – це мистецтво» [Ibid.: 77–78]. 
Важливо, що наразі в полі предмета описаної вистави декларується її 

ідентифікація у значенні мистецтва і постулюється поняття мистецтва 
загалом, себто унаочнюється категоріальна модифікація. У ній програмно 
постульованим у романі мистецтвом закладається предметно-тематична 
основа твору мистецтва, зображеного засобами мистецтва слова. Таким 
«дзеркальним» множенням утворюється система зображення, що дозволяє 
поєднати в одній проекції окремі риси матеріалу, мети і форми в осмисленні 
феномена мистецтва й деталізувати та посилити їхній об’єктивний результат. 
Його зміст очевидно розбудовується на декларуванні свідомого тотального 
неприйняття в сенсі й поняттєвому руслі мистецтва будь-якої жорсткості, 
засудження мистецтва, створеного на формалізації насильства та 
смертоносної жертовності й декларування вдосконалення «вражаючої 
швидкості знищення» [Ibid.: 77], зокрема беззахисних істот. 

Розвитком та інтегруванням усіх значеннєвих і смислових домінант, 
актуалізованих описом даної перформативної атракції у вигляді кривавого 
соколиного полювання, з урахуванням експансивності мотиву видовища, 
утворюються метафоричні параметри, до яких виразно вписується 
постулювання амбівалентного підходу до конотації видовища з діапазоном 
трактування від «трагедії» і «масового вбивства» до «мистецтва» [Ibid.: 78], 
що розгалужує увиразнену в романі художню практику моделювання 
вторинних і контекстуальних атрибутів екзистенції. 

У зіставленні та осмисленні кожного такого атрибута, виокремленого в 
даній екфразі, з урахуванням критерію амбівалентності й цією категорією 
мотивується аналогія з притаманним для драматургійного «канону» 
античного театру принципом обігрування мотиву боротьби між полярними 
явищами буття в будь-якому метафоричному еквіваленті – багатства і 
незаможності, благородства та ницості, розуму й невігластва, де створюється 
смисловий імпульс для потрактування опозиції, як у цьому випадку – сили та 
слабкості. Вона в такому осмисленні вивершується до споконвічної 
універсальної суспільної дилеми протистояння добра і зла, опозиції 
насильства і страждань із увиразненням та акцентуванням загального 
семантичного імперативу принципової неприйнятності порушень конвенції 
людяності, вартої транспонування до ідейної основи всієї колажної 
інтермедійної групи, поєднаної спільними дійовими особами – Бакі та Ліною. 
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У такій логічній позиції доволі своєчасно для логіки всього 
екфрастичного комплексу оприявнюється істотний вектор, продукований 
зображенням балаганної вистави з відповідною екзальтованістю поведінки та 
зовнішності певних учасників арт-заходу [Ibid.]. Ним мотивується й 
опосередковано реалізується перехід смислу від композиції даного 
локального контексту до самого атрактивного видовища. Відтак, ідеться про 
осміяння, викривальну конотацію в осмисленні свідомих, а почасти й 
навмисних порушень норм гуманності людської спільноти, до якої готова 
більша частина присутніх на атракції Нікота Сакотсарі – тих, хто з 
«викриками підбадьорювання» пильнував за кривавою розправою [Ibid.: 77] і 
давав «дуже схвальні» коментарі «з меншим чи більшим ступепнем 
захоплення» [Ibid.: 78]. Поряд із буквальною заперечною модальністю 
фрагмента екфрастичного поля змістова й виражальна потужність опису 
балагана дозволяє увиразнити й саркастичний виступ проти дієвої та 
споглядальної жорстокості, втіленої твором перформансу. У смисловому 
полі цього фрагмента лише декларується невідворотність ціннісного вибору, 
натомість, його сутність висвітлюється у вимірах наступного екфрастичного 
зображення перформансу.  

Останній – кульмінаційний – компонент колажного комплексу, яким, 
власне, утворюється формосмислова симетрія всієї конструкції арт-
артекфразису, так само актуалізується денотативною ефективністю 
артефакту перформансу, в якій синтезовані всі привнесені іманентні 
значення жанрових атрибутів цього візуального виду мистецтва.   

Зображене в екфразі мистецьке видовище, проведене в художній 
реальності роману під час і в ідеологічному зв’язку зі змальованою в ньому 
бієнале, за сюжетно-фабульними координатами іманентної історії твору, 
зрежисоване його автором і основним демонстратором – втаємниченим 
майстром, «непримітною людиною середніх років», «одягненою в поношений 
піджак» із богемного штибу «зачіскою під паж і крапкою-сережкою у вусі» 
[Ibid.: 87] з іменем, «схожим на псевдонім» – Дункан Велком [Ibid.: 80]. Між 
тим, попри означення в описі зорового образу вистави її очевидного 
авторства, цій екфразі притаманне ширше обігрування й коментування її 
атрибутованості. Репрезентований нею візуальний артефакт наразі 
позбавляється ініціального жанрового визначення і попередньо декларується 
лише як «складний проект» [Ibid.: 86] митця-ексцентрика, що «створює 
якийсь акт, але показує його лише вузькому колу, не демонструє на публічних 
виставках» [Ibid.]. І вже з розгортанням текстуального зображення, від 
зауважень про брак змоги демонструвати артефакт «у музеях і в приватних 
галереях» [Ibid.] анонсується актуалізація в образному просторі роману 
особливого твору з природою, відмінною від суто образотворчої, придатної 
для класичного виставкового формату рецепції. Із неї, власне, й 
вимальовуються типові жанрові ознаки перформансу [Јовићевић 2008], чия 
денотативна виражальність і змістовність набуває наразі вирішальної 
значеннєвої ваги. Даний прийом директивно спрямовує до залучення у 
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висвітленні атрибутованості опису – її посутньої дефініції, в чиєму вимірі 
підтверджується її несимультанний характер. 

Один із важливих аспектів реалізації екфразису наразі фіксується в 
кардинальному для нього зауваженні Бакі стосовно принципової 
першопочаткової схожості сценографії змальованої вистави та явленої 
попередньою екфразою авторської роботи Нікота Сакотсарі з підготовчим 
оформленням Марселіни Де Велич – Ліни, сюжети яких у художній дійсності 
складаються з різних автономних ситуацій. Уточнення, інтегроване до 
образного простору колажної екфрази, реалізується в порівнянні героєм 
описаних вистав: у розмові з Ліною він вербалізує своє враження, ніби 
Велком «начисто скопіював» її митця – «принаймні, в організації простору» з 
незначною, на перший погляд, різницею [Проданович 2009: 88]. 

Зіставленням цієї жанротворчої ознаки обох зображених перформансів 
постулюється особливий взаємозв’язок і взаємодія між ними. Вони 
виявляються тіснішими, ніж із іншими фрагментами колажного комплексу, 
оскільки формуються за принципом їхньої формосмислової синхронізації. А 
вона, своєю чергою, основоположна для передбачення й інших 
різномасштабних аналогій між описами кожного з перформансів та 
генерованими в них смисловими результатами.  

Увиразнена характерна риса відіграє принципову подвійну – дефінітивну 
та структуротворчу – роль. З одного боку, дистанційованим у реальності 
твору від перформансу Нікота Сакотсарі концептуальним зверненням до 
нього, в руслі декларованого наразі вторинного типу, посиленого 
включенням мікроекфрастичного короткого посилання на мотив 
перформансу зухтенського митця, формується додаткова семантизація 
формальної ознаки повторення, поряд із програмним розширенням 
попередньої екфрази. Вторинне відношення Велкомового перформансу до 
попередньої вистави, оприявленої первинним екфрастичним описом набуває 
цілеспрямованого унаочнення. Дане відношення реалізується та посилюється 
в поведінковому полі самого автора Сакотсарі. У художній дійсності він 
виявився відвідувачем Велкомового втаємниченого видовища [Ibid.: 86] і 
зіграв у його художньому просторі окрему роль. Його присутністю 
утворилася додаткова демонстративна формальна і мотиваційна єднальна 
ланка, здатна обумовити екстраполювання змістових і, зокрема, смислових та 
конотаційних якостей та властивостей варіанта денотативної моделі одного 
описаного зорового образу у сфері іншого. Із цієї позиції компілятивно 
збільшується смисловий діапазон змалювання вистави. 

З іншого боку, такою ідентифікацією зумовлюється особливий погляд на 
механізм їхнього зічленовування, визначеного каноном вторинності, в якому 
проявляється певна своєрідність. Важливу роль відіграє передбачений наразі 
типологічний принцип співвідношення поєднаних у форматі колажного 
комплексу обох описаних творів перформансного жанру. У зв’язку з цим 
визначальну аргументацію містить їхня задана в романі фрагментарна 
тотожність, що оприявнює моделювання ними своєрідної нерозривної 
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композиційності, визначеної частковою морфологічною однорідністю 
подієвих площин, спільними дійовими особами, а отже, образною 
компонентністю, яка вимагає взаємного єднання, наближеного до накладання.  

Водночас у збірній моделі екфраз-перформансів переважною 
класифікаційною однотипністю, спільним мотивом та інтегральними для неї 
персонажами Бакі й Ліною, синкретизується додатковий рівень поза 
матеріалом змістової та образної компонентності, наразі – в іманентній 
архітектоніці екфрастичної моделі. У її інтегральному комплексі 
вирізняються риси проникнення явищ первинної до простору даної вторинної 
екфрази, реалізованого за механізмом своєрідного нашаровування, який, за 
аналогією, дозволяє диференціювати в ньому концептуальні риси, тотожні 
жанротворчим ознакам одного з матричних напрямів для Продановича-
художника [Merenik 2011, 19] – мистецтва фрески. Його статус і зміст так 
само відіграють у романі важливу смислоутворювальну роль.  

У форматі прозових творів, за спостереженнями Г. Сиваченко, потенціал 
фрески пов’язується передусім із сутнісними ознаками цього виду 
образотворчого мистецтва [Сиваченко 1993, 58], виражальність яких 
зосереджена в розлогості зображення, великій кількості явлених у ньому 
суб’єктів дії, певною сюжетною і своєрідною колористичною нерізкістю – 
вживанням тільки особливих, так би мовити, неконцентрованих забарвлень. 

Між тим, у широкому сенсі поняття фрески найефективнішими наразі 
видаються ще декілька його аспектів. Зауважимо – поняття «фреска» в 
перекладі з італійської означає «свіжий», створений без досягнення 
максимальної «зрілої» контрастності, що рефлексує в остаточному характері 
зображення (іноді воно навіть потребує додаткового оправлення 
спеціальними темпорними фарбами), внаслідок чого зображення набуває 
певної прозорості, яка долається неоднократним повторенням змістового 
насичення. У продовженні змістової траєкторії цієї мистецької поетики 
фрескою переважно вважається техніка, що полягає в нашаровуванні 
зображувальних площин, які остаточно з’єднуються між собою нарощеними, 
таким чином, лініями основного малюнка [Поповић 1984: 80–83]. Відтак, у 
підсумку, в літературних аналогіях, рельєфно виписане окреслення 
фабульного малюнка і його змістове забарвлення дістає виразної 
насиченості, але не набуває остаточної смислової завершеності. Наведене 
окреслення нразі не сягає колористичного максимуму, можливого лише в 
масштабах взаємного аплікування кількох відповідних ізоморфних та 
ізофункціональних образних площин, у якому відбувається поступальне 
художнє подовження їхніх основних або визначальних формальних і 
смислових рис, де збільшується, розвивається їхній художній потенціал.  

Відтак, декларованим фресковим принципом відкривається напрям 
загального осмислення художнього наповнення екфраз-перформансів. 
Поєднанання за цим принципом фрагментів описів творів видовищних 
мистецтв стимулює їхню синкретичну композиційність, їхня смислова вісь, 
на відміну від архітектоніки, індискретна в художньому просторі поєднаних 
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перформансів, що в комплексі дозволяє визнати безсумнівну цілісність 
спільного для них відповідного ідейно-образного рівня твору.  

Принципової актуальності для роману «Сад у Венеції» набуває потенціал, 
у якому, за правилом даної художньої техніки, крізь фрескову проникність у 
формосмисловому полі вторинної екфрази очевидно набувають обрисів, 
проявляються всі образні маркери та притаманні їм значеннєві акценти, 
реалізовані змалюванням першого атрактивного художнього шару з 
фрескового комплексу екфраз-перформансів. Вони ж, поряд із автономними 
смисловими результатами опису вистави Дункана Велкома, його 
урізноманітненою поетикою, набувають очевидної ескалації виражальності та 
змістовності. У такому композиційно-змістовому вимірі фінал попереднього 
перформансу пролонгує і легітимізує значення й смисли явлених описом 
денотативних для нього жанротворчих ознак у траєкторію семантичного 
розвитку екфрази і в спільну образну лінію колажного комплексу загалом.  

 У просторі опису цього зорового образу варто відзначити притаманну 
йому локалізованість образної дислокації змістових акцентів та переважну 
концентрацію смислової насиченості у сфері художнього унаочнення 
жанротворчих для матричного аналога моделі даного денотата рис 
акторської техніки та притаманного художньому оформленню видовищ 
обраного творчого напряму, так званого образного середовища дії.  

Подана в сильній позиції опису значеннєва промовистість характерних 
для видовищних мистецтв мізансцени та освітлення, якими привноситься 
усвідомлення реальності, наближеності видовища, а також увиразнена 
мовою експресії рухів експансія жорстокості у статусі домінантного чинника 
дії, у смисловому накладанні на первинну екфразу плану вторинної, обидві 
набувають корекції, відповідної до декларованої в ній техніки 
стереозображення. Це рішення дозволяє увиразнити семантичний 
відповідник ефекту природності умов сприйняття дійсності та 
переконливості змісту видовища. 

Окрім того, помітну змістовність у забарвленні вторинної екфрази засвідчує 
виражальність характерних для нього, властивих творам жанру перформансу 
ознак сценографії, спрямованої на максимальне смислове розкриття через 
досягнення необхідного емоційного звучання [Энциклопедический… 1990: 339]. 
Значну роль у розбудові цієї екфрази відіграє з’яскравлена в ній образність 
властивого здобуткам видовищних мистецтв декораційного живопису. Її, замість 
графіки, реалізують проекції із символічним значенням, оприявлені лише на 
початку перформансу, в статусі «вступної частини роботи» [Проданович 
2009: 85], виконаної у сценографічному жанрі нарису до загального змісту 
вистави з анонсуванням «перетину локального з універсальним». У його 
смисловому ареалі оформлюється основа прочитання зображеної дії, де кожен із 
відвідувачів вистави, хто пройшов крізь проекцію, був «ініційований» для 
присутності у надзвичайному світі [Ibid.]. 

Унаочнене образне джерело ключового смислотворення кореспондує з 
іншим художнім матеріалом, пов’язаним у загальному форматі мізансцени 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 308 

вистави Дункана Велкома із виражальністю основоположної для жанру 
перформансу сценічної техніки і, зокрема, безпосередньо пов’язаного з нею 
мистецтва сценічних ефектів, наразі інтенсифікованих у тексті екфрази 
приголомшливою відсутністю «будь-якої роботи»: «все було порожнє», 
навіть приміщення, куди ще не пускали публіку. Єдиним «вираженим 
компонентом інтерактивності» була якась ледве помітна апаратура 
[Ibid.: 86–87]. У функціональності даної жанротворчої риси домінує її 
принципова багатозначність, розбудована в усіх напрямах, декларованих 
потужністю екфрази. Ключова ознака даного аспекту твору мистецтва 
перформансу полягає у вияскравленні в його художній реальності 
неочікуваності й непередбачуваності змальованої фантомної 
ненасиченості, що, вочевидь, афішує конотацію гіпертрофованого 
балансування, закладеного в екфрастичному фрагменті. 

У вимірі фрескового потенціалу досягає ефективності наслідуваний від 
вистави Нікота Сакотсарі мінімалізм Брехтового типу. Упізнаваний наразі у 
фундаментальній для жанрового канону видовищних мистецтв зображальній 
основі, притаманній цьому фрагменту опису, він стає сприятливим для 
диференціювання в ній (властивих для усталених засобів виражальності 
ескізу, актуального для більшості родів синтетичних мистецтв 
[Энциклопедический… 1983: 324]) рис непереобтяженої оптимальності й 
знеособленості. У даному випадку – оформлення всієї сценографії вистави й 
генерування тези щодо розкриття в ній (як, власне, і в будь-якому 
знеособленні) сенсу універсальності показаної дії.   

Між тим, у зображенні Велкомової атракції наполегливо вимальовуються 
деталі, репрезентативні у виражальності (типової для денотативно значущих 
наразі видовищних мистецтв) просторової декорації, плідної для створення 
візуалізованого образу спектаклю: видимий бік роботи складається з двох 
паралельних мереж лазерних променів [Проданович 2009: 87]. Смислом 
наведеної поетики утрирується емоційний ступінь зловісної загрози й 
висвітлюються масштабніші результати експансії аналогічних генерованих у 
попередньому екфрастичному образному плані помітних смислових 
інтонацій динамізму й гіпотетичної небезпеки агресії і жорстокості.  

У суцільному змалюванні й додатковому конотативному забарвленні 
образу об’єкта цієї агресії максимально актуалізується змістовність 
симптоматично вияскравлених в описі перформансу прийомів 
режисерської імпровізації. Порівняно з попереднім перформансом, у 
виставі Дункана Велкома відбувається статусно-рольова трансфігурація 
(характерної для денотативного орієнтира даної екфрази) техніки 
сценарного малюнка: сюжетний глядач стає дійовою особою перформансу і 
Ліна разом із Бакі, присутні там у статусі гостей, змінюють амплуа глядачів 
на роль акторів, а отже, всі тамтешні події відбуваються поза їхньою 
волею, за іншими правилами і чужим задумом. 

У фокусі такої поетики намічається інший принциповий аспект, 
продукований зв’язком між варіантами моделювання денотативних рис, 
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основоположними для екфраз-перформансів. За типологічним принципом, 
він заснований не лише на спільності, яку засвідчує провідна роль, зіграна 
незмінними персонажами – Бакі та Ліною – а й на організаційній 
співзвучності, реалізованій наразі «успадкуванням» актуальності канонів 
античного театру. Із їхнього потужного розмаїття нагальною регламентацією 
в даній екфрастичній ситуації видається та, за якою один діяч міг зіграти 
кілька ролей. Показовий наразі, власне, статус самої Ліни, трансформований 
у максимальній амплітуді від координатора діяльності, помічника автора і 
режисера атракції полювання на голубів, що відповідно, значною мірою 
поділяє декларовані орієнтири його світобачення, – до ролі дійової особи, 
підвладної диктату іншого постановника, що передбачив для неї роль однієї з 
мішеней для прицілу лазерними променями. Відтак, очевидних обрисів 
набуває смислова модель архетипового перетворення мисливця на жертву. У 
ній продовжується семантична траєкторія, задана фіналом попереднього 
перформансу Нікота Сакотсарі, де цією екфразою увиразнюється 
спрямування до сакральної ідеї потенційної небезпеки особистої 
негуманності, здатної виявитися власною карою. Загалом же обидва 
персонажі позбавляються статусу суб’єктів дії і переводяться зі сфери 
загальної драматургії у формат мізансцени, де стають об’єктами атракції, 
підпорядковуючись її концепції і морфології, а зрештою, і виявляються 
об’єктами агресії, яка тепер спрямовується проти них. У подієвому вимірі 
цією наголошеною в зображенні перформансу спрямованістю позначається 
характерна для його жанрової приналежності група змістового епіцентру, де 
й визначається ключовий об’єкт впливу, на який, власне, націлена 
дискримінаційна провокація. Ним виявляються психологічні властивості та 
фізичні якості людей – всіх, без винятку, присутніх на показі глядачів, і в цій 
констатації уривок арт-екфразису набуває повноти семантичної гами.   

У форматі фрескового методу, в полі екфрастичного опису стає помітною 
ефективність продемонстрованого в ньому виражального потенціалу 
мистецької динамічності. Між тим, у Велкомовій виставі, на відміну від 
дотичного попереднього перформансу, активована здебільшого емоційна 
потужність динаміки мізансцен. Спочатку вона унаочнюється виразним 
мигтінням рухливих променів лазера, які переслідують кожного глядача 
обабіч імпровізованої сцени [Ibid.: 86] і набуває векторної функції. Потому її 
надмірна пульсація тотально переміщується на інший матеріал – і з показною 
інтенсивністю починають проявлятися нервозні жести учасників вистави, 
їхні спонтанні або судомні рухи, пришвидшене серцебиття, яке в 
гарячковості дихання кожного утворює помітне відчуття задухи [Ibid.: 88]. У 
динамічній ритмізації події такою зловісною імпульсивністю передається 
смисл актуальності емоційного, психологічного стану персонажів, багатої 
палітри їхніх переживань, і у фокусі наразі опиняються передусім відчуття, 
спричинені зовнішньою агресивною атмосферою [Білик IV 2014]. 

У заданій образній супозиції природно пожвавлюється увиразнена в 
екфразі акторська майстерність, здатна до генерування значення через 
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смислову симптоматику, породжену зіставленням реального психофізичного 
апарату та живого образу [Энциклопедический… 1990: 324]. Її характер, 
представлений в атракції Велкома, у фресковій проникності екфрастичного 
тандему ототожнюэться з попередньо декларованими жанровими ознаками 
античної пантоміми, з програмною психологізацією різких пластичних, а в 
поетиці роману М. Продановича – конвульсивних рухів. Виражальні 
можливості цієї основоположної форми театру в даному фрагменті 
виявляються плідним матеріалом передусім для передачі свого буквального 
ситуативного значення, а також для симптоматичного наголошення примату 
чуттєвої іпостасі створених образів.     

У контексті шанованої в мистецтві античного театру традиції Софокла 
[Энциклопедический… 1990: 21–22] в ідейно-тематичному й візуально-
подієвому епіцентрі змальованої вистави послідовно увиразнюється момент 
духовного життя, пам’яті, високих пристрастей і внутрішньої боротьби, які в 
романі «Сад у Венеції» іменуються «найглибшими шарами того, що приховано 
в людині» [Проданович 2009: 85]. Між тим, оформлення цієї образності в 
екфразі є набагато складнішим. Його діапазоном оприявнюється домінування в 
художньому полі перформансу рис емоційності Бакі, картин його уяви, 
сповнених різними сакральними для нього персонажами і відчуттям втрати 
рівноваги [Проданович 2009: 88]. У такому образному фокусі набирає 
дефінітивної чіткості об’єкт зображення перформансу, яким слід вважати не 
просто людину, впольовану лазером, а передусім її почуття, абсолютно всі 
свідомі й, навіть, підсвідомі реакції, викликані усталеними для етюдного жанру 
рольової роботи «запропонованими обставинами». Відтак, організаційного 
значення набуває поєднання обох жанрових рис твору видовищного мистецтва, 
де їхнім художнім наснаженням демонструється й забарвлюється нарізний 
обширний смисловий почуттєвий план у художній реальності екфрази.   

 Істотна наразі й образна парадигма інтелектуальної та психологічної 
активності персонажів, адже саме в ній увиразнюється кульмінаційний 
момент заходу, оприявленого в художній реальності роману. Дана 
конкретизація мотивована й тим, що очевидні для екфрази емоційно-
психоделічні домінанти та нюанси виявляються невипадковими для творчого 
вибору М. Продановича. За Л. Меренік, вони виявилися програмними вже на 
початковому етапі формування творчого світогляду митця, зосередженого на 
неоекспресивній ерудиції, започаткованій ним же в сербському 
національному мистецтві у 80–90-ті роки ХХ сторіччя [Merenik 2011: 18]. 

Відповідно до фрескової тенденції, стає очевидною основа концепції 
(жанротворчої [Јовићевић 2008] для денотативного орієнтира описаної 
вистави) сюжетної дії, комбінована у правильному ритмічному повторенні 
супозиції загрозливого подразника і реагування на нього емоцією страху. Під 
впливом маніфестованої змістовністю рис динамізму знервованості й паніки 
[Проданович 2009: 90], у переданій в екфразі емоційній атмосфері страх 
виявився основним, найвиразнішим, домінантним із-поміж заявлених і 
продемонстрованих почуттів, у чиєму значенні відтворюється сутність 
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зображеного видовища. Дублювання й посилення відбувається в уточненні 
визначення простору перформансу в сенсі «світу, де киплять страхи» [Ibid.: 85]. 
Саме ця емоція, викликана наразі публічною творчою подією, позиціонованою 
як твір мистецтва, відобразилася на обличчях усіх її учасників [Ibid.: 89]. 

У продовженні смислового розукрупнення екзистенційного модусу 
страху, заданого його постулюванням із перспективи міжтекстових зв’язків у 
романі «Сад у Венеції», а також увиразненням його етимології в 
екфрастичних параметрах попереднього перформансу, цей опис дає змогу 
висвітлити аспекти морфології модусів категорії страху, які вказують на її 
зміст – у вимірі екзистенційного пограниччя життя та загибелі.     

Даний логічний вектор мотивується функціональністю крупних планів, 
на яких зосереджується опис Велкомового видовища. Їхня змістовність 
реалізується розукрупненим зображенням персонажа, спійманого лазерним 
променем, і утворених його тривалим відстороненим уявленням власних 
образів, де він бачить себе великим, малим, у польоті й необмеженому 
просторі [Ibid.: 88]. Відтак, у центрі театралізованого лазерного шоу 
позиціонується вираження деталізованого наразі значення відверто 
гіпертрофованого інваріанта почуття страху, ототожненого персонажем зі 
своєрідним «спазмом» [Ibid.]. За інтенсивністю це почуття, в оцінці Бакі, 
«перевершує всі жахи, які можна собі уявити» [Ibid.]. Суцільне прочитання 
смислу, привнесеного данаведеними рисами зображеного перформансу, 
наближає до вирізнення в них симптоматичних ознак стану хворобливої 
паніки [Ковачевић 2008: 70].   

Важливу грань змісту цієї ознаки змальованої в романі вистави формує 
продуктивне для обох варіантів перформансу, репрезентованих у колажному 
комплексі арт-екфразису, художнє звернення до виражальності масових сцен 
театральних дій. Вони вимальовуються із загальною спільною суєтністю, 
незосередженістю переміщень і рухів, що з’явилися, коли чисельні учасники-
актори, якими виявилися гості організатора атракції Дункана Велкома, «у 
першому напливі страху» почали ронити предмети, хаотично пересуватися 
демонстраційною залою, утворивши тисняву [Проданович 2009: 88], а 
«найхолоднокровніші почали стрибати з другого поверху» [Ibid.: 89]. У 
значеннєвому ареалі поетики цієї активності відвідувачів перформансу чітко 
проявляється інваріант почуття страху, скоригованого психологією натовпу 
або адаптованою до неї масовою істерією [Ковачевић 2008, 70]. Своєю 
чергою, періодичним послідовним повторенням модусу страху, щоправда, в 
різних його смислових аспектах, в описах перформансів Нікота Сакотсарі та 
Дункана Велкома вивершується змістовність рефренності, в чиїй проекції 
для типізації категорії страху актуалізується критерій темпу інтенсифікації її 
змісту й інтенсивність як його складова. У їхньому контексті до смислового 
поля екфрази потрапляє усвідомлення неприпустимості його провокації і 
неодмінності його подолання.  

Конотаційне посилення цієї смислової ситуації реалізується маніфестуванням 
її очевидної здатності не лише створити образ емоції страху, а й показати його 
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цинічну примусову відкритість і в ній – ознаки його передбачуваного 
іманентного особистісного деструктивного начала, які додають вторинній 
екфразі особливої смислової насиченості. Образна передача цього почуття 
відіграє у вияскравленні смислової моделі концептуальну роль.  

Висловленню значення демонстративності в зазвичай прихованих 
чуттєвих проявах сприяє характерна для Велкомової вистави виражальність 
ознак актуальної для творів видовищних мистецтв ілюзії оптичного 
наближення до візуалізованих гіпертрофованих людських емоцій. Вона 
оприявлена на фоні багатогранності мотиву маски, окресленої у площині 
первинної екфрази Сакотсарового перформансу чіткими обрисами 
варіювання її акцентованого смислу прихованості суті, позначеної жорстокою 
агресією. Інваріант у художньому просторі мистецького видовища Дункана 
Велкома реалізується притаманною йому помітною виразністю мови вистав-
мімів із постульованого в обох екфрастичних фрагментах жанрового спектра 
античного театру. Тепер уже ефективність рис властивої йому «гри без масок» 
[Энциклопедический… 1990: 23] покликана маніфестувати усталений 
смисловий потенціал цієї образності й, у даному випадку, наповнити 
змістовий аспект істинної сутності ситуації адекватною для неї семантикою. 
Вона, власне, й відрефлексовується в семантичному руслі демонстрації 
повної, тотальної неприхованості й, до певної міри, оголеності почуттів, 
зокрема страху, викликаного беззастережною жорстокістю.  

Інтенсивне озвучання теми відкритості, її виразність і наголошеність, у 
красномовності декораційного живопису, підтримується в змальованій 
атракції питомими для неї ознаками об’ємної декорації, чия потужність у 
посиленні різноспрямованої інтенсивної емоційності у творенні загальної 
конотації добре відома в мистецтвознавчому дискурсі 
[Энциклопедический… 1990: 340]. У вторинній екфразі колажного 
комплексу роману рельєфно розгортається змалювання прозорості декорацій, 
вписаних у її художній простір: «геометрично правильного аркуша туману» 
[Проданович 2009: 85], перепони, яка виявляється саме візуальною, у вигляді 
нематеріальної, абсолютно прозорої проекції [Ibid.: 84], що демонструється 
не на полотнищі а на дивовижній поверхні – а то була «завіса з легкого газу», 
якась газоподібна субстанція, пара – міцна і тонка, що незрозумілим чином 
зберігала форму вертикального килима [Ibid.].  

Наведений фрагмент художнього наповнення описаного зорового образу 
вистави остаточно посилюється характерною для нього очевидною 
виразністю й промовистою осяжністю, якою зумовлюється й передача 
поліактивних значень усьому масиву сценографії і в такій системності 
позначається своєрідна прецедентна смислова двовалентність, чий результат 
задає принципові константи у прочитанні екфрази. 

У сполученні з образними планами персонажів змістом притаманної 
перформансу прозорості декорацій в них оприявнюється семантика моменту 
такої відвертості, коли вони здаються символічно прозорими, з 
неприхованими, видимими почуттями, коли оголюється їхній власний 
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підспудний, підсвідомий страх і він не лише симптоматичний, поведінковий, 
а й метафорично-демонстративний. Даний акцент резонує зі смисловим 
наповненням одного з увиразнених компоненів сценографії, конструктивних 
для формально-змістової організації змальованого перформансу – «машини, 
що виявляє й демонструє зовні найглибші страхи людини» [Ibid.: 86], під 
впливом якої викликаний у художній реальності перформансу страх його 
учасників стає не лише позначеним і відчутним, а й відверто візуалізованим.   

Окрім того, в комбінації з комплексом рис сценографії загалом 
утворюється образний ефект їхньої просторовості, об’ємності, де 
уможливлюється подальша конкретизація ознак показового для жанру 
перформансу критерію ракурсу. В даному випадку його рушійними 
властивостями має бути визнана акцентована в описі візуалізованого 
варіанта типової жанрової моделі його очевидна позбавленість 
предметного наповнення передбачених у ньому мізансцен призвичаєними в 
такому випадку художніми засобами, себто передача оптичних ефектів 
обігруванням зорової звільненості загального плану зображення. За 
правилом організації «кадру», наразі актуалізується виражальність 
наймісткішого – дальнього – плану й утворюється враження панорамної 
демонстрації глибинного простору [Энциклопедический… 1990: 180], в 
якому досягається конотативне уявлення багатовимірності дії. Нею ж, зі 
свого боку, розвивається декларований у полі первинного екфразису смисл 
детальної реальності всього, що відбувається в дійсності змальованої 
екфразою атракції, з максимальним осягненням усіх подій, де жоден нюанс 
не залишається поза образним полем.     

Висвітлений смисловий результат посилюється однією з жанрових 
функціональних рис, найвиразніших для видовищних мистецтв. Вона 
сконцентрована у змістовності кольору, за традицією – важливому засобі 
конотаційної виражальності художнього образу. Фресковою взаємодією 
художніх планів обох перформансів умотивовується переважна аналогія 
палітри їхнього оформлення. Подібно до вистави Нікота Сакотсарі, атракція 
Дункана Велкома на фоні прозорих елементів декорації у приглушеному 
освітленні з незначним тонким виблиском галогенових променів [Проданович 
2009: 85] майже повністю позбавлена забарвленості простору. В єдності 
співвідношення притаманного їй приглушеного тону та його відтінків 
утворюється очевидний пастельно-лаконічний колорит, домінантний у 
змалюванні дії. Між тим, йому притаманна художня своєрідність, чий 
смисловий результат має принципове значення для увиразнення суті екфрази. 
Ця своєрідність простежується в оприявленому описом перформансу 
мерехтінні, й навіть просто у відблисках, в ледве помітному «хвилюванні» 
[Ibid.] текстури приглушеного забарвлення. Образна природа цієї якості 
вочевидь сягає канону трансформацій світлоповітряної атмосфери зображення, 
візуальної вібрації відтінків тону, усталених у вальорному живописі. За 
творчою концепцією одного з відомих основоположників даного мистецького 
напряму, французького пейзажиста К. Коро [Энциклопедический… 1983: 133], 
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до художнього простору екфрази імпортується свідоме позиціонування 
максимального діапазону творчих еквівалентів мотиву антитези гри світла і 
тіні, суголосного цілеспрямованому означенню варіювання вирізненої в 
метафізичному вимірі – опозиції добра і зла.    

У характерному для змалювання перформансу пастельному мерехтливому 
колористичному плані вичленовуються й розповсюджені лазерним апаратом 
лінії фосфорисцентних червоних бліків [Проданович 2008: 87], якими, своєю 
чергою, утворюється «хвилюючий» контраст [Ibid.: 86]. Його характер наразі 
визначається суположенням екстатичних – блідих, спокійних кольорів – із 
напруженим червоним. Змістовністю цієї образності наразі експонується 
подвійний результат. Так, за співмірністю з образним аналогом у фресковому 
плані первинної екфрази, розгортається домінантне для неї значення 
несподіваності. Водночас у смислових вимірах цієї екфрази інтенсифікується 
інтонований виражальністю Сакотсарового перформансу мотив болісних 
жорстких конфліктних зрізів. Домінантами його діапазону у просторі даної 
екфрази остаточно накреслюється метафорична лінія нестерпного перетину 
примусово відкритої для сторонніх очей необмеженості людської уяви, в якій 
здатність до творчості й до життєдайного мистецтва може трансформуватися в 
ниці почуття та прагнення до жорстокості. 

Увиразнені у суположенні обидві екфрази-перформанси формально та 
семантично злютовує, крім того, і діалогічний компонент у морфології 
останнього опису, де реалізується аналітична градієнта його тлумачної 
природи, накреслюються підсумкові оцінні акценти змісту Велкомового 
твору. Ними ж поступово в так званій віддаленій узагальненій перспективі, 
позначеній позиціонуванням діалогічної аналітичної частини одразу по 
завершенню, власне, обох екфрастичних фрагментів, відбувається 
розстановка дотичних і співзвучних між собою сутнісних пріоритетів кожної 
з екфраз та анонсованого фресковою тенденцією їхнього спільного смислу.        

У вимірі бесіди озвучується розподілений на два голоси і, відповідно, 
розкладений між двома різними й почасти протилежними життєвими 
позиціями, мотив етичної дилеми, якою в масштабах фрескової модифікації 
далі розвивається інваріант спільного осмислення. Він підсумовується 
утвореною в цій розмові реверсною зміною «полюса» конотації всього 
перформансу із соколами замість «чистого, інтенсивного, простого й 
істинного» мистецтва [Ibid.: 94] його потрактовуванням у значенні подвійної 
трагедії, коли, з одного боку, мистецтво вибудовують на «масовому 
вбивстві» [Ibid.: 78] і, з іншого, – коли масове вбивство вважають не 
злочином проти людяності, а поціновують як «мистецтво» [Ibid.: 78]. 
Особливої ваги набуває створена «двоголоссям» діалогу стереофонійна 
репрезентація цього мотиву помітною об’єктивністю. Її творенню наразі 
сприяє консолідація основного плану оцінки обох атракцій у спільній для 
них області образного єднання – у сфері дійової особи Марселіни де Велич, 
Ліни. У художній дійсності, вражена утвореною Велкомовим перформансом 
катастрофою реальної небезпеки для власного життя, вона зізнається героєві: 



* РОЗДІЛ 5 * 

 

 315 

«– Знаєш… Я спіймала себе на тому, що зовсім інакше думаю про роботу 
Нікота, тепер, після цього… Спершу мені здалося, що це… чиста 
робота. Інтенсивна, проста. Отже… – сказала вона тихо. 

– Що – «отже»? … 
– Думаю… що вона непробачно пряма» [Ibid.: 94].   
Відтак, діалогічною складовою вторинної екфрази регулюється 

завершальний етап її смислотворення, посиленого актуалізацією значення 
повноцінного класичного процесу екзистенційного визначення модусів власного 
існування в пограничній ситуації загрози знищення і боротьби за життя, з 
неодмінним остаточним визначенням суті її завершення, де, власне, 
вичерпується план екзистенції. Власне, після змальованого випробування і під 
його впливом, прийнявши по відношенню до свого останнього уподобання 
категорію непробачності, Ліна очевидно визнає докорінну зміну власної оцінки 
роботи Нікота Сакотсарі, в якій позначена і її участь. Таким чином героїня 
визначає й обов’язковий завершальний для екзистенційного переживання вибір 
власного прагнення, зроблений на користь гуманістичного начала, 
постульованого тепер у статусі остаточного смислового результату даної 
екфрази. Резонансом даної домінанти у форматі своєрідного епілогу мотивується 
в координатах фрескової єдності обох описів остаточне оформлення сенсу 
вторинної екфрази-перформансу в руслі постульованої драмами Софокла 
підпорядкованості всієї напруженої драматургії колізій неодмінному, 
безоглядному ствердженню добра у світі [Энциклопедический… 1990: 22].  

За природою зведеного опису, постульованим колажним принципом 
формального зічленовування і фресковим типом комбінування та взаємодії 
компонентів змісту, цей остаточний значеннєвий результат вторинної 
екфрази суцільно аплікується на загальне смислове тло опису попереднього 
перформансу. В їхньому неодмінному комбінуванні, власне, й зрушується 
завершальний етап спільного смислотворення, промальовується семантичний 
зріз відповідного їм цілісного ідейно-образного рівня композиційно 
членованої зведеної атрактивної екфрази-бінома, де останній перформанс, 
вочевидь, виступає у функції фінальної фази семіозису.  

Показова для даної художньої диспозиції образна якість вторинного 
опису перформансу, яка в романі «Сад у Венеції», між тим, не обмежується 
однократним вичерпним ефектом. Сприятлива за своєю природою для 
різних, зокрема фрескових, аплікувань власне в них вона не втрачає своєї 
функціональності в адекватному для неї посутньому для видовищних 
мистецтв і притаманному Велкомовій виставі жанротворчому аспекті – 
постановочної правди. Саме в ньому, власне, проявляється той критерій 
вторинної екфрази, за яким у її формосмисловому накладанні на відповідну, 
Сакотсарову, первинну і в їхньому сполученні, повторюється, доповнюється, 
нарощується, розгортається декларований в обох описах смисл. Насиченість 
усіх його компонентів наразі спрямовується на висвітлення модусу страху та 
демонстрування можливих руйнівних наслідків беззастережної 
жорстокості. І в сукупному посиленні очевидно озвучується тотальна 
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катастрофічна небезпека страху та жорстокості й, особливо, у відношенні 
до актуалізованого в екфразах феномена мистецтва. Відтак, у смисловому 
ареалі, окресленому у просторі екфрастичного тандему, примітна й 
упізнавана спільна зміна значеннєвої амплітуди модусу страху. Її координати 
спостерігаються на рівні вирізнення в об’єкті зображення не просто міри 
спровокованого страху, а тієї уявної межі, де спрацьовує чинник зміни 
почуття жорстокості емоцією страху із наступною полярною 
трансформацією до акценту каяття і гуманної співчутливості. Власне, вага 
ключових поняттєвих атрибутів даного осмислення досягає концентрації, 
відповідної критичній масі їхнього змісту, що робить переконливим їхній 
цілком обумовлений перехід у поле повноголосного і повнозначного 
поліфонійного мотиву з його очевидним урізноманітненням. Між тим, слід 
зауважувати на характерному для правила дублетної, парної відповідності, 
наслідуванні цього мотиву, домінантного для первинної екфрази-
перформансу, який не лише певною мірою актуалізується під впливом 
сюжету, оприявленого описом зорового образу видовища Дункана Велкома, 
а й переосмислюється і розвивається в його смислових берегах, де 
з’являється можливість сягнути масштабнішої і, певною мірою, 
ідеологізованої спрямованості проти ентропії і девальвації загальнолюдської 
ціннісної системи. Із даної перспективи унаочнюється завершальна варіація 
спільної насиченої теми страху, що в повній артистичній відповідності до 
законів видовищних мистецтв, набуває в романі М. Продановича особливого 
наповнення з передислокацією акцентів осмислення, за якої страх за власне 
життя прочитується в значенні фактора усвідомлення деструкції 
жорстокості та збереження людяності.  

Себто, своєрідність оприявлених екфразами візуалізованих образів атракцій 
формується загальною зосередженістю на суцільній смисловій абсорбції всього 
їхнього простору й насамперед мультиплікованих тотожних елементів змісту з 
їхнім поступовим поетапним розгортанням, де стає посутньою дедалі глибша 
розбудова повторюваних категорій та мотивів. Виразність даної образності в 
інших напрямах творчості М. Продановича нагадує мистецтвознавцю 
Л. Меренік фрагмент театральної репетиції певної вирішальної життєвої 
ситуації [Merenik 2011: 84]. У її смисловій проекції описи демонструють сенс 
непереборного повторення рубіжних ситуацій, орієнтованих на усталення 
готовності до етично вмотивованих рішень і ефективних, передусім у 
загальному художньому потенціалі роману «Сад у Венеції». 

У такому підході змістовність і виражальність основних жанрово 
маркованих рис, денотативних для кожного зі змальованих творів 
перформансу, насамперед, їхньої динаміки, колористики, подієвості, 
синтезуються в трансцендентальну, максимально узагальнену смислову 
реальність вистав і передають багатоманітний і складний ефективний для неї 
понятійний репертуар. У ньому активні добро, страх, загибель, трагедія, 
буття, істина, в яких деконструюються опорні точки обрисів ідейної матриці 
роману. У їхній проекції на суцільний образний план екфразису обох вистав 
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влучно вимальовується ситуативний сегмент, один із основоположних у 
системі, яка, подібно до каркасного стрижня, сполучає, організує і підтримує 
цілісне наповнення їхнього змісту і, власне, в цьому плані надає особливої 
рельєфності потребі перебороти жорстокість, що провокує страх і страх, 
спровокований жорстокістю. Із його наголошеністю значеннєва 
конфігурація стає імперативно вибагливою, вимагає викриття в ній сенсу 
повнозвучного постулювання переваги гуманізації як особистісних 
світоглядних позицій, так і творчих інтенцій. 

Своєю чергою, семантизацією даної спільності декларується 
універсальність позначеної ними магістральної тези у вимірі фрескового 
комплексу і роману загалом.   

У підсумку даної художньої директиви в увиразненому значеннєвому 
комплексі накреслюється тотожна йому суцільна смислова вісь художнього 
простору поєднаних перформансів. У ній з’являється додаткова актуальна 
потужність, підтримана тими її аспектами, де вона вочевидь прогнозує 
добудову ідейної основи всієї екфрастичної колажної конфігурації в 
неодмінному, відтак, резонансному співвідношенні з темою гуманності 
загалом і мистецтва – зокрема в домінантній смисловій позиції, а також 
спрямовує синтезування загальної семантичної траєкторії, тотожної 
сакральній ідеї незаподіяння шкоди ближньому. Її ж, відповідно до образної 
поліфонії і відповідної змістовності та продуктивності екфрастичної поетики, 
слід позиціонувати в масштабі загальної ідейної канви «Саду у Венеції».   

Принципового посилення наразі набуває аспект модальної 
контраверсійності, увиразненої в комбінуванні зі смисловим контрапунктом, 
генерованим художньою змістовністю екфрастичного зображення 
балаганного видовища. Продукований ним фоновий план саркастичності 
утворює платформу для виразнішого акцентування осуду тих, хто вважає 
жорстокість нормою і має схильність бачити в насильстві мистецтво. Дана 
конфігурація здатна відіграти роль смислової закономірності для 
художнього розвитку кожного оприявленого характеру й кодового 
фрагмента загального смислотворення роману: у функціональному вимірі 
комплекс мотивів демонструє риси своєрідної експозиції сюжету, якому 
судилося розгорнутися в романі, утворюють своєрідну смислову матрицю, 
яка може заповнитися в унісон із кожним етапом сюжетної хронології або 
планом образного матеріалу «Саду у Венеції». 

Таким чином, у творі М. Продановича формується досвід багаточленного 
екфрастичного комплексу, чия композиційність відрізняється своєю 
членованістю й багатокомпонентністю комбінації. Даним прецедентом у 
сербському романі порубіжжя ХХ – ХХІ сторіч засвідчується актуальність 
образних рішень, співмірних стратегії екфразису, розбудованого переважно 
актуалізацією сукупності стійких типових ознак, визначальних для варіантів 
орієнтовних жанрових моделей. І лише в певних випадках актуалізуються 
референти з реальної артпарадигми. Типологія формальних і смислових 
якостей описів рівноцінна прикладу реалізації повного спектра усталених 
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класифікаційних можливостей екфразису, а також їхньої особливої 
різносполучуваної локальної і масштабної складної комбінаторики. В її 
оперативному плані відбувається єднання окремого блоку організованих за 
мозаїчним принципом прямих психологічних описів творів фотомистецтва, із 
частковою неоднотипністю двох утворених ними компонентів зведеного, 
первинного згорнутого цілісного умовно міметичного та умовно 
атрибутованого тлумачного монологічного типу, з деякою розбіжністю у 
поєднанні одного з них зі зведеним для нього простим згорнутим дискретним 
міметичним атрибутованим тлумачним монологічним варіюванням того 
самого жанру. Цей образний ланцюг збагачується й версією екфразису 
художньої фотографії, на відміну від попереднього, тепер у форматі простого 
первинного прямого згорнутого неміметичного умовно атрибутованого 
монологічного цілісного тлумачного психологічного типу та мистецтва 
енкаустики (простого первинного нульового цілісного міметичного, 
атрибутованого дескриптивного монологічного типу). Вони включені до 
спільного єдиного простору простих прямих психологічних екфраз 
мистецького явища – бієнале (первинного згорнутого дискретного 
міметичного атрибутованого дескриптивного монологічного типу). У цьому 
просторі фігурує й нарізна версія художньої фотографії (первинного 
згорнутого цілісного неміметичного неатрибутованого монологічного 
тлумачного опису, а також первинного технічного в комбінації із вторинним 
повним – цілісних неміметичних неатрибутованих дескриптивних 
монологічних класифікаційних версій) та художньої мініатюри (первинного 
згорнутого цілісного неміметичного неатрибутованого монологічного, 
тлумачного типу). Оприявлене й мистецтво театралізованого балагана 
(первинного, згорнутого, дискретного неміметичного неатрибутованого 
дескриптивного монологічного опису), безпосередньо зічленоване з описом 
досягнення кіномистецтва (непрямої нульової атрибутованої міметичної 
монологічної простої психологічної екфраземи), а також перформансу 
(комплексу цілісних повних діалогічних дескриптивних неміметичних із 
умовною атрибутованістю – первинної екфрази, розгалуженої нульовим 
міметичним монологічним включенням опису скульптурного твору, і 
вторинної, фрагментарно урізноманітненої мікроекфрастичним включенням). 

Своєрідність даного екфрастичного поля зумовлюється й реалізацією в 
ньому прецедентного композиційно-смислового відношення, змодельованого 
колажним та, вибірково, мозаїчним принципами єднання і, в окремих 
випадках, фресковим типом взаємопроникнення компонентів його комплексу, 
питомими для смислової багатовимірності та поліфонії.   

В увиразненому смисловому вимірі екфразису стає помітним ситуативне 
унаочнення змальованими в романі творами кількох явищ (бієнале) і видів 
мистецтв (фоторепродукції, фотоілюстрації, зокрема художньої фотографії і 
мініатюри, а також балагана, перформансу, скульптури) – наскрізної теми 
мистецтва і корельованого з нею спільного мотиву неприйняття 
жорстокості та байдужої бездуховності. Зовнішнє комплексне поєднання і 
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внутрішня синтетична природа актуалізованих видів мистецтв, за 
визначенням [Тимашков], зумовлює дефінітивне увиразнення в екфразисі 
ознак трансмедіальності, що засвідчує прецедент такого досвіду сербського 
роману з позиції стратегії екфразису.  

У суцільному плані на концептуальному та формальному рівнях 
екфрастичного висвітлення модусу мистецтва всім увиразненим смисловим 
багатством образних носіїв виражальності мистецької поетики очевидно 
вивершується система поняттєвих орієнтирів. Щоправда, нею в іконічному 
вимірі не вирізняються суттєві сигнатури категорії творчості, але, натомість, 
обрамляється й оточується її простір семантикою людяності творчих 
інтенцій, акцентованою у форматі антитези, вивершеної змістами екфраз-
перформансів. У підсумку, актуалізованими категоріями моральності та 
гуманності в арт-екфразі позначається самостійний аспект осмислення 
мистецтва. У такій функції дані категорії насичуються до потужності 
рушійного організаційного моменту загального механізму смислового 
керування екфрастичного комплексу й художнього простору «Саду у 
Венеції» загалом. Крім того, оприявленими наразі напрямами осмислення 
екфрастичних імпровізацій розширюється попередньо розгалужена 
інтертекстуальністю художня практика моделювання атрибутів 
екзистенції, їхнього насичення емоційною переконливістю. 

Безперечно, у консолідованій, відповідно до колажного принципу, 
множинній активності низки співзвучних смислових акцентів і мотивів, 
резюмованих сукупністю рис ідейної основи всього увиразненого 
колажного комплексу арт-екфразису, слід визнати своєрідний семантичний 
код інтермедійно виваженого образного матеріалу твору М. Продановича. 
Цей код, змодельований співвідносно з категорією мистецтва і наснажений 
чіткою смисловою локалізацією примату людяності, видається активним у 
тій його функції, де він очевидно безпосередньо кореспондує з 
увиразненою інтертекстуальною поетикою роману та програмно 
декларованою письменником «уявною шкалою духовності» [Розмова… 
2008: 75] в неодмінних екзистенційних «мандрах до самого себе» 
[Проданович 2009: 63], що, зрештою екстраполюється на цілісну 
семантичну вісь твору, ізоморфну ідеї «Саду у Венеції». 

 
 

5.2.2.2. Образні імпровізації сценічно-концертного екфразису 
   
Посутній для сербського романного дискурсу емпіричний досвід 

розмаїття інтермедійності вияскравлюється з перспективи екфразису в 
практиці словесного вираження мистецьких артефактів на матеріалі 
референтів або денотатів із арсеналу різних типів синтезу видовищних 
мистецтв у творі М. Продановича «Сад у Венеції». Даний приклад творчої 
літературної рефлексії щодо жанрів мистецтва дозволяє залучити до їхнього 
ефективного інтермедійного репертуару помітні екфрастичні варіації 
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стосовно одного з найпопулярніших синтетичних жанрів творчого дискурсу 
– сценічно-концертних виступів. За багатогранністю мистецької природи 
виражальність їхніх жанротворчих ознак і рис здатна генерувати у вимірі 
літературної образності потужний план значень.  

У зверненні до такої поетики наразі оприявнюється очевидна оригінальність, 
обумовлена компонентністю, подібною до арт-екфрази роману митця. 

Відповідно до організації художньої субстанції «Саду у Венеції» 
відзначається екфрастична актуалізація в ньому саме феномена концерту. 
Формальну і смислову наснаженість у романі варто пов’язати з образним 
потенціалом цієї особливої публічної форми існування музики. Такий 
потенціал декларується в енциклопедичному потрактуванні даного 
мистецького явища. За його основу прийнято принцип змагання соліста й 
інших музикантів виконавського колективу в прагненні якомога повніше 
представити поряд із красою музичних творів і власні творчі уподобання та 
здібності. Себто у прагненні до виконавської досконалості, в намаганні 
досягти квінтесенції, віртуозного рівня майстерності в опануванні 
мистецького матеріалу, вони дістають можливості сповна розкритися, 
продемонструвати особистий характер і здобутки [Энциклопедический… 
1985: 155]. Увиразнені властивості, відповідно, виявляються 
симптоматичними для формування опорних змістових обрисів при творенні 
художнього образу. З урахуванням своєрідності роману М. Продановича 
ефективність такого дефінітивного підходу стає ключовою, оскільки саме 
образ виконавиці вступає з матеріалом екфрази у принципове, доволі 
специфічне відношення. Основне формальне та смислове навантаження 
наразі розподілене між описами двох концертів, поєднаних спільною 
дійовою особою першого плану. Звернення до виражального потенціалу 
поетики даного виду мистецтва, на відміну від досвіду арт-екфразису «Саду 
у Венеції», вибудовується в принциповому зв’язку з окремим персонажем: 
визначається передусім безпосередньою участю в композиційному і 
семантичному оформленні кожного з них – образу протагоністової подруги 
Марселіни Девелич, Ліни, виконавиці на обох концертах, оприявлених у 
даному екфрастичному просторі роману М. Продановича.  

А отже, обидва екфрастичні фрагменти не лише пов’язані цим образом, а 
й підпорядковані його концепції. Він виступає їхнім організаційним 
принципом і, відповідно, набуває у зв’язку з таким статусом – потреби, а в 
контексті цього статусу на матеріалі концертного мистецтва – й варіантів 
додаткового детальнішого увиразнення. Вихідний постулат, у даному 
випадку, зумовлюється саме такою тотожністю в розрізнених у художній 
дійсності твору мистецьких подіях, якою наразі оприявнюється особливий 
приклад реалізованого нею зведеного типу екфразису. Він, за О. Яценко 
[Яценко 2011], включає описи образотворчих мотивів кількох творів, 
поєднаних відомою спільністю, вираженою у Продановичевому творі  
приналежністю до творчості однієї артистки. А в організації екфрази саме з 
таким характером візуалізації вибудовується та логіка взаємної кореляції, 
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якою уможливлюється важливе висвітлення формосмислових варіювань всіх 
виразних знакових епізодів творчості, продукованих у просторі екфразису. 
Власне в їхній спільній суцільній внутрішній хронології, ієрархії і взаємодії 
спрямовується особистісний розвиток героїні, де в цілому, вимальовується 
додатковий алгоритм прочитання її образу й реалізованої ним теми. У ньому 
набуває функціональності передусім переконливе позиціонування Ліни в 
художній реальності твору, поряд із її мистецтвознавчою діяльністю, також у 
статусі солістки виступів на описаних концертах, а відтак, прибічника 
внутрішньої ідеології музичної групи, у складі якої вона почала виступати – 
«Zenith F.C.», її панівних настроїв, концепції стилю та артистичної подачі 
мистецького матеріалу. Такий змістовий екфрастичний підхід і його 
значеннєва потужність, відповідно до канонічного прочитання природи 
виконавського мистецтва [Энциклопедический… 1985: 61], суголосно з 
природою концертної діяльності, поряд із іншим, дістають спроможності 
достеменно репрезентувати творчий аспект втілення індивідуальності 
виконавиці, з якою набувають в романі особливої смислової ваги. Відтак, уся 
художня наснаженість опису концертних видовищ спрямовується не на суто 
конкретизоване осмислення мистецтва, а передусім на унаочнення істотних 
рис наскрізного для них образу героїні.     

На відміну від традицій літератур європейських народів, у романі «Сад у 
Венеції» М. Проданович не пропонує власне суто портретних змалювань 
персонажів, які через позбавленість динаміки й надмірне поглиблення 
характерності та імпресії набули б жанрових ознак ілюстрації. У зв’язку з 
цим принциповою рисою екфрастичних фрагментів стає відсутність 
включень – гіпотетично імовірного і припустимого – портретного жанрового 
типу: образність у даному випадку розбудовується нарізними вкрапленнями 
портретної поетики з очевидною перевагою змістових і виражальних 
можливостей видовищних мистецтв. Автор формує змістовий аналог 
портретного зображення Ліни його опосередкованою передачею рисами 
характеру й натури з широким використанням динамізму та експресивності 
виражальних засобів просторових видів мистецтва з синтетичною природою. 
Ними у вимірі образу утворюється своєрідне поліхромне зображення й, 
відтак, посилюється консонансна ефективність усіх образних генераторів 
поліфонійного звучання мотивів у партії втіленої ним спільної теми. В 
увиразненні цього аспекту висвітлення комплексної екфрази зауважується 
пріоритетна в романі загальна характеротворча потужність її значень у 
відображенні особистості, втіленої образом Ліни.   

Даний екфразис репрезентує функціональність формальних 
характеристик безпосереднього опису прямого типу, розгорнутої та  
безперервної повної цілісної подачі в загальній зведеній екфразі. Водночас в 
обох екфразах продовжується досвід атрибутованості репрезентації творів, 
пов’язаної з референтами арт-екфразису, коли автором народженого 
письменниковою фантазією здобутку певного виду мистецтва, 
оприсутненого в художній реальності «Саду у Венеції», виявляється 
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вигаданий персонаж, який, між тим, у художній дійсності вважається 
реальним для екфрастично змальованого твору мистецтва і дає йому назву, 
або й жанрову дефініцію. Підкреслені якості дозволяють говорити про 
умовну атрибутованість позбавлених реального історичного референта 
неміметичних, таким чином, і первинної, і вторинної сценічно-концертних 
екфраз. Крім того, наразі видається подібним досвід фотоекфразису й описів 
перформансів, себто характерна для них неміметичність із принциповою 
позбавленістю екфраз реальних референтних прототипів-відповідників у 
дискурсі історії художньої культури, якими зумовлюється апелювання до 
культурної пам’яті задля його реконструкції. Відтак, доцільно розвинути 
декларовану в екфразисі практику звернення до виражальності 
жанротворчих рис творів мистецтва, декларованих у статусі орієнтирів їхніх 
денотативних моделей, і до закладеного в них значення, що привноситься до 
смислового простору екфраз і формує або значною мірою збагачує його. 
Дана формальна риса резонує з розгортанням опису в суб’єктивному 
рецептивному вимірі протагоніста роману – Бакі, товариша героїні-солістки, 
що дефінітивно визначає фрагмент у статусі психологічної екфрази.  

Між тим кожному з описів комплексу концертного екфразису притаманна 
часткова співвіднесеність цілісного образу, який в художній дійсності 
виникає у свідомості оповідача в результаті перегляду візуалізованого 
мистецького видовища, з уже озвученим в описі коментарем зображуваної 
творчої події. У такій змістовій диспозиції сфера реалізації психологічного 
екфразису ефективно суміщається із тлумачним виміром його розбудови, 
яким, між тим, генерується різний діапазон аналітичних рефлексій, міра 
поглибленості явленого осмислення, із помітною опорою в кожному випадку 
на зовнішню симптоматичність охоплених екфразою іманентних обставин. 

В архітектоніці сценічно-концертного екфразису зоровий образ першого 
концерту героїні – початкового на її зображеному в романі творчому шляху 
– обіймає ініціальну позицію сюжетної лінії всього комплексу і набуває 
статусу первинного опису.  

У даній художній ситуації логічно поєднуються й суміщаються в 
організаційному для цього опису образі Бакі два важливі параметри цієї 
екфрази – зазначений емоційно-оцінний, а також наративний. Відповідно до 
нього, розбудована переповіданням від першої особи й розкрита в 
оповідному полі одного персонажа, ця первинна психологічна екфраза 
засвідчує ознаки свого монологічного характеру.   

Перший із оприявлених у романі концертних виступів, організований у 
збірному проекті, оголошується «простими ксерокопійованими плакатами» 
[Проданович 2009: 45] і проводиться на території районного белградського 
товариства – у приміщенні «одноповерхового будинку у дворі», в 
«низькуватій залі з імпровізованим і скупуватим сценічним освітленням» 
[Ibid.: 46]. Його значеннєву тональність задає змістовність стильової 
приналежності виконуваних героїнею пісенних композицій. Концептуальну 
роль наразі відіграє категорія стилю – як для реального жанру музичного 
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концерту, так і для його ситуативної актуалізації у словесному зображенні, 
де вочевидь мотивується її статус денотативної риси екфрази. У її 
осмисленні визначальна не лише механічна сума прикметних ознак фактури, 
ритму, мелодики, себто форми та змісту творів, а й не меншою мірою 
виражена в них жива єдність духовної глибини та неповторності, ставлення 
не лише до певної ситуації, а й до життя в цілому й, відтак, світовідчуття 
його адептів, визнані в сучасному музикознавстві сутністю певного 
стильового напряму [Энциклопедический… 1985: 299]. У проекції семантики 
декларованого в романі стилю, активного в екфрастичному просторі 
літературного твору, його ознаками симптоматично відтворюються важливі 
градієнти характеру, типу мислення, настроїв, темпераменту, втілених 
художнім образом, пов’язаним із цим стилем своїми уподобаннями.  

Музичний матеріал, на чиєму виконанні зосередився гурт, де, власне, соло 
виконує Ліна, визначається у стилі «рок» [Проданович 2009: 46]. Його виміром 
у поетиці музичної сфери, притаманними йому змістовими й емоційними 
особливостями і, відповідно, їхніми значеннєвими еквівалентами, безумовно, 
задається іконічний формат смислів концертної екфрази і, зрештою, в ній – 
образу героїні. Усталена серед музикознавців і меломанів, фахово узагальнена 
рок-музикантом О. Козловим канва «рок-ідеології» охоплює цілий змістовий 
ареал цього музичного феномена. У ньому диференціюється широкий 
комплекс напрямів, що від початку ґрунтуються на позиції протиставлення 
традиції і синкретизуються типовими музичними рисами, відомими як 
«моменти» стилю. В їхніх параметрах так званий «рок-стандарт» вміщує 
ритмічні концепції, види виконавської техніки, підпорядковані особливій 
майстерності, що передбачає віртуозність, неодмінне імпровізування, 
багатство звучання, здатність обігрування складних гармоній і подовження 
їхніх епізодів, особливе вокальне мистецтво, володіння формою, уміння 
передати «драйв». Ідеться про нестримну енергію, видобуту з протесту й 
сміливості та орієнтовану передусім на цілеспрямований драматизм, жорстку 
відвертість втілених подекуди психоделічних переживань, філософізм, 
соціальну гостроту з викликом обтяжливим суспільним стереотипам, що 
реалізується в ускладненій мелодійності, нелогічності переходів, різкому 
електронному аранжуванні з технічними ефектами перетворення звуку. 
Неодмінною умовою здійснення такого задуму рок-напряму вважається сама 
манера виконання, де припускається певна свобода артистичного 
самовираження, а також уміння передати все розмаїття і багатство матеріалу 
слухачеві, задля чого музикант має володіти здебільшого пов’язаними із 
обдарованістю особливим виконавським відчуттям і специфічною емоційністю, 
які, за визначенням, передбачаються в арсеналі особистісних рис виконавця, 
коли йдеться про рок-феномен [Козлов 1998]. Еманацією значеннєвого 
потенціалу рок-напряму в просторі опису в першу чергу передається потужний 
сигнал, яким анонсується і позначається в тональній організації екфрази мотив 
розвитку творчих задатків у поєднанні з прагматично жорстким ставленням до 
світу, що набуває питомої повноти й остаточно оформлюється саме у зв’язку з 
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образом Ліни і в його моделюванні, з-поміж інших компонентів, 
постулюється як позиція світобачення в діапазоні ознак втіленої ним 
особистості. Між тим зауважимо, що сама згадка цією стильовою 
означеністю популярного явища дійсної історії музичної культури посилює в 
матеріалі екфрази конотаційний ефект реалістичності зображеного.  

Зрештою, в результаті, дефінітивно передбаченому основою даного 
стильового напряму, на контрапункті мелодії самої пісні й вокальної риси 
утворюється поліфонійний ефект із одночасною подачею низки самостійних 
партій [Энциклопедический… 1985: 227]. У проекції явища в екфрастичному 
матеріалі вимальовується легітимна для нього модель повномасштабного 
синхронного художнього втілення кількох окремих рівноцінних, у цьому 
випадку – значеннєвих партій, пов’язаних зі змістом і статусом тенденцій 
рок-концепції в концертному екфразисі, потужних у його розбудові й 
принципових для його смислового озвучання.    

У вимірі образної візуалізації типових ознак, неодмінних для жанрової моделі 
змальованого артефакту на першому плані описаного в романі концертного 
виступу, превалює змалювання його динамічно-дієвого компонента. 

Помітна активність наразі пов’язується з вияскравленою в екфразі 
мізансценою, типовою для жанрової природи денотативного орієнтира і 
конструктивною для консолідації емпіричного компонента образу виконавиці. 
У романі організаційні риси передані переважно змістовністю поетики 
Ліниної «манери триматися на сцені»: «дотепність майже не загубилась» у 
переході в публічну сферу, її слова короткі, стримані й спонтанні. Вона здатна 
до імпровізації, яка «ріже простір» [Проданович 2009: 46], і з отриманих 
ефектів «складає» потрібну їй атмосферу жорсткості, впевненої рішучості, 
емоційної напруженості, притаманної чуттєвій типізації стилю рок-музики. 
Цією наповненістю екфрази конденсується й масштабується значення 
притаманної характеру героїні здатності бути поборливою і вибагливою до 
себе настільки, аби докорінно перекрити й перемогти колишню ніяковість 
(яка зросла в переконання, ніби вона «ніколи не подолає хвилювання перед 
аудиторією» [Ibid.: 45]) очевидною спроможністю почуватися на сцені так, 
наче вона провела на ній роки [Ibid.: 46].    

Принциповий аспект образу формується й у комбінуванні зі значенням, 
кооптованим до простору екфрастичного опису змістовністю основоположного 
для мізансцени видовищних мистецтв аспекту постановочної правди [Білик 
2014], побудованої в романі на виражальності відзначеної Б. Астаф’євим  
однієї з опор музичного інтонування – «німих інтонацій тіла» 
[Энциклопедический… 1985: 134] героїні. У змалюванні мізансцени Лінине 
виконання відрізняється своєрідною пластичною культурою рухів – 
«органічних, невимушених» [Проданович 2009: 46]. Значення полісенсорної 
універсальності наразі набуває техніка жестів – «гнучких», народжених із 
довершеної чуттєвості» [Ibid.]. У розмаїтті привнесеного ними смислу починає 
вигравати Лінина «здатність швидко перевтілюватися», зі з’яскравленням якої 
героїня справляє «особливе враження» [Ibid.]. 
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Підкреслені письменником глибина та яскравість оприявленого 
виконавського втілення, переконливо заявлені екфразою, у смисловому полі 
репрезентованої індивідуальності героїні великою мірою позначають 
потужне емоційне пульсування внутрішньої сили та впевненості. Образний 
результат її впливу передає міркування глядача Бакі, за яким «Лінина група й 
справді справляла враження, як тоді казали, ‘світове’» [Ibid.]. Варто також 
зауважити на дефінітивному значенні цього фрагмента, де, поряд із іншим, 
легалізується тлумачний підхід до організації екфрази.      

Окрім заявлених орієнтирів музичного дискурсу, денотативна 
змістовність притаманних йому виражальних засобів у романі «Сад у Венеції» 
істотно активується у зв’язку з категорією динамічності, чітко заданої в 
екфразі позначенням її матеріалу, «ані трохи не позбавленого ритму» [Ibid.]. 
Його змістом компенсується редукована наразі образність тональностей та 
пауз і, відтак, декларується ритмічна основа змальованого видовища, а також 
забарвлюються вагомі компоненти його магістральної смислової лінії.  

Слід наголосити на тих компонентах образного матеріалу екфрази, якими 
посилюється її психологічний характер. Ідеться про своєрідне подвоєння в 
художній реальності описаної події, власне її суб’єктивно-емоційної оцінки 
транслюванням суб’єктивного враження глядача-наратора від поведінкових 
реакцій багатьох інших присутніх на концерті персонажів, які спостерігають 
за визначеною заздалегідь програмою, типовою для організації мистецьких 
заходів цього жанру [Энциклопедический… 1985: 156], де гурт із Ліниною 
участю «виступав, звичайно, в кінці» [Ibid.: 45]. Між тим у цій образності 
безпосередні ознаки психологічності мають очевидний подвійний ефект, 
оскільки водночас реалізують іншу якість – демонструють виражальність, 
якою в описі Ліниного першого концерту передається змістовність темпу, 
неодмінного для природи концертних видовищ. Він декларується у 
рецептивному плані, корельованому з тактовим характером самої музики й 
анонсованому забарвленням атмосфери мистецької події симптоматичністю 
публіки – «різнопланової наелектризованої маси» [Ibid.: 46]. У заповнену 
нею емоційну зарядженість всього простору змальованого зорового образу в 
розбудові темпової лінії екфрази передається кінетика рухів виконавиці Ліни. 
Вона привносить типову для рок-канону [Козлов 1998] зміну загальної 
темпової характеристики емоційності глядацької аудиторії її наголошеним 
уповільненням. Деталізацією рис динаміки активних фігур композиції 
оприявнюється контрарна зміна реакції на музичний репертуар та артистизм 
виконавців, серед яких соло належало Ліні: «публіка, розлючена виступами 
двох попередніх гуртів, <…> не переставала обурюватись. За інерцією. Але 
кілька найміцніших хлопців із перших рядів, неформальних ватажків групи 
стрибунів на місці, десь на половині другої пісні… призупинилися. Зміна 
їхнього настрою передалась усій залі» [Проданович 2009: 46]. Очевидне 
агогійне [Энциклопедический… 1985: 62] розширення темпу, з його 
відхиленням від єдиного першопочаткового характеру – певне відтягування, 
відображене в темповому малюнку концертного виступу, за усталеними 
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засадами прочитання виконавської виражальності, анонсує неодмінне 
наступне наголошення, посилення окремої думки в мистецькому матеріалі, 
вказує на особливий смисл маркованого агогійним акцентом фрагмента 
твору й супроводжує підготовку до кульмінації. У даній же художній 
ситуації оприявнюється концентрація емоційного та інтелектуального 
потенціалу, природна для увиразнення своєрідного смислового підготовчого 
етапу до цієї кульмінації, де очікується остаточне розкриття сутності 
характеру та долі особистості, втіленої образом героїні. Цією узгодженістю 
вимірів даного фрагмента екфрази і параметрів його прочитання в 
зображенні публіки, багатозвучністю опису, зрештою, в дотичному до нього 
образі Ліни, яка в дитинстві, подібно до багатьох, «вчилася грати на 
скрипці», приносила «гарні оцінки із сольфеджіо» [Проданович 2009: 47], 
каталізується семантика того рівня обдарованості особистості, що згодом дає 
здатність «володарювати над простором» [Ibid.: 46]. І, крім того, в його 
осмисленні акцентується мотив наближення неординарної людини до 
доленосного життєвого рубежу, де вона має визначити для себе мету, в 
досягненні якої розпоряджатиметься своїми потужними артистичними 
здібностями, орієнтира, якому підпорядковуватиме їх на життєвому шляху. 

Концептуальну роль у літературному описі мистецької події відіграє 
також передача суто акустичного компонента, жанротворчого для 
погодженого наразі матричного орієнтира денотативної моделі. Його 
орнаментальний формат у романі виписаний наголошеними у змальованому 
концерті властивими жанрам виконавських мистецтв так званими 
виражальними засобами виконання. У просторі даної фракції екфрази вони 
увиразнюються змістовою забарвленістю мелодій виконуваних героїнею 
пісень, включених до програми змальованого виступу, а особливо – 
вияскравленою в ній виразністю рис мелодійної артикуляції. Ними в описі 
зорового образу оприявнюється «музика, відмінна від голосного 
бринчання… різка, але не надто, й при цьому мелодійна» [Ibid.]. У цьому 
варіанті комбінування набуває вираження принципова значеннєва 
різноспрямованість. В екфразі акцентуються передані в ній характеристики 
звучання, у даному випадку – артикуляційно організована уривиста і силова 
подача, характерна для стаккато [Энциклопедический… 1985: 62]. У сфері 
опису актуалізацією музичного змісту такого фразування в загальній логіці 
інтонаційного розвитку образності музики транслюється притаманне йому 
значення різкості та гостроти. Ними, за ситуативною тенденцією смислового 
метаболізму, конкретизуються відповідні аналогічні риси в іманентній 
системі характеру артистки Ліни і в них – гіпотетичне спрямування розвитку 
творчої риси її індивідуальності.      

Крім того, в зображеному принципі побудови звукової лінії з 
варіюванням манери, характерної для рок-стилю, її помітним уповільненням 
видаються доволі впізнаваними ознаки імпровізування: своєю 
оригінальністю, неординарністю ця музика під час описаного концерту 
«зупинила дикунство власників різнокольорових зачісок… і примусила їх 
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уважно слухати» [Проданович 2009: 46], що, за правилами музичної 
майстерності [Энциклопедический… 1985: 61], переконує в талановитості 
виконання, завдяки чому зміцнюється даний смисловий пункт екфрази.     

Водночас у побудові опису концерту належить зважати на домінантний 
для цього жанру вокальний компонент. В оприявленій екфразою манері 
концертного виконання героїні рельєфно виокремлюються помітні переходи 
від музичних фраз до декламаційних – виразних і промовистих, якими 
підтримується очевидна пісенна широта і плавність у характерному для 
концертного мистецтва аспекті звукового втілення. Притаманні йому 
глибина і яскравість, акцентовані в романі «Сад у Венеції», за каноном 
виконавської діяльності [Энциклопедический… 1985: 61] симптоматично 
заявляють про творчу індивідуальність музиканта, змістове наповнення якої 
в тексті екфрази, безумовно, відзначається сенсом неординарних даних 
героїні-співачки. І не меншої ваги в даному контрапункті поетики набуває 
програмний смисловий потенціал вокальної майстерності 
[Энциклопедический… 1985: 49] у відображенні й конотаційному 
забарвленні емоційності Ліниної інтонації – певних почуттів, переживань, а 
почасти й характеру виконавця. Передані в екфразі Лінині «слова в перервах 
між піснями… короткі, стримані, спонтанні» [Проданович 2009: 46] з 
пониженням голосу до «збудливого шепоту» [Ibid.] озвучують у прочитанні 
її образу тепер уже окремий мотив природної для неї різкості, поєднаний із 
гнучкою непередбачуваністю. Ним резонансно посилюється артикульоване в 
цій тлумачній екфразі значення «епіцентру первісної, майже загрозливої 
енергії», на який здатна «вмить перетворюватися» Ліна [Ibid.].  

Важливий етап оформлення акустичного компонента опису 
простежується у своєрідному формосмисловому обігруванні виражальності 
жанротворчої для концертного мистецтва вокальної майстерності й 
реалізується у варіюванні габаритів екфрази. На завершальному етапі 
оформлення архітектоніки даної сценічно-концертної екфрази відбувається її 
актуальне  розширення, оприявлене виражальністю вокального напряму 
музичної культури, якою супроводжується образ героїні. Її передає 
зауваження щодо продемонстрованих на концерті вокальних даних солістки 
молодіжного рок-гурту, ніби «Ліна… не була Іммою Сумак» [Ibid.]. 
Морфологія даного включення, подібно до скульптурного фрагмента 
колажного арт-екфразису, засвідчує редукцію його художнього наративу. 
Вона вочевидь позбавлена цілеспрямованого й бодай мінімального опису й, 
натомість, розбудована лише на опосередкованій констатації 
співвіднесеності музично-концертної реалії тексту екфрази з певним явищем 
реальної творчої царини із залученням його мотивів. Ідеться про усталений у 
сфері мистецтва характер творчого потенціалу надзвичайно популярної у 
другій половині ХХ сторіччя перуанської співачки, визнаної символом 
віртуозного володіння екстраординарним п’ятиоктавним вокальним 
діапазоном і майстерністю його модуляцій. Важливо, що в даному 
художньому контексті набуває логіки аксіоматичне передбачення 
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популярності референта-прототипу з історії художньої культури – 
своєрідного голосу відомої артистки, а саме на нього містить посилання 
екфраза, і його характеристики мають транспортуватися до її художнього 
простору. Найактуальнішою з них ситуативно виявляєтся співоча здатність 
виконавиці майже моментально переходити від наднизьких до найвищих 
тонів без фальцета, з утворенням звуків, які перевершували норму людських 
можливостей [Limansky 2008]. У порівнянні зі змістовністю її унікального 
голосового потенціалу визначаються та увиразнюються і своєрідні дані Ліни, 
передусім її голос, чий діапазон і модуляції відповідали особливостям рок-
музики, що, за визначенням [Энциклопедический… 1985: 49], потребує від 
виконавця нестандартних, визначних  рис вокального матеріалу. 

Наразі показова й нерозривність тексту екфрастичної репліки в сюжетно-
часовій і наративній площинах його побудови, в якій розкривається її цілісний 
монологічний характер. Наразі, поряд із маркуванням структурної 
характеристики екфрази, ця її дефінітивна ознака набуває вагомого значення. 
Ним посилюється функціональний сенс завершальної смислової фракції, 
здатної реалізувати остаточну змістовну завершеність пов’язаного із ним 
попереднього описового фрагмента. Це міркування звучить у ставленні до співу 
Ліни іншого персонажа – Бакі, в якому очевидно простежується ізоморфність 
способу подачі екфрастичного матеріалу в даному і попередньому основному 
описі, де зберігається характер психологічної екфрази.   

Актуалізовані в екфрастичному озвучанні значеннєві акценти 
залучаються до сформованого попереднім описовим фрагментом 
смислового поля еталонним порівнянням, де підкреслено, що все ж 
потенціал виконавиці, «діапазон і модуляція… голосу без зусиль збагатили 
матеріал гурту» [Проданович 2009: 46].    

У сукупності цих продемонстрованих описом концерту творчих епізодів 
відображення індивідуальності героїні утворена екфразою аудіальна 
складова її образу остаточно окреслює семантичну перспективу, якою 
увиразнюється уявлення про значний масштаб її вокальної обдарованості. А 
вона, «з відповідним навчанням», за сполучуваним із сенсом даної екфрази 
відображеним у романі фаховим роздумом Ліниної вчительки, здатна була б 
відкрити перед нею велику кар’єру [Ibid.: 47].  

З огляду ж на формальний критерій, цим образним прецедентом 
засвідчується інтегрованість до екфрастичного комплексу самостійного 
непрямого нульового міметичного екфразису вокальної виконавської 
діяльності. Формально даним художнім рішенням опис мистецького заходу 
перетворюється на своєрідний триптих, триномну конструкцію. 

Іншим варіантом екфрази-концерту, анонсованим у зв’язку з типізацією 
образу Ліни, своєю чергою, поряд із переважним наслідуванням 
класифікаційних принципів опису засвідчується їхня ситуативна 
категоріальна своєрідність, визначальна для обох описів. А вона, відтак, 
потребує уваги та предметного деталізування. Вже зі вступних образних 
акордів екфрастична презентація візуалізованого артефакту розігрується в 
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порівнянні зі змалюванням попереднього концерту героїні: «Все, що в 
першому виступі було підігнано, імпровізовано, тепер було професійним» 
[Ibid.: 49]. І де вирішального дефінітивного значення набуває власне 
зіставлення початкового та наступного варіантів одного творчого явища. 
Йдеться про прецедент актуалізації комплексу первинної екфрази, 
зосередженої на унаочненому вперше описі мистецького об’єкта, та 
вторинної, яка, за визначенням В. Халізєва, повторює, продовжує і 
розширює першу екфразу й розбудований у її тексті мотив [Хализев 1999: 
398], сконцентрований на відтворенні ключових етапів перебігу і сутності 
розвитку обдарованості та майстерності в індивідуальності співачки. На 
цьому етапі згадана відповідна ескалація реалізувалася в масштабах самого 
виступу Ліни, збільшених від зображених попереднім екфрастичним 
фрагментом кількох пісень збірної концертної програми до описаного наразі 
повноцінного сольного концерту з широким діапазоном концертного 
матеріалу: від композицій, відомих глядачам «із радіотранслювань», і до 
«абсолютно нових, із текстами англійською мовою» [Проданович 2009: 49]. 
Виявляються посутніми і його організаційно-формальні риси, репрезентовані 
в художньому просторі місцем проведення, що, на відміну від колишнього 
невеличкого приміщення, відбулося тепер «у кінопалаці Будинку культури», 
із «широкою, незахаращеною сценою», сучасно обладнаною «окремим 
подіумом для ударних», добре налагодженою трансляційною апаратурою, з 
якою звук «не рипить і не відмовляє» [Ibid.], а також новітнього технічного 
супроводу густою парою з «другого плану сцени» [Ibid.: 50]. 

Важливим творчим рішенням варто вважати оприявлену наразі немонолітну 
композицію екфрастичного комплексу, де розмежовані й розірвані художні 
реальності первинної та вторинної екфраз віддаляє у просторі роману істотний 
відрізок сюжетного часу. Описовий план наразі змодельований двома 
белградськими виступами гурту, «між якими минуло кілька місяців» [Ibid.: 48], 
що вказує на дискретний характер цього зведеного екфразису. А саме така 
дискретність екфрастичного комплексу власне й відіграє принципову роль у 
творенні так званої віддаленої перспективи у зображенні ключового суб’єкта 
мистецької події, її солістки. Наразі видається оптимальною ефективна 
здатність даної поетикальної стратегії відобразити динаміку трансформацій 
індивідуальності героїні, що зростала «як і кожна хороша дитина» [Ibid.: 47] і 
мала наголошені первинною екфразою неординарні творчі здібності. Йдеться 
про варіювання зображених в описі промовистих знакових віх творчих проявів і 
їхніх значень, у яких увиразнюються еманації її характеру, темпераменту, 
схильностей, а ними – етапи цієї трансформації і в утвореній ними 
спільній суцільній семантиці – спрямування змін особистості, втіленої 
образом Ліни, з посиленням його визначальних значеннєвих констант, 
з’яскравленню яких підпорядкована дана стратегія.   

Фабульно-образна ланка між описами стає очевидною не лише з участю 
героїні Ліни, для першого концерту – солістки музичного гурту, а для 
другого – ще й організаторки групи, а й із актуалізацією в обох концертних 
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програмах образу Бакі: у першому – в ролі учасника події, що спостерігає за 
Ліною, у другому – в позиції лише глядача «у натовпі» [Ibid.: 49]. Своєю 
чергою, в такій статусній передислокації важливе наголошування нею іншої 
точки зору – «з глядацької зали», звідки персонаж дивиться виставу «іншими 
очима, з меншою суб’єктивністю» [Ibid.], що постулює прагнення до 
об’єктивності цього зображення.         

Слід насамперед зауважити на зміні декларованої в екфразі – 
денотативно значущої для неї – концепції музичної культури, 
основоположної для художніх подій описаного жанру, де наразі відбувається 
звуження видової межі актуалізованого рок-напряму з його заміщенням 
жанром рок-н-ролу [Ibid.: 48]. Із ним перебудовується й іконічний вимір 
ситуації, де іншою наповненістю заявленого стилем змісту, відповідно, 
коригується і смислова тональність змальованого концерту, підпорядкована 
значеннєвим домінантам притаманних цьому стилю характеротворчих ознак, 
які живляться із джерела його оригінальності та плідного, розмаїтого, 
потужного ритмо-інтонаційного комплексу, здатного дати основу для інших 
автономних жанрів [Музыкальная 1978]. І що найважливіше – увиразнене 
жанрове переспрямування в результаті зміщує контури і конкретизує 
наповнення характеру героїні. За таких контекстуальних обставин у зміні 
Ліниних стильових пріоритетів видаються очевидними традиційно 
наголошувані у спостереженнях над діалектикою музичної творчості 
[Энциклопедический… 1985: 300] переосмислення дійсності, 
переорієнтованість духовних пошуків і, зрештою, формування у світогляді 
нових ідеалів, відповідних смисловій сутності новообраного стилю. 
Музикознавець С. Коротков звертається до тих відмінностей рок-н-ролу, що 
вирізняють цей мультикультурний феномен, у якому укорінилися народні 
культурні традиції – від шотландської до слов’янської. З-поміж них 
основною визнається експериментальність, розгалужена вседозволеністю в 
музичних відчуттях і протестом, наближеним до концепції французьких 
екзистенціалістів. Ця скерованість уводить до традиції цього стилю особливі, 
«вибухові» прийоми: несамовиту манеру співати й рухатися на сцені, 
насичену акробатикою та клоунадою, чиї привілейовані методи тріумфували 
прагненням грати на інструментах лежачи на підлозі, стоячи на коліні й 
навіть на голові. У судженнях дослідника сенс стилістики рок-н-рольного 
звучання полягає в непередбачуваності взаємодії солістів та акомпаніаторів, 
у курйозній манері, навіть вульгарності та агресивності, здебільшого 
пов’язаними з бунтарством ломки рамок і вивільненням надмірної активності 
та енергійності, орієнтованих, зрештою, на доступність та природність, 
концепція яких у спрощеній версії передбачає відповідність ритму 
серцебиття слухача та музики [Коротков 1996: 54–74].     

Семантична квінтесенція позначених розукрупнених і деталізованих рис 
входить до конотаційної сфери образу Ліни, у зв’язку з чим втілена ним 
особистість набуває кооптованих програмним прочитанням рок-н-ролу рис 
багатоскладової екзотичної емоційної різноплановості у поглядах і рішеннях 
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та енергійності протестного духу, з якими приходить усвідомлення 
неочікуваності й розвиненої первинною екфразою непередбачуваності. Крім 
того, в контексті стильової концепції заявленого в екфразі даного музичного 
напряму в описі зорового образу абсолютно очікуване відображене у 
протиріччях усталеному й загальновизнаному порядку зняття особистісних, 
здебільшого моральних обмежень у його головної дійової особи.         

Активно розвинена первинною екфразою лінія виражальності мізансцени, 
характерної для видовищних заходів, в описі даного концерту альтернативно 
урізноманітнюється денотативною ефективністю зображених у ньому рис 
сценографії – іншого аспекту, жанротворчого для концертного мистецтва. Із її 
визнаного мистецтвознавством багатого спектра засобів творення зорового 
образу [Энциклопедический… 1990: 339] в описі концерту помітної ваги 
набуває передусім актуалізація інструментів керування психоделічною 
ситуацією – світлокольорових ефектів. Їм у художній практиці даної екфрази 
властива особлива смислова різноспрямованість. У тексті її вимальовують 
«патронташі різнокольорових софітів і досвідчений майстер з освітлення» 
[Проданович 2009: 49]. З одного боку, вони надають особливої рельєфності 
передбаченому і переданому даною екфразою змісту феномена «рок-н-ролу» 
[Козлов 1998]. З іншого – утворюють певний настроєвий мікроклімат концерту 
і таким наданням події певного емоційного звучання, за каноном, сприяють 
розкриттю її значення [Энциклопедический… 1990: 339]. Перевагу наразі 
варто надати влучній виразності відзначеного різнобарв’я, якою генерується 
значення гіпотетичної багатоманітності задуму видовища, а отже, й уяви та 
емоційного потенціалу ідеолога концерту – солістки Ліни, що анонсує 
неодмінні подальші зміни й перетворення в реалізованому нею характері.  

Привертає увагу й аспект насиченості цього образного компонента 
екфрази, пов’язаний зі змістовністю своєрідного синтезу музики і світла. 
Дотичний жанрам видовищних мистецтв, цей уподобаний ними художній 
напрям [Энциклопедический… 1985: 260] збагачує їхню виражальну палітру 
потенціалом підвладної оку освітленої кольорової проекції домінант задуму 
концерту. Образність сценічного світла створює в даній екфразі «атмосферу, 
яка… відповідала динаміці музичного матеріалу» [Проданович 2009: 49]. 
Пріоритетним у її змістовності слід визнати логічний механізм, де ця 
образність через спільну категорію ритму виводиться у вимір суто музичного 
складника, що важливо для декларування їхньої поетикальної і семантичної 
синхронізації та узгодженості, взаємній змістовій і значеннєвій 
передбаченості. А вона актуальна та мотивована для цієї екфрази, 
сконцентрованої на суцільній єдності в увиразненні окремого образу роману. 

На кольоровій виражальності засновується формальна та смислова 
організація одного з істотних компонентів сценографії, характерної для 
жанрового канону денотативного орієнтира опису концерту – сценічного 
костюму, явленого в образному просторі Ліни. Активність в екфразі цієї 
деталі відіграє принципову роль, оскільки її постульована в жанрологічних 
анналах природа несе в собі образну характеристику особистості й сприяє 
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розкриттю внутрішнього світу персонажа і, що також важливо, позначенню 
періоду та соціального середовища, в якому формувався відтворений 
світогляд і в більшості випадків – у якому відбувається подія 
[Энциклопедический… 1990: 345]. За критерієм програмного змісту, на 
змальованому М. Продановичем концерті «з, умовно кажучи, ‘сценічного 
костюму’ на співачці Ліні були «краги до ліктя» [Ibid.: 49] і щось подібне до 
великої хустки, яка «певну мить <…> оповита навколо її плечей», іншої миті 
– робила великі кола біля її фігури [Ibid.]. Наразі фоново акцентується 
очевидна повна позбавленість зображеного концертного одягу героїні будь-
яких суспільно або історично маркованих деталей, що традиційно наголошує 
позачасову універсальність втілених ним значень. В основному ж 
смисловому оформленні екфразою вияскравлюються й посилюються риси 
мінливості в регламентованій наразі, як, власне, й первинною фракцією 
екфразису, лаконічній різкості характеру героїні. 

І власне ситуативною художньою активністю ознак сценічного костюму 
посилюється у змалюванні концерту художньою потужністю категорії 
кольору. На відміну від попереднього опису, інтенсивне висвітлення 
звукового аспекту в даному випадку поступається колористичному, а отже, у 
змалюванні даного концерту основну виражальну потужність продукує така 
концептуальна риса переданої в ньому сценографії, як колористична поетика. 
Її активність у даній екфразі відіграє принципову роль, передусім з огляду на 
визнаний у мистецтвознавстві потенціал барв у творенні правдивості 
зображення, виявленні й відображенні глибинних принципових характерних 
властивостей змальованого феномена [Энциклопедический… 1983: 393]. У 
такому дефінітивному потрактуванні образність кольорів екфрази  набуває 
можливості передати обриси саме достеменних, сутнісних рис зображеного в 
романі особистісного світу героїні та її характеру. А саме вона стає 
джерелом різнобарвного акцентування описаної мистецької події, її 
окремою кольоровою партією, поряд із іншими складовими концерту, 
втілюється та організується єдиний зоровий простір екфрази й, зрештою, 
інтегрується до її суцільного смислотворення.   

Знакову роль у сценографії змальованого концерту відіграє чорний колір 
– один із домінантних у концертному одязі Ліни. Він наголошується 
декларативною преференцією в основі її сценічного костюму «чорних 
джинсів і <…> майки без рукавів» [Ibid.: 49]. Між тим він привертає увагу не 
лише у зв’язку з особливою поширеністю та рельєфністю в екфразі, а й 
завдяки значущості в системі категоріальних орієнтирів автора роману. 
Наразі стає посутнім усвідомлення того, що в творчому світогляді 
Продановича-митця чорний має концептуальну смислову глибину й 
специфічну суб’єктивну авторську знаковість. Відповідно, узгоджувати його 
змістовий потенціал в даній екфразі, допомагає підсумований Л. Меренік 
усталений у сучасному сербському мистецтвознавстві досвід його рецепції і 
потрактування в образотворчій практиці Продановича-художника. У 
сформованих письменниковою позицією смислових габаритах цього кольору 
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[Мerenik 2011: 75–76] традиційний спектр його значень впорядковується за 
окремою ієрархією, де вписується у сферу єдиного домінантного концепту 
темряви, розшифрованої семантикою втрати, втаємниченості видимого через 
позбавленість світла і відкриття невидимого, прихованого темрявою, через 
його усвідомлення і спробу пізнання. І вже в цьому безкрайньому обрії 
неоприявленого відкривається простір конотаційних версій, пов’язаних із 
усіма іншими гіпотетичними феноменами нематеріального дискурсу, 
насамперед із трагедією, долею, моральною відповідальністю, катарсисом 
тощо, передбаченими усталеним у мистецькому дискурсі смисловим обсягом 
даного колористичного символу.         

У культурології сформувався узагальнений універсальний спектр його 
відомих значень, поширених і випробуваних часом та національно-
ментальними нормами, що видаються адекватними й актуальними для 
змістових параметрів даної концертної екфрази. Поряд із привілейованими у 
поетологічній ідеології М. Продановича, з-поміж виражених ним численних 
відтінків, наразі переважає значення початкового та кінцевого стану всіх явищ 
і процесів та співвідносного з ним невідомого, хаотичного. Із цим кольором 
пов’язується конотація суму й підступності, класичних негативних явищ, 
здебільшого зла та гордині, відповідно до якої в мистецтві в чорному одязі 
з’являються переважно зловісні персонажі, але, водночас і сили та величі. А 
залежно від контексту чорний може позначати й повноту або ж порожнечу, 
потрактовану в сенсі «нічого» як абсолютної відмови від усіх благ 
[Цветовые… І]. У потенціалі чорного виокремлюються й відповідники 
особистісних характеристик суб’єкта, який у цьому випадку стає егоїстичним 
та незалежним [Миронова], а в аспекті емоційної інтерпретації – переважно 
сповненим сумнівів та каяття [Алексеенко 2008: 238–239]. Цим значеннєвим 
діапазоном символу з його екфрастичним активуванням в образному плані 
Ліни в селективному підсумку генерується семантика прихованих, а почасти й 
неусвідомлених героїнею небезпечних рис, які виявляються притаманними її 
сильній, егоїстичній особистості. Вони ж несуть руйнівну загрозу не лише для 
об’єктів зони її впливу та інтересів, а й передусім для неї самої за умови її 
горделивої, безапеляційної індиферентності до власного порушення моральних 
норм і, зрештою, попри здатність до щирого каяття, приводять до загибелі.   

Між тим в описі рис (жанротворчого для концерту) сценічного костюму, 
оприявленого в цілісному образі героїні-солістки, має вважатися показовим 
урівноваження знакових компонентів палітри одним із так званих «теплих» 
кольорів, основних у спектрі [Энциклопедический… 1983: 392], з очевидною 
непропорційною участю цих барв у просторі екфрази. Домінанту 
колористики вочевидь приймає на себе бордовий колір, унаочнений у полі 
конкретно-чуттєвої даності Ліни ключовим оздобленням, прикрасою її 
сценічного вбрання з’яскравленими «бордовими рукавичками» і так само 
пофарбованою [Проданович 2009: 49] шовковистою тканиною-
трансформером – динамічною, рухливою, артистичною в руках героїні і 
виразною у проявах прагнень її натури, тож, значиму в характеротворчій 
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активності. Попередньо висловлені змістовністю суміжного чорного, 
акценти даних прагнень своїм відгомоном наголошують смислове озвучання 
змальованих у сценографії позначених перетворень цієї яскравої деталі 
[Ibid.], коли в її подібності «на вітрило» відчутно промовляє значення сили й 
непередбачуваності, у схожості «на паранджу» – прихованості суті, 
насамперед властивостей характеру та найпотаємніших устремлінь, а при 
зміні на «прапор» – гучно лунає семантична нота самостійності співачки. У 
такій конотації тлумачний потенціал, власне, кольору цієї рухливої деталі 
принципово розширює ареал її значень.  

Увага до критерію інтенсивності кольору дозволяє передбачити в його змісті 
своєрідну квінтесенцію феномена й увиразнити в сегменті екфрази посилену 
насиченість його значеннєвого плану та притаманних йому суттєвих нюансів.     

Співвідношенню організаційних, наразі чорного та бордового, кольорів 
вочевидь властивний нерівномірний розподіл, у якому «теплий» помітно 
превалює в гамі з відповідним зміщенням семантичних наголосів самої 
сценографії, та образу артистки, чиїй розбудові вона підпорядкована.   

Виокремлений семантичний ареал бордового відповідає викладеній і 
деталізованій в одному з інтерв’ю [Плавання… 2013] індивідуальній 
Продановичевій шкалі значень. У такому випадку, поряд із передбаченими 
автором, проявляються й ситуативно актуальні значеннєві варіанти, 
припустимі та потужні у прочитанні цього кольору в цьому конкретному 
художньому контексті «Саду у Венеції». 

У даній конфігурації передбачена параметрами екфрази значеннєва 
наповненість узгоджується та синхронізується з традицією його 
потрактування, відтак, актуальний для екфрази вимір бордового кольору 
визначається в кордонах його усталеного, узагальненого значеннєвого 
фонду. Обраний насичений відтінок червоного, чиї значення максимально 
резонують із амплітудою основного тону, здебільшого вважається 
виразником «стимулювання, напруги сил і концентрації енергії» з 
амбівалентною символічною позначеністю, яку традиційно пояснюють 
подвійністю його природи [Миронова]. Відповідно, з його актуалізацією в 
полі екфрази передбачається й обумовлюється очевидна поліфонія, утворена 
варіюванням притаманних йому сакральних смислів і в цій образній ситуації 
здатна вияскравити компонентний емоційний та етичний арсенал тих 
анонсованих автором роману «нескінченних протиріч, які <…> 
відобразились, неповторно сплелись у <…> особистості» солістки Ліни 
[Проданович 2009: 33]. А крім того наразі до певної міри накреслюються 
ситуативні наслідки цих якостей образу. Подібно до інших складників 
репертуару червоної гами, бордовий традиційно пов’язується із сонцем, 
родючістю, любов’ю до життя, щастям, радістю, розквітом, сповненим 
життєвої наснаги, захистом від усього негативного і водночас із потойбічним 
світом, хтонічними та демонічними персонажами [Миронова]. 

Розширена семантика барв цієї палітри реалізується переважно в системі 
відповідностей, яка сполучує кольори та особистісні риси. Кожна з них 
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вважається індикатором жіночності, пристрасної натури, величі духу, 
приязності та харизматичності, привітності й контактності. Вибір одягу в 
червоних тонах декларує честолюбство і самовпевненість його власника, його 
дієвість, хоробрість і рішучість, яка, між тим, подекуди межує з дратівливістю 
та агресивністю [Ibid.] – очевидними ознаками образу, успадкованими від 
семантичної активності первинної екфрази й інтенсифікованими з його 
еволюціонуванням, відображеним у цьому її вторинному відповіднику.  

Крім того, типологія семіозису кольорів сформувалась і в традиції розуміння 
їхнього творення, а, зрештою, усталилось і смислове навантаження, з подальшим 
прочитанням виражальності. У цій парадигмі червоний позиціонується як 
самостійний [Энциклопедический… 1983: 196] із цілком легітимним 
екстраполюванням цієї конотативної риси у змістовий простір означуваних ним 
явищ. Цією семантичною нотою в образі Ліни посилюється (трансльоване 
значеннєвим потенціалом чорного кольору) озвучання схильності до 
самодостатності та незалежності, що переростають у відособленість, за якої, 
навіть в оточенні друзів, людина, зазвичай, прагне шляху одинака. 

За спостереженням Н. Кошубарової, змісту червоного властива й 
співвідносність із просторовим кодом, де йому відповідає сутність межі між 
внутрішнім та зовнішнім, здебільшого емоційним простором [Кошубарова]. 
Ця сутність у даному випадку покликана постулювати легітимність 
недоторканих потаємних сфер і, таким чином, резонує із семантикою 
поглибленості та прихованості, переданої потенціалом чорного до поля 
екфрази, в якому активована й ця кольорова складова. У загальній парадигмі 
позначається й естетично-оцінний аспект значення червоної гами, де її 
складники відомі як кольори неординарного, виняткового. Приміром, у 
слов’янській та іранській традиції вони сприймаються як синоніми 
«найкращого», вищої краси довершеності [Цветовые… І]. Це привнесене до 
екфрази значення кореспондує і узгоджується з безпосередньо позначеними в 
ній оцінними образними аналогами, вписаними до змалювання сценографії. У 
її полі оприявнюється образна ситуація, де «усі на сцені» підкоряються Ліні, 
яка виступає «володаркою події, фокусом сотень і сотень захоплених поглядів. 
То, безумовно, не була людина, яку ви можете зустріти на вулиці. То була 
зірка, фантазм, фата-моргана» [Проданович 2009: 49]. Цим аналітичним 
узагальненням, безперечно, постулюється тлумачний характер екфрази.     

У комбінаторному зіставленні з описом першого Ліниного концерту 
вторинну екфразу даної зведеної модифікації, змодельованої в параметрах 
жанрової приналежності носія зображення до концертного мистецтва, відрізняє 
її очевидне ускладнення появою в наративній лінії оповідача переповідання 
реплік іншого персонажа з відповідним переспрямуванням опису в формат 
діалогічного типу. Ним поряд з іншим утворюється ефект об’ємності 
змальованого екфрастичного образу, об’єктивності його рис і посилюється 
сформована градієнта, власне, образу героїні. Дану ситуацію в екфразі реалізує 
актантна модель, у якій набуває буквального озвучання одне з тлумачень 
червоного кольору, трансльоване в образному просторі опису солістки концерту: 
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«– Вона досконала… – прошепотіла моя нова приятелька. – Досконала… 
Я мусив погодитись» [Ibid.]. 

Із потрактуванням участі цього колористичного компонента в розбудові 
екфрази та корельованого з нею ключового образу, простежується особлива 
система відповідностей, смислових узгоджень і симптоматичних дотичностей. 
Їх започатковує значення статусу червоної гами, за яким вона входить до 
характерології планети Марс і кореспондує з його символічним сенсом 
[Алексеенко 2008: 448]. Цей аспект дозволяє вирізнити в значенні кольору 
зв’язок із небезпекою і трагедією, з конфліктністю, боротьбою і вогнем, 
забороною та гріховністю, кривавою жорстокістю та свавіллям, а також активує 
сенс болю та гніву [Миронова]. Зі свого боку, даний комплекс кооптується до 
простору екфрази у тій смисловій конфігурації, де передбачається, що 
відтінковий потенціал червоного, ототожнений із Марсом, у заданій автором 
роману поетиці виявляється частиною повного варіанта імені героїні – 
Марселіна, частіше згадуваної в романі як Ліна [Проданович 2009: 33]. Зі свого 
боку, опанування позиції імені, у перспективі здобутків ономастики, наразі 
також доволі змістовне і промовисте. Сформована на основі вікового досвіду 
практика антропоніміки постулює ім’я в іпостасі доленосного знаку в 
індивідуалізації і характерології людини [Скрипник 1986: 7]. Таким чином, 
значення і сенс бордового компонента червоної гами інтегрується до явлених у 
просторі змальованого концерту визначальних констант втіленого героїнею 
типу особистості не лише опосередковано, через образність ефективного в 
цьому випадку сценічного костюму солістки, а й безпосередньо, в її імені, що 
вважається ситуативним чинником та індикатором особливостей характеру 
героїні, істотних моментів її єства. У цьому логічному колі, увиразненому в 
описі концерту, переконливо примножується участь червоного в образі 
співачки з усіма відповідними можливостями поглиблення його змістовності. 
Саме наведена позиція, стає резонатором для значення, трансльованого даним 
аспектом кольору, у відображеній Ліниним образом індивідуальності. І в його 
фокусі набуває особливої чіткості та виразності пояснення особистісної суті, 
анонсованої іменем героїні, що «дає силу бога Марса в … жіночому варіанті» 
[Проданович 2009: 33], репрезентованим в іншому вимірі роману майже 
андрогенним, «граціозним, тяжким. А може, і дещо зловісним» [Ibid.]. 
Виражальність кольору переконлива у транслюванні, уточненні й відтворенні 
смислу потенційної небезпеки, в чиєму контексті, в продовження заданої 
первинною екфразою тенденції, наголошуються ознаки різкості та рішучості в 
характері Ліни. Важливо також, що, попри наголосі на його смисловій 
«теплоті», на відміну від узагальненої мистецтвознавцями традиції 
[Энциклопедический… 1983: 391], в композиції даної фракції опису осяйний 
бордовий варіант червоної палітри, вочевидь, меншою мірою «зігріває» і значно 
більшою – сліпить та «пропікає» простір екфрази й «занепокоює» емоційний 
план, «схвильовує» коливання у полі його конотації.  

Смисловий ефект такої яскравості посилюється виразністю ще однієї 
декоративної деталі зображеного сценічного костюму, щоправда, пов’язаної 
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не з кольором, а зі світлом. Вона оприявнюється в описі новою оздобою 
костюму – вплетеними Ліною в волосся наприкінці виступу, подібними до 
гірлянди новорічної ялинки «стрічками зі світлодіодами, які спалахували і 
гасли» [Проданович 2009: 49]. Значенням цього притаманного екфразі 
візуального прийому утворюється додаткова мотивація для прочитання 
образу героїні в сенсі превалювання в ньому несподіваної обтяжливої 
різкості, яка пробивається з-під належного самовладання. Водночас 
накреслена смислова лінія виходить поза формальні контури художнього 
поля співачки, продовжує розвиватись у суцільному просторі екфрази, де, 
крім того, у своїх смислових трансформаціях набуває значення 
наполегливого переривчастого напору енергії, у ньому – аналогізується з 
пульсацією, пов’язаною з життєдайним ритмом джерела фізичного 
існування, і в цьому кореспондує з виміром умови буття, позначає цей 
критерій в осмисленні зображених явищ.   

Увиразнений значеннєвий спектр бордового кольору становить основу 
привнесених ним характеристик, які сполучуються або вступають у перегук 
із декларованими в романі іншими заданими рисами явленої героїнею 
індивідуальності. Слід зауважити на принциповій релевантності кожного з 
маркованих ситуативно імовірних значень, які виявляються дійсними для 
життєвих ситуацій героїні, закарбованих у її сюжетній долі, відображеній у 
реальності роману «Сад у Венеції».     

Водночас основоположні для образу Ліни амбівалентність і контрарність, 
означені в екфразі червоною гамою, остаточно унаочнюються у 
постульованому в кольорознавстві окремому прочитанні барв – залежно від 
їхнього кольорового контексту [Энциклопедический… 1983: 391]. Відтак 
актуальний наразі й виражальний аспект, пов’язаний із природою 
функціонування, де всі вони, в неперебутній взаємній дотичності, вступають 
у так звані відношення, з неодмінною кольоровою цілісністю 
[Энциклопедический… 1983: 392]. За її аналогією стає обов’язковим 
синтезування образності, та змістовності, суміжних альтернативних 
відтінкових домінант екфрази, зумовлених їхнім формальним зведенням у 
кордонах поетики сценічного костюму Ліни. У розширенні діапазону 
кольорових систем, позначеного явленим в арт-екфразисі роману «Сад у 
Венеції» опозитивним червоно-пастельним суположенням, у даному 
фрагменті екфрази, між тим, очевидно вимальовується контрастний червоно-
чорний стрій зі змінними пропорціями активності цих кольорів у реальності 
події. Варто відзначити очікувану позбавленість зображення можливого, але 
наразі абсолютно неефективного сектора механічного з’єднання цих кольорів 
із його наступним поглинанням утвореною в результаті чорною секцією, що 
повноцінно представлена в домінантній позиції палітрою опису. Натомість 
виразно виокремлюється поле ситуативно-умовного оптичного єднання 
чорного та червоного акцентів, у якому з’являється зовсім інший, відмінний 
від механічного [Энциклопедический… 1983: 392] результат із чергуванням і 
комбінуванням, у тому числі й значеннєвим, де формується основне 
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навантаження даної екфрази. Змалювання ж концерту у вигляді розбудованої 
контрастом цієї кольорової гри за наявності компонента з біполярним 
змістом набуває симптоматичності. Формальна й смислова сполука, 
оздоблена подвоєною протиставністю – в іманентній природі кольору й у 
відносинах, де вона перебуває, – увиразнює в образному просторі артистки 
описаного концерту примноження ускладненої суперечливості характеру, що 
робить зрозумілою і вмотивованою неоднозначність її подоби. 

Для щонайосяжнішого висвітлення внутрішнього сенсу цієї сполуки 
кольорів видається актуальним міркування неодноразово згаданого в романі 
у різних локальних контекстах [Проданович 2009: 40–43] всесвітньовідомого 
майстра В. Кандинського щодо гіпотетичного потенціалу єдності цих 
кольорових варіантів. «Червоне, – пише митець, – впливає <…> немов 
життєва, жива, неспокійна барва, <…> яка демонструє ноту майже 
планомірної надзвичайної сили. У цьому кипінні й паланні <…> виявляється 
своєрідна мужня зрілість. Світло-тепло-червоне <…> збуджує відчуття 
енергії, устремлінь, рішучості, радості, тріумфу <…> Його поглиблення за 
участю чорного небезпечне, оскільки мертве чорне легко гасить полум’яність 
і надто просто може виникнути тупе, жорстке, малоздатне до прогресу – 
коричневе» [Кандинский 2016]. У цьому колористичному зрізі 
вимальовується своєрідна дуальна смислова формула компенсованості. У її 
виваженні демонструється схильність характеру героїні до такої зміни в 
ньому маркованих потужним творчим потенціалом рис позитивного-
негативного і явленого-неявленого, з якою, за умови уникнення свідомої 
роботи над збагаченням власної духовності, формуються ознаки відвертого 
конфліктного антагонізму з увиразненим у ньому амбівалентним етичним 
спрямуванням світогляду. І, зрештою, в образі Ліни оформлюються й 
активізуються риси, які вказують на перевагу «розпаду причинно-
наслідкових зв’язків» та прагнення до «шляхів крізь небезпечні зони» 
[Проданович 2009: 31], що в інших ситуаціях фабульного майбутнього 
співачки в художній реальності роману виявляються трагічними і для її 
видатних творчих даних, і, власне, для самого життя.    

В актуалізованій наразі виражальності кольору стає суттєвою і лінія іншого 
порядку, якою в очевидній інтенсивності й насиченості змальованих барв, і 
особливо червоної, за правилами живопису [Энциклопедический… 1983: 392], 
окреслюється просторова властивість «теплих» кольорів наближати 
маркований ними об’єкт до позиції спостерігача на ту відстань, що забезпечує 
максимальну деталізацію і, відтак, повну вичерпність, достовірність, 
переконливість рис у зображенні й, відповідно, у пов’язаному з ним образі.      

У такій композиційній організації сценографії Ліна не просто з’являється 
на першому плані, а й занурюється у площину сцени, стає її органічним 
невід’ємним компонентом, коли, завдяки заданому в екфразі використанню 
маркованих характерологічними рисами кольору та дії, художньому 
реагуванню на ситуацію, весь сценографічний комплекс стає очевидною 
просторовою інсталяцією її особистості. У проекції її значення, 
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продукованого в даному фрагменті опису зорового образу, на увиразненому 
творчому етапі, який з ретроспективної позиції пізніших сюжетних подій 
визнаватиметься коротким, але інтенсивним мистецьким публічним 
«зенітом» співачки з групою «Zenith FC» [Проданович 2009: 95], 
оприявнюється очевидне інтенсифікування емоційності з концентрацією 
ознак гіпотетичної небезпечної зневаги до етичних норм, попри накреслений 
у її характері помітний позитивний потенціал. Саме таким залишається 
екфрастичний вимір морфології тієї контрарності, що входить до природи 
«куліс безперервної екзальтації» [Ibid.: 93] Ліни. У цьому форматі її амплуа 
змінюється наближенням до згаданої Г. Кларом моделі з надзвичайно 
виразною апокаліптичною рисою образу, де містичне, небезпечне начало 
сполучується з «величною розкішшю», висока напруга духу – з передчуттям 
гіпотетичної загибелі [Клар], що вочевидь аналогізується з тенденціями 
розвитку Ліниного образу.            

Таким чином, на відміну від явленої в романі практики колажного 
інтермедійного комплексу, в даній емпіричній ситуації «Саду у Венеції» тип 
композиційно-смислового відношення вибудовується не на комбінаторному, 
а на зіставному принципі єднання з увиразненням динаміки смислових 
модуляцій у триєдиний художній ансамбль. У формальному плані його 
реалізують повні прямі цілісні неміметичні – первинна монологічна і 
вторинна діалогічна – компоненти зведеного тлумачного екфразису з 
умовною атрибутивністю та включенням нульового міметичного 
монологічного опису музичного явища.          

Жанровий характер явлених референтів і, денотативних для описаних 
творів, змодельованих комплексів стійких типових специфічних ознак форми 
і змісту, визначальних для матричного орієнтира, позначається 
синтетичною природою та програмним потенціалом поетики концертного 
мистецтва, організує художню систему образів зображених артефактів. У ній 
декларативно домінують виражальні засоби, продуковані у сфері 
змістовності жанротворчих рис зі сфери музичної творчості та сценографії в 
їх різних функціональних, статусних і семантичних аспектах. У їхньому 
змалюванні відтак, активується розмаїття знакових систем, де створюється 
цікава художня амальгама виражальності в первинній екфразі – музики, 
вокальної майстерності, у вторинній – колористики та сценічної дії, де 
звукова і кольорова партії передаються в унісон, із суголосним семантичним 
ефектом, що в комплексі реалізує потужну смислову поліфонію, ефективну в 
увиразненні й розбудові цілісного художнього образу. Єдинозвуччям даної 
поліфонії увиразнюється й наголошується основна тема, до якої інтегрується 
весь значеннєвий комплекс сценічно-концертного екфразису, з відповідним 
цій темі розподіленням генерованих його образністю смислових коливань. В 
єдиній типології обох концертних вистав, себто варіантів ключових моментів 
творчої самопрезентації, реалізована ними динаміка змін емоційно-
поведінкової лінії героїні, у суцільній смисловій перспективі відображає 
траєкторію формування й перевтілення рис характеру, підпорядкованих 
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логіці та сутності трансформації особистості, відтвореної образом Ліни. У 
ньому відчуття привабливості розвинулося в усвідомлення краси, а 
виплекана досвідом музичної школи обдарованість – у досконалість, де 
водночас оприявилися ознаки перетворення колишньої непередбачуваності 
на трагічну амбівалентність, сформовану посиленням прихованих 
деструктивних рис, коли загрозлива енергія стає потенційною небезпекою, 
здатною знівелювати талант і зруйнувати особистість.  

Виважений екфрастичним комплексом алгоритм прочитання розгорнутих 
у ньому концертів одного виконавця остаточно добудовується масштабнішим 
узагальненням явлених описом кожного з концертів зведених смислових 
акцентів. У результаті з’являється змога типізувати забарвлений ними 
магістральний образ і посилити його цілісність у форматі триномної 
конструкції, та синкретичність єдиного плану складної моделі сценічно-
концертного екфразису. У значеннєвому підсумку оприявлених 
екфрастичним триптихом рис творчої індивідуальності Ліни каталізується 
психологізація її образу. Його семантичний контент збагачується виразним 
розвитком неординарної здібності та амбітності відповідно до вибору 
ціннісних орієнтирів, які, у комбінації з належною моральною і душевною 
стійкістю, здатні привести її до помітних звершень, а за відсутності цих 
якостей – можуть наблизити до трагедії особистості. Отже, даними 
смисловими домінантами маркуються розширені кордони, підсумовані 
мотивом переходу свободи творчого самовираження в неспинне зростання 
негативної екзальтації характеру обдарованої особистості через болісну 
втрату нею переваги морально-етичних пріоритетів. Утворене семантичною 
наповненістю даного мотиву загальне озвучання образу, зі свого боку, 
принципово деталізує екзистенційну вісь роману М. Продановича. 
   
 

5.2.2.3. Художній потенціал синтетичних видовищних мистецтв у 
просторі екфразису 

  
 

Важливий приклад формальної своєрідності та смислової насиченості 
екфрастичного виміру інтермедійної емпірики в сербському романі початку 
третього тисячоліття спостерігається в художньому досвіді твору «Сад у 
Венеції» у зв’язку зі своєрідною текстовою візуалізацією творів синтетичних 
видовищних мистецтв. Із актуального для них дискурсу видів образотворення 
домінантну позицію в романі обіймає опис так званого «альтернативного 
театру» [Проданович 2009: 54], яким значно урізноманітнюється жанровий 
репертуар просторово-часових видовищних мистецтв, репрезентованих в 
інтермедійному форматі роману М. Продановича.  

З-поміж постульованого в дослідженні арсеналу типових формальних 
принципів опису в даному екфразисі на виражальному підґрунті переважних 
для роману рис прямого монологічного первинного типу розбудовується 
прецедент своєрідної комбінації із нульовими атрибутованими міметичними 
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компонентами очевидного повного зведеного екфразису, укладеного умовно 
атрибутованими і, попри очевидну жанрову маркованість, все ж 
позбавленими реального історичного референта, а відтак, неміметичними 
описами, організованими, натомість, за характерною для письменницької 
манери М. Продановича ефективністю денотативного для описаних творів, 
індивідуального авторського варіанта конфігурації типових ознак 
орієнтовної жанрової моделі.  

Принципового значення наразі набуває реалізація принципу зведеності в 
даному екфразисі. Понятійно передбачена [Яценко 2011] збірна формальна 
конфігурація матеріалу вибудовується предметним посиланням у тексті 
роману на художню практику кількох типових відокремлених у сюжетому 
перебігу багатогодинних вистав, чия виражальність, між тим, позбавлена 
конкретизації і набуває, натомість, узагальненого зображення, реалізованого 
оприявленням їхньої постановки. Очікувані виражальність і змістовність 
даного аспекту з арсеналу стійких жанрових властивостей виявляються 
показовими [Энциклопедический… 1990: 24] для жанру, чиї обриси заявлені 
в обраному письменником варіанті моделі локального денотативного 
комплексу. Адже саме цей аспект здатен помітно увиразнити постановочну 
концепцію, найсприятливішу для актуалізації видовищної вистави в 
літературному змалюванні її зорового образу, що, власне, й стає помітним у 
творі «Сад у Венеції», де смислове наповнення постановочної концепції 
екфрази симптоматично кореспондує з її сенсом у масштабах твору. У 
ситуативному художньому контексті безпосередній зміст власне постановки 
змальованого видовища, оформленої планами кількох показів, відповідно до 
синтетичного характеру жанрового орієнтира, передбаченого варіантом 
денотативної моделі, на якому заснована і переважно розбудована дана 
екфраза, конструюється усталеними типовими образотворчими ознаками 
видів мистецтва, декларованих у цьому єднанні. 

Опорний ініціальний етап описового насичення обраного артефакту 
закладається змістовністю огбразної репрезентації в реальності роману 
виконавця творчого заходу – відомої та успішної театральної трупи під 
назвою «Risk-kombo» [Проданович 2009: 53], що «складалась із двох 
акторок, чотирьох акторів», для яких «не було головних та епізодичних 
ролей», а також «кількох працівників, чия робота полягала в забезпеченні 
технічного плану вистави» [Ibid.: 54]. На знак альтернативності творчі 
амплуа виявилися наближеними до «акробатів», принаймні половина з яких 
«добре володіла технікою ковтання вогню, вивченою в мандрівних артистів і 
факірів» [Ibid.]. У зв’язку з даним образом особливого значення набуває 
зміст, переданий у полі дискретного розподілу опису. Окремі 
ізофункціональні фрагменти, що порушують його суцільність, предметно 
деталізують риси самого творчого колективу. Він же, з активністю цієї 
художньої деталі екфрази, здобуває знак «великого визнання», переконливий 
у підтвердженні його «виходу до кола найзначніших імен європейського та 
американського театру другої половини двадцятого сторіччя» [Ibid.]. 
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Магістральне формо- і смислотворення наразі, подібно до концертного 
екфразису роману «Сад у Венеції», пов’язане з образом Марселіни Девелич – 
Ліни, коханої в юнацтві протагоністом роману, Бакі, яка в художній 
реальності зображеної екфразою мистецької події відіграє не ключову, але 
принципову роль. У складі очолюваного нею музичного гурту «Zenith F.C.» 
вона разом із усіма іншими його музикантами «і репертуаром, <…> швидко 
переробленим на музику для театральних вистав» [Ibid.: 53] увійшла 
«повноправним учасником» [Ibid.: 54] до змальованого постановочного 
проекту альтернативного театру у функції «відповідальної за звукові 
параметри вистави» [Ibid.: 55].  

Ключовий смисловий поштовх формується в уточненні рамкових ознак 
образного змісту переданого екфразою мистецького явища, зосередженого на 
змалюванні саме низки вистав, чий зведений характер посилюється 
спільністю назви – «Переслідування Гулівера і його перевдягання» або 
«Heliogabal 1984» [Ibid.: 53]. Збірний принцип у даному випадку відіграє 
значну роль у зв’язку з його ефективністю у відображенні ідеї постановки 
розвиненої в мистецьку ідеологію, співзвучну характерам кожного із її 
учасників, а, відтак, репрезентативну для їхнього потрактування, де 
відбувається смислотворення і позначаються семантичні межі екфрази.         

У художній основі екфрази набуває логічного підґрунтя й особливої 
актуальності оцінне зауваження оповідача, ніби «нарешті збулась мрія 
Марселіни стати частиною театрального проекту» [Ibid.: 54]. У прочитанні його 
задуму відповідний йому смисл відображається в сутності прагнень героїні, а 
квінтесенція змісту, якою вважається передана концепція зображеного в екфразі 
постановки мистецького заходу, аналогізується із втіленими героїнею 
особистісними рисами. На даному етапі потребує зауваження функція цього 
образного постулату в узгодженні синтагматичної взаємодії екфрастичного 
матеріалу. Своєю значеннєвою домінантою тлумачний підсумок зрушує та 
організує загальний принцип смислового керування в кордонах даного 
екфрастичного поля. Його результат набуває симетрії щодо смислового 
потенціалу самого образу героїні в зображеному просторі синтетичних 
видовищних мистецтв. Увиразнена скерованість екфрази кореспондує з  
цілісним змістом вираженого в романі візуального образу, яким орієнтуються й 
систематизуються всі продуковані ключовими складовими цього образу 
іманентні значеннєві лінії, що, своєю чергою, виводяться до його загального 
цілісного смислового виміру. У такому співвідношенні та взаємному 
узгодженні частин цілого зберігає свою доцільність деталізоване відповідно до 
специфіки неміметичної екфрази її осмислення, яким мотивується ситуативне 
виокремлення оприявленої описом виражальності та значень жанротворчих рис 
оформленого описом твору мистецтва й усталених історико-культурним 
модусом орієнтовного жанрового аналога, передбаченого його денотатом. 
Трансльовані у сфері екфрази, ці значення формують, а також, безумовно, 
увиразнюють її сумарне семантичне наповнення. Зрештою, за погодженим 
потрактуванням принципу структурної та смислової організації, образність 
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жанротворчих компонентів змісту, актуальних для постановочного аспекту 
зображеного театрального заходу, в передбаченому комплексному єднанні їхніх 
значень та утвореному ними суцільному смисловому потенціалі й формується 
ідейно-образна концепція постановки. Вона, власне, спрямуванням до 
пріоритетів героїні й суміщенням із їхніми пріоритетними значеннями в полі 
екфрази, поза ним набуває симптоматичної потужності в позначенні вагомої 
риси втіленої її образом особистості.   

Виражальна канва екфразису альтернативного театру позначається й 
наснажується образним потенціалом багатопланового видовищного 
феномена сценографії, основоположної для постановок усіх типів даного 
мистецького напряму і денотативно значущої для змальованої моделі. Зміст 
її оприявленого в даному описі декораційного компонента набуває 
позбавленого обмежень конструкцією театру суто просторового характеру, 
переданого з широтою, в якій вона «розтікалась на площах і вулицях, <…> 
Гулівера, відповідно до задуму, грала ізольована багатоповерхівка», а в 
одному приморському містечку довелося навіть опановувати середньовічну 
вежу з годинником, оскільки місцева католицька єпархія відмовилася надати 
єдину з усього урбаністичного ландшафту придатну для виступу дзвіницю 
кафедрального собору [Ibid.: 54]. За театрознавчою традицією 
[Энциклопедический… 1990: 341], просторовий тип декорації наділяється 
вагомим сенсом, підпорядкованим поглибленню горизонтальної та 
вертикальної перспективи подієвості вистави, а також несе в собі 
символізоване цим сенсом суттєве значення, в якому декларується 
розсунення горизонтів у осягненні передбаченого виставою матеріалу і його 
відповідна смислова багатогранність.   

Своєю чергою, художньою потужністю згаданих деталей виражається 
драматургія змальованого мистецького видовища, організаційна для 
жанрової природи, позначеної в його денотативній моделі. Її альтернативну, 
за визначенням, основу закладає в екфразі образність «вуличного спектаклю 
з великою кількістю вогню, криків, акробатичних номерів» [Проданович 
2009: 53]. Оповідач не вважає недоречною і згадку про цирк, оскільки до 
сценарію дійства включено «багато елементів, які зустрічаються під 
строкатими шатрами,… комічні елементи» [Ibid.: 54], до того ж «найбільша 
частина репертуару виконувалась високо над головами зібраної публіки» 
[Ibid.]. Трюковою серцевиною цього виду мистецтва, безмежною за впливом 
на емоції, традиційно прокламується примат специфічної, надмірної 
складності виконання [Энциклопедический… 1990: 383]. Генерованим 
значенням, яке кореспондує з промовистою назвою вистави, постулюється 
релевантна для вихідної платформи концепції постановки, насичена 
резонансним транслюванням семантика ризику. 

Між тим в екфрастичному полі цей зміст набуває значної деталізації. Йому 
підпорядковується інтегрування до образності постановки альтернативного 
театру певного ефективного матеріалу, оформленого двома нульовими 
міметичними атрибутованими екфразами. Їх репрезентують ті реалії 
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словесного тексту, пов’язані з окресленням драматургії постановки, якими 
вона ототожнюється зі спробою «поєднання Арто і Орвела», чия відома 
антиутопія, за волею автора роману, одночасно з виставою «Heliogabal 1984» 
демонструвалася у прем’єрному показі [Ibid.: 53]. Її змістовність має 
адаптуватися до образного простору екфрази за обумовленим у її тексті 
принципом декларованого М. Продановичем «синтезу» [Ibid.]. Одне з 
включень вочевидь співвідносне з художньо-зображальним явищем 
крюотичного театру, прокламованого театральною системою французького 
театрознавця і драматурга ХХ сторіччя Антонена Арто. Концепція даної 
системи, що, за переконанням митця, вела до очищення та істини, повністю 
розкрилася низкою публіцистичних текстів, однак заздалегідь анонсувалася в 
його романі «Геліогабал, або Коронований анархіст», присвяченому 
державному діячеві давньогрецької доби, відомому своєю жорстокістю й 
запереченням норм моралі. Посилання на цей текст закладене в аналогії його 
назви з найменуванням постановки, зображеної екфразою «Саду у Венеції». 
Відтак, з’являється подвійне, себто наголошене, маркування екфрастичної 
актуалізації змісту оприявленої системи театрального мистецтва. І його 
смислова лінія безперечно нарощується у вимірах екфрази. З-поміж усталених 
знакових характеристик цього історико-культурного артефакту 
[Мамардашвили 1992] співмірними із системою значеннєвих координат даної 
екфрастичної конфігурації видається наголошене в театральних поглядах Арто 
заперечення театру в його традиційному розумінні й (шляхом протиставленої 
йому руйнації загальноприйнятих форм) декларування прагнень до 
універсального відображення пограничного стану, із неодмінною 
переживальною активністю акторів та споглядальною співучастю публіки. Це 
значення референта, безперечно, вказує на актуальний для екфрази модус 
ризику, в якому перенос ірраціональності всієї концепції в значеннєвий 
матеріал потребує акцентування в цьому модусі нюансу відсутності 
раціонального виправдання втілених прагнень.  

Водночас особливої уваги потребує ситуативна актуалізація категорії 
жорстокості й адаптований для крюотичної постановки підхід до її рецепції, 
безпосередньо співвіднесений із свідомим підкоренням особистості певним 
необхідностям, зумовленим творенням пограничних для людини обставин. У 
такому розумінні жорстокість стає емоційною основою ризику й відтак – 
передумовою його індивідуального прийняття. Зміст наведеної позиції, 
притаманної візуальному образу програми Арто, інтегрується до простору 
словесного вираження альтернативного театру «Саду у Венеції». У такій 
екфрастичній актуалізації категорії ризику, з її очевидним дублюванням, 
відтак, прирощується її значення. У ньому припускається гама особистісних 
рис адептів згаданого театрального методу, до яких у реальності роману 
належить і його дійова особа, Ліна, що веде до додаткового 
опосередкованого маркування жорстокості поміж типових вихідних 
компонентів її образу. Дане значення сприятливе для припущення у 
зворотному зв’язку безперечної першопочаткової схильності до 
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невиправданого ризику, здатної утворити мотиваційну основу інших 
увиразнених значень і, таким чином, урівноважити загальний смисловий 
результат екфразису синтетичних видовищних мистецтв.      

Інша екфраза спрямовується до референтної актуалізації знакового явища 
кінематографічного дискурсу, яким була визнана екранізація роману-
антиутопії Джорджа Орвела «1984». Постульоване в кінокритиці прочитання 
її змісту зосереджується на ідеї про долю людини, яка відчайдушно 
наважилася на ризиковане протистояння і зазнала в ньому особистої поразки. 
Екфрастичний аналог втіленого осмислення поняття ризику зростає в 
семантику небезпечного нехтування граничністю можливостей людини, 
якою розширюються межі розуміння ірраціональності в полі ризикованості, 
втіленої суміжним для даної екфрази описом експериментальної вистави.  

Художній зміст даного екфрастичного включення розвивається в 
суміщенні й перегуку зі сполученими з ним, явленими у зведеному екфразисі 
альтернативного театру рисами мізансцени, жанротворчої для 
візуалізованого ними образу. У змалюванні постановки «Heliogabal 1984» 
вони зображаються в розташуванні та діях її учасників-акторів, які мають 
«подібно до павуків снувати в невидимій системі напнутих линв, ковзати 
вниз, перестрибувати з трапеції на трапецію» [Проданович 2009: 54] із 
неодмінною «біганиною по натягнутому дроті» [Ibid.: 53]. Ці риси 
мізансцени відіграють наразі організаційну роль. Оприявленим ними 
задумом подієвого змісту, де інтенсифікується та гранична активність, що 
втілює категорію ризику, зрештою, укладається малюнок описаної 
М. Продановичем вистави. ЇЇ сукупний значеннєвий потенціал 
підсумовується в тлумачно-рецептивному форматі екфрази узагальненням 
персонажем основної теми постановки, якою «безумовно, було 
випробовування меж людського тіла» [Ibid.: 54]. 

Семантикою ірраціональності реалізується посутня корекція 
конотаційного плану поняття ризику. З нею далі в екфрастичному просторі 
реакція семіозису розвивається в напрямі, позначеному оповідачевим 
коментарем тієї особливості постановки, що з усієї сукупності характерних 
рис акцентує властиву їй випробовувальну ризикованість та оприявнює її 
«інтенсивно руйнівною» [Ibid.: 53]. 

У наголошеній позиції змісту постановки зображеного театрального 
видовища подається сценічний костюм, притаманний сценографії і 
конструктивний для жанрового орієнтира денотативної моделі загалом. 
Його характерні риси оприявнюються маркуванням «на мінімізованому одязі» 
«численних застібок і кілець» [Ibid.: 54], у яких прочитується значення 
необхідного убезпечення від імовірного трагічного перевершення межі 
фізичних здібностей акторів. Слід вважати принциповим своєрідне ініціальне 
рефлекторне спрямування до конотації ризику й цього компонента екфрази. 
Між тим задум, який несе дана художня деталь, остаточно оформлюється поза 
кордонами її образного матеріалу, де він позбавлений потрібного 
масштабування. Наповнення помітної смислової лакуни, натомість, 
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компенсується виражальністю чергового неізоморфного екфрастичного 
включення. Йому властиві нульовий, міметичний, атрибутований принципи 
опису референта, який також відрізняється від параметрів домінантного, 
екфрастичного матеріалу. Природа носія зображення наразі передається 
змістом образного обігрування реалій словесного тексту – костюмів акторів, 
їхніх «флюоресцентних декоративних аплікацій», схожих на ті, що були 
поширені в «Марвелівських стріпах» [Ibid.]. Семантичної потужності надає 
матеріалу даної екфрази актуалізований концептуальний потенціал мистецтва 
так званих графічних оповідей. Він спрямовується до творчої візуальної 
парадигми всесвітньовідомого адепта його еволюціонування на сучасному 
етапі – компанії «Марвел комікс» і до втілених нею тематичних задумів та 
художньої ідеології. У канонічному для цього жанрового напряму прагненні до 
спрощення подачі, мотивованого зручністю ідентифікації [Рихло 2001: 265–
266], авторською практикою лідера індустрії коміксів був удосконалений 
діапазон знакової схематизації змісту візуальної дії [МакКлауд]. В арсеналі 
сенсів такої схематизації плідним для увиразнення змістовності даного аспекту 
екфрази стає акцентування показової наочності. У її проекції трансльована в 
просторі екфрази конотація потенційної небезпеки, співвіднесеної з категорією 
ризику, набуває демонстративної емблематичності.   

Функціонування цього значення, зі свого боку, має принципову 
ситуативну особливість. З опорою на заданий в екфразі конотаційний 
контекст ним утворюється позиція, з якої дотична до нього семантика 
небезпечної ризикованості набуває символічного характеру, що робить її 
придатною для позначення концептуального узагальнення власне постановки, 
а також для інших контекстів і суцільного екфрастичного простору, і твору 
загалом. Себто, припустиме, зрозуміле й ефективне вирізнення подальшого 
образного мультиплікування категорії ризику, актуалізованої в образному 
матеріалі альтернативного театру, а також її матрична екстраполяція в 
широкому дискурсивному плані роману, здебільшого у форматі універсальної 
проекції, здатної в значеннєвих вимірах іншого образного матеріалу 
увиразнювати ізофункціональні семантичні домінанти.    

У комбінованому контексті сценічного костюму, подібно до художнього 
досвіду театрально-концертного екфразису «Саду у Венеції», оприявнюється 
образність колористики, ефективної для виражальності жанрів видовищних 
мистецтв. Барви, передані в описі постановки альтернативного театру, 
виявляються «інтенсивними», «флюоресцентними» [Проданович 2009: 54]. 
Відповідно, змодельовані ними значення позначають конотацію різкості й 
мотивованої нею тривоги, якою, відтак, утворюється очевидний резонанс із 
відправною смисловою позицією, декларованою категорією ризику. 

Помітного вияскравлення в екфразі набувають іще два принципові 
компоненти театральної постановки, які сприяють розкриттю смислового 
потенціалу її зображення в романі. 

Істотного значеннєвого нюансу надає постановочному аспекту 
візуалізованого образу альтернативного театру образність одного з 
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найважливіших компонентів оформлення спектаклю – сценічного освітлення. 
Його складну змістову партитуру, передану потужністю словесного 
вираження, вирізняють риси «добре продуманої» виразності, якою «досягались 
переконливі візуальні ефекти, а в кульмінації вистави темряву розпорювала 
широка вогняна арка» [Ibid.]. Створеною даним художнім потенціалом 
емоційно забарвленою атмосферою описаної вистави генерується в її образі 
семантика перманентного неспокою, знервованості, яка відповідає логіці 
конотаційної сигнатури ризику в даній екфразі [Білик 2015]. 

Формування змістового фонду екфрази завершують риси постановочної 
техніки, не позбавлені смислоутворювальної ефективності у виражальності 
сценографії, притаманній історико-культурному модусу жанрового орієнтира, 
пов’язаного з денотативною моделлю зображеного екфразою артефакту. 
Образні обшири цього зображення наповнені художніми деталями технічних 
засобів явленої в романі постановки. Поряд із линвами і трапеціями посутній 
значеннєвий ефект утворюють з’яскравлені в описі «прототипи мініатюрних 
мікрофонів другого покоління, з транслятором – останнє слово техніки», що 
зробило можливою гру голосами й «неартикульованими вигуками, 
виголошуваними протягом вистави», «однакове звучання сказаного, 
незважаючи на те, в якому кінці площі та на якій висоті перебували актори» 
[Проданович 2009: 54]. В осмисленні цих елементів змісту змальованої події, 
безумовно, не слід залишати на рецептивному маргінесі той варіант, який 
безпосередньо наголошується в тлумачному вимірі екфрази, де атракція 
виглядає «незрівнянно багатшою» [Ibid.]. Водночас, за театральним каноном, 
явлені деталі узгоджуються з ідеєю і задумом вистави [Энциклопедический… 
1990: 354] і можуть достеменно проілюструвати чергову конотаційну позицію 
з-поміж сигнатур концепції постановки зображеного видовища. Її ознаки, крім 
виразного матеріалу жанрових рис проекту «Heliogabal 1984», оприявнюються 
також оповідачевим поясненням, у якому набуває аксіоматичної заданості їхнє 
смислове спрямування до інтенсивної ескалації в ній категорії ризику, аби 
ефекти пластичної мови у постановці альтернативного театрального проекту 
«ставали ще пронизливішими» [Проданович 2009: 54] у проголошенні 
ризикованості його вистав, на яких, за узагальненими враженнями наратора, 
«найважливішим було те, що глядачі затамовували подих» [Ibid.] у передчутті 
й усвідомленні загрозливої небезпеки виконавського експерименту.    

Відтак, у підсумковому взаємосполученні комплексу жанрових ознак 
оприявленого екфразою образу витвору синтетичних видовищних мистецтв, 
опорних для актуалізації референтів, або варіанта типової художньої моделі, 
позиціонованої у статусі денотата, і координованих ними у формосмисловій 
організації опису, виокремлюються упізнавані риси зображеного ними чіткого 
режисерського малюнка. У ньому проявляє ефективність і поновлення, і 
переспів, і примноження загальної семантики ризику.   

А отже, повномасштабній актуалізації просторово-часової групи видів 
мистецтва вочевидь притаманна плідність. Формальною композиційністю 
екфрастичної образності засвідчується практика синкретичного сполучення 
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складеного комплексу, змодельованого прямим повним умовно 
атрибутованим неміметичним монологічним дискретним зведеним 
первинним тлумачним змалюванням постановки альтернативного театру, з 
актуалізацією неодноразового прямого нульового міметичного 
атрибутованого монологічного первинного дескриптивного посилання на 
явища театрального, кіно- і коміксового мистецтва. В екстрагованому зі 
змісту екфразису суцільному значеннєвому потенціалі постановочного 
аспекту спільного видовищного проекту синтетичних видовищних мистецтв, 
гармонізованому ефективністю нульових включень, вичленовується 
парадигма конотаційних варіантів прочитання категорії ризику. Їхнім 
комплексом позначається сумарний смисловий ареал, де ця категорія досягає 
концептуального рівня. Її відповідною загальному смисловому керуванню 
екстраполяцією у синхронізований з описом мистецької події, художній 
простір учасниці змальованого заходу – Ліни розвивається психологізація, 
обумовлена закладеними в ньому рисами жорстокості, семантично 
забарвлюється симптоматичне вираження в її образі не лише схильності, а й 
відвертого прагнення до деструктивного ризику. Ним, власне, виважується 
масштабність, достовірна для трансформації даного модусу формування 
характеру Ліни – в його етап і, відтак, позиціонує дане прагнення в сенсі 
субрівня сформованої особистості, втіленої образом Ліни.    

Ця привнесена змістом постановочної концепції опису ідейно-образна 
сутність сполучається й суміщається у масштабах твору з планом 
(відображеного в структурі роману поза екфрастичним простором) 
емоційного фіналу творчих пошуків героїні, висвітлених участю в постановці 
альтернативного театру. Вона, нерозважливо опинившись у ролі фатальної 
жінки, спричинила «гостру сварку» [Ibid.: 55] між членами театральної 
трупи, яка фактично призвела до руйнування двох проектів. Дійшло до 
розкомплектування музичного гурту самої Ліни «Zenith F.C.» і до розпаду 
«Risk-kombo», один із керівників якої, Лінин новий симпатик, невдовзі 
зірвався під час виступу й загинув на бруківці Севільї [Ibid.]. У смисловій 
конфігурації оприявнюється логіка подальшого розвитку в художній 
дійсності твору характеру героїні, виплеканого на (увиразненій ефективністю 
цієї екфрази) притаманній йому неконтрольованій руйнівній ризикованості. 

У підсумку варто відзначити резонансність даної екфрази, з якою воно 
сягає в романі змісту суттєвого сектора арт-екфразису. В оприявлених ним 
перформансах привнесений значеннєвий потенціал опису альтернативного 
театру фінішує у смисловому вимірі мотивації рішень Ліни, якими вона 
підтримала проект Нікота Сакотсарі із соколиним полюванням і 
залишилася на перегляд перформансу Дункана Велкома, де заздалегідь 
«передбачалася згода на ризик» [Ibid.: 87]. 

Таким чином, кожен із багаточленних різносполучуваних образних і 
значеннєвих комплексів, виокремлений із перспективи екфразису шляхом 
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комплексного синтезування в єдине синкретичне ціле, зокрема колажна 
конфігурація арт-екфразису, театрально-концертний ансамбль та група 
синтетичних видовищних мистецтв, на остаточному підсумковому рівні 
узагальнення співмірні продемонстрованому поетикою образотворчих робіт 
М. Продановича прецедентному художньому рішенню митця, заснованому 
на своєрідній багатовимірності. Вона, за Л. Меренік, укладається, відповідно, 
концептуально-конотаційним та оперативно-змістовим рівнями створеного 
ним художнього явища, які кореспондують із третьою площиною, іконічною 
і символічною [Меренік 2008: 114]. І для цього прийому стає очевидним його 
статусне зростання до постулату, притаманного творчому світогляду митця 
загалом. Із ним, відтак, додатково мотивується закономірна для нього 
програмна ефективність, універсальна для різних дискурсів його художньої 
практики, і безумовно для літературної творчості, на чиєму екфрастичному 
матеріалі він дістає додаткового емпіричного ілюстрування.    

У плані синтезування узагальненого багатовимірного екфрастичного 
простору «Саду у Венеції» вимальовується закономірність, за якої у 
співвіднесенні з плідністю змалювань фоторобіт, мініатюри, перформансів, 
концертів, постановки альтернативного театру, з різноманітним 
варіюванням формальних і змістових ознак творення ними літературних 
образів, де поряд із жанротворчими для них урізноманітнилася та 
поглибилася й смислова актуалізація колористичної образності, в 
екфрастичному досвіді даного роману відбувається перенос преферентної 
для Продановичевої творчої концепції очевидної жанрової та образної 
еклектики на суто літературний матеріал. Її смисловим потенціалом 
створюється прецедентна модель трансформації характеру.  

Здатність утворити такий масштабний формат узагальнення простежується 
не лише в лінеарній взаємній сполучуваності екфраз, а й у їхній взаємній 
полівалентності. Нею в інтермедійному вимірі роману утворюється 
багаторівнева смислова формула, укладена в очевидному перегуку з чіткою 
парцеляцією вподобаної Еврипідом [Гаврилов 1982] суцільної теми людини, 
що усвідомлює безперечний трагізм життєвої ситуації, але не здатна зрозуміти 
витоки цього трагізму й віднайти шляхи уникнення його згубних доленосних 
наслідків. Із її вияскравленням у фокусі загальної смислової ідентифікації 
екфрастичної продуктивності твору М. Продановича формується важливий 
досвід і смислової еклектики, де оприявнюється принциповий переконливий 
аргумент на користь етичних постулатів у розгорнутій на сторінках роману 
масштабній принциповій дискусії, яку сам письменник позначає в тексті 
концептуальними обрисами «стосунків мораль–творець» [Проданович 
2009: 40], що, своєю чергою,  синтезує показову мотивацію рельєфності 
екзистенційної лінії «Саду у Венеції», а також виокремлення категорій 
моральності й гуманності з-поміж інших у парадигмі етики у статусі 
критеріїв осмислення феномена мистецтва.  
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5.2.2.4. Смислотворчий резонанс одиничного нульового екфразису  
   
 
Багатоманітність екфрастичного досвіду романів М. Продановича, поряд 

із взаємним комбінуванням, засвідчена і яскравими прикладами самостійного 
лаконічного екфразису. У дискурсі поетики «Саду у Венеції» групується 
низка самостійних нульових екфраз, які не ввійшли до широких складних та 
комплексів і не виявили особливої значимості в підпорядкуванні своєї 
функціональності художнім тактикам іншого інтермедійного формату в 
статусі оперативного компонента. Але саме в такій автономній позиції вони 
набувають значної смислової ефективності та плідності. Кожною з таких 
екфраз оприявнюються риси смислового історико-культурного модусу 
певного артефакту без його конкретного змалювання, де втрачається 
актуальність його формальних якостей у зв’язку з принциповим значенням 
самої його присутності у художній реальності роману. Суголосно прийнятим 
у дослідженні ідентифікаційним категоріям і класифікаційним орієнтирам, 
кожен з-поміж даних множинних прикладів, які реалізуються у 
психологічній реальності оповідача, засвідчує риси екфразису прямого 
нульового психологічного атрибутованого міметичного типу. Із ним твір 
ефективно збагачується поліваріантним розмаїттям ознак, сформованих в 
історії культури і усталених у традиціях культурології, притаманних 
формосмисловому потенціалу реальних референтів, актуалізованих у романі 
художньою потужністю даного типу екфразису.      

Зауважимо передусім на згаданому у зв’язку з міжтекстовою активністю 
романів сербського митця, явленому ними досвіді різноспрямованого 
екфрастичного апелювання до визначних представників плеяди світових 
майстрів художньої творчості – до постатей Донателло, Мікеланджело, 
Пікассо, Кандинського, Леже, Ґодара, Трюфо [Проданович 2009: 25–46], 
неперебутних для культурної скарбниці людства. Яскрава фактурна 
вираженість загальновизнаного метакультурного змісту їхніх звершень 
безапеляційно заявляє про глибокий, варіативний значеннєвий потенціал. У 
форматі референтів нульових екфраз із називанням імен цих геніальних 
митців, безумовно, з’являється нагода відтворити незмінну традиційну 
промовисту яскравість і незмінність очевидних усталених семантичних 
векторів, заданих розмаїтим змістом їхньої творчої манери, а почасти школи 
і, безумовно, здобутків. Воднораз, для художньої субстанції «Саду у Венеції» 
значно актуальнішає їхня декларативна потужність, очевидна ефективність у 
принциповому ствердженні генетичної – мистецької основи актуалізованих 
ними змістів, сформованих в образотворчій, сценічній, кінематографічній та 
в інших споріднених сферах творчості. І кожне з низки даних образних 
звернень, марковане цією вищою ознакою, своєю глибиною, за логікою, 
здатне повноцінно й достеменно репрезентувати в художньому просторі 
роману, власне, категорію мистецтва. Неоднозначність і поліфункціональність 
кожного з даних екфрастичних звернень, крім передбаченого жанровою 
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конвенцією потенціалу, обумовлює прецедентне для роману М. Продановича 
подолання однократної лаконічності їхніх художніх результатів. Із 
реалізацією такого потенціалу згадані в різних ситуаціях художньої дійсності 
й у неоднакових смислових вимірах «Саду у Венеції» дані нульові екфрази 
набувають вагомого сенсу, пов’язаного з їхньою здатністю принципово 
розширяти значеннєвий ареал цих ситуацій, окреслювати для них аспект 
семантичної типології, ефективної для увиразнення кожного варіанта саме у 
співвідношенні з категорією мистецтва, де семантична багатогранність 
збагачується конкретизуванням відповідних принципових нюансів конотації. 

У поетиці «Саду у Венеції» помітна й екфраза, чий «жанровий» потенціал 
належить до візуального репертуару популярного друку. Його образна 
репрезентація вибудовується давніми, але добре збереженими проспектами і 
плакатами тридцять четвертої бієнале, «ілюстрованими журналами 
тридцятирічної давнини» з поясненнями в різних рекламах «переваги… 
популярних тоді технічних волокон», а також проспектами, на яких згадуються 
Мао, Че Гевара й Хо Ши Мін [Ibid.: 87]. Вони трапляються персонажам роману 
в одному зі службових приміщень венеційського палацу, залишеного 
господарями задля орендного обігу й виразно знеособленого у прилаштуванні 
для такої долі. У даній образній інстанції належить розпізнати актуалізацію не 
конкретного артефакту, а явища загалом, що зумовлює для екфрази її 
класифікаційну відповідність психологічному неатрибутованому 
неміметичному непрямому типу із посиланням на усталену денотативну 
модель мистецвта реклами, відповідну позиції безпосереднього орієнтира, яку 
наразі обіймають екземпляри рекламної продукції. Виражальність і смислове 
наповнення цих мініатюрних творчих деталей виявляються принципово 
наснаженими з огляду на особливе ставлення до них, оприявлене у творчому 
світогляді Продановича-художника. Митець широко використовує їх у 
монтажній побудові колажів, продемонстрованих комплексом «Брендополіс» 
[Мerenik 2011: 123], робота з якими, за визначенням автора, скеровується не 
ситуативною відповідністю, а концептуальною для нього значимістю, 
насиченою очевидним потенціалом у вираженні сутнісної амбівалентної 
універсальності, породженої не багатством, а редукованістю змісту, здатної 
поглинути національно-своєрідні розбіжності континентів і країн «від Аляски до 
індійських джунглів» [Розмова… 2008: 83], де реклама не втрачає своєї ваги і 
брендового обличчя, що спонукає вважати її глобальним спільним знаменником 
спрощеного універсального єднання представників різних культур, яким, по суті, 
не передбачається вираження їхніх розрізнювальних національних 
особливостей. Однак смислову вісь Продановичевого підходу Л. Меренік 
видовжує до ідеологічного пункту, де, на думку дослідниці, потрактування 
наголошеної ним універсальності у зіставленні з природою реклами доречно 
переспрямувати до кореляції із ключовою властивістю рекламної продукції 
відігравати роль своєрідного дзеркала ціннісних обріїв споживацької культури 
суспільства, яка в реально призвичаєних для неї нормативах ситуативно 
відображає всю сутність ситуації і часу рисами, співмірними Дюшановій 
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«естетиці байдужості» [Мerenik 2011: 119]. І зміст даної екфрази у полі головних 
героїв досягає таким чином не побіжної, а сутнісної фонової активності. Між 
тим, смислова спрямованість цього змісту орієнтована поза образний ареал 
персонажів, до образних адресатів із загального простору роману. 

Збагачений екстраполюванням даної авторської творчої доктрини, власне, 
й у літературній творчості, і зокрема в екфразі роману «Сад у Венеції», 
художній матеріал даного референта відіграє почасти організаційну 
формальну і смислову роль у забарвленні одного із суттєвих смислових 
аспектів локального художнього простору роману, для якого, в даному 
випадку, виявляються однаково істотними і жанрові, і змістові властивості 
цього референта. Поряд із очікуваним актуальним для роману семантичним 
увиразненням, власне, історично шанованої традиції фестивалю мистецтв, 
Венеційської бієнале, в даній екфразі домінує і смислова реалізація 
темпорального ефекту, себто подовження часової перспективи компактно 
локалізованої подієвості роману. Крім того, в образному контексті екфрази 
зміст трансльованої в ньому у значенні референта і неодноразово 
декларованої у просторі роману категорії універсальності набуває явного 
забарвлення рисами відстороненості за потреби співучасті в рішенні 
життєвої дилеми. Водночас показне наразі й посилення смислової позиції 
суто метафізичного виміру категорії універсальності. Саме ним у сполученні 
з образним матеріалом «Саду у Венеції» посилюється негативна конотація 
такої вседозволеності, на семантичному фоні якої різноманітні знакові 
досягнення її переконаних прибічників, із нарощенням увиразненої в даному 
випадку часової вертикалі, позбуваються своєї умовності лише в шарах 
дражливо яскравої друкарської фарби на визначальному для М. Продановича 
«крихкому папері»  [Проданович 2009: 87]. 

Водночас у творі «Сад у Венеції» консолідувався й інший досвід лаконічних 
екфрастичних включень, характерних відсутністю опису, компенсованою 
«канонічним» для екфразису [Яценко 2011] залученням мотивів явища сфери 
образотворчого мистецтва, коли позначається співвідносність із ним образних 
інстанцій роману. Не втрачається також і семантична доктрина даної кореляції, 
за якої передбачається неодмінна широка популярність характеристик обраного 
автором роману референта екфрази, що, зі смисловою реконструкцією даної 
образності, екстраполюється в її простір та інтегрується до її семантичних 
обрисів. Матеріал нульового психологічного атрибутованого міметичного типу 
слід, відтак, дефінітивно позиціонувати у статусі непрямої образної візуалізації 
зорового образу, максимально наближеної до фрагмента етюдного характеру із 
самостійним значенням.    

З-поміж прецедентів цієї формальної імпровізації нульового екфразису 
найприкметніший сюжетний фрагмент розбудовується спогадом Бакі про одну 
з випадкових зустрічей із коханою ним у юнацтві Марселіною Девелич на 
етапі згасання їхнього зв’язку. Образна канва цього несподіваного й 
нетривалого побачення спрямовується специфічним враженням від самої 
дівчини. Його формосмисловий епіцентр, власне, й позначається нульовим 
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екфрастичним компонентом, чий сенс, відтак, зводиться до увиразнення 
важливого аспекту образу Ліни. У переживаннях Бакі об’єктом уваги стає 
вираз її очей: «Вона нічого не сказала. Я дістав од неї лише погляд, у якому 
поєднувалося презирство і якась невизначена загроза. Так, я бачив цей погляд і 
раніше – в акторки якогось англійського телесеріалу, що відтворювала образ 
Лукреції Борджіа» [Проданович 2009: 50], – пригадує Бакі.  

Даний образний матеріал оригінально організується у вигляді наскрізної 
нелінійної біномної конструкції із симультанною подвійною актуалізацією 
єдиного референта у двох образних шарах, утворених варіюванням в екфразі 
нульового типу формальних ознак вочевидь неміметичного й неатрибутованого 
посилання до кіномистецтва, яке набуває остаточної завершеності з орієнтацією 
на образ, створений у міметичному атрибутованому апелюванні до здобутків 
живопису. І, власне, «носієм» зображення виявляється портрет, не згадуваний у 
вимірі екфрази й у її образному контексті, між тим безумовно передбачуваний, 
завдяки істотному рівню достеменності, визнаному в його фактичній історико-
культурній рецепції [Білик VII 2014]. 

Зосередження змісту екфрази на оприявленні емоційної сили погляду 
відповідає сенсу цієї екфрази, з урахуванням традиції вважати очі 
«дзеркалом» душі, безперечно, актуальну для оформлення втіленого образом 
характеру. Між тим у значеннєвому ареалі цієї метафоричної сутності 
«носія» екфрастичної активності вирізняється її подвійна функціональність, 
реалізована не лише в позначенні душевних прагнень Ліни, а й у їхньому 
посиленні формальним розшаруванням екфрази, коли в її матеріалі 
розбудовується своєрідна формосмислова система віддзеркалень, де предмет 
референції, себто виразник, здатний дзеркально відобразити душу героїні, 
кореспондує з образотворчим референтом, так само дзеркально явленим в 
екфразі, за посередництва акторської мімікрії.   

Сам емоційний порух героїні безпосередньо ототожнюється з обрисами 
виразу очей на виконаному Доссо Доссі й збереженому в Національній 
галереї Мельбурна портреті Лукреції Борджіа, визнаному низкою 
дослідників [Доссо…] єдиним прижиттєвим зображенням відомої італійки, 
де яскраво втілилися ті риси її натури, на які спирається «канонізоване» в 
культурологічному дискурсі уявлення про її історичний образ і до якого, 
переважно, подібні інші спроби втілити цей образ у творах різних видів 
мистецтва. У знаковому змісті даного зображення традиційно наголошується 
характер почуття, прихованого в її погляді, грайливому під злетом брів і 
водночас прямому та гострому в жорсткому прищулі, відтіненому загальним 
темним фоном, з емоційною інтонацією якого логічно субординується 
згадувана в документальних свідченнях [Беллончи 2003], безжальна 
безпринципність у ділових та особистих стосунках, притаманна цій знаній 
представниці політичної еліти італійських земель доби Відродження. 

Із перенесенням даних характеристик референта екфрази до художньої 
дійсності твору у сфері пов’язаного з цією екфразою образу Ліни 
посилюється семантика потенційної небезпечної вправності у маніпулюванні 
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прихильним ставленням до неї та особистими відносинами задля здійснення 
владних амбіцій, у якій промовиста симптоматика наближення героїні до 
архетипу рокової жінки, сповна відповідного більшості ситуацій життєвого 
сюжету героїні з дійсності «Саду у Венеції». 

Водночас, у диспозиції зі значеннями розрізів і зламів, притаманними 
згаданому дзеркально-оптичному ефекту, видаються доволі передбачуваними 
ситуативно мотивовані здатність і схильність до кратного множення даної якості 
в образі героїні, неспинне зростання в ньому накреслених рис, із яким так само 
збільшується й гіпотетична амплітуда його потенційної негативної конотації. 

Крім того, помітна формальна рельєфність і смислова плідність 
спостерігаються в іншій, сформованій за участі референта з дискурсу 
образотворчого мистецтва, одиничній нульовій атрибутованій міметичній 
непрямій екфразі, реалізованій в образному просторі спільного минулого 
ключових персонажів «Саду у Венеції» Бакі та Ліни. Пункт зосередження 
екфрази наразі локалізується не в закритому плані спогадів, а в 
розімкненому, розлогому монологічному зверненні до героїні, де озвучується 
мотив згадування їхніх перемог, важливих для ствердження світоглядних 
орієнтирів кожного. З огляду на маркованість художнього контексту 
екфрастичного включення, наголошується й очевидне підсумкове 
спрямування його формосмислових домінант на предметне висвітлення 
вагомого компонента з-поміж характерних рис образу не лише Бакі, а й Ліни, 
що безперечно зумовлює основу сенсу екфрази. Її побудова розгортається в 
сюжетному нарисі, де персонаж закликає подругу пригадати їхню першу 
студентську спробу серйозних досліджень, чиїм тріумфом виявилося 
інтерв’ю знайденого ними дезертира з австро-угорської армії, що свого часу 
допомагав Тристану Тцара і його товаришам у підготовці продукції «Кабаре 
Вольтер» [Проданович 2009: 95]. 

Образний матеріал роману очевидно вказує на апелювання до знаного 
мистецького проекту початку ХХ сторіччя, чиїм осередком була обрана 
цюріхська кав’ярня, перетворена групою митців-дадаїстів на легендарний 
однойменний клуб-театр, уславлений під назвою «Кабаре Вольтер». Його 
актуалізація наразі дістає подвійної мотивації згадкою і самої назви проекту, 
й імені одного з його найактивніших діячів-засновників Тристана Тцара, 
який, за працями Л. Андреєва, разом із Марселем Янко та Гансом Арпом 
ретельно плекав фахово-особистісне осмислення й віддано закликав до 
суспільного осягнення творчих звершень Модільяні, Пікассо, Марінетті, 
Кандинського [Андреев 2004] та інших представників модернізму. Примітне 
й неабияке самостійне значення подвійного маркування референта. У даному 
художньому контексті його доцільно вважати ознакою смислової плідності 
й, безумовно, посилення самого її результату. 

У змістовому наповненні актуалізованого екфразою історико-
культурного прототипу, в продовження підсумованої Л. Андреєвим 
усталеної наукової традиції [Андреев 2004], виокремлюється основоположна 
для історії «Кабаре Вольтер» ідеологема, визначена виваженням мистецтва в 
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сенсі його спрямування на попередження війни. У бойовій насназі такої 
ідеології декламовані під час зібрань завсідників «Кабаре» авангардні 
симультанні поеми та фонетичні твори, разом із графічним оформленням 
залу, декораціями сцени, костюмами й реакцією відвідувачів у комплексі 
входили до «цілісного твору мистецтва», підпорядкованого постулюванню 
мистецького «епатажу» як способу боротьби проти зла й трагедії та 
демонстрації відрази до вандалізму кривавої бійні, узагальненого, відтак, 
сенсом продуктивної для адептів дадаїзму активної творчої протидії війні, з-
поміж еволюційних прагнень суспільства, здатної єднати всіх активних 
противників окопів і баталій в осередку праобразу світового пацифістського 
руху, яким, власне, й уважалося «Кабаре Вольтер». Від увиразнених 
привілейованих домінант змісту даного референта екфрастичним простором 
роману М. Продановича, таким чином, успадковується й плідно адаптується 
значення вищості монолітного комплексу мистецтва як засобу боротьби. 

Відтак, зі смислорухом даної екфрази герої виявляються високими 
поціновувачами досвіду даного етапу історії творчості на європейських 
теренах, у семантичному вимірі їхнього спільного художнього поля, 
безперечно, оприявнюється наближене до масштабів світогляду, відмінне від 
спорадичної побіжності, ґрунтовне й глибоке, попри юнацький вік, 
зацікавлення мистецтвом, що, між тим, у смисловому резонансі екфрази 
залишається неостаточним. З ним образний простір цих героїв наповнюється 
семантикою осмислення ними мистецтва як зброї проти різних жорстоких 
загроз, де, власне, формується контрапункт траєкторії подальшого 
поляризування цієї семантики. І в даній траєкторії, відповідно до змістового 
контексту, видаються невипадковими переконливі в сюжетній долі кожного з 
персонажів спроби використати цю «зброю»: героєм – у боротьбі проти 
суспільних вад, а, натомість, Ліною – за власний добробут.     

Між тим з-поміж арсеналу нульових екфраз «Саду у Венеції» 
ефективними виявляються й прецеденти непрямих міметичних 
атрибутованих психологічних версій актуалізації референтів, що належать до 
царини музичного мистецтва.   У їхньому очевидному зв’язку зі спільним 
образним ареалом, окресленим сюжетними лініями юнацького спілкування 
ключового персонажа роману – Бакі, цими включеннями утворюється 
своєрідний лінійний трискладовий комплекс, здатний посилити смислове 
звучання кожної екфрази й увиразнити їхній спільний семантичний результат. 

Виокремлену формулу екфразису задає супозиція образу Бакі з 
персонажами, чиї фабульні лінії в загальному сюжетоскладанні твору 
хронологічно започатковуються на етапі юнацтва протагоніста і суміщення з 
якими стає доленосним у його сюжетній історії.  

Оформлення ініціального екфразису даного комплексу пов’язане з 
образним матеріалом, зосередженим на явленні суттєвої події, де рельєфно 
перетинається низка різноманітних спогадів Бакі. У їхній сув’язі випадковою 
розмовою з колишнім бас-гітаристом гурту «Zenith F.C.» Ігорем Галостіаном 
відновлюється творче минуле іншої дійової особи роману, спільного 
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товариша співрозмовників на прізвисько Ліска, або Лісицький, що разом із 
ними у складі цього музичного ансамблю був активним учасником 
«музичного життя», у підготовці до якого, ще майже дитиною, він, як 
з’ясовується, самовіддано «заплітав у волосся гітарні струни» й намагався 
копіювати акорди Джиммі Пейджа [Проданович 2009: 13]. У компонуванні 
даного образного пункту видаються переконливими риси екфрази, 
принципово пов’язаної із тим аспектом музичної творчості, чиї зображальні 
можливості вважаються музикознавцями беззаперечними і достеменними у 
відтворенні людських характерів [Энциклопедический… 1985: 178], що 
анонсує в цій ситуації роману сутнісний значеннєвий потенціал і позначає її 
сенс. Адекватна зазначеному аспекту референта, майстерність музичного 
виконання, оприявлена виразністю намагань персонажа в найдрібніших, 
навіть настроєвих і суто брендових деталях наслідувати блискучий 
професіоналізм музикантів-класиків і насамперед свого кумира, логічно 
вмотивовує неодмінне успадкування ключових смислових констант 
визнаного в історії мистецтва творчого характеру Пейджа співвідносним із 
ним екфрастично маркованим художнім полем літературного персонажа.  

З-поміж основоположних рис творчої постаті явленого у статусі 
референта легендарного гітариста-віртуоза ХХ сторіччя, успішного самоука 
Джиммі Пейджа, чия майстерність збагатила низку популярних напрямів 
рок-виконавства у світовій скарбниці музичної культури, музикознавці 
вважають визначальною його здатність обважнити сильною відточеною 
технікою магістральну ритм-секцію гри і загостренням її звучання рельєфно 
втілити в музиці характерну для її жанру всевладну рішучість і невпинність 
відваги [Коротков 1996: 161–163]. Визначена в цих значеннєвих координатах 
екфраза, зрештою, передбачає виявлення в романі семантики очевидної сили 
відданості захопленням і твердої, нездоланної переконаності в характері 
Ліски, що з’яскравлює конотацію зворушливого і наївного юнацького 
прагнення досягти вершинної майстерності в омріяній справі.  

Наступне екфрастичне вкраплення, чий референт ізоморфний аналогу з 
попередньої екфрази, позначається декотрою спільністю образного 
матеріалу. Його основний масив формується сюжетними лініями, так само 
пов’язаними з образом Лісицького. У їхньому змісті промальовується його 
перша розмова з Бакі, якою розпочалася їхня дружба, показова для 
конкретизації універсального характеротворчого плану. У згадках про це 
спілкування Бакі не оминає ключових подробиць: його «почали через 
платівки <…> тими днями я поважно носив тільки-но здобутого Лу Ріда, 
<…> а назавжди <…> його «купив», здається, тоді, коли подарував йому 
«блексабатівський» Paraniod – «плиту», з якої я, разом зі своєю компанією, 
«виріс» десь наприкінці середньої школи» [Проданович 2009: 14]. Наразі 
потребує уваги розгалуженість функцій матеріалу екфрази, достеменно 
явленій її музичним референтом, що фігурує у просторі роману, насамперед 
у своєму основному самостійному значенні того плідного підґрунтя, на 
якому змогло зміцніти довірливе, майже братерське спілкування юнаків. У 
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даній смисловій позиції посилюється змістовність оформлення екфрази, де 
укладається прецедентна для досвіду романів М. Продановича двоядерна 
структура, дефінітивно виправдана означенням у творі двох вершинних 
виконавських здобутків рок-музики ХХ сторіччя, які за своєю жанрово-
класифікаційною природою виявляються двома аспектами спільного 
музичного явища, чия концептуальна основа відтворилася в характері цих 
компонентів. Адекватний матеріалу екфрази усталений у мистецтвознавстві 
зміст референта вочевидь походить із традиційного ставлення істориків 
музики [Коротков 1996: 164], що дозволяє розпізнати в цих здобутках дві 
позначки на еволюційній шкалі єдиного комплексного рок-феномена, 
виваженої від його класики, явленої творчістю гурту «Блек сабот», до 
альтернативного й експериментального крила, започаткованого лурідовим 
«Оксамитовим підпіллям». Самі ж сутнісні віхи цього розвитку, які мають 
безперечний репрезентативний зміст, попри певну відмінність міри 
акустичної гостроти, на думку дослідників [Ibid.: 165], здатні оприявити 
втілений у музичному матеріалі апогей рис вдумливості, з’яскравлених 
прокволистою мелодійністю фрагментів композицій, опору монотонності 
складними поєднаннями мотивів та віражами гармонії, прикметами 
рішучості, ствердженої жорсткими аранжуваннями та насиченістю 
синтезаторним звучанням, і навіть авангардності, явленої експериментами зі 
звуком і значним обсягом експромтів.  

В увиразненій смисловій поліфонії екфрази наголошується та актуальна 
для розбудови спілкування героїв, закладена в музиці об’єднавча сила, чия 
сутність наснажується бунтарською норовливістю та життєстверджувальною 
силою, що симптоматично задекларована в їхніх характерах заданою в 
референті змістовністю музичного виконання, і, крім того, притаманною 
харизматичному характеру виконуваної музики, здатністю достеменно 
відобразити жвавість емоційної рухливості її прихильників. Виокремлені 
значення даного референта спрямовують зумовлений ними екфрастичний 
потенціал до творення основного конотаційного фону, забарвленого 
увиразненим у ньому неспинним прагненням Бакі й Лісицького до сміливого 
й безкомпромісного, динамічного та конструктивного творчого пошуку, 
щоправда втіленого в художній реальності з неоднаковими, здебільшого, 
полярними, результатами у подальшій сюжетній долі кожного з них. У 
розширенні потрійним суположенням загального сумарного змістового 
здобутку екфразем, зрештою, створюється семантичний резонанс, який 
збагачує єдність вищого рівня виявленням важливого пункту на смисловій 
мапі образного простору даних персонажів «Саду у Венеції».  

Суттєва образна позиція властива іншій нульовій музичній екфразі, чия 
передумова в системі сюжетної побудови твору, попри її укорінення в 
подієвому відрізку юнацтва Бакі, між тим, безпосередньо реалізувалася на 
етапі, що відповідає пізнішому періоду його життя, узгодженому з 
хронологічними вимірами моменту оповіді. Образне оформлення даного 
екфразису унаочнюється в історії становлення відносин із героїнею на ім’я 
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Дора, що в художній дійсності опинилася в колі спілкування Бакі з його 
шкільним товаришем Драґаном, оскільки виявилася його молодшою сестрою 
[Проданович 2009: 9], випадкове обірване знайомство з якою відбулося 
задовго до їхніх із Бакі справжніх спроб творити спільне сьогодення. 
Потому, в осмисленні цього зв’язку, його відправним і почасти символічним 
моментом головному героєві здається ситуація їхньої повторної зустрічі, що, 
власне, й вибудовується формосмисловим потенціалом екфраземи. Її 
образність інтегрована до вужчого контексту зроблених Бакі уточнень: 
улітку 1995 року, – відміряє він у своїх спогадах, – «порвавши з якимось 
черговим фраєром, вона опинилась із двома квитками на концерті «Роллінг 
Стоунз» у Будапешті. Й без супроводу. Я й сам не знаю, чи була тоді наша 
зустріч абсолютно випадковою <…> Під час концерту на стадіоні 
безперервно падав дощ, який не завадив прадідам рок-н-ролу довести 
виставу до кінця. Після концерту ми, промоклі до нитки, ховалися поміж 
припаркованими автобусами» [Ibid.: 5].     

Смислорух даної екфрази вочевидь скеровується притаманними її 
референту, загальновизнаними смисловими константами, позначеними 
змістовністю і створеного ансамблем музичного матеріалу, і його виконання: 
принципові окреслення цих констант виокрелюється у спостереженнях над 
жанровою природою творчості найуспішнішого в історії світового року 
відомого гурту «Роллінг Стоунз», для якого наразі визначальна (подібна до 
референтів попередніх екфраз) першопочаткова приналежність до рок-
напряму в музиці, де ним натхненно представлена романтична, елегійна і, до 
певної міри, неконвенціональна ідеологічна лінія рок-концепції, згодом 
розвинена ним же, але вже на межі стильових прагнень і можливостей рок-н-
ролу. У підсумку мистецтвознавчого досвіду К. Белса, Д. Хектор [Хектор 
1997] вирізняє смислові обрії творчих злетів цього гурту, окреслені 
музичною драматургією. Визначальними для неї варто вважати 
багатогранність ліричної емоційності мелодій, подекуди з руйнівною для 
оптимізму психоделічною напругою, довільно розріджену наполегливістю і 
впевненістю, видобутою з витончених аранжувань, із акустики вишуканих 
сольних пасажів, згущених граціозних імпровізацій і гнучких музичних 
трюків. Усю змістовність цих характерних рис музики й увібрала екфразема. 
З її наснагою транслюється семантика, сконцентрована на виразнішому 
озвученні моменту сходження та збігу інтересів Бакі та Дори. На них, 
зрештою, ґрунтується змістове ідентифікування тотожності уподобань та 
емоційних орієнтирів цього дуету, де запрограмована чуттєва та доволі 
завзята й життелюбна тональність спільного світогляду у позначених нею 
мотивах зародження взаємної симпатії, що не дисонує із семантичним 
планом її подієвого розвитку в позаекфрастичному просторі роману. 

А отже, у романі «Сад у Венеції» спільною і вочевидь інтегральною для 
емпіричних прикладів одиничного нульового екфразису виявляється 
суттєва смислова ефективність, якою кожен із них, через поповнення та 
з’яскравлення відповідних образних планів, оприявлює істотний 
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семантичний нюанс організаційних ситуацій загального художнього 
простору роману, безумовно, резонансний для пов’язаних із ними певних 
образів твору М. Продановича.  
 У підсумку не можна лишити поза увагою художній здобуток, 
обумовлений увиразненим смисловим потенціалом, у якому екфрази з 
жанрово ідентичними або спорідненими референтами сходяться у спільному 
сенсі, завдяки чому в семантичному резонансі, утвореному їхньою 
актуалізованою змістовністю, вияскравлюються тематичні аспекти 
позначених цими екфразами функціональних полів певних персонажів. 
Нульові екфрази, чиї референти належать до музичного дискурсу, 
потрапляють до сюжетної сфери протагоніста поза його спілкуванням із 
Ліною, а генетично пов’язані з образотворчим мистецтвом різного характеру 
– концентруються саме в єдиному просторі стосунків Бакі та Ліни. І в даному 
функціональному співвідношенні явлені в романі здобутки музичного 
мистецтва виявляються орієнтованими на апелювання до чуттєвості, а 
живопису – до відкритості й прагматизму. Власне, ці смислові відтінки, 
завдяки екфразису, експонуються в семантичному забарвленні даних планів 
художньої дійсності роману. Зрештою, для деталізації матеріалу цих планів 
суттєве й смислове наповнення загальних дефінітивних векторів видів 
творчої діяльності, якими музика спрямовується до часових видів мистецтва, 
а образотворча діяльність – до пластичних [Энциклопедический… 1983: 52]. 
У цій взаємозумовленій ієрархії референтів помітне принципове погодження 
виваженості для роману відповідних їм класифікаційних категорій у сенсі 
факторів смислоруху екфраз, спрямованого, відтак, до семантики 
(ви)тривалості – для музичного екфразису і варіативності, мінливості – для 
екфразису, чий «носій» зображення походить зі сфери малярства.   

У наголошеній семантичній заданості даних екфраз набуває особливої 
ваги й помітний у ній суттєвий асоціативно-психологічний вимір 
відтворених у романі стосунків із такою особистістю, яку являє образ Ліни. У 
цьому аспекті взаємини, відтак, позначаються переданими у виражальності 
мистецтва динамічними, швидкоплинними спалахами яскравості, 
різнобарв’ям буремних контрастів, а подекуди й безкомпромісністю, але 
водночас виявляються позбавленими непідвладних пензлю, актуалізованих 
екфразисом основоположних для змістовності музики [Энциклопедический… 
1985: 178] стійкої глибинності й насиченості емоційних переживань, а також 
непереборної наполегливості у прагненні досвіду, якими компенсується 
неможливе без них цілісне світобачення.      

Таким чином, одиничним нульовим екфразисом формуються вкрай важливі 
семантичні інтонації, які насичують і збагачують художню багатогранність 
образів, визначальних для смислоутворення роману «Сад у Венеції». 

Водночас досвід формосмислової активності автономних нульових 
екфраз, не інкорпорованих до комплексних конфігурацій образного 
матеріалу, позначеного рисами інших стратегій компаративістики, та 
наділених самостійним суттєвим смисловим навантаженням у масштабах 
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твору загалом, слід вирізнити в романі М. Продановича «Еліша в країні 
Святих коропів». У кожній із даних екфраз відбувається розбудова 
формосмислу на змістовому й виражальному потенціалі творів 
кіномистецтва. Дефінітивно наголошена подібність екфраз за приналежністю 
притаманних їм носіїв «зображення» до одного виду мистецтва посилюється 
властивою цим екфразам спільністю й низки інших класифікаційних рис, 
зокрема наявності референта й зазначення авторства, що засвідчує їхню 
міметичність та атрибутованість, які в даному емпіричному вимірі 
суміщаються з рисами непрямого психологічного типу.  

Подібно до музичного екфразису роману «Сад у Венеції», у 
художньому досвіді «Еліші…» так само реалізується прийом своєрідного 
«нанизування» цих екфраз, організованих спільною доцентровою образною 
сферою: у художній дійсності явлені ними реалії фігурують у спільному 
просторі постколоніальної Кравонії, далекої країни «третього світу» з 
воєнним минулим і нестабільною сучасністю, куди приїздить на гастролі 
театральний гурт «Бабалума», очолюваний головною героїнею роману 
Елішею Стормс, і де, крім неї, за трагічних обставин гинуть усі його 
учасники. Власне, в типологічно спільних – неоднозначних або 
загрозливих для героїні – ситуаціях стабільно й неухильно атмосферу подій 
пронизує посилання до декількох відомих кінострічок. 

Першою за сюжетною хронологією роману екфразою актуалізується 
референтний потенціал однієї з картин серії, присвяченої пригодам Джеймса 
Бонда, постійно трансльованої каналами кравонської телемережі [Рrodanović 
2003: 96]. Наступним в образному плані роману з’являється апелювання до 
стрічки «Минулого року в Марієнбаді», з чиєю фабулою порівнюється 
перебіг сцени зізнання перед Елішею місцевого магната Мілтона Невроза в 
убивстві одного з колег героїні [Ibid.: 137]. І дедалі складнішає зображення 
змістовності артефактів, згуртованих у романі в ситуативну комбінацію 
недистанційованим покликанням на фільм «Володар перснів» та кінопригоди 
«Індіани Джонса» в епізоді руйнівного нападу поплічників Невроза на 
монастир Гермія, де від їхнього нищівного переслідування певний час 
рятувалася Еліша, – зі змістами саме цієї комбінації героїня порівнює події, в 
епіцентрі яких вона опинилася [Ibid.: 169].  

Попри розбіжність зазначених стрічок за змістовою градієнтою 
жанрового виміру, де актуалізовані фільми розходяться, відповідно, між 
трилером, філософсько-фантастичним епосом та історичною фантастикою, 
натомість подієвий критерій жанру референтів консолідує їх за наявністю в 
кожному пригодницької лінії.  

Показовість і системність спільних ознак видається логічною директивою 
для поєднання цих нульових екфраз у самостійний зведений чотиричленний 
комплекс, у якому всі формосмислові нюанси референтів потрапляють у 
проекцію спільної для всіх жанрової якості кіноматеріалу. За даних обставин 
стають визначальними обумовлені цим жанром ідейно-смислові домінанти, 
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притаманні кінострічкам незалежно від специфіки безпосереднього 
подієвого наповнення кожної з них, реалізовані змістовністю специфічних 
виражальних засобів, універсальних для цього виду мистецтва. Співмірними 
й адекватними Продановичевому творчому досвіду видаються загальні 
змістові потужності підкресленого Г. Клочеком у спектрі кінопоетики 
монтажного способу єднання часу, місця та простору [Клочек 2016: 30–31], 
які, за підсумком напрацювань дослідника, ведуть до такого типу 
узагальнення, де в одному моменті синкретично відбивається 
багатогранність, глибинність осяжного процесу, стиснутого до 
«мікрокосмосу» кадру. Себто дане узагальнення охоплює і наголошені 
І. Заярною, дотичні до функціональних обріїв літературної поетики такі 
принципи кіномистецтва, як перспектива і рух із урахуванням його динаміки 
[Заярна 2012: 33], що вважаються репрезентативними для смислового 
навантаження кінотворів. Під цим кутом зору апелювання до назви  
кінострічки актуалізує позначений нею інтегральний вимір змістового охвату 
розлогого ареалу певної дійсності зі своєю «звуженою» типологією подій. За 
спостереженнями кінознавців [Кудрявцев], у «Пригодах Джеймса Бонда» 
вивершується фокусне оприявлення долі людини в численних 
найвигадливіших жорстоких випробуваннях, у кінотворі «Минулого року в 
Марієнбаді» представлена модель дивного світу, де все відносно, все існує в 
невідомій системі координат зі зсунутим розумінням простору та часу, де все 
здається примарним, нереальним, подібним до кошмарної галюцінації, 
відображенням відображень або сном уві сні. У «Володарі перснів» 
сублімується містичний Апокаліпсис, зрушений наступальною агресивністю 
влади, розтлінної за своєю природою, а в «Пригодах Індіани Джонса» 
відтворена жахлива паталогічно бузувірська нищівна загроза безпеці 
людства. Змістовою наснаженістю кінопоетики референтів зведених 
нульових кіноекфраз у доцентровій для них образній сфері роману 
транслюється істотний семантичний підсумок квінтесенції дійсності, 
зосередженої у згаданих витворах кіномистецтва, різнобічної, проникної, 
концентрованої до концептуального формату, однак водночас місткої і 
насиченої, еквівалентної притаманному стрічкам динамізму, пограничній 
гостроті напруженості та апокаліптичної небезпеки. 

І в екфрастичному оприявленні стрічок варто розпізнати своєрідний 
кінематографічний код, який відкриває у заданому в романі напрямі загального 
смислового керування рельєфність генерального фактора спільного 
семантичного потенціалу, консолідованого і координованого у вимірах 
постколоніального простору  лейтмотивом невідступних нищівних загроз. 

Таким чином, піктуральна референція, реалізована на матеріалі дискурсу 
кінематографії і побудована на конкретизації в образному матеріалі 
«Еліші…» назв знакових кінострічок, урізноманітнює досвід моделювання в 
романах М. Продановича опису в формальних координатах непрямого 
міметичного атрибутованого психологічного комплексу. У даній 
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конфігурації слід розпізнати – узагальнену на дефінітивному рівні кордонами 
зведеності екфрази – окрему систему, де нульові кіноекфрази ефективно 
фігурують як допоміжний модус семантичного забарвлення вирішальних 
фрагментів подієвої канви роману вияскравленням загрозливості та 
небезпеки у зосередженому в хронотопі Кравонії постколоніальному світі й, 
зрештою, принципового позначення даних рис у масштабах роману.  

А отже, в романах М. Продановича стає помітною сутнісна активність 
класичного рафінованого одиничного нульового екфразису, розбудованого 
формальними рисами психологічного атрибутованого міметичного 
прямого, а також психологічного неатрибутованого неміметичного 
непрямого типу. Подібно до явлених у романі «Сад у Венеції» інших 
авторських версій описів візуальних образів і мистецьких здобутків, у 
досвіді даного варіанта також помітна суттєва своєрідність, що 
простежується в його ситуативній схильності до творення суположень 
бінарного нелінійного і трискладового лінійного характеру із двоядерною 
структурою референта, а також зведених конфігурацій. 

Значеннєва ефективність даного діапазону конфігурацій формальних рис 
посилюється і збагачується у вимірі змістових принципів опису, де 
актуалізуються потенціали творів популярної друкованої продукції: 
рекламних плакатів, кіномистецтва, живопису, а також музики, з арсеналу 
якої виявилося привілейованим музичне виконавство, чия природа, за 
визначенням, має значну виражальну потужність і різноспрямоване смислове 
наповнення. Водночас виокремлені у творах імпровізації із одиничним 
нульовим екфразисом демонструють спільну для всіх принципову активність 
у дискурсивних зв’язках із матеріалом роману, де викликаний смисловий 
резонанс кожної з екфраз принципово збагачує змістовий план 
вияскравленням суттєвих атрибутів ключових образів і семантичну сферу –
конотативного амплітудою емоційного контексту вирішальних подій 
художньої реальності творів. 

Сукупна екфрастична поетика творів М. Продановича виявляє важливу 
суцільну системну особливість, що спостерігається й у кінцевому результаті, 
де – за правилом програмної для сербського постмодернізму поетикальної 
концепції Борхесової «Вавилонської бібліотеки» з безліччю книг, втіленою 
ними безліччю сенсів і безліччю їх взаємних комбінацій в єдиному цілому, 
яке, попри все, має сенс [Merenik 2011: 12] – у романах М. Продановича 
кожен екфрастично ангажований ефективний продукт демонструє 
придатність до самостійного каталізування конотативно визначеної 
семантики, а також до смислового сполучення з іншими ізоморфними 
семантемами. У комплексі – не спорадично, а системно кооптується до 
фундаментальних компонентів його змісту, рельєфно відображається в 
основному мотиві та ідеї, концентрує на собі акценти кульмінаційних 
смислових та змістових планів. 
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5.3.    Романи М. Продановича у перспективі інтермедіальності 
 
 

5.3.1. Інтермедіальність: методологічна стратифікація в координатах 
форми і смислу 

  
 

 Суттєва художня ефективність в інтермедійному прояві 
інтердискурсивності притаманна інтермедіальному формату, розбудованому 
взаємодією різних знакових систем і закодованого ними змісту, переважно – 
літератури та інших мистецтв з наголошеним Т. Бовсунівською акцентом на 
знаково-смисловій відповідності зіставлень [Бовсунівська 2013: 13]. 

Принцип досягнення плідності інтермедіальності наразі виводиться від 
здатності поетики оприявнювати зокрема зазначену М. Наєнком екранність 
або театральність літератури [Наєнко 2016: 14], а також наголошену 
О. Тимашковим музичність прози [Тимашков], де, наприклад, виражальні 
засоби нелітературного виду мистецтва організують простір літературного 
твору таким чином, аби (на відміну від опису) створити образ із 
використанням рис, питомих для іншого виду мистецтва й за компонентним 
принципом генерувати, або увиразнити його зміст. Дана теза концептуально 
узгоджується з позиціями, явленими й у працях Д. Берестовської та В. Шевчук 
[Берестовська 2010], У. Вайсштайна [Вайсштайн 2009], О. Романової 
[Романова 2012], Н. Тішуніної [Тишунина 2001], А. Флакера [Флакер 2008] та 
окремих російських науковців початку ХХІ сторіччя [Алгебра… 2010]. 

Задля увиразнення механізму реалізації стратегії компаративістики на 
такому матеріалі, принципово важливою стає розглянута Д. Бахманн-Медик 
ідея прилучити літературні тексти до ансамблю «текстів культури» за умови 
визнання наскрізності та взаємної відповідності всіх знаків культури – 
придатних до наступного суміщення та сполучення з різними, в тому числі 
мистецькими, дискурсивними практиками. Мета даного комплексу полягає у 
прочитанні – і в концептуальному руслі, й у вимірах так званої «поетики 
культури», що важливо для погодження літератури з іншими видами 
дискурсу, де вона може брати участь у специфічному для культури 
моделюванні значень і смислів [Бахманн-Медик 2011]. 

У загальному розумінні даний прецедент визначається дифузією 
образних засобів різних видів мистецтва, або виражальних одиниць 
гуманітаристики, й передбачає, на думку Т. Бовсунівської [Бовсунівська 
2013: 6], нарізне виявлення його своєрідних структур, механізмів та 
закономірностей формосмислу. 

Видається суттєвим увиразнення визначального принципу організації 
даних параметрів об’єкта дослідження. Цей принцип накреслюється в 
контрастивному зіставленні логіки функціонування власне інтермедіальності 
та співвідносної з нею інтертекстуальності, визначеної в понятійному полі 
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даних явищ. У втіленні інтертекстуальної стратегії письменник не коригує 
значення прототексту, він визначає і спрямовує його експліцитну 
актуальність, і з цим подальше оперування даним значенням завершується. 
Натомість, в інтермедіальності відображення та його смисл утворюються у 
структурі твору, й у рівновеликій для неї художній реальності, образним 
полем, зорієнтованим на передбачений письменником у творі «канон» іншого 
виду мистецтва. Себто, передається не в усталеній формі референта або 
денотата – конкретним витвором, чи типовою моделлю певного творчого 
напряму, а в суттєвому статусно-функціональному співвідношенні в 
літературному творі образного матеріалу з інтегрованим у ньому 
поетологічним корелятом на заміщення функції денотата, яким тепер 
виступає відповідний йому аналог (підібраний за версією літератора, за його 
задумом), із додатковим посередництвом між значеннями будь-яких рис або 
поняттєвих одиниць такого денотата й експліцитного рецептивного простору.  

Відповідно до засобів актуалізації інтермедіальності і їхніх формально-
змістових та смислових результатів, доцільне і її позиціонування як формату 
прецедентного авторського творення в літературному продукті образних 
інстанцій, подібних до виражальних можливостей іншого дискурсивного 
плану, насамперед виду мистецтва. Ідеться про системне вибудовування 
власне художнього матеріалу твору або його фрагмента за ситуативним 
перегуком із відповідними конвенціональними принципами взаємодії 
компонентів інодискурсивної практики, з варіюванням їхнього смислового 
потенціалу, щоправда, з використанням спільних смислових кодів цих різних 
дискурсивних систем, на відміну від декларованого в інтертекстуальності 
активування рафінованого, вже створеного, усталеного й відомого в 
культурології значення та сенсу «тексту» іншого виду мистецтва або його 
певного здобутка. Саме така понятійна наповненість інтермедіальної одиниці 
терміносистеми, відрефлексована стосовно інтертекстуальної, покладається 
до основи теоретичної концепції даного дослідження.   

У такому випадку видаються актуальними зауваження щодо механізму 
функціонування різних медіа в системі інтермедіальності, що відображає 
генеральний принцип її активності. У смислових габаритах, окреслених 
І. Ільїним, у категорії «медіа» передбачаються будь-які знакові системи, де 
закодоване будь-яке повідомлення. Із семіотичної точки зору кожна з них – 
втілена і словами філософа або письменника, і формулою математика, і лінією 
або тінню художника, і звуками музичного твору, і обсягами скульптури, й 
аранжуванням зорового ряду в площині екрану – виступає рівноправним 
засобом передачі інформації і в сукупному плані є тим посередником, що 
дозволяє відтворення літературної образності у вигляді твору певного виду 
мистецтва, організованого за власним зведенням правил і кодом, який 
перетворює ці правила на специфічну мову кожного мистецтва [Ильин 1998: 8].  
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Відтак, передбачається, що з перспективи стратегії компаративістики 
оприявнюється художня ситуація, де активні засоби передачі інформації, 
притаманні для одного виду мистецтва, аналогізуються засобами передачі 
іншого, наразі – мистецтва слова, для передачі тієї ж виражальності й 
інформації, на відміну від екфразису – не у системі цілісного опису твору, 
продиктованого жанром, а, натомість, на рівні самостійного образного 
конструкту, власне, виражальних засобів. Вони, поза конкретним або цілісним 
мистецьким твором, ведуть до змістів поетики виду мистецтва, або ширше – 
знакових систем певних сфер духовної культури, до яких вони належать. 
Подекуди й самі твори, розбудовані можливостями іншої, не літературної, але 
співмірної з нею знакової системи, і тому припустимі у книжному форматі, 
можуть інтегруватися до художнього комплексу літературного твору.  

Важливо наголосити, що в результаті актуалізуються не смисли 
компонентів або твору в цілому, а значення істотних виражальних засобів, 
характерних для знакової системи певного виду мистецтва або для 
дискурсивної практики відповідної сфери культури. 

За даних умов елементи нелітературної знакової системи виступають 
конструктивним засобом організації літературного матеріалу, де, наприклад, 
відображається не твір іншого виду мистецтва в художній реальності прози, а 
сама художня реальність літератури вибудовується на кшталт 
нелітературних виражальних засобів, за участю їхніх властивостей та 
якостей. Причому в процесі взаємодії вони не конвертуються, як у 
синестезії, а уподібнюються на ґрунті декларованої інтермедіальністю 
наявності спільних повідомлень, закодованих знаковими системами 
[Тимашков]. Тоді механізм функціонування образних відповідників 
інтермедіальності як синтезу різних медіа з виникненням певної єдності і 
транслюванням закодованої нею інформації, передбачає існування в 
літературному творі очевидних аналогів виражальних засобів інших 
дискурсивних практик. Йдеться про різні напрями духовної сфери культури і 
здебільшого – про види мистецтв, їхні візуальні версії (наприклад схеми, 
малюнки, репродукції тощо). Ними, в результаті їхнього ідентифікування, 
увиразнюються відповідні значення, що з кооптуванням до літературної 
образності формують певні різномасштабні смислові перспективи та 
семантичні поля у сфері прозового твору.  

Дане основоположне осмислення змістового наповнення категорії 
інтермедіальності та механізму функціонування її образних проекцій здатне 
максимально врахувати модуляції відповідної поетики й із оптимальною 
ефективністю розкрити смислову осяжність та розмаїття поліхудожнього 
простору, який, за Н. Тішуніною [Тишунина 2001: 153], вважається 
актуальним критерієм літературознавства ХХІ сторіччя. 
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5.3.2. Поетика синтезу пластичних мистецтв у форматі 
письменницьких рефлексій: архітектурний пейзаж «Саду у 
Венеції» 

 
Художня практика М. Продановича привертає увагу своєрідною 

поетикою, рівнозначною інтермедіальній стратегії компаративістики. Дане 
зауваження посилюється визнанням того, що між поетикою мистецтва 
загалом і літератури – зокрема, в мистецтві слова М. Продановича існує 
програмна кореляція, симптоматичні аналогії [Merenik 2011], чиї 
безпосередні прояви в сучасній науці вважаються проявами 
інтермедіальності, відтак, невипадкової та закономірної для доробку митця.  

Важливий творчий експромт у розмаїтті інтермедіальності в сербській 
романістиці на зламі ХХ і ХХІ сторіччя спостерігається в художньому 
досвіді роману М. Продановича «Сад у Венеції». Цей творчий прецедент 
набуває подвійного прояву: вибудовується текстовою образною субстанцією 
і компенсується сутнісним потенціалом візуального образу, збагаченого 
єдністю «зримого» і «не-зримого» [Барт 1985: 186], а також аксіоматично 
постулюється авторською позицією щодо концепції роману «Сад у Венеції», 
з виразним проголошненням у ній неодмінного для твору поєднання мови 
різних видів мистецтва [Розмова 2008: 82].   

Поряд із низкою нерозгалужених пейзажних епізодів, розбудованих суто 
літературними стратегіями організації образного матеріалу, вивершується й 
своєрідний досвід відтворення цим матеріалом у художніх обріях твору 
істотної техніки образотворення, притаманної синтезу пластичних мистецтв, 
із ознаками її вагомого смислового навантаження та глибинної конотації. 
Вона ж сформована у полі художньої реальності твору, зосередженому на 
змалюванні сфери міста. Передній план, своєрідну преамбулу інтермедійного 
простору, названу М. Продановичем «прелюдією до картини» [Проданович 
2009: 82], забарвлює мережа водних каналів, пішохідні дороги навколо 
центру, ілюміновані фасади і їхнє відображення, міст, схожий на ручку, за яку 
невідомий гігант міг би, немов валізу, підняти ціле місто [Ibid.], прогалини 
вулиць поміж будинками [Ibid.: 84]. Особливість даного рішення наразі 
пов’язана з орієнтиром, позначеним топосом картини, який може зумовити 
певну дефінітивну нечіткість образної ситуації. З огляду на можливу 
ідентифікаційну варіантність, потребує зауваження відсутність у даному 
фрагменті цілісного детального опису творів живопису, що наблизило б його 
до постульованого визначення категорії екфразису. Між тим у ньому помітна 
активність виражальних засобів образотворчого та архітектурного 
пластичних мистецтв, які у статусі автономних образних одиниць беруть 
участь не в описі картини, а у взаємодії знакових систем. Вона ж у функції 
комплексу міметичних прийомів побудови образів, не тотожних здобуткам 
нелітературного мистецтва, творить єдність, підпорядковану відображенню в 
романі масштабної сюжетної подієвості й генеруванню семантики, 
передбаченої для сполучення з ідеєю твору, а можливо, навіть рівновеликої 
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окремій темі або мотиву. У даній організації, за класифікацією О. Тимашкова, 
простежується тотожність інтермедіальному канону [Тимашков], що 
передбачає введення прецеденту до «царини» інтермедіальності й 
уможливлює саме таке його класифікаційне позиціонування. 

У своїй функціональності наголошений автором топос картини наразі не 
виступає маркером екфрази, оскільки роман не містить опису полотна 
живопису. Натомість, цей топос стає ефективним образним накресленням 
контурів того простору художньої реальності роману й позначенням на його 
фоні того особливого поля, де виражальні засоби пластичних мистецтв 
набувають ситуативної художньої і смислової легітимності й настільки яскраво 
актуалізують свій автономний зміст, що виявляються здатними виступити 
конструктивним засобом усього поліхудожнього фрагмента з оприявленими 
ознаками інтермедіальності. Себто, виокремленням топосу картини в 
образному просторі роману локалізується інтермедіальне поле, де фактично в 
синтезованому форматі виявляються ізофункціональними знакова система 
літератури та образні аналогії виражальних засобів пластичної групи синтезу 
просторової та образотворчої мистецьких знакових систем, із належним для 
інтермедіальності урахуванням закодованих ними повідомлень. 

У цій художній ситуації унаочнюється жанрово-видова особливість, власне, 
виражальних засобів пластичної групи мистецтв: анонсований семантичний 
ефект безпосередньо реалізується смисловою потужністю, зосередженою в 
елементах поетики синтезу певних видів мистецтва у параметрах цілісного 
художнього ансамблю. Так, на відміну від остаточності актуалізації застиглої 
статики притаманних йому виражальних засобів, осамостійнених в образній 
субстанції твору, що передбачало б суто архітектурну дефініцію, його 
архітектурна поетика, однак, функціонально включається в інші образні 
виміри, де в її виразності стають помітними рухливі глухі неони неповороткої 
набережної і заколиханих вічно поромів, що відбиваються на темній поверхні 
води, відблиски трубчастих світильничків, розбиті човнами у рухливий і 
метушливий рій вогників [Проданович 2009: 82]. У даному випадку, 
безперечно, актуалізується виражальність поетики сталих монументальних 
споруд і їхніх комплексів, що забезпечують необхідну для життя людей 
естетичну організацію довкілля [Энциклопедический… 1983: 37], з якими 
можна генерувати сенс суттєвих сталих домінант змальованого в романі світу. 
Водночас поетика архітектури не позначає остаточну формосмислову єдність, 
а, натомість, включається до масштабнішого образного цілого, де й має бути 
виокремлений ситуативно завершений смисловий план [Білик V 2014], і, таким 
чином, поступається своєю пріоритетністю вияскравленій преференції 
змалювання динамізму, жвавості, відкритості, притаманних, за визначенням 
[Энциклопедический… 1983: 259], пейзажній техніці.  

Увиразнена у запропонованій логіці дефініція не передбачає відмови від 
належного урахування активованої у пейзажній поетиці й тієї техніки, що 
відтворює систему знаків архітектури. Логічна лінія, натомість, спрямовує до 
постульованої підтипом синтезу пластичних мистецтв [Ibid.: 324] 
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концептуальної норми включень до поетикальної палітри пейзажного жанру 
певних відповідників архітектурних виражальних засобів, які, власне, 
вирізняють явлені інтермедіальністю образи роману. Предметною 
сполучуваністю з потенціалом таких категорій, як композиція, тектоніка, 
масштаб, пропорції, ритм, пластика об’єму, ці образи видаються відповідними 
семантичній актуалізації у форматі літературно-образотворчої, а саме – 
літературно-пейзажної інтермедіальності. За визначенням, такий прийом, з-
поміж варіантів пейзажного малюнка, притаманний архітектурному пейзажу 
[Ibid.: 33], який у школі італійського живопису здобув назву ведута [Арган 
1990 ІІ: 193]. Саме таке дефінітивне увиразнення жанрової палітри 
оперативних одиниць знакової системи іншого виду мистецтва в 
літературному просторі адекватне художній ситуації твору М. Продановича 
«Сад у Венеції» і, відтак, ефективне та оптимальне в його висвітленні.  

Відтак, у романі актуалізується не, власне, твір пейзажного жанру 
живопису, а саме виражальні засоби пейзажу-ведути, що активізуються за 
інтермедіальними законами у просторі художньої дійсності роману і, 
зрештою, відображають у ньому не картину, на якій змальовується пейзаж-
ведута, як того вимагав би екфразис, а, натомість, завдяки явленості через 
літературно-образотворчий синтез виражального потенціалу техніки 
пейзажу-ведути й транслювання закодованого нею змісту, витончено, 
виразно і змістовно розбудовують образні одиниці, здатні надати 
переконливості реаліям художнього простору, компонують обставини 
подієвого перебігу сюжетного відрізку роману так, аби промалювався 
самостійний план художньої дійсності «Саду у Венеції» подібно до картини-
ведути, де, відтак, слід розпізнати інтермедіальне поле твору. У 
метафоричному ж вимірі мова мистецтва стає тотожною життєвій реальності 
роману і таке її позиціонування виявляється не метою, а етапом і засобом у 
подальшому розкритті сенсу кінцевого результату.   

Виокремлена дефінітивна ознака, власне, й має виступити чинником, що 
режисує реконструкцію художнього змісту і насиченість простору 
інтермедіальної активності, утвореної, з формальної точки зору, не лише 
синкретичним синтезом літератури з одним із інших видів мистецтв, а й 
прихованим у ньому синтетичним злиттям мистецьких родів або жанрів, де, за 
«каноном» [Энциклопедический… 1983: 33], творчі компоненти та їх ідейно-
художні задуми взаємовизначальні в єдності фрагмента. Узагальнена спільна 
морфологія даного інтермедіального прецеденту, зі свого боку, визначає підхід 
до явища, в якому, відтак, легалізується формальний вимір синтезу поетики, 
зокрема його ситуативні ознаки і трансльований ним смисловий потенціал.  

Структуротворчий засновок даного інтермедіального плану «Саду у 
Венеції» формується характерним суположенням в його контурах усіх 
сюжетних сцен пейзажної композиції, що формально єднаються й 
семантично пов’язуються спільними персонажами – головним героєм 
роману, Бакі, та подругою його юнацтва Ліною. 
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Передній план образної експозиції роману, актуальної для 
категоріального спектра образотворчого мистецтва загалом і живопису – у 
творі позначає й акцентує об’єкт архітектурного комплексу. Початковими 
штрихами техніки пейзажного зображення розукрупнюється будинок – місце 
проведення перформансу Ліниного колеги митця Дункана Велкома. Саме 
цей будинок стає відправним пунктом накреслення в образній системі 
роману своєрідної перспективи, що згодом розростається в інтермедіально 
розбудований виражальними засобами ведути цілий ансамбль споруд і 
різноманітну пластику подій в одному з районів зображеного в романі міста.  

Притаманні образу риси, змальовані з насиченістю техніки широких 
виразно забарвлених мазків, і поетика архітектурних деталей, інтегрована 
до художньої мови архітектурного пейзажу, роблять його доволі 
живописним. Мистецькою виражальністю вимальовується образність 
звичайної кількаповерхової «оселі» заможного міщанина, мініатюрного 
панського «палацу» із «просторим порталом» [Проданович 2009: 84] і 
«вимощеною плиткою підлогою» [Ibid.: 90].    

Змістовність техніки художньої перспективи в даному фрагменті втілення 
поетики синтезу пластичних мистецтв реалізується і на рівні компонентів 
горизонталі, у двох симетричних крилах великих приміщень біля входу, 
«портікато», який «перерізає перший поверх» [Ibid.: 84], і в перспективі, яку 
поглиблює оформлення внутрішнього простору проходом до внутрішнього 
саду в продовження коридору (внутрішні дворики) та двома розлогими 
гілками двомаршевих сходів [Ibid.], й по вертикалі, окресленій лінією 
візуального злету поверхів, які мали повторювати план наземного рівня 
споруди [Ibid.]. Утворений такими прийомами ефект образної об’ємності, 
просторості, подібної до Леонардових рішень [Энциклопедический… 
1983: 170], увиразнює конотацію об’єктивності зображеної в даному 
інтер’єрі реальності, а також глибинності й всеосяжності подієвого та 
змістового наповнення її композиційних сюжетів.  

Крім того, ознака її правдоподібності й достеменності в романі 
М. Продановича вирізняється в показовій для даного значення – тотожній 
Ванейковій і Вандервейденовій – манері зображення деталей так званого 
«кімнатного світу інтимних речей» [Ibid.], упізнаваній в тих образних 
інстанціях «Саду у Венеції», чиї значення зосереджені на явленні в його 
художній дійсності розташованої у підвалі будинку покинутої столярні, 
простір якої наповнюють картинки видів міста «в рамках під склом <…>, 
деякі вирізані з журналів, прикріплені до картону й повішені на стіну» поряд 
із «порожньою скринькою для першої медичної допомоги з великим 
червоним хрестом» [Ibid.: 91], а також запустілої кімнати, де під вікном 
залишена коробка з журналами різних часів – від «весняного номера п’ятого 
року часопису ‘Джеймс Джойс квотерлі’ у виданні університетів Тулузи і 
<…> розхристаних шматків ‘Нью-Йорк Таймс’ від 16 червня 1968 року» до 
«журналу ‘Лайф’, виданого кілька днів тому» [Ibid.: 87].  
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Водночас увиразнена в даній образній ситуації техніка інтер’єру демонструє 
певну своєрідність завдяки превалюванню відтворення пластики сплетіння у 
плані рубаних коридорів зображеного будинку. Деталі його внутрішньої 
архітектури вимальовуються образними аналогами техніки простих ліній, з 
яких зростають численні глухі кути, утворені, наприклад, забитими подвійними 
дверима колись головного входу [Ibid.: 90] або замурованим виходом до саду зі 
склепінчастого коридору [Ibid.: 85], що очевидно наближається до поетики 
лабіринту і втілює єдністю літературної та живописної знакових систем його 
образ, який, поряд із передбаченим М. Продановичем і закладеним у творі 
ситуативним змістовим потенціалом, за визначенням [Новейший… 2007: 262], 
у статусному вимірі – співвідносить виражальність інтермедіального поля 
роману з ключовими метафорами і концептами постмодерністської філософії і 
замикає таким чином її генетичне коло. 

Відображений пластикою архітектурного пейзажу образ лабіринту в повній 
артистичній відповідності до законів живопису набуває в романі 
М. Продановича особливої формально-змістової розбудови і результативності. 
В єдиній інтермедіальній позиції, поряд із наведеною, спостерігаються й інші 
композиційні рішення визначальної актуалізації виражальних засобів 
пластичних мистецтв, а відтак, вирізняються три плани розбудови лабіринту й 
у вимірах образу та мотиву, що накреслює у локалізованості інтермедіального 
поля структурованість його ансамблю, виразний комплекс поетики – 
своєрідний інтермедіальний триптих, поєднаний, за визначенням, його 
принциповою художньою передумовою – темою лабіринту, втіленою образом 
лабіринту, реалізованою конструктивними для нього втіленнями літературним 
образним матеріалом виражальних засобів ведути, компенсованими їхніми 
смислами, диференційованими у вимірах цілого твору у статусі компонента 
узагальненої основи його змісту [Галич 2001: 127]. 

І вже у першому фрагменті інтермедіально розбудованого в романі «Сад у 
Венеції» динамічного трискладового ансамблю стає очевидним, що 
виражальністю архітектурної поетики М. Проданович утворює власну модель 
образу лабіринту, підпорядковану тотожній його денотату зовнішній темі твору.  

З урахуванням цього розширеного стійкого змістового русла, привертає 
увагу кілька відомих у літературній практиці субверсій моделювання образу 
лабіринту, релевантних для спрямування смислової реконструкції. Наразі, 
слідом за У. Еко [Эко 2000] варто виділити класичний легендарний Тесеїв 
варіант із неодмінною вказівною ниткою Аріадни [Срејовић 2004: 403], крім 
того, вписаний у виміри «Вавилонської бібліотеки» борхесівський [Борхес 
2008] образ із необмеженою кількістю ходів і гексагональних приміщень, 
вихід із якого передбачений самим його існуванням, а також примітний для 
У. Еко [Эко 2000] «маньєристичний» конструкт із багатьма коридорами та 
тупиками й виходом через максимальну кількість спроб і, зрештою, лабіринт, 
який розбудовується у вимірах «ризоми» – уведеного в науковий обіг 
Ж. Дельозом і Ф. Гватарі програмного концепту постмодерністської 
номадології [Новейший 2007: 470], з класичним прикладом у текстах, де 
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тупик утворює не перепона конструкції, а її перехрещення з іншою 
конструкцією, себто, кількість поворотів безмежна і повернення неможливе. 
Важливо, що в кожному випадку превалює спільний смисл прагнення 
віднайти напрям повернення. 

Від традиційних варіантів концепції цього символу, з огляду на такі її 
системні компоненти, як ідея та принцип побудови й процес та результат 
функціонування, обрана М. Продановичем модель успадковує лише детально 
змальований У. Еко, обмежений у всіх напрямах загального простору об’єкт, 
у якому розташований лабіринт [Эко 2000], втілений у сербському романі 
технікою традиційної архітектури будинку [Проданович 2009: 84]. Крім того, 
згадані М. Бріоном схрещення шляхів, частина з яких не має продовжень і 
закінчується тупиками [Brion 1952: 197], відтворені у художньому просторі 
«Саду у Венеції» виражальним потенціалом замкнених великим важким 
замком скляних дверей до зовнішніх сходів [Проданович 2009: 87], 
переходів, захаращених катакомбами зі звалищ давніх «матраців, столиків, 
шаф, годинників, ваз і столів для горщиків із квітами» [Ibid.], а також 
привілейованою в постмодерністському дискурсі ризомою, з орієнтуванням 
на яку в романі М. Продановича вочевидь відрефлексовується ступінь 
активування техніки розгалуження у відображеній конструкції. 

Натомість, задіяна у їх адаптуванні до художньої сфери твору пейзажна 
техніка зворотної перспективи, інтегрована до образності відтворення 
мікросвіту архітектурного об’єкта в розрізі, засвідчує у вимірах образу 
оригінальну композиційну імпровізацію, з якою вимальовується не 
достеменна структура лабіринту, концептуальною основою якого 
вважається спільне місцеположення входу і виходу, а приміщення, 
розбудоване за принципом лабіринту, що анонсує в інтермедіальному полі 
філіацію значення метафоричної природи. 

Подієва основа, чий фон, за каноном ведути, й укладається пейзажною 
поетикою [Арган 1990 ІІ, 193], у даному випадку організована одним із 
ключових для роману сюжетних планів пожежі, яка виникла під час 
«віртуальної психо-гладіаторської гри» [Проданович 2009: 88].  

Змістовністю техніки ритмічності організації внутрішнього простору, 
відтвореної в образному явленні палацу увиразнюється феномен, коли 
певний фактор не просто замикає простір дії, де герої виявляються 
«зачиненими і загубленими» [Ibid.: 89], а й обмежує та спрямовує динаміку 
цієї дії і в цьому насичується особливим сенсом. Так, сплетінням коридорів 
будинку герої – Бакі та Ліна, – в порятунку життя, тікають від вогню, біжать 
у напрямі, заданому внутрішнім плануванням будівлі [Ibid.].  

Отже, інтермедіальним активуванням виражальних засобів пластичних 
мистецтв у романі оформлюється образна версія не лише обмеженого, а й, 
насамперед, закритого подієво-часового простору. У закодованому нею 
змістовому руслі передбачений автором сенс розгортається в чітко 
окресленому, незмінно заданому емоційно-конотативному форматі, подібно 
до канонічної філософської ситуації «тут і тепер», де у героїв «не було 
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вибору» і вони «мусили йти – але як і куди?» [Ibid.: 90]. І мета імперативно 
заданого пошуку так само відображається динамізмом ведутної техніки: 
герої не прямують до виходу – єдиного дієвого порталу, адже вони знають, 
де він і як до нього потрапити, однак через обставини непереборної сили не 
можуть ним скористатися, оскільки складні коридори і переходи споруди 
виявляються відрізаними все тими ж зруйнованими вогнем пожежі сходами 
[Ibid.: 89]. На відміну від традиційної композиції образу лабіринту, вони не 
прагнуть зворотного напряму до входу, а, натомість, «шукають шлях до… 
порятунку», щоправда, ймовірного поза межами споруди, а не в ній самій 
[Ibid.: 90]. За перебігом сюжетних подій, його, доцільно ототожнити зі 
шляхом подолання пограничної ситуації, в якому пошук унаочнює свою 
екзистенційну природу, із транспонуванням даного ототожнення до рівня 
загального сенсу тієї ситуації, де вихід набуває статусу екзистенціалу, а образ 
лабіринту – обширів екзистенції. 

Цьому сенсу суголосний зміст виражальності ведутної пластики тих 
подій, де вирізняються образність і семантика виходу з лабіринту будинку: 
Бакі та Ліна знаходять цей вихід не там, де ввійшли, у помпезному порталі з 
«портікато», а порушують закон і цілісність структури цього лабіринту – 
проривають її в іншому, неналежному місці, здійснивши, таким чином, не 
передбачувану подорож до центру мережі й назад, а, за своєрідним, 
глобальнішим принципом метафізичного штибу, – всередину й назовні.   

З інтермедіально реалізованим варіюванням традиційної поетики 
лабіринту трансформується і ситуативне відображення, й семантичне 
прочитання кількох його сигнатур. Тепер вихід стає не просто пошуком 
топографічного і гіпотетично з’ясованого, за аналогією Аріадниної нитки, 
напряму повернення, а й категорією прагнення до метафізичного – 
неозначеного, «небезпечного» [Ibid.: 91] просторового рятівного шляху, 
розташування якого, всупереч усталеній концепції лабіринту, герої навіть 
«не уявляють» [Ibid.]. Особливу роль наразі відіграє притаманний творчій 
манері Продановича-художника так званий «не»-прийом [Merenik 2011: 19], 
який у романі реалізує техніка еліптування з пластики даного варіанта образу 
сигнатури-помічника. У функції правила узгодження внутрішніх елементів, 
що наповнюють сферу твору, така інтермедіальна версія «не»-композиції 
наразі пропонує сенс виокремлення і постулювання відсутнього компонента 
з-поміж інших в образі лабіринту. Натомість виражальність ситуації 
орієнтування героїв в оформленій поетикою ведути подієвій площині образу 
лабіринту накреслює траєкторію подальшого розгортання формосмислу 
принципово передбаченого, але ситуативно відсутнього неодмінного 
помічника: герої просто усвідомлюють, що шлях порятунку десь «мав би 
існувати» [Проданович 2009: 91]. У даному випадку посилена 
інтермедіальним потенціалом ситуації умовна модальність цієї думки 
відіграє амбівалентну наскрізну смислову роль. У її структурі особливої 
виразності набувають два змістові плани, реалізовані відтвореною в романі 
змістовністю техніки пластичних мистецтв. З одного боку – ситуативна 
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відсутність потреби у дороговказі, заміненому архітектурною «типовістю» 
відображеного інтер’єру, за якої знання загального принципу веде до 
відкритості деталей, і водночас з іншого – неодмінна для екзистенції 
можливість знайти вихід, наявність тієї ідеологеми, яка втіленням вказівної 
сигнатури лабіринту, сполученої із задумом його неодмінної розгаданості та 
способом її здійснення, приводить в дію діалектичний механізм організації 
втіленої інтермедіальністю теми лабіринту, а з ним – і логіку її осмислення.  

Кожну передбачену живописною поетикою точку зображення, якій 
відповідає художня реальність події в будинку, уточнює особлива техніка 
пластики поведінки героїв у перспективі даного фрагмента інтермедіального 
триптиху. Її змістова проекція робить рельєфнішими модуси тих емоційних 
переживань, за яких герої, позбавлені орієнтирів, попри сумніви, не 
припиняють пошуку. Коли Бакі дає Ліні знак іти [Ibid.: 90], а вона попереджає 
про небезпеку від води каналу [Ibid.: 91], він тягне Ліну до сходів [Ibid.: 89], і, 
незважаючи на власний страх, здатний змусити до ганебної малодушності, вони 
не залишають один одного в розгубленості, Бакі за руку «висмикує» подругу з 
паралізованого жахом натовпу [Ibid.], надійно підтримує в загрозливій ситуації, 
почасти й просто закликами «не панікувати» й «поспішати» [Ibid.: 90], якими 
Бакі заспокоює героїню, що зрадила його в юнацькі роки [Ibid.: 49–56], і разом, 
спільними зусиллями, вони прилаштовують благеньку підставку, з якої 
дістаються рятівної прогалини [Ibid.: 91].  

У техніці відтворення кольорової картини світу Продановичевого лабіринту 
з одного нюансу приглушеності барв виводиться ціла гама відтінків, 
промовиста в образному явленні сутінок у знеструмлених приміщеннях 
[Ibid.: 89], освітлення лише від спалахів вогнища пожежі [Ibid.: 90], розлогого 
темного плюща на стінах та огорожі [Ibid.:], непрозорих від пилу скляних 
поверхонь [Ibid.: 91], сірих бліків зіпсованих давніх дзеркал [Ibid.: 87], «убогого 
освітлення крапковими галогенними світильниками» сходів [Ibid.: 86]. У 
даному рішенні помітно превалює виражальність холодного, темного тону, 
позбавленого здатних підказати напрям руху яскравих відблисків-«маяків», в 
чиєму змісті генерується смисловий нюанс складності пошуку. 

Жвава, активна динаміка даних композиційних обставин компенсується 
кульмінацією, утвореною характерною для виражальних засобів ведути 
промовистістю поетики руху персонажів, які в сербському романі легко 
обминають перешкоди [Ibid.: 90], і їм все ж таки вдається відшукати чіткі 
обриси зовсім непримітного рятівного простору – «отвір у частині стелі» 
[Ibid.: 91] невеличкої прибудови, де причаїлося місце «докладання зусиль» – 
майстерня, покинута столярня з «високими багатостулчастими дверима», 
скріпленими шпангоутами і довгим дерев’яним прилавком, де ще лишились 
інструменти – пилка й долото [Ibid.: 90]. 

У фокусі даного змістового наповнення топосу виходу актуалізовані в 
полі інтермедіальної активності смисли поетики ведути уможливлюють 
прочитання явленої нею ситуації пошуку в сенсі прагнення до умови, а також 
особистісної сили духу й доброзичливості, готовності до допомоги, 
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рівноцінному самій умові, за якої оприявнюється позитивний орієнтир на 
шляху людської екзистенції. 

Позиціонування трансльованих денотативних значень в семантичному 
просторі твору спрямовує до увиразнення переданих технікою повторюваної 
лаконічності обрисів «фасаду, обшитого каменем, без будь-яких профілів», 
«мініатюрних галогенних ліхтарів», у чиїй необжитості дається взнаки нестача 
постійних мешканців, «типовість» та «непрезентабельність» [Ibid.: 84], які 
вказують на позбавленість примітних ознак, показових для певної часової 
приналежності. У помітній наразі відсутності визначальних рис прочитується 
сенс універсальності конотату знакової ситуації та увиразненої нею лінії 
змісту інтермедіальних варіантів образного ансамблю загалом.   

У співвідношенні й взаємозв’язку виокремлених смислових відтінків 
потрібно окреслити спільне значення насиченого загального своєрідного 
колориту, який у своїй звичайній функції засобу емоційної виражальності 
художнього образу в живописі [Энциклопедический… 1983: 132] єднанням із 
семантикою літературної образності забарвлює всі дотичні образні 
композиційні фрагменти. У проекції даного значення виважується й смислорух 
інших компонентів змісту інтермедіального триптиху «Саду у Венеції». 

У змістовому аспекті образна природа універсальності, увиразнена цим 
початковим компонентом інтермедіального триптиху, узгоджується з його 
дефінітивною особливістю, в якій, за канонами пейзажного жанру, для 
явленого літературного мотиву передбачені додаткові смислові 
перетворення [Ibid.: 259] з увиразненням відповідних смислових нюансів і 
варіацій у художньому руслі спільної теми лабіринту, реалізованої 
образними проявами інтермедіальної стратегії. 

Між тим, інтегрованою до поетики перспективи притаманною 
виражальності пейзажу-ведути технікою композиції простору оприявнюються 
обриси іншого варіанта інтермедіальної розбудови образу лабіринту: до 
його поетикальної сфери, залишивши перший – лабіринтовий будинок, 
потрапляють герої роману, які поза межами споруди опинилися «на 
відкритому просторі, але це зовсім не означало, що… вийшли з лабіринту» 
[Проданович 2009: 91].  

Принципову ситуативну ознаку даного варіанта з ансамблю 
інтермедіального триптиха формує виражальність зосередженої в образному 
матеріалі роману техніки нарощування деталей, де «в безкінечних 
комбінаціях подібних або однакових елементів у просторі – вигнутих 
мостиків, фундаментів, відділених від каналів низькою огорожею, легким 
металевим заслоном, доріжки, кругові типові рельєфи крилатого лева на 
фасадах, перехрестя…, проходи й анонімні кампіолі з колодязем усередині 
нанизуються і повторюються <…> один помилковий поворот приводить вас 
у зовсім інший кінець міста, глухий кут». У кінці низького й довгого проходу 
може бути й вулиця, і «несподіваний… кінець пішохідної зони, що 
завершується каналом» [Ibid.: 92]. Ця техніка розгортає особливе 
моделювання образу, в якому структура лабіринту відтворюється й 
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розбудовується тепер не в закритому, а у відкритому просторі, де 
генерується поетика і семантика розширення просторових і подієвих 
кордонів топосу лабіринту, яка продукує аналогічний сенс у полі єднання 
літературної та образотворчої медійних систем. Відтак, очевидне варіювання 
інтермедіальних прийомів передбачає і накреслює відповідне розширення 
формосмислу образу лабіринту й урізноманітнення одноіменного мотиву. 

Водночас виражальністю техніки глибинної перспективи, чиї прояви 
спостерігаються у відокремленні в художній дійсності роману тієї частини 
міста, де формується подієвий епіцентр художньої реальності твору, у 
позначенні її віддаленості від гомону велелюдності середмістя, «гуркотіння 
моторів» і «щемливих скрипок» вуличних музикантів, що наближає до 
відчуття «повної тиші» [Ibid.], утворюється ефект тієї звукової обмеженості, 
яка посилює сенс відмежованості лабіринту цих вулиць від решти 
художнього простору, де накреслюється контур не закритості, а, натомість, 
замкненості цього своєрідного лабіринту, з підтриманням семантики його 
обмеженості, локальності. 

Перегук виражальності у М. Продановича пейзажної техніки внутрішньої 
структурної співвіднесеності компонентів композиції, відтвореної в поетиці 
«неправильного ритму ліхтарів на фасадах» [Ibid.] із «певною 
асиметричністю» [Ibid.: 83], та постульованою характерологією лабіринту 
[Brion 1952: 197] посилює її декларування в активності виражальних засобів 
пейзажу-ведути у цьому варіанті організації поля інтермедіального триптиху. 
Своєю чергою, змістовністю техніки прямих ліній, спроможної виписати в 
романі візуальну канву «доріг, які тяглися вздовж каналу», і прохідних 
дворів [Проданович 2009: 91], зміцнюється враження внутрішньої єдності, 
когерентності простору фрагмента. 

Красномовне наразі своєрідне обігрування притаманної ведуті техніки 
ритму [Арган 1990 ІІ: 195] в динаміці лабіринту, де помітну роль відіграє 
образний план, що втілює відгомін цієї динаміки, її своєрідну проекцію в 
емоційності персонажів. Наразі притаманна арсеналу виражальних засобів 
архітектури пластика композиції, яка організує у просторі роману череду 
вимощених камінням доріг, освітлену свічкою в червоній посудині скульптуру 
Мадонни на розі вулиць, нахилений вітрами мідний конусоподібний омбреліно 
[Ibid.: 92], «опори віадуку, мармурові лавочки й ледь помітні скульптури» 
[Ibid.: 96], здатна розбудувати в образному полі Бакі та Ліни сферу 
ситуативних асоціацій з минулим, які виникають у героїв, коли вщухає їх 
перший шок від катастрофи. Наразі, продуктивність поетики синтезу 
пластичних мистецтв співвідноситься з імперативом інтермедіально 
увиразненої відкритості простору цього варіанта образу лабіринту. У такій 
заданості спрямований назовні вектор його розбудови актуалізує той образний 
простір, де відкритість реалізується у художніх вимірах особистісної життєвої 
історії – фабульного минулого Бакі та Ліни, коли вони «по суті нікуди не 
йдуть», а, натомість, починають відмотувати картини того, від чого їх віддаляв 
час [Ibid.: 92]. У даному випадку також не зменшується суть інтермедіально 
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активованих виражальних засобів пейзажу-ведути. З огляду на своєрідність 
художньої ситуації техніка подієвого динамізму корелює з іншим, 
глобальнішим, фактором організації даного образу лабіринту, відповідно до 
якого герої вочевидь рятують у вирі лібіринтових шляхів не просто життя, а й 
власне минуле, вирішальне для достеменності екзистенційного досвіду. 

Поетика немаркованої композиційної палітри у відображенні вимощених 
плиткою вузьких хідників [Ibid.: 91] «району без житлових будинків, без 
магазинів, без позолочених стель у церквах» [Ibid.] у даному варіанті 
інтермедіальної розбудови образу лабіринту посилює поновлений сенс 
відсутності просторових підказок у подоланні перешкод. Наразі сигнатура 
вказівного інструменту еліптована навіть зі здогадок Бакі та Ліни, яким би 
«можливо, допоміг детальний план міста, але вони його <…> втім, із собою 
не мали» [Ibid.], і відсутній путівник, відповідно, довелося ситуативно 
укладати самим персонажам, за власним досвідом життєвих перипетій 
їхнього спільного і сюжетного минулого.   

Особливого значення наразі набуває характерна для творчих принципів 
майстра італійської ведути Франческо Гварді [Арган ІІ 1990: 196] пластика 
покритих мохом і листям руїн, чий образний аналог робить у романі 
М. Продановича рельєфною і красномовною образність навислого пасма 
повзучої рослини, що заполонила бічну стіну давньої споруди і «переплелась 
із темнішими, густішими стеблами плюща» біля низького проходу, від якого 
залишився тільки одвірок [Ibid.: 90]. Зміст даного композиційного рішення 
співмірно з пейзажною поетикою оформляється змістовністю творчої 
концепції італійського майстра у позиції постульованого ним правила 
прочитання образних акцентів такого пейзажу в сенсі особистого досвіду, 
пов’язаного з певним місцем, часом і станом душі [Арган 1990: 196], що 
генерує у Продановичевому романі в параметрах його варіанта 
інтермедіальної розбудови образу лабіринту семантику народження спогадів, 
а разом із ними й відчуття пережитого. 

Техніка примітної наразі контрастної лінії занурення, що пронизує 
образність замислених героїв, за очевидною аналогією до персоніфікації 
ліній, розробленої А. Мішо для словника ліній художника П. Клеє [Римар 
2013: 182], цілком упізнавано накреслює семантичну перспективу 
глибинності простору лабіринту думок персонажа і значно посилює сенс тієї 
відвертості роздумів героїв, з далекосяжності й сили яких може 
видобуватися зерня істинності в екзистенційних переживаннях.   

Ізофункціональна їй техніка безперервної низки епізодичних сцен, яка 
каталізує в романі переконливість поетики наполегливості пам’яті у 
перегортанні сюжетів минулого, де герої, не оглядаючись на прикмети, йдуть 
за «дороговказом» власних попередніх «помилок» і прорахунків, 
виокремлює семантику пошуку оптимального вірного напряму і шляху 
уникнення загрози заблукати в життєвих негодах. І, власне, у вимірі цього 
композиційного колориту, насиченістю відтворених ним емоційних відтінків 
жалкувань персонажів із приводу колишньої власної несміливості, 
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нерозважливості, недалекоглядності, а почасти й нещирості [Ibid.: 94–95], 
безперечно, передається семантика невідворотності екзистенції, у процесі 
якої слід усвідомити вирішальність правильного, етично вмотивованого 
особистісного вибору, а саме він ототожнюється з надійним, безпомилковим 
вказівником, із тією умовою, за якої можна подолати роздоріжжя 
випробувань долі. Увиразнений в даному випадку моральний орієнтир 
синхронізується з природним, який «вздовж… спокійної поверхні каналу» і 
приводить героїв до жаданої «ширшої вулиці ріо» [Ibid.: 92-93].  

Техніка гри ненапружених тонів на кшталт поетики «жовтавої ілюмінації 
міського освітлення» [Ibid.: 92] і рожевуватих променів, якими сяяли кущі й 
крони дерев [Ibid.: 96], споріднена з виражальними засобами відкритої 
пропорції архітектурного пейзажу, вияскравлює наразі смисловий акцент 
заспокоєності, умиротворення, який, зі свого боку, позначає гіпотетичний 
горизонт позитивного забарвлення подієвого наповнення і загальну 
життєстверджувальну конотацію образу лабіринту. 

Саме на цьому рівні поетики помітна тенденція співвідношення 
відображених пластикою архітектурного пейзажу обох варіантів 
інтермедіальної розбудови образу лабіринту і композиційних рішень його 
мотиву, які у вимірі спільної теми триптиху поєднані між собою за 
принципом взаємної ієрархії нерівновеликих конфігурацій як частин у 
системі художнього цілого. Така основа взаємодії засвідчує не лише 
позиційну дотичність і формальну спільність, а й відповідні суцільні 
значеннєві проекції, в яких передбачається й транслювання значень, де 
розширення пов’язаних із поетикою ведути конфігурацій її образних 
еквівалентів у рішенні мотиву лабіринту, своєю чергою, пропорційно 
збільшує масштабування генерованих ними смислів у семантизації 
наступного компонента триптиха.    

У загальному інтермедіальному полі в дотичній комбінації з композицією 
його попереднього фрагмента, окремим варіюванням образних аналогів 
виражальних засобів архітектурного пейзажу в поєднанні смислових полів, 
утворених іншими варіантами образу лабіринту, оформляється і 
розукрупнюється третій варіант його інтермедіальної розбудови і відповідне 
композиційне рішення наступної формально-змістової імпровізації 
позначеної ним теми твору «Сад у Венеції».  

Основою цієї розбудови в романі виявляються властиві подальшим образним 
моментам мережива вулиць аналоги типової для ведути техніки інсценування 
деталізації як безпосередньо зображених різноманітних людських вчинків та 
подій, так і зумовлених ними закономірно передбачених та анонсованих 
наслідків [Арган 1990 ІІ: 193]. Їхня виразна інтермедіально укладена в романі 
М. Продановича загальна експозиція реалізує втілене наразі організаційне 
начало прочитання образу лабіринту в семантичному руслі колізій, перипетій і 
безвихідних ситуацій узагальненого реального життя людського соціуму.  

Так, з огляду на поетику попередніх фрагментів інтермедіального триптиху 
вимальовується корельований із домінантною темою мотив лабіринту русел 
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подій і глухих кутів, утворених визначеним за етичним критерієм змістом 
оформленої в синхронії низки версій ситуативного персонального вибору, а 
також у діахронії історії попередніх особистих вчинків – їх у романі  відтворили 
епізоди, сформовані ескізами-деталями життєвого повсякдення, оздоблені 
кооптуванням до літературної образності виражальних засобів архітектурного 
пейзажу-ведути. У даному випадку їхній спектр збагачується увиразненням 
варіанта техніки композиційного рішення. Вона наразі оперує поетикальною 
виражальністю заснованої Я. Вермером Делфтським школи так званого 
«інтимного міського пейзажу» [Энциклопедический… 1983: 170], очевидної 
для образності рухливої пластики зображення вулиць, сповненої ознак 
соковитої колористики й експресії часового та подієвого розвитку сцен міського 
побуту, зворушливо відображених у словесному образі «Саду у Венеції». 
Ідеться про «освітлене вікно якогось опівнічника», «дворик, повний котів», 
розгойдану теплим вітром білизну на мотузках, напнутих між маленькими 
будиночками, що нагадує «завісу в уявному вуличному театрі» [Проданович 
2009: 92]. Потенціал техніки соковитої яскравості рельєфу цього живописного 
простору у творі насичує образну виразність відчиненого вікна на першому 
поверсі будинку десь у глибині внутрішнього дворика, звідки «лунали звуки 
телепередачі, якогось цирку в студії, незадоволений голос диктора, безкінечні 
репліки, перервані оплесками й сміхом» [Ibid.: 93]. У їхньому єднанні 
ілюструється мотив повноти життя із лабіринтом неминучих постійних 
емоційно-оцінних та поведінкових блукань між різними полюсами екзистенції. 

Технікою укрупнення масштабу компонентів зображеної композиції в 
наголошеній нею виразності образних лабіринтових ознак посилюється їхнє 
художнє занурення до анонсованого першим фрагментом інтермедіального 
триптиху і репродукованого наступним – метафізичного смислового 
формату, в якому змістовий простір теми лабіринту розвивається до 
максимальних меж, де життєвий вир відображається як нескінченний 
лабіринт безперервного пошуку людиною правильних життєдайних 
відповідей і доленосних рішень, аби врятувати від занепаду власне життя і, 
зрештою – буття суспільства. Відтак, у фокусі даної смислової конфігурації 
концептуальним доцільно вважати увиразнений у сентиментальних роздумах 
внутрішній лабіринт сумнівів і прагнень протагоніста. 

Цим осяжним і потужним художнім потенціалом розбудований 
інтермедіально перекомбінованими виражальними засобами образ лабіринту 
як основоположний принцип організації локалізованого образного простору 
стабільно, системно інтегрується до суцільної смислової системи твору. В 
даному синкретичному єднанні передбачається активність його неодмінного 
інтегрального атрибута, яким може виступити певний ефективний спільний 
образний відповідник компонента теми, здатний вписати інтермедіальні 
варіанти розбудови образу лабіринту в простір цілісного художнього 
фрагмента. Так, за Ю. Лотманом, кожен лабіринт передбачає свого Тесея, того, 
хто з-поміж усіх «відчаровує», відкриває його таємниці й знаходить шлях 
[Лотман 2000 І, 656]. Його художнє рішення, сповна підтверджуючи єдність 
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формально-змістової транспозиції, подібно до своєрідності Продановичевої 
поетики, не позбавлене оригінальності задуму. Тією проводиревою силою в 
кожному з лабіринтів наділений не персонаж, а образний еквівалент 
квінтесенції названих і неназваних у романі людських переживань, які у 
смисловій лінії ризомної екзистенційної вісі спогадів-міркувань про минуле і 
прагнень-сподівань на майбутнє об’єднані в полі етичної людської якості – тієї, 
що в ситуативному нанесенні «нового шару ясноблакитної фарби» на плащ 
міської скульптури Богородиці тотожна дбайливості у збереженні спільних 
цінностей, втілених скульптурним образом міської архітектури, 
узагальнюється образом «турботливої руки» як «інструменту побожної душі» 
[Проданович 2009: 92]. Дану концептему належить вважати тим 
категоріальним переділом екзистенційних полюсів, у якому накреслюється 
лінія смислового горизонту пейзажного інтермедіального поля.  

У вимірі цього увиразненого пейзажною виражальністю компонента 
образу лабіринту вже на даному, завершальному й узагальнювальному етапі 
окреслення потенціалу його відтворення, власне, декларується лабіринтова 
сигнатура дороговказу, вимальовується її смисловий обсяг, на який 
орієнтовані всі інтермедіально явлені варіанти художньої реалізації мотиву 
лабіринту, змістовність їхньої динаміки і пластики їхнього подієвого 
перебігу в прагненні «єдино можливого» [Ibid.: 91] шляху в передбачених 
для кожного екзистенційних берегах. 

Наразі особливого значення набуває спостереження, за яким очевидно 
для всіх інтермедіально розбудованих варіантів образу лабіринту й, 
відповідно, композиційних рішень позначеного ним мотиву спільним стає не 
лише принципове декларування актуальності цієї сигнатури. Її загальний 
смисл також резонує із семантичними акцентами кожного складника 
інтермедіального триптиху. Відтак, вона має не лише формальну, а й 
смислову спільність, чиїм наповненням входить до діапазону втіленої теми 
лабіринту і в її форматі – до узагальненої основи змісту роману, із нагодою 
виділення в ньому єдиної смислової матриці. 

А отже, в романі М. Продановича «Сад у Венеції» концентрується 
особливий досвід інтермедіальної ефективності, реалізованої в образному 
арсеналі твору, заснованому на актуалізації в ньому виражального 
потенціалу синтезу пластичних мистецтв. Ідеться про відтворення у 
формосмисловому вимірі техніки окремого жанру образотворчого виду – 
архітектурного пейзажу-ведути і передусім його колористики. Безпосереднє 
інтермедіальне варіювання виражальності та змістовності його художніх 
засобів у романі сконцентроване на розбудові образу лабіринту. В органічній 
єдності ансамблю образних аналогій поетики ведути вивершується розбудова 
нею образу лабіринту, яку засвідчує оригінальний прецедент його 
триптихового композиційного складу й відповідного аналогічного рішення 
втіленої ним, спільної для інтермедіального поля теми лабіринту, з її 
постулюванням у романі «Сад у Венеції». У результативності мистецької 
техніки відбувається відповідне канону пейзажного жанру 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 380 

[Энциклопедический… 1983: 259], нарощення ним художньої функції – його 
перехід у статус своєрідного «персонажа» з-поміж ключових образів твору та 
виводиться на усталений в постмодерністській філософії [Новейший… 
2007: 262] для такої метаморфози  конструктивний рівень понять 
світорозуміння. Їхнє конкретизування містить увиразнена смисловим 
потенціалом подібності до виражальних засобів ведути квінтесенція 
інтермедіально реалізованої теми, зосереджена на прочитанні в ній лабіринту 
рішень у значенні мистецтва життя, що полягає в необхідності скерованої 
милосердям і щирістю етичної правильності особистісного вибору. Від цієї 
сформованої темою неподільної точки смислового відліку, суголосно з 
увиразненою міжтекстовими зв’язками семантикою лабіринту, де 
вияскравлюються категорії етики в екзистенційній лінії смислоруху роману, 
й накреслюється загальна семантична перспектива інтермедіальності 
архітектурного пейзажу. Водночас у вивільненні потужного смислового 
потенціалу проявляється ефективність його синтетичної природи, яка 
передбачає формально-змістове поєднання поетики двох видів пластичного 
мистецтва: архітектури та пейзажного живопису. Оформлена реалізація 
однієї теми виражальними засобами різних видів мистецтва надає явленій у 
романі М. Продановича інтермедіальній практиці й окреслених 
О. Тимашковим [Тимашков] ознак трансмедіальності. 

Символ лабіринту, через свою загальновизнану цитатну потужність, як 
відомо, почасти постулюється у функції інтертекстуального маркера і 
передбачає активування й актуалізацію сенсу своїх прототекстів. Однак, 
попри наголошуваний Ю. Лотманом статус топосу лабіринту як одного з 
наскрізних символів для найрізноманітніших структур [Лотман 2000 І: 655], 
у даному випадку не ускладнюється образна конструкція. Художня побудова 
відповідного фрагмента роману вказує на домінування в ньому поетики 
мистецтва і самодостатність її формально-змістової результативності, яка 
перекриває міжтекстову маркованість цього топосу. Заданий твором сенс 
образу лабіринту не припускає інтегрувань із зовні – він сповна втілений у 
полі інтермедійної поетики. У даному випадку реконструйована смислова 
ситуація передбачає кореляцію з виражальністю і потужністю інтермедійних 
художніх засобів, чия ефективність оптимальна і не потребує ситуативної 
міжтекстової компенсації. Відтворений за принципом архітектурного 
пейзажу, даний лабіринт не набуває гетерогенного характеру з відповідною 
актуалізацією міжтекстової стратегії.   

Зі свого боку, за рахунок повноти власного смислового потенціалу і 
змістового обсягу, архітектурно-пейзажний компонент набуває рис, 
необхідних для локального «прототекстового» постулювання й, таким 
чином, відіграє посутню роль із-поміж інших смислових джерел у розбудові 
гіпертекстуальних зв’язків роману «Сад у Венеції», що вияскравлює в романі 
художню практику гетерогенності функції образних одиниць. 
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5.3.3. «Картина життя»: дискурс живопису в інтермедіальній 
панорамі роману «Вечеря у Святої Аполлонії» 

 
 

Досвід розмаїття образних відповідників інтермедіальної стратегії 
компаративістики в сербському романі наприкінці ІІ міленіуму сформувався 
в художній субстанції твору М. Продановича «Вечеря у Святої Аполлонії» 
[Продановић 1984], визнаного знавцями образотворення маніфестом 
мистецтва Мілети Продановича у 80-х роках ХХ сторіччя [Merenik 2011: 39]. 
Його зміст зосереджується на історії спотворення біографії відомого 
ренесансного італійського художника Андреа дель Кастаньйо. Cлід, однак, 
зауважити на анонсуванні властивої твору істотнішої, неоднопланової 
концептуальної співмірності з мистецтвом живопису. Її слід розпізнати у 
прокоментованій автором історії появи тексту, визнаного ним в одному з 
інтерв’ю здобутком поступового осамостійнення автопоетичних коментарів 
його художніх виставок, які потому набули осамостійнення. Уже на 
початкових етапах художньої діяльності, зазначає Проданович, у ранніх 
вісімдесятих, коли постмодернізм був новою темою, концептуальне ядро 
його творчості відцентрувалося саме у зв’язку з його орієнтирами. Так 
з’явився перший так званий плід «автономії літературного тексту» – роман 
«Вечеря у Святої Аполлонії» [Vujčić].  

Важливим підґрунтям для статусної характеристики даної позиції 
виступають численні коментарі самого митця. Як переконує письменник, 
вона сфокусована на основних орієнтирах постмодерністської проблематики 
й поетики, зокрема змістовий вимір деяких його романів підпорядкований 
подоланню «парадигматичної ментальної хвороби постмодерну – 
розділеності особистості». В одному з інтерв’ю Проданович наголосив на 
генетичній пов’язаності витоків своєї творчості саме з цим періодом – краху 
великих утопій і, відповідно, різних спроб уникнути можливих відлунь цього 
краху – «фантомних хвороб» у індивідуальній і суспільній свідомості, якими  
автор з прикрістю вважає цинізм цивілізації, втрату «віри у великі оповіді» 
більше не цнотливого, не наївного мистецтва [Розмова… 2008].  

І в першому романі М. Продановича, стає помітною істотна співмірність 
із поетикою, програмною для постмодернізму [Білик ІІ 2010], чия концепція 
та основотворчі типологічні відмінності (безумовно, питомі й для 
суголосного компаративістиці літературного диcкурсу) на той час уже 
набули в західноєвропейському літературознавстві чіткого окреслення 
Р. Бартом [Барт 1985], Ж. Бодріяром [Бодріяр 2015] і втілилися у творчих 
пошуках представників сербського красного письменства, приміром Д. Кіша, 
Б. Пекича. Таку поетикальну орієнтованість, за визначенням письменника, 
посилює саме вплив постмодерністського канону, започаткованого У. Еко, 
під знаком чиєї творчості формувався творчий метод Продановича: цей 
вплив реалізувався у функціонуванні романів на кількох рівнях: 
зовнішньому, привабливому, який повинен заманити у вир оповіді, і 
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глибинних – софізованих, інтелектуальних планах, сповнених емоцій, 
інформації і роздумів – кожен із яких, зі свого боку, вимагає надглибокої 
вдумливості [Розмова… 2008: 82]. 

Значного смислотворчого потенціалу набуває пов’язана з такою 
багаторівневістю трансформація М. Продановичем образних рішень, які, за 
досвідом інших дослідників літератури постмодернізму, зокрема 
Г. Мережинської [Мережинська 2007] і Н. Бедзір [Бедзир 2007], 
виявляються типовими для постмодерністської концепції, а, за 
переконанням В. Пітулич, архетиповими для організації художньої 
дійсності у світоглядному річищі постмодернізму [Питулић 2011: 202]. 
Адже в більшості романів М. Продановича початок навмисно спрямовує на 
помилковий логічний шлях, мізансцена набуває протилежної конотації, усе 
починає рухатися в іншому напрямі, й тільки під кінець, після кількох 
подібних кардинальних змін логічної перспективи, ключове питання 
з’ясовується і закриває смисловий цикл твору. 

І логічний підсумок усього розмаїття даних художніх кроків тяжіє до 
синхронізації з переконаннями У. Еко, ніби мета постмодернізму сягає 
ставлення людини до минулого, яке, за відсутності жодної можливості 
знищення, потрібно просто переосмислити, аби воно втратило вагу тягаря й 
відкрило ще одну нагоду поговорити про любов [Эко 2000: 636–637]. 

З урахуванням потенціалу стратегій компаративістики загалом, стає 
суттєвим зауваження на (почасти висвітленій у сучасному науковому 
дискурсі) вияскравленні кількома з них художньої субстанції роману. 
Правомірність даного узагальнення обумовлюється спостереженнями 
Продановичевого співвітчизника й колеги В. Павковича [Pavković 1989], 
підтриманими у праці А. Татаренко [Татаренко 2010: 211–218]. Приміром, 
посутнє Павковичеве відзначення у «Вечері…» розлогих апелювань до 
укладених Дж. Вазарі «Життєписів найславетніших живописців, скульпторів 
та архітекторів». Із ними, на думку дослідника, «Продановичева перша книга 
веде полемічний діалог», чиє оформлення вчений типізує відповідно до 
«олександрійської» творчої школи [Pavković 1989, 134–135], – твердження 
переконливе для визнання у структурі твору інтертекстуального та 
метатекстуального планів міжтекстових зв’язків, якими втілюються 
надважливі для образного матеріалу роману й так само для втіленої ним 
художньої дійсності кореляції сфер митця і таланту, а також митця і 
мистецтва. Воднораз саме за взаємодії потужностей даних стратегій в 
образному матеріалі роману унаочнюється організація істотного виміру 
цього матеріалу – інтермедіального, розбудованого у співвідношенні змісту 
тексту зі знаковим здобутком образотворчого мистецтва – Кастаньєвою 
фрескою «Тайна Вечеря», а першопочатково таке співвідношення 
стверджується вже в назві твору. Відтак, набуває окремої ваги висвітлення 
принципу і смислового результату образної реалізації цього співвідношення 
Продановичевого твору зі згаданою в ньому роботою Кастаньйо. 
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Образні одиниці роману, відповідні прикметам інтермедіальності, 
очевидно, містять риси, притаманні мистецтву живопису, і вибудовуються в 
параметрах текстової відповідності цим рисам. Себто йдеться про свідоме 
звернення письменника до змістовності та виражальності дискурсивного та 
емпіричного досвіду мистецтва живопису задля його адаптування в 
розбудові образного матеріалу роману, де компонування його образних 
інстанцій оприявлює природу живописної репрезентації.  

У даному романі вирізняється той прецедент, коли в інтермедіальному 
форматі, на відміну від його актуалізації в інших Продановичевих творах, 
актуалізуються не денотати, а референти, з безпосередньою конкретизацією і 
паспортизацією твору або явища мистецтва, чия масштабність скеровує й до 
визнання актуалізації художньою ситуацією «Вечері…», дискурсу, 
пов’язаного зі сферою мистецтвознавства. 

Безперечна яскрава й промовиста мальовничість образної репрезентації 
детально вибудовується в полі образу самого художника Андреа дель 
Кастаньйо, ключового персонажа роману, в реальній історії – популярного та 
шанованого за життя і знаного нащадками майстра. 

Переконливим системним проявом інтермедіальності стає визначальна 
риса образного матеріалу роману: унаочнена в ньому топографія 
Кастаньєвого біографічного ареалу вимірюється зверненням до домінант 
творчої манери майстра, виплеканих у роботі над його знаковими 
полотнами. Саме їх, за значимістю для особистості митця, вагомістю для 
збагачення мистецької скарбниці й безсумнівним та беззаперечним 
авторством, доречно визнати тими віхами його долі, які виявляються єдино 
непорушними в дійсності твору та реальності історії. Попри відсутність 
жодного цілісного опису художникових полотен, відповідного 
екфрастичному формату, в романі, натомість, жваво оприявнюються їхні 
ідеї, знакові деталі та фрагменти, чиє осмислення надало огранки таланту 
Кастаньйо і водночас увібрало його життєвий час та людські зусилля – 
саме з роботою над цими визначальними, програмними рисами фресок 
атрибутивно співвідносяться життєві події майстра.  

Вияскравлення роботи над змістом і поетикою ліній фрески на фасаді 
флорентійського палацу Подеста мимохідь супроводжується згадкою про 
плідну, натхненну й різноманітну роботу у Венеції, де митець заприятелював 
із відомим представником тогочасної італійської богеми поетом Урсіні, з 
яким потому підтримував доволі тривале листування [Продановић 1984: 10–
11]. Поміж ретельним добором комбінацій архітектоніки фресок «Розп’яття», 
«Воскресіння Христа» та люнету зі сценою «П’єта» для монастиря Сант–
Аполлонія спливає визнання митцем дороговизни прийнятого ним 
замовлення [Ibid.: 22], промовистого для ствердження шани до Кастаньєвої 
праці, яка в розквіті його популярності не лише поціновувалась, а й доволі 
пристойно оплачувалась, уберігши скромного митця від бідування. 
Міркування над динамікою фігур на замовлених для вілли Кардуччі фресках 
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із зображенням трьох тріад славетних людей – великих поетів, відомих жінок 
і знаних полководців – вказує на тимчасове опікування життям митця члена 
флорентійської міської ради Філіппо Кардуччі [Ibid.: 32] та його спадкоємців 
із цього відомого роду [Ibid.: 59]. У боротьбі ж митця за відповідність жестів 
моделі – її характеру, що виникла під час напрацювання портрета 
полководця-кондотьєра Піппо Спано, з’ясовується освіченість і переконана 
свідома комунікабельність містянина-Кастаньйо [Ibid.: 45–47]. Крім того, 
поза роздумами майстра Андреа з приводу поетики малюнка на щиті для 
сина відомого гуманіста Нікколо Нікколі, який він оздоблював одночасно з 
роботою на віллі Кардуччі, віднайшлися незграбність і сором’язливість 
Кастаньйо, поєднані, однак, із наполегливістю та витривалістю, а також 
непохитність, яка дозволила цьому некремезному чоловікові безпомилково 
відчути й уявити велич Давида, загартованого у протиборстві з Голіафом, аби 
влучно його відобразити [Ibid.: 41–42]. Застереження стосовно деталей 
капели, присвяченої Святому Егідію, оприявили тривале проживання 
художника при лікарні, приєднаної до церкви монастиря Санта–Марія–
Нуова, де, неодружений, він отримав цілу квартиру і просторе приміщення 
для майстерні, дещо затінене, до чого терплячий Кастаньйо, який уникав 
сварок, попросту звик, де майстер, однак, пізнав тяжкі часи грошової скрути 
та нестачі робочих матеріалів, куди повернувся після ангажементу в Римі й 
де провів свій останній час [Ibid.: 62–63]. А за зосередженістю над 
композицією Пекла для фрески церкви флорентійського монастиря 
Сантіссіма–Аннунціата, чиє закінчення він, із докорами собі, залишив 
завершувати іншому майстру через актуальніше для нього римське 
замовлення, вихоплюється вихована роками й життєвими перипетіями, 
далека від ідеалістичної життєва кмітливість Кастаньйо, означена 
усвідомленням потреби подбати про себе й відповідальністю, зокрема за 
власне життя [Ibid.: 64]. Піклування Кастаньйо про колористику та 
перспективу розпису нового крила відкритої у Ватикані першої публічної 
бібліотеки, до якого він приступив за закликом видатного архітектора, 
художника і скульптора флорентійця Леона–Баттісти Альберті, виокремлює 
в художній дійсності роману отримання художником не лише безперервних 
замовлень і запрошень у різних італійських містах, а й створення для нього 
вигідних умов роботи, якими він завдячував вірності мистецтву, власній 
популярності й умінню підтримувати атмосферу взаємоповаги і 
взаємодопомоги у спілкуванні з колегами [Ibid.: 64–65]. Рефлексії над 
власною творчою манерою в довершенні художнього методу створення 
імітації скульптури фресковим методом при створенні в соборі Санта–
Марія–дель–Фйоре фрески з кінним монументом Нікколо да Толентіно 
затіняють плідне і майже учнівське вдячне багаторічне захоплення Андреа 
методикою видатного майстра італійського живопису кватроченто, 
реформатора техніки перспективи Паоло Уччелло [Ibid.: 67–69]. Зрілим 
досвідченим осмисленням ескізу і гри перспективи у (нині втраченому) 
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фрескописі трапезної того ж флорентійського монастиря Санта–Марія–
Нуова увиразнюється досконалість майстерності митця, кращого за якого в 
сердині XV сторіччя не можна було знайти в ближніх околицях [Ibid.: 78]. 
Зрештою, за полум’яним проговорюванням ескізу нового задуму, почутого і 
закарбованого супутниками Кастаньйо дорогою із охопленої чумою 
Флоренції, вимальовується гарячкове мариво хвороби, яка обірвала життя 
майстра під час чергової епідемії, а від неї не встиг втекти і захиститися 
відданий мистецтву обдарований самотній художник [Ibid.: 84–85]. 

Таким чином, в інтермедіальній актуалізації системи своєрідних 
художніх рішень із мистецького доробку Андреа дель Кастаньйо слід 
вирізнити синтезування ними в обріях його біографії істотного буттєвого 
контексту творчої іпостасі майстра. Перевага хронології етапів багаторічної 
натхненної праці над іншими критеріями внутрішньої ієрархії змісту цієї 
біографії, унаочнених нею віх буття художника не знівельовує, а, натомість, 
вияскравлює та вивищує в їхньому взаємному узгодженні окрему логіку, 
відповідну осмисленню формування в героєві суб’єкта людських відносин і 
свідомої діяльності, зі стійкими соціально репрезентативними рисами, 
визнаними представниками його спільноти, – себто окресленню в субстанції 
явленого романом життєпису Кастаньйо його особистості. 

Видаються промовистими й епізоди болючих, але невідступних намагань 
художника поєднати романтичну чуттєвість колористики й наукову 
раціональність геометрії у розстановці перспективи в роботі над фігурами на 
фресках вілли Кардуччі [Ibid.: 60]. І наріжних сумнівів у доцільності й, 
зрештою, мужньої згоди на безглузду для еволюції власної поетики, проте 
послідовну, відповідно до вимог ситуації, лінійно точну, позбавлену 
можливості жодної власної імпровізації промальовку чужих відміряних 
ескізів під суворим наглядом замовника під час виконання фресок 
Ватиканської бібліотеки [Ibid.: 66], творчих переживань і вагань художника 
при створенні ним образу воєводи Нікколо да Толентіно, чий силует, 
всупереч вимогам наслідувати заданий контекстом стиль і схилитися до 
м’якого та елегантного художнього вираження, Кастаньйо непоступливо 
вирішив означити напругою та суворістю, своїми незмінними програмними 
об’єктами в кожному малюнку [Ibid.: 68]. Крім того, істотна і змістовність 
відмови від втілення цікавої йому теми заради прибуткового здійснення 
чужого задуму [Ibid.: 64], протиставленої відчайдушній рішучості визнання в 
останні миті життя потреби написати полотно всупереч всім тогочасним 
правилам і звичаям малярського ремесла «для себе, незалежно від 
замовлення»80 [Ibid.: 84], що ламає навіть залишки волі [Ibid.: 64], а у фокусі 
Продановичевої метафори – перетворює митця на кротке слухняне ягня 
[Ibid.: 9], напевно, згодне податливо і смиренно пожертвувати власною 
творчою подобою. У творчих модусах внутрішніх поривів Кастаньйо, якими 

                                                           
80 «за себе, невезан за поруџбине». 
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означена художня дійсність роману, належить розпізнати реалізацію 
душевного конфлікту митця, чия сутність рівновелика наголошеному 
дослідниками безперервному виваженню ним власної поетики з прагненням 
її неодмінного довершення. Завдяки цим порухам на фресках об’єми 
набувають різкої геометричної точності та світлової насиченості і не в 
останню чергу завдяки їм митцеві вдається прокласти шлях до відтворення 
на полотні внутрішнього динамізму зображеної особи, з яким живопис митця 
відрізняється суворістю, полемічністю та «вистражданістю» [Арган 1990 
І: 251–252]. Інтермедіально відтворений соковитий образотворчий колорит її 
висвітлення привносить до суцільного значеннєвого поля роману 
усвідомлення цілком закономірної для внутрішнього світу Кастаньйо 
глибокої чуйності та рішучості в безстрашній емоційності творця, якою ніби 
«на розрив» випробовується серце. Зрушене значеннєвою силою 
підкреслених епізодів, смислоутворення роману вочевидь перетинає поріг 
того неспокою пошуків, який тяжіє до відзначеної сучасними біографами 
Кастаньйо «вольової сили» майстра [Арган 1990 І: 260].  

Виявляється промовистим образний матеріал, визначений живописною 
репрезентацією в романі творчих зусиль Кастаньйо наблизити до глядача 
художню дійсність його фресок. Ця репрезентація зосереджена зокрема на 
проникності Кастаньйо у смаковитій наснаженій дискусії із Нікколі стосовно 
сюжету малюнка на його щиті, аби відчути відтворювану сутність, вжитися в 
неї і збагнути її дійсний пафосний накал [Продановић 1984, 38–39], на 
рельєфності відвойованої художником зброєю закономірностей природного 
світла переконливості довгого кучерявого волосся, зображеного на цьому 
щиті Давида, трохи зігнутих розтулених пальців його лівої руки, здійнятої 
над головою в готовності схопити супротивника, де концентрується енергія 
підготованого удару переможеного ним у двобої Голіафа [Ibid.: 43]. Окрім 
того, й на видобутій розмаїтою насиченою колористикою Кастаньйо 
правильності й водночас грубуватості жестів неприродно блідого 
переконаного воїна Піппо Спано [Ibid.: 46–47], на неприхованій детальній 
відвертості рис вогню пекельного очищення, геометрично неправильного 
розташування його жарищ, звідки наполегливо, неспинно виринають і 
жадібно обвивають своїх жертв міцні полум’яні язики, доволі правдиві, аби 
досягти на площині фрески «візуальної констеляції звуку»81 палання 
[Ibid.: 65]. І на присадкуватості та головатості кремезного коня із 
застрашливим заплетеним хвостом, розмальованої навздогін величезному 
збористому капелюху й усім можливим деталям одягу та амуніції його 
вершника – Нікколо да Толентіно [Ibid.: 69] і навіть на природності 
потужних основних тонів, намріяних Кастаньйо на порозі вічності для 
символізації в образі оповитого ліанами Лаокоона спраглої і вартої захисту 
тендітності життєвої радості людського роду [Ibid.: 84]. Увиразнені 
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інтермедіально-картинні образні інстанції доцільно асоціювати з 
декларованою мистецтвознавцями наполегливістю Кастаньйо у віддаленні 
створених ним художніх змістів від іконічності, здебільшого в нівелюванні 
схожості персонажів на представників найвищих щаблів соціальної 
ієрархії, рішенням наділити їх яскраво вираженими рисами реальної 
дійсності. Наразі досягає свого апогея і властивий митцеві пошук синтезу, 
визначеного рухом людської фігури, для еволюціонування достеменності 
зображення, навіть коли йшлося про новаторське для митця пристосування 
та взаємне погодження природного освітлення, наголошеної реальності рис 
обличчя й почасти брутальності рухів, аби органічно вписати фігуру у 
простір, що узагальнилося притаманною митцевому творчому кредо 
головною ідеєю, сконцентрованою на створенні образів, повних життя й 
динаміки, коли відбувається не ідеалізація, а процес абсолютно 
протилежний: перехід від ідеального до реального [Арган 1990 І:  251–
253]. Із транслюванням у Продановичевому творі даного референтного 
значення видається переконливим смислове консолідування в ньому 
прагнення емоційно-чуттєвої чесності та достеменності у спостереженнях 
художника і щирості в його полотнах, у яких віднайшла свій поклик 
реалістичність митцевих поглядів. 

Водночас дана смислова замальовка явленого «Вечерею…» життєписного 
профілю художника набуває своєї остаточної завершеності в органічному 
єднанні з яскраво явленими образним вмістом роману тими контрапунктами 
мистецького процесу, де він деталізується й урізноманітнюється похідними 
від творчої допитливості Кастаньйо, задовільненої, почасти, завдяки 
«збереженим документам, статутам і хронікам»82 [Продановић 1984: 48], 
історичними екскурсами й ретроспективами в суспільно-політичне та 
біографічне минуле замовників і героїв художникових творів, достовірних 
для позначення фактичного підтексту зображених ним сюжетів. Із 
притаманною їм ясністю фактичних нюансів у романі оприявнюються 
прагнення Кастаньйо отримати перед початком роботи над фрескою палацу 
Подеста точний опис очевидцями актуальних для неї політичних подій 
[Ibid.: 15], чию квінтесенцію він мав преломити крізь пігменти та пензлі та 
розсіяти поміж шарами штукатурки. І намагання майстра усвідомити 
незрілість флорентійського міського населення, його неготовність до 
демократії будь-якого штибу, внаслідок чого повстання Перуцці й Альбіцці 
завершилося крахом та екзекуцією цих двох ініціаторів, хоча їхньому 
третьому однодумцеві дали втекти та спокійно сховатися в Ріміні, де потому 
остаточно припинилося його переслідування [Ibid.: 16]. Задля цього майстер 
також мав збагнути перебіги колишньої блискучої адміністративної кар’єри 
Філіппо Кардуччі, чия осяяність королівською близькістю безперервно 
вабила літнього чоловіка до минулого, до шляхів історії. Її оплотом були для 
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нього видатні образи, без винятку й для Адама і Єви [Ibid.: 32–33], які 
започаткували біографію людства. Потрібно було і з’ясувати геополітичні 
перипетії Кардуччівої служби в королівському війську, битв із турецькою 
армією, де була продемонстрована відвага, вирішальна для військової слави 
гідного увічнення художником з-поміж цих історичних «велетнів» цікавого 
для Кардуччі його співвітчизника Піппо Спано [Ibid.: 48–56], і вербалізувати 
понад просторами фресок вілли атрибути першопричин історичної слави 
гордовитих персонажів [Ibid.: 60], і дістатися обставин героїзму блискучого 
військового тріумфу та поразки й нищівного арешту Нікколо да Толентіно 
[Ibid.: 67]. В увиразнених мальовничих образних інстанціях Продановичевого 
роману слід розпізнати відтворення ними стабільного орієнтування 
художника на осягнення актуального історичного сенсу малюнка, його 
допитливості в осягненні історичної правди задля втілення духу істини на 
полотні, рівнозначного постульованому в мистецтвознавчому дискурсі 
прагненню художника до історичної визначеності особистості, чиї проблиски 
виникали вже на початковому етапі формування митцевого досвіду 
образотворення, де головна прикмета історичної дії полягала у відповідній їй 
чіткості штриха, здатного раз і назавжди внести ясність у зображення, і 
почасти досягали піку форми з явленням митцем статуї в живописі, 
сприйнятої в сенсі символічного освячення історичного персонажа, яким 
фокусується не завжди типовий для тогочасного мистецтва, властивий 
творчій концепції Кастаньйо історизм, поцінований на вагу «головного 
питання» митцевого творчого самовизначення [Арган 1990 І: 236–268].     

У локальному підсумку спільна композиція значеннєвих мотивів 
референта, трансльованих обома даними комплексами проявів 
інтермедіальності у простір роману співмірна забарвленню на його 
суцільному смисловому рівні правдивості натури великого італійця. 

Між тим особлива художня виразність спостерігається в образному 
моменті «Вечері…», в чиїх берегах промальовується героєве зваження 
поетикальної тактики «Тріумфу молодого Давида», де подія проголошується 
майстром «лише нагодою – <…> роздуми <…> вміщуються в поле 
картини»83 [Продановић 1984: 43]. Задана цією образною конфігурацією 
смислова траєкторія поєднує унаочнене в романі свідоме уникнення 
Кастаньйо змалювання рис агонії покараних бунтівників на користь 
наголошення відчаю в їхніх очах, суголосного супровідним цьому виразу 
міркуванням про відносність та умовність встановлення провини й 
визначення розплати [Ibid.: 14–16], а також рішуче намагання у фрескописі 
церкви монастиря Санктиссіма–Аннунціата порушити тогочасні «неписані 
правила» передбаченого цим замовленням зображення пекла й оминути 
постульовану Данте монументальну статичність мучеництв і хаосу [Ibid.: 64]. 
У цьому розбудованому в структурі роману образному рішенні стає 
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помітним перегук із основою визнаної у мистецтвознавстві 
безкомпромісної творчої позиції Кастаньйо, якій, попри історичний і 
реалістичний примат його поглядів, однак, притаманна остаточна відмова 
від натуралістичних рішень у відображенні дійсності з переносом 
проблемного акценту на ставлення до цієї дійсності. За даної умови вже від 
першого відомого твору Кастаньйо його образи не діють, а лише 
виражають різні відтінки почуттів. Протягом удосконалення емпіричного 
досвіду і ця відмова була розвинена майстром до рівня своєрідної 
авторської емблеми [Арган 1990 І: 251–252], в парадигматичній взаємодії 
образного матеріалу роману, безумовно, рівноцінної семантиці 
сприйняття дидактизму в сенсі митцевого світоглядного символу. 

Формосмислові обриси даних фрагментів Продановичевого роману 
сполучуються з іншим мальовничим образним матеріалом, де генерована 
семантика набуває очевидного еволюціонування. Йдеться про сюжетний 
прецедент відцентровування колізій, пов’язаних із фрескою, присвяченою 
Нікколо да Толентіно, ненадокучливою увагою до постаті художника, чий 
досвід на відстані майже чверті століття виявився джерелом Кастаньєвої 
методики, – до Паоло Уччелло, відображенням душевних протиріч митця, 
балансуванням його обдарованості та творчої одержимості на грані 
самогубства [Продановић 1984: 67–69]. Симетричним організації даного 
образного пункту стає привілеювання над контекстом історично вагомих 
подій – проявів самовираження юного Кастаньєвого помічника Беноццо 
Гоццолі чуйним спостереженням його поглядів і схильностей [Ibid.: 34–35]. 
У даних ескізах варто розпізнати паралель із відзначеною дослідниками в 
Кастаньєвій творчій манері, сповна реалізованою в силуеті полководця, як і в 
портретах видатних людей на віллі Кардуччі, залежністю глибини простору 
від фігур, від щирості їхніх жестів, коли саме ці фігури наповнюють життям 
зображений на площині простір, перетворивши його на ілюстративний для 
їхньої суті, вітальний заселений світ, і таким чином простір спрямовується на 
службу герою [Арган 1990 І: 253]. А отже, в даному епізоді дидактичне 
прагнення Кастаньйо до осягнення різноманітних закономірностей зростає 
до очевидного «людиноцентризму», який видається художнім проявом 
переконаного самовизначення Кастаньйо на користь ідеалів культури 
гуманізму. Саме їх він, за підсумком Дж. Аргана [Ibid.: 286], не лише плекав 
у своїх полотнах, а й поширював в інших мистецьких центрах на півночі 
регіону – у Венеції і Падуї, посиливши тим самим імпульс гуманістичного 
оновлення, заданий у цих краях Філіппо Ліппі, Донателло і тим же Паоло 
Уччелло, майстрами, названими Кастаньйо своїми вчителями. 

І в ансамблі виокремленої інтермедіальності в романі набуває додаткової 
формосмислової ваги програмне для цієї стратегії помітне уникання в 
образному матеріалі розлогості явленого подієвого контексту з його 
локалізуванням у детальному відображенні суб’єктивних вимірів творчих 
ситуацій, що наразі (за підсумком дослідників) рівнозначне властивому  для 
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творчого методу Кастаньйо поєднанню чітких суворих обрамлень та 
плоского фону – обмеження мінімальними просторовими параметрами і 
використання перспективи для скорочення ефекту глибини, завдяки чому 
фігури рельєфно виступають уперед, майже виштовхуються з простору 
фрески [Ibid.: 253]. У проекції даного плану референта організація 
інтермедіального поля «Вечері…» набуває самостійної семантизаційної 
потужності: у її скерованості яскрава відсутність у романі осяжного 
розмаїтого фону суто побутових подій, розгорнутого поза творчістю митця, 
зредукованого на користь деталізації його натхненного внутрішнього світу, 
робить випуклим та рельєфним і весь комплекс явлених у романі рис 
внутрішнього, творчого «я» в образі художника.  

Крім того, вже в даному формосмисловому контексті помітна 
мальовничість забарвлює образні інстанції роману, відповідні проявам 
«витриманості» суб’єктивних рис оприявлених Кастаньйо силуетів, 
передусім у фрагментах, зосереджених на пильності художника до 
ідеалістичної замріяності та легковажності змальованих ним Перуцці та 
Альбіцці, покараних зрадників у битві при Ангіарі [Продановић 1984: 16], на 
уважності Кастаньйо до пояснення замовником Кардуччі персонального 
бачення деталей його задуму портретів плеяди знакових фігур історії 
людства, до його мотивації поділу обраних образів і структури фресок 
[Ibid.: 33]. А разом із нею – на передбаченні художником з-поміж рис 
персонажів цих робіт грайливості Єви [Ibid.: 60] та борцівської 
неемоційності, небагатослівності й вигадливості, користолюбства, 
опанованих і підкорених рішучістю стремління до поля бою й благородством 
докірливої пам’яті про всіх полеглих від його руки на цьому полі, збагненних 
художником у постаті Піппо Спано [Ibid.: 47–58]. Виявляється суголосною й 
увиразнена у змісті роману упізнана Кастаньйо педантичність та 
оригінальність вільного інтелектуала Вальдо Нікколі, ініціатора художнього 
розпису свого щита [Ibid.: 37–38], і водночас уявлена художником наївна 
безстрашність омріяного племичем образу молодого Давида [Ibid.: 42], а 
також войовнича пристрасність Нікколо да Толентіно до нових сутичок 
[Ibid.: 69]. Оприявлена в романі мистецька дбайливість і скрупульозність 
творця стосовно внутрішнього світу створених ним образів вочевидь 
сполучується з притаманним живопису Кастаньйо прийомом символізації 
простором фрески – реальної історії, де фігури належать до перехідної 
дійсності, співвідносно з прагненням художника наголошувати в кожній 
зображеній ним історично значущій людині її індивідуальність [Арган 1990 
І: 273]. У даному прагненні стає впізнаваною директива проекції його суті 
на – цілком адекватну такій проекції – взаємну організацію з’яскравлених 
образних компонентів художньої «тканини» роману, де у фокусі 
опиняється сам художник.     

Відтак, у розподіленому та організованому інтермедіальною стратегією 
формосмисловому арсеналі образного втілення біографії художника в 



* РОЗДІЛ 5 * 

 

 391 

романі, поряд із оприявленням особистості митця, має бути визнане 
одночасне вияскравлення і Кастаньйо-індивіда.  

Водночас особливою видається інтермедіальна виразність і наснаженість 
– найщільніше дотичного, власне, явленню субстанцією роману постаті 
Кастаньйо – окремого образного матеріалу, означеного співмірністю зі 
специфічними рисами поетики образотворчого втілення художником одного 
сюжету – явленої змістом Євангелія «Тайної Вечері», яку митець на 
флорентійській землі оспівав у своїх роботах двічі. На початку натхненних 
пошуків майстру випало дане замовлення під час розпису трапезної 
монастиря Сант–Аполлонія [див. Додаток 1] [Продановић 1984: 21–29] і в 
зеніті мистецького досвіду, наприкінці творчого шляху, зрушена волею 
іншого замовника доля знову привела Кастаньйо до цієї сакральної ситуації, 
вже у стінах трапезної монастиря Санта–Марія–Нуова [Ibid.: 78–80]. У 
позатекстовій реальності ця остання фреска за трагічних обставин була 
втрачена й уявленням про її художню своєрідність сучасна культура завдячує 
написаним за часів її існування присвяченим їй мистецтвознавчим описам (з 
огляду на неодностайність у позначенні назви робіт українською мовою, 
спричинену ваганням вітчизняних митців і науковців між «Тайною Вечерею» 
і «Таємною Вечерею», правомірне визначення єдиної номінаційної позиції, 
скероване досвідом богословського дискурсу, де перевага надається 
першому варіанту [Закон…2004: 617]). Підпорядкованими інтермедіальній 
стратегії образними інстанціями роману актуалізується здійснення 
незгаслого з часом і з буремними вітрами творчих перемог щире 
неперебутне прагнення Кастаньйо повернутися до (прихованої за 
відносною зовнішньою статичністю зображення) безлічі захопливих 
аспектів і сильних глибинних переживань [Продановић 1984: 78], чиє 
розмаїття сповна не підкорилося майстру в попередній фресці.  

Організаційне навантаження в побудові інтермедіального поля помітне в 
наголошеній письменником випадковій хронологічній діаметральності 
кінцевого опанування героєм явлених у романі деталей робіт, а відтак, 
завершення цих однойменних фресок – непоширеній, майже унікальній у 
доробку інших майстрів історії мистецтва. Із позиції (увиразнених під знаком 
втілення у творі особистості художника) доленосних обставин його біографії 
цей подієво-часовий розмах вочевидь набуває метафоричності, пов’язаної – 
всупереч очікуваному дистанціюванню антонімічних віх творчого існування 
– з єднанням цих знакових віх у суцільний діапазон буденних клопотів і 
колізій, де творчий струмінь розливається мінливим річищем життя й 
насичується його вітальною силою. У ньому ж відображення субстанцією 
роману художніх особливостей кожної фрески має бути ототожнене з 
позначенням першою – максими зухвалого натхненного юнацького запалу, 
наступною (а в дійсності роману останньою прижиттєво завершеною 
роботою) – апогею поміркованої зваженої мудрості мистецького досвіду, які 
відділяє між собою весь спектр решти життєвих і творчих подій, навіть із 
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чіткішим унаочненням відображеної художньою дійсністю роману 
недостовірної Вазарієвої біографії Кастаньйо, – рівноцінних етапам 
розширення та збагачення, а почасти й загартування світогляду майстра.  

Саме на даному рівні реалізації інтермедіального потенціалу вочевидь 
оприявнюється наголошена Л. Меренік полівалентність метафоричності 
розказаної історії [Merenik 2011: 39], актуальна для вирізнення основного 
принципу остаточної реалізації інтермедіального виміру формосмислу 
«Вечері…». Тим важливішим стає уможливлене даним напрямом 
смислоруху символічне ототожнення увиразненої діаметральності з тими 
обріями, в чиїх берегах промальовується співмірність єдиної творчої ідеї 
Кастаньйо – його життєвій позиції, вершинній суті усвідомленої ним із 
часом діалектики буття. 

У даному контексті посутній і образний матеріал, пов’язаний із 
нюансуванням у романі загальної типології ідеї і поетики цих одноіменних 
фресок Кастаньйо, свідомо порівнюваних ним задля довершення добору 
виражальних засобів [Продановић 1984: 79], подібно до відомої в 
мистецтвознавстві традиції типологізування різних авторських втілень величі 
сюжету Євангелія. Риси ладної барвистої репрезентації наразі позначаються 
відображеними змістом роману прагненнями майстра, чиє самовідчуття 
прониклося усвідомленням власної зрілості, створити докорінно іншу 
роботу, повністю відмінну як від його попередніх, так і від усіх відомих 
зображень Тайної Вечері [Ibid.]. І, власне, мальовниче сум’яття 
художникових вагань сполучається в даному епізоді з обрисами довершення 
ідеї образотворчого втілення сакрального змісту і смислу Тайної Вечері. Із 
взаємним погодженням зауважених М. Продановичем знакових проявів 
художнього змісту фресок у романі проглядається їхня принципова 
близькість. Для них залишаються спільними дійові особи – зібрані біля столу 
апостоли, у яких не змінився навіть колір тунік, а також рельєфно виписаний 
силует зрадника Іуди [Ibid.: 79–80]. Між тим у малюнку змінилися 
перспектива й деталі композиції, злет жестів, «обличчя людей, трохи 
постарілих протягом часу, промайнулого від першого зображення Андреа 
тієї теми»84 [Ibid.: 80]. Саме цим порухом поетики Продановичевому 
художнику вдається досягти паритету втілення зрадливості Іуди, чия 
випростана рука жадібно простяглася до миски, стосовно подолання 
апостолами природного суму, яким символічно стверджується неодмінна 
нова зустріч із Учителем після очікуваного ним неминучого болісного 
розставання [Ibid.]. Себто у смисловому злеті Кастаньйо вдається вирішальна 
справа: всупереч традиційному превалюванню в зображеннях Тайної Вечері 
однієї з двох ідей – зрадництва або Дива Воскресіння – органічно 
врівноважити ці ідеї чутливістю пізньої фрески.   

                                                           
84 «лица људи помало остарелих током времена протеклог од првог Андреиног сликања те теме». 
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Підкреслена в романі концептуальна спільність фресок вказує, що 
художник не змінив, а вдосконалив роботу, гармонізував підхід до 
недоторканої сакральної суті. У цій єднальній основі стає переконливим 
розподіл смислоруху на два етапи. Він скеровує до сприйняття в романі 
цих робіт у сенсі єдиного феномена. І співвідносно з ним в 
інтермедіальному полі оприявнюється сакралізація відданого 
образотворчого переповідання художником ідеї та сюжету Тайної Вечері, 
варта ототожнення з тим символічним Храмом, який, суголосно 
християнській доктрині, художник будував у своїй душі весь мистецький 
вік і який видається рівноцінним апофеозу Кастаньйо-творця.  

У формосмисловій конфігурації роману, доцентрованій рисами поетики цих 
фресок, вирізняється суттєва подвійна актуалізація інтермедіальної стратегії.  

За сумлінним добиранням художником деталей кожної фрески у 
фабульному руслі роману потрібно впізнати не один біографічний сюжет: під 
шаром відображеного в романі Вазарієвого звернення до обставин біографії 
Андреа дель Кастаньйо слід вирізнити чіткі контури простору тепер уже 
Кастаньєвого мистецького апелювання до подій іншого, величного 
життєпису – закарбованого на сторінках Євангелія. А отже, й сам художник, 
таким чином, стає причетним до оприлюднення біографії – бодай, навіть, її 
переповіданням «мовою» всепроникних барв і всемогутніх штрихів. 
Відповідно, у формосмисловій організації пов’язаного з фрескописом 
«Тайної Вечері» образного матеріалу має бути вирізнена кількарівнева 
система, позначена розшаруванням явища біографії на Вазарієв варіант 
життєпису Андреа дель Кастаньйо і співприсутній із цим варіантом – 
окремо Кастанієв – погляд на життєпис, втілений ним у фресках 
монастирів Сант–Аполлонія і Санта–Марія–Нуова. Із даною нашарованістю 
виразних планів в охопленій структурою роману художній реальності слід 
упізнати аналогію техніці фрески, якою на спільному інтермедіальному 
просторі сполучаються сюжетні малюнки двох доль – оприявлений роботою 
«Тайна Вечеря» і пережитий її автором, кожен із яких виявився основою 
змісту однієї з відображених у романі біографій, що дає змогу співвіднести 
образи їхніх авторів – у єдності феномена життєписної оповіді.    

За даних умов різноманітна (й наголошена В. Павковичем – 
міжтекстова, й виокремлена наразі – інтермедіальна) адресна актуалізація у 
Продановичевому романі тексту Джорджо Вазарі стає системною, 
настільки, аби не лише визнати цей текст трансльованим інформативним 
джерелом, а й мотивувати позиціонування втіленої цим текстом оповіді з-
поміж образів у структурі твору. 

Із семантичної позиції кожен із цих контрапунктів художньої дійсності 
роману суміщається у виважений в суцільну послідовність долі художника 
нескінченний процес життєписання, який варто визнати проголошеним у 
романі своєрідною інтегральною ланкою площин, у своїй хронології 
рівноцінних історії, в чиєму фокусі опиняється робота майстра Андреа над 
сюжетом «Тайної Вечері».  
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Безперечно, вирізнене різнобічне означення структурними компонентами 
роману наполегливого прагнення єдності, символізоване художністю 
поетики фресок, резонує з притаманними образу Кастаньйо нескореними 
переконаннями, проголошеними закликом до гри часом, на вигляд – 
безперервним, але по суті – дуже ламким, себто гри утвореними в 
кардинальних трансформаціях його фрагментами та частками, схильними до 
численних рекомбінацій, сплетіння несподіванок, їхнього перетину і 
силового стискання до концентрації часових сегментів, якою вони, 
зосередивши в собі ці окремі події, виводяться на єдину площину [Ibid.: 43] – 
а саме цією поетикальною тактикою, за перебігом сюжету, митець керувався 
й при опануванні нюансів своєї (щоправда, другої) «Тайної Вечері» 
[Ibid.: 80]. Даний образний матеріал тотожний осмисленому науковцями, 
широко втіленому в більшості Кастаньєвих фресок методу обмеження 
глибини простору єдиною площиною фону, і (суголосному цьому 
обмеженню) зв’язку пластичної архітектоніки з жорсткою лінійністю [Арган 
1990 І: 252–253]. У смисловому керуванні, заданому цією інтермедіальною 
співзвучністю, відображені в романі імпровізації Андреа з часом 
[Продановић 1984: 27] у вибудовуванні суцільної історичної рівнини для 
реальності своїх робіт, ідентично співвідношенню частини і цілого, варто 
визнати логічною і модель суцільного сприйняття історичного часу, 
достеменного тепер не лише для зображеної митцем, а й для митцевої 
дійсності – рівновеликого фабульній канві «Вечері..». У ньому ж усі втілені в 
романі події, пов’язані з творчістю Кастаньйо, виструнчуються в єдиній 
послідовності, опиняються на спільному полі з видовженою часовою 
перспективою, рівнозначною цілісності творчої долі Кастаньйо.  

Таким чином, у даній системі формосмислового керування образного 
матеріалу укладається самостійний глобальний комплексний 
інтермедіальний план роману.  

І, зрештою, творення однієї з фресок волею М. Продановича окремо 
вивершується в цьому плані над іншими творами Кастаньйо. Ідеться про 
першу за хронологією появи, сповнену сміливих натхненних надій, а в 
реальній історії – спроможну ствердити й уславити його талант, зведену в 
монастирі Сант–Аполлонія, єдину збережену з одноіменних творів, 
присвячених сюжету Тайної Вечері – а, власне, її неперевершена сутність 
для роману відобразилася його проспективною назвою. У художній 
дійсності роману саме вона виявляється єдиною фрескою, в чию художню 
субстанцію Кастаньйо вкладає не лише уміння та душу, а й своє єство, в 
чий образний світ митець передає вітальність власних долоней 
перенесенням їхніх рис у «міміку» жестів апостолових рук, віднайдених 
ним у дивовижному світі, відмежованому прозорою, але непроникною 
завісою фрескової штукатурки: власні майстрові долоні, «в які він 
вдивлявся, були моделлю для зображення апостолових. Немає правдивішої 
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моделі, ніж власні руки. <...> Іоанн. Іаков. Іуда. Тадей. Варфоломей»85 
[Ibid.: 28]. Отже, особливим дотиком пензля тіло майстра споріднюється з 
матерією малюнка, який не лише дав відлік його звершенням, а й увібрав 
його життєву квінтесенцію. Із даним художнім означенням цілісність 
історично виструнченої явленої в романі творчої долі Кастаньйо та єдність 
феномена його фрески вступають в особливе сполучення, де доцільно 
передбачити й символічний рефлекторний зворотний зв’язок цієї образної 
матерії з долею художника, яка, відтак, стає співвідносною і співмірною 
змісту і смислу фрески. І оскільки, за каноном мистецтва живопису, зміст 
твору розкривається й конкретизується в його сюжеті та взаємодії 
персонажів [Энциклопедический… 1983: 130], відповідно, наголошену в 
романі колізію сюжету і знакових образів фрески Андреа дель Кастаньйо 
«Тайна Вечеря», явленої розписом трапезної монастиря Сант–Аполлонія, 
слід екстраполювати у простір усієї художньої дійсності роману. 

Із даної позиції стає обумовленою і правомірною суцільна проекція в цей 
простір постульованого референтом і відтвореного в романі комплексу рис 
Кастаньєвої «Тайної Вечері», відповідних її сакральній суті. А її ідейна 
основа, вивищена в романі М. Продановича, суголосно традиції осмислення 
здійсненого християнськими художниками образотворчого доробку на тему 
Тайної Вечері [Арган 1990 І: 251–253], визнається і простою, і глибинною, 
чий фундаментальний оплот перебирає на себе зустріч групи людей, що 
зібралися навколо столу за трапезою, хоча наразі аж ніяк не йшлося про 
звичайну вечерю: розташовані на поверхні стола предмети, символічні 
атрибути – хліб і вино, зосереджені рухи апостолових рук відтінила патетика 
останньої зустрічі, яка символізувала величне одкровення й обіцяння, 
«проголошені про вічність і заради вічності»86 [Продановић 1984: 24]. 
Центральна група – Учитель, чий душевний порух доринає до кожного з 
присутніх, і вирізнений з-поміж усього товариства Іуда, якому не вистачило 
місця посеред апостолів, – стає епіцентром, покликаним позначити духовне 
ядро всієї композиції, де закарбувалися слова знання, визнання і віри 
[Ibid.: 25–26]. Себто, ствердження Святого Причастя супроводжується 
попередньою концентрацією уваги на пророцтві Учителя про неминучу 
зраду одного з апостолів, чиїм відтворенням фрагментами фрески, 
сконцентрованими у змісті роману, збережена традиційна іконографія з 
відомими смислами, узагальненими відходом і його подоланням.   

І в цьому екстраполюванні інтермедіально відтворений зв’язок 
визначальних подій художньої реальності з даною сутністю фрески має бути 
визнана поворотним моментом зміни системи її зображення, відповідної 
організації образного матеріалу роману, з переорієнтуванням ліній 

                                                           
85 «у које је пиљио биле су модел за цртање апостолских. Нема вернијег модела од сопствених 
руку. <...> Јован. Јаков. Јуда. Тадеј. Вартоломеј». 
86 «датим за вечност и ради вечности». 
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увиразненої суцільної перспективи історичного часу, а також закономірною 
для такого перепланування статусною передислокацією учасників цієї історії 
і зрушеним нею зміщенням полюсів конотації. Відтак, в інтермедіальній 
імітації видається помітним загальний код фабульної трансформації роману, 
що виправдовує її сприйняття в сенсі організаційного принципу «Вечері…». 

За даним принципом, логіка рефлексії спрямовує до знакових явищ 
буремної Кастаньєвої долі, аналогічних виражальним рисам композиції 
митцевої фрески.  

У романі ж, відтак, набувають з’яскравлення образи помічників майстра 
Андреа [Ibid.: 28], з-поміж яких були й ближчі йому по духу – їхню когорту 
уособлює детальніше виписаний зацікавлений щирий слухач Беноццо 
[Ibid.: 35]. Дане спостереження М. Продановича, втілене виразністю 
«красного слова», посилюється відлунням у багатозвуччі історії мистецтва, 
де також прозвучала хвала умінню багатьох молодих митців Кастаньєвих 
часів, навчених на прикладі його творів [Арган 1990 І: 287]. Крім того, 
ладнається й когорта Кастаньєвих видатних колег – Фра Філіппо Ліппі 
[Продановић 1984: 8], Алессо Бальдовінетті й Леона–Баттісти Альберті 
[Ibid.: 65], Мікеланджело [Ibid.: 70], Паоло Уччелло [Ibid.: 69], Фра 
Анджеліко [Ibid.: 34], Доменіко Венеціано [Ibid.: 73], Брунеллескі [Ibid.: 68], 
чиє спільне відображення у прозі набуває ваги так званої техніки побудови 
багатофігурної сцени. Дана група небайдужих знавців, що прийняли і 
визнали благо Кастаньєвого мистецтва як джерела пізнання життя, а в історії 
мистецтва відіграли для творчості Кастаньйо подекуди майже апостольську 
роль, у координатах інтермедіальної системи виражальної наснаги фрески 
асоціюється з основоположною для її композиції, знаковою для сюжету 
Євангелія плеядою сакральних апостолів, яким Учитель передав благо свого 
вищого Знання. 

Між тим, у суміщенні із сакральним сюжетно-смисловим малюнком, 
виявляються рельєфнішими обриси згаданої в романі трапезної тимчасового 
монастирського пристановища художника, чиї стіни, на яких дивом 
натхнення відбилися лінії життєдайної Тайної Вечері, тривалий час були 
свідками наполегливої натхненної роботи – такої, що вирізнила спілкування 
з Кардуччі: він не перервав обговорення з Кастаньйо свого замовлення 
заради трапези, художник провів у його будинку майже цілий день, а 
частування так і не було, його замінив творчий пошук [Ibid.: 34]. А отже, в 
долі персонажа символічно увиразнюється осередок долучення до творчого 
«хліба», ототожненого з хлібом насущним, співвідносно з тим, як у змісті 
його фрески затишним місцем усамітнення за трапезою Тайної Вечері 
втілилося звернення до істини хліба насущного Божим Сином і апостолами.  

Мальовнича і своєрідна емблематичність дій Кастаньйо, забарвлених 
його самовідданою, почасти жертовною пильністю до своїх творів, 
беззастережною щедрістю, з якою він віддавав роботі свої сили, аби своїми 
фресками, закарбовуваним у них смислом історії [Ibid.: 33] принести людям 
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радість вищого пізнання життя, чиїм вірним знаряддям уважається 
мистецтво [Арган 1990 І: 260]. Цей розмах стає паритетним величним жестам 
головної дійової особи з відтвореної майстром сакральної історії, сутність 
яких, за жанровим «каноном», увінчана принесеною ним великою радістю 
пізнання Божественного откровення – віри в нескінченність буття.  

Водночас із референтного поля творчості Андреа дель Кастаньйо 
вивільняється, прирощується в інтермедіальному вимірі роману і 
транслюється в попередньо увиразнену нею суцільну площину спільної 
історії – значення, в якому слід розпізнати вирішальний орієнтир 
загального смислоруху. В реальній дійсності через допущені його колегою 
і біографом Джорджо Вазарі неточності автор «Тайної Вечері» був 
безпідставно визнаний убивцею свого колеги й безвинно покараний 
забуттям нащадками: його ім’я було викреслене з фахових анналів, а деякі 
твори – приховані під шаром будівельного непотребу та безглуздої 
упередженості. І майже 300 років потому, в ХІХ сторіччі, завдяки 
встановленню дослідниками невинуватості митця, замальовані фрески були 
віднайдені, з них вцілілі – відреставровані, митцеве ім’я і пам’ять про нього 
– реабілітовані й відновлені в життєвій круговерті, а його талант здобув 
належне визнання та вшанування. 

Із позиції даного смислового нюансу певних реалій художньої дійсності 
роману набувають особливої чіткості, де криється зміна модальності й, 
відповідно, конотації.  

Виявляються контрастнішими сутність і вага огріхів, обумовлених 
нестачею точних даних, якими, подібно до інших тогочасних біографій 
Кастаньйо, та й життєписів інших митців, рясніють ескізно окреслені у 
«Вечері…» фрагменти біографії Кастаньйо, написаної Джорджо Вазарі і 
виданої ним 1550 року у книзі «Життєписи славних архітекторів, художників 
і скульпторів» [Вазари 1956]. Ця сутність недостовірності наголошується 
сповненими співпереживанням скривдженому колезі-попереднику 
полемічними коментарями-виправленнями до Вазарієвого тексту, 
виваженими автором роману, художником Мілетою Продановичем. Саме в 
них тепер набуває особливої значущості спростування явленого Вазарієвим 
текстом кримінального сюжету, розбудованого відвертим звинуваченням 
Кастаньйо у зухвалому вбивстві в розпалі суперницького ражу свого 
товариша, точніше колеги Доменіко Венеціано [Продановић 1984: 70], що 
насправді пережив його майже на чотири роки [Ibid.: 77]. І в романі стає 
значущою наголошена коментарем «еволюція» даної кривди. Вона, цілком 
імовірно, могла започаткуватися похибкою в примітках до книги з історії 
мистецтва, укладеної Антоніо Біллі [Ibid.: 72], однак потому в книзі Вазарі 
ця похибка не загубилася з-поміж безлічі фактів розлогого контексту, а, 
натомість, без належної перевірки була розвинена до напруженої інтриги, 
кульмінаційної сюжетної неправди. За коментарем, виявилося вигадкою і 
згадане в цій біографії звинувачення Кастаньйо в убивстві батька, який в 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 398 

реальності після трагічної загибелі сина сплачував залишені ним незначні 
борги [Ibid.: 7]. Цю оруду недостеменностей логічно завершує з’яскравлене 
в образі Вазарієвої біографії його тлумачним компонентом абсурдне 
намагання Вазарі обумовити гостроту соковитої Кастаньєвої палітри 
зухвалою, злобливою, лицемірною, заздрісною, недоброзичливою, 
гнівливою натурою убивці [Ibid.: 72]. Відтак, образ укладеної Вазарі 
біографії Андреа дель Кастаньйо виявляється невипадковою, навмисною, не 
дрібною, а глобальною брехнею, що зрештою зганьбила добре ім’я 
Кастаньйо, кинула на нього тінь похмурої слави художника-вбивці, 
непроглядну настільки, аби, за М. Продановичем, світла натхненність облич 
його вцілілих героїв довго приховувалася мороком цієї тіні [Ibid.: 76]. 
Відповідно, у відтвореному інтермедіальністю масштабі неточностей стає 
обумовленою полярна зміна формосмислу із семантичним перетворенням 
біографії, укладеної Джорджо Вазарі, на злочинний наклеп. 

Співмірно з даним перетворенням у суцільній інтермедіальній проекції 
видаються значно контрастнішими й предметні апелювання в полі образу 
цієї трагічної біографії художника Андреа дель Кастаньйо до імені її автора – 
Джорджо Вазарі, – переконливі й достатні, аби виявитися символічним 
оприсутненням у романі його постаті. Суттєва яскравість притаманна 
відповіднику так званої «психолого-морфологічної замальовки» [Фесенко 
2014: 142], відтвореному поданими в коментарях до Вазарієвого життєпису, а 
також похідними від інтермедіально закодованої суті його творіння 
особистісними рисами італійського літератора. Спровокований тогочасними 
письменницькими традиціями і порядками, вибагливими до 
урізноманітнення текстів сенсаційними шокантними подіями, Вазарі 
виявився абсолютно нестримним у домислюванні текстів [Продановић 
1984: 7] і внаслідок точної оцінки читацьких очікувань та забаганок, 
керований амбітною принадою написання бестселера, безоглядно вхопився 
за брехню заради створення в книзі популярного тоді пригодницького 
«присмаку», неодмінного для здорожчення твору, що таки приніс авторові 
надмірний прибуток [Ibid.: 71–74], а відтак, випадкову неуважність наразі 
перевершує злочинний намір. Визнаною в мистецтвознавстві закономірністю 
такої замальовки в романі концентруються риси індивідуального 
психологічного зображення з помітною наснаженою предметною чуттєвістю. 
Себто, за визначенням [Літературознавча… 2007 ІІ: 139–140], воно зростає 
до осяжності образу. У розширеному, таким чином, пов’язаному з постаттю 
Вазарі формосмисловому ареалі уможливлюється та органічна 
взаємосполучуваність художнього змісту, якою в міркуваннях, 
сконцентрованих на всьому ницому в постаті Вазарі, чіткіше 
вимальовуються наголошене автором роману приховане бажання слави 
понад усе й трагічна, сповнена силою спраги, шалена любов до грошей 
[Продановић 1984: 71], аналогічні художньому реманенту відособленого 
персонажа Кастаньєвої фрески. 
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Зрештою, в даній співмірності передається той емоційний рух до 
попрання лживістю основних норм християнської моралі й засад 
гуманності, де вихоплюється людський порив заради добре сплачуваного, 
прибуткового хлисткого слівця зрадити життєву правду невинуватої 
людини, з якого, безперечно, виокремлюється живописний стереотип 
згубного зрадника. У площині Кастаньєвої творчої долі інтермедіальною 
аналогією злочинна зрадлива безпринципність затьмарює його ореол 
респектабельного художника, мистецтвознавця та біографа й остаточно 
ріднить із означеним заплямованістю, затемненістю німба Іудою із втіленої 
романом Кастаньєвої фрески [Ibid.: 25]. 

Тоді ж уявними діагоналями, які належить розпізнати між дійовими 
особами роману, відмежовується й локалізується простір археситуації 
наклепництва, яке з банальної підлості перетворюється на доленосну зраду, 
що уподібнює її формосмислові обриси одному з основоположних мотивів 
для Кастаньєвої фрески «Тайна Вечеря». 

Увиразнена поетапна смислова метаморфоза даної образної субстанції 
роману стає фактором суцільної зміни співмірності персонажів і всієї 
конфігурації формосмислового співвідношення у структурі роману, відіграє 
вирішальну роль в організації простору художньої дійсності твору.  

Відтак, з огляду на вирізнений перегук більшості ключових 
контрапунктів змісту і визначальні обриси апогею долі митця, скривдженого 
ментально близькою людиною, також слід виважити в семантичних 
координатах кульмінації сюжету сакральної Тайної Вечері. 

Виразним, до певної міри наголошеним у романі відправним 
формосмисловим орієнтиром даного виваження стає епізод, у якому 
Кастаньйо почасти ототожнює себе з Іудою, відтворивши власний жест в 
його образі [Ibid.: 28]. Спостереження В. Фесенко над тенденціями 
автобіографізму в дискурсі європейського живопису дозволяють з’ясувати 
призвичаєність для художників Відродження співвідношення власної особи з 
масштабними фігурами історичних перипетій, зокрема з постатями сюжетів 
Святого Письма [Фесенко 2014: 141–142]. А отже, подія самоідентифікації не 
лише невипадкова, а й обумовлена і навіть виправдана для семантизації 
образного матеріалу, пов’язаного з реаліями ренесансних митців і мистецтва. 
І вибір прототипу, за інших обставин, можна було б визнати остаточним.  

Однак у смисловому вимірі роману й акценти суцільної біографії 
художника так само зміщуються в обширах увиразненої митцевої творчої 
долі загалом: і зрушений перетвореннями у просторі певних образів напрям її 
силових ліній переспрямовується в конфігурацію, де Кастаньйо, натомість, 
виявляється саме носієм вирішального драматизму. Співмірно з обрисами 
формосмислу фрески навколо нього зосереджуються колеги та учні, з якими 
його єднає спільний творчий «хліб» і «пир» мистецтва, в чиєму лоні ними, 
навздогад священного хліба і вина, переломляється першим штрихом 
малюнка білизна полотняного або ґрунтового «тіла» й кропиться потому 
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струмочками фарби. Як і в Тайній Вечері Євангелія, декого з осяяних щастям 
причетності до цього таїнства повели надалі два різні шляхи – зрадженого 
праведника і зрадливого грішника: подібно до відособленого Іуди, на певній 
часовій відстані увиразнився той, хто зрадив Кастанієву життєву правду, 
торкнувши її своєю запопадливою брехливою увагою, спрямував на 
художника загострені вістря наклепу, увінчаного незаслуженим покаранням 
через навмисне забуття Кастаньєвого імені, яке згодом зусиллями 
прогресивних безкомпромісних науковців було повернуто на 
мистецтвознавчі скрижалі, й, співзвучно сакральній істині, потаємна зрада 
дивом перетворилася на таїнство Воскресіння.  

Відтак, у сукупності явлених романом ліній творчої долі ключового 
персонажа, художника Андреа дель Кастаньйо, вимальовується сутність 
художнього ядра створеної ним фрески, обрис світу його «Тайної Вечері». 

Логічна підтримка даної ідентифікації звучатиме в перегуку з оприявленим 
згодом у Продановичевому романі «Ультрамарин», тепер у митцевих 
спостереженнях над фресками Фра Анджеліко, майже декларативним 
переконанням: «нанесення шарів пігменту на основу <…> стає формою 
ототожнення з Христовим Стражданням» [Проданович 2013: 81]. 

Із даним сутнісним переходом у живописних сценах «Вечері…» 
проглядається реконструкція психологічної напруги сюжету фрески, а 
організація відтвореного романом простору в кульмінації явлених ним 
подій наслідує сюжетну реальність полотна «Тайна Вечеря», відповідно, 
смислоутворення образного матеріалу роману організуються з очевидним 
домінуванням у ньому змістовності подієвого виміру роботи і 
підпорядковується йому. 

Проте дана спільність не наближає смислорух роману до виваження в 
ньому фрески в сенсі моделі життя, а отже, не набуває ваги останнього етапу 
цього смислоруху. Натомість інтермедіальним планом Продановичевого 
твору втілена ним Кастаньєва життєво-творча історія вивищується до 
окремого співвідношення із закладеним до програмної митцевої фрески 
змістом і смислом сакрального сюжету і сповна вписується в координати 
християнської доктрини. А саме в цьому аспекті й накреслюється 
визначальний смисловий напрям подальшого осягнення цієї історії і її 
сакральних перегуків, чия сукупна семантика стає тотожною згаданій 
Продановичем коекзистенції [Продановић 1984: 63], яка, власне, полягає у 
визначенні діалектичної закономірності буття. У романі набуває 
переконливості й критерій такого осягнення, рівноцінний еквіваленту цієї 
закономірності: ним потрібно вважати сам факт увиразненого перегуку – 
подібність між індивідуальним і сакральним, – чиїм номінативним 
відповідником в образній «мові» Продановича видається так зване «спільне 
місце»87 [Ibid.: 75], що так само наразі спрямовується в русло переосмислення 

                                                           
87 «опште место». 
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– з огляду на вирішальну для буття істину Воскресіння, вершинну для явленої 
в Євангелії Тайної Вечері, сутнісну в її образотворчому переповіданні й 
означену інтермедіальністю присвяченого їй роману. 

Із цієї позиції інтермедіально увиразнена спільність залишається лише 
аналогією і жодним чином не дістає сакральних властивостей, себто 
принципово відмежовується від першопричини, якою уможливилося 
дивовижне символічне Кастаньєве творче «воскресіння». А дана риса 
споріднює творчу долю художника з низкою згаданих у художній дійсності 
роману інших життєвих ситуацій. У єдиний логічний ланцюг поєднуються 
епізоди роману, в чиїх епіцентрах співвідносяться вівці, зведені у полі уваги 
Великого Пастиря, не здатні в такому гуртуванні звеличити жодного пастуха, 
і відомі пастухи, жоден із яких не зазнав інкарнації [Ibid.: 8–9], пролита 
божественна кров, поряд із якою всі інші кровопролиття не стали 
священними [Ibid.: 74–75], і масштабний сюжет підступної зради, в чиєму 
апофеозі так і не відбулася сакралізація іще одного, бодай талановитого, 
зрадженого. І до плеяди таких «спільних місць» вписується не лише 
унаочнена М. Продановичем історія, розказана Вазарі про Кастаньйо, а й 
насамперед творча доля Кастаньйо за участі в ній Вазарі сама оформлює ще 
одне глобальне «спільне місце», себто спостерігається циклічне завершення 
загальної для роману тенденції унаочнення спільностей між божественним і 
профанним, де й нарощується смислове прагнення до причинно-наслідкової 
закономірності в їхньому співвідношенні. 

А саме з визнанням такого діалектичного напряму в смислотворенні 
роману, відтак, зрушується вирішальне протиріччя стосовно визначальної 
для нього християнської доктрини, оскільки очікуване «прочитання» цих 
подібностей спільностей докорінно не узгоджується своєю логікою з 
неперебутними священними джерелами. Адже за ними, на відміну від 
намагань пов’язати знакову спільність із фіксуванням формального 
уподібнення людського божественному, втілюється абсолютно протилежне 
прагнення Божого Сина наблизитися до людей, до їхньої природи, аби, 
зрештою, бути для них зрозумілим. Таким чином, виокремленою 
суперечливістю по відношенню до проголошеного в романі розуміння цих 
вищих аналогій накреслюється зворотний логічний напрям їхнього 
осмислення, орієнтований на інтермедіально закодовану альтернативу цього 
розуміння. Себто саме в цьому смисловому вимірі інтермедіального 
простору роману озвучується й імператив такої зміни і водночас 
позначається її орієнтир, покликаний спрямувати до наповнення особливим 
значенням стверджувану М. Продановичем порожнечу метафори «спільного 
місця», яка поза переосмисленням залишатиметься лишень «миттю слабкості 
або лінією найменшого опору <…> досягнення тих, хто все собі пояснив, але 
при цьому так і не досяг просвітління»88  [Ibid.: 75]. 

                                                           
88 «тренутак слабости или линија мањег отпора <…>, достигнуће оних који су себи све 
објаснили а да при томе нису постигли просветљење». 
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Образну комбінацію, варту номіналу смислового ключа, потрібно так 
само вирізнити в перебігах смислоруху інтермедіального шару «Вечері…», 
рівнозначних рушійному етапу творчої долі Кастаньйо. А на даному вищому 
рівні смислотворення в осяжному Кастаньєвому досвіді стає знаковим 
невипадкове наголошення М. Продановичем, що не унаочнена митцевою 
фрескою спільність із сакральним сюжетом його долі уможливила подолання 
нею віковічного небуття, не ця спільність зберегла й згодом оприявила під 
товщею цегли, скинутої зі стіни оглянутого через сторіччя монастиря, всю 
силу різнобарв’я і впевненість мазків натхненного пориву Кастаньєвої душі – 
а сама фреска, залишена майстром на цій стіні: аби відбулося це символічне  
воскресіння митця для історії, знадобилося передусім його чесне, сумлінне, 
майстерне служіння художника, наснажене турботою про людей. 

Відтак, у фокусі семантичної інтерпретації зосереджується незаперечне 
переконання, за яким, що б не співпало в долі з сакральним сюжетом – чи 
то паства, жертва або зрада – і чого б не «вимагали» ці «спільні місця» – 
типової пасторалі, чи, на жаль, і крові, як це підмітив у назвах розділів 
роману М. Проданович, у чому б не проявлялася спільність зі священними 
діяннями, вона не возвеличує, не наближає до святості – лише надійно 
стверджує правоту духовного зв’язку із сакральним, усвідомлення в цьому 
зв’язку одвічного неперебутного людського прагнення до божественного – 
до істини Воскресіння.  

Натомість міцний момент дотичності Творця і його Творіння варто 
видивлятися не в самій лінії долі або в її окремих штрихах із прагненням 
«дотягти» їх до сакральної суті, а в людяності, промальованій цією лінією, 
–залишене по собі для людей добро непорушно зближує з божественним 
дивом Спасіння. Відповідно, спільним для сакральної аналогії має бути не 
«місце» в буттєвій колізії, а момент благого діяння. І за ідеологією 
ренесансної епохи, за часів художника, й почасти саме з цих часів, за 
переконанням мистецтвознавців [Арган 1990 І: 203], у сенсі такої 
гуманності сприймається слід, залишений творцем в оприявленому ним 
світі, дароване ним людям благо долучення до гармонії прекрасного, чий 
славний ареал у романі, безперечно, довершується оспіваною 
М. Продановичем на його сторінках непорушною відданістю покликанню 
[Продановић 1984: 80]. А відтак, в увиразненому смисловому небокраї 
роману гуманність залежить від освячення душі людини творенням у ній 
«храму» відданого служіння гуманістичним ідеалам, одним із яких, 
безумовно, вважається осяяне людяністю мистецтво. 

Відтак, в інтермедіально увиразненій спільній семантиці роману 
вимальовується обрій «екзистенції – особистості», де вирішальною стає не 
схожість на велич іншого, а плекання величі власної душі, зокрема її 
втіленням у неперебутному мистецтві. Увиразнена домінанта набуває 
істотного посилення в синхронізації з переконанням М. Продановича, ніби 
культура, і зокрема мистецтво, ніколи не зникне, не відійде в небуття – воно 
лише трансформуватиме з часом свою мову [Utišana…]. Відтак, у 



* РОЗДІЛ 5 * 

 

 403 

гносеологічній перспективі, яка в руслі творчого світогляду М. Продановича 
поєднала історичну реальність прототипу його роману із сучасною дійсністю 
письменникових поглядів, мистецтво, осмислене в сенсі безсмертного 
модусу гуманності, стає не лише співвідносним, а й закономірним для 
осягення істини Воскресіння, а відтак, і вічності. Відповідно, сукупний 
семантичний підсумок, що постає очевидним для ланцюга життєвих подій, 
охоплених явленою в романі біографією Андреа дель Кастаньйо, безумовно, 
фокусується на ідеї подолання бездуховності та тлінності сакрально 
означеною гуманністю, що виявляється азимутом естетичного служіння. І 
саме цей пафосний смисл у досвіді інтермедіальності роману, подібно світлу, 
за визнаним у живописі законом його втілення, унаочнився з його 
відображенням – творчим шедевром і долею людини. 

Із позиції інтермедіальності у творі М. Продановича «Вечеря у Святої 
Аполлонії» спостерігається вагомий прецедент – суголосного 
концептуальним рисам постмодернізму – оприявлення образних 
відповідників одного з вагомих аспектів мистецтвознавчого дискурсу. Стає 
прикметною визначальна художня вага системності образних проявів 
інтермедіальності. Вони, на відміну від локалізування в окремих 
фрагментах тексту, розповсюджуються в масштабах цілого твору. І в цьому 
поширенні відкривається відтворення долі художника в тих її подіях, чий 
зміст суголосний акцентам написаної ним фрески на тему явленої в 
Євангелії Тайної Вечері. У даному оформленні належить розпізнати 
незвичайну осяжність, особливо вияскравлену в його структурі: 
архітектоніці, визначальних одиницях форми і змісту, в концепції 
сюжетоскладання, значеннєвій композиції. 

Саме таким чином у вимірах осягненої романом художньої біографії, 
виважується подібність її образних інстанцій відомим у мистецтвознавстві 
виражальним засобам, деталям і задумам фрески. Даною подібністю, 
оформленою в романі її подвійним інтермедіальним кодуванням, 
вибудовується не лише проникливе відтворення особистісного та 
індивідуального профілю художника-протагоніста, тотожне його 
персоналізації, а й глобальне втілення знакових ліній його життя. 
Невипадково все різнобарв’я художньої уваги зосереджується саме в роботі 
над цим кроком образотворчого втілення сакрального смислу. Проекція 
основи змісту і смислу фрески у взаємодію компонентів структури роману 
дозволила збільшити осяжність явленої ним дійсності й увиразнити 
сполучення та регулювання взаємовідношення образів автора цієї фрески, 
його біографа і написаної ним біографії в єдиній цілісній системі координат 
екзистенції, співвіднесеної з осмисленням метафізичної основи буття, 
вирізненої Л. Меренік і в ареалі традиційної проблематики Продановича-
художника [Мerenik 2011: 7–8].  

Масштабність та ареал розташування ключових образних прикмет 
даного твору вмотивовують звернення до особливого досвіду 
дефінітивно-категоріального уточнення такої художньої ситуації, 
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сфокусованого на введенні образного арсеналу типів і видів синкретизму 
мистецтв до жанротворчих критеріїв літературної прози, коли 
відбувається достеменне диференціювання роману-екфразису тощо. У 
виваженні правомірності та потенційних принципів даного образного 
рішення Т. Бовсунівська, врахувавши емпіричні здобутки С. Скльоміної, 
наголошує на показовій із-поміж його передумов першопочатковій 
тематичній, образній, сюжетній, композиційній спільності художнього 
тексту та мистецького артефакту, де відповідна йому літературна поетика 
зумовлює єдність оформлення внутрішньої дійсності твору, визначає всі 
важливі змістовно-формальні компоненти оповідного жанру, й передусім 
тематику і тему, систему персонажів, проблему, сюжетно-композиційну 
структуру, хронотоп [Бовсунівська І 2013: 159]. Даний підхід здатні 
оптимізувати міркування О. Кеби стосовно метатексту та метароману з 
урахуванням відношення мистецтва до дійсності [Кеба 2012: 16]. У 
фокусі системних положень наведених постулатів художня субстанція 
роману, за виокремленим принципом, мотивує до дефініції даного 
Продановичевого твору в поняттєвих берегах інтермедіального роману-
метафрески. З даним уточненням змістові прикмети референта 
виявляються домінантними орієнтирами ієрархії формосмислового 
наповнення роману, а отже, й основою набору семантичного коду до його 
тлумачення, де смислове навантаження полотна стає організаційним 
принципом смислотворення роману. 

В образному матеріалі й потрібно помітити інтермедіальну організацію 
вирішальної кореляції, яку варто умовно окреслити в берегах своєрідної 
«картини життя», де стають чинними взаємини «митця – людяності – його 
реальності – його твору – змісту цього твору – історії творчості – вічності».  

У даному комплексі стає рельєфним переосмислення М. Продановичем 
візантиністського уявлення [Ребић 2004, 24] про людське буття в кордонах 
часу, рівнозначне вічному. У Продановичевому романному досвіді час 
вочевидь залишається фактором життя, але перестає бути його виміром, 
поступившись на користь стійких аксіологічних констант, які, на противагу 
часу, виявляються рівновеликими вічності й – включенням до втілення 
людських інтенцій – здатними сягнути її обріїв, що помітно наближене 
постульованій дефінітивній логіці проникності постмодернізму. І відповідно 
до структурно-семантичних закономірностей «Вечері…» цей твір, написаний 
у період зрілого постмодернізму, почасти й наслідує програмну для його 
поетики багатовимірність. Водночас ідейний зміст роману долає рубежі 
типової постмодерністської проблематики, в сумі значень усіх вирішальних 
для твору пунктів його інтермедіальності сягнувши семантичних обріїв 
похідного від ідейної основи фрески, провідного мотиву врівноваження в 
полі істини діалектики основи життя – неперебутності естетики, довершеної 
під знаком любові до людини – християнського гуманізму, з якою набуває 
резонансу підтримана М. Продановичем неперебутна актуальність 
гуманістичних постулатів Євангелія [Розмова… 2008]. 
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5.4. Синестезія на вістрі художнього слова: досвід 
компаративістичного увиразнення 

 
 

5.4.1.   Синестезія роману: простори форми та обрії смислу 
 
 

З огляду на механізми та закономірності, за дефінітивною сутністю, з-
поміж проявів синкретизму мистецтв, синестезія як істотна властивість  
художнього мислення, за спостереженням Б. Галєєва, сприяє виконанню 
компенсаторних функцій з опосередкованого надолуження неповноти 
самої чуттєвості в моносенсорних мистецтвах. І саме участю синестезії 
пояснюється відносна індиферентність художнього образу до видової 
обмеженості, а також універсальність феномена єдиного художнього 
«простору-часу» в мистецтві. Ця взаємна детермінованість розвитку 
синестетичних здібностей і специфіки кожного з мистецтв, власне, й 
визначає парадоксальну синхронність двох паралельних процесів: 
становлення художньої потреби в синтезі мистецтв і появи умов для її 
реалізації. А підвищення міри синтетичності в моносенсорних мистецтвах 
при цьому – є своєрідним індикатором і регулятором наближення моменту 
їхнього синтезу [Галеев 1999]. 

Зазначеною полемічною диспозицією верифікується постулювання тези 
щодо реалізації стратегічного потенціалу синестезії, якою свого часу було 
завойоване суттєве функціональне поле й у синкретизмі мистецтв на 
теренах, власне, мистецтва слова, себто літературного дискурсу, що 
традиційно виводиться в залежність від закономірності, сприйнятої в сенсі 
універсальної та організаційної для синестезії загалом, незалежно від 
матеріалу цієї реалізації.   

У даній універсальній закономірності здійснюється (безумовно, на основі 
подібності в ситуативній формальній співприсутності, так званій 
суміжності [Епштейн 2001]), модальний перенос чуттєвої інформації в 
образній інстанції твору літератури з наявних у ній проявів певного виду 
мистецтва на одиниці іншої знакової системи, за якого, зрештою, формується 
окрема співучасть – відбувається значеннєва аналогізація, що, власне, 
виявляється фактором і почасти матеріалом розбудови певного образу.  

За спостереженням Е. Циховської над надбаннями польського красного 
письменства [Циховська 2009: 96–98], замісна присутність здатна поєднати в 
літературному матеріалі запах і музичні імпульси, утворити мальовничу 
музику, або звукову, смакову чи дотикову візуальність тощо. 

Притаманну синестезії детальну своєрідність певних компонентів 
механізму та закономірності функціонування і передусім смислотворення 
слід оприявнити в узагальненому аспекті. Із перспективи наведених 
міркувань основний етап механізму, передбаченого якостями синестезії, 
полягає в заснованому на індивідуальній асоціації [Энциклопедический… 
1985: 103] конвертуванні різних позалітературних знакових систем. Стає 
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дієвою передача виражальністю літературного образу (наразі розбудованого 
в прозовому творі) змістовності певного дискурсу, вимірюваної складниками 
іншого дискурсу – поетикою окремого виду мистецтва, за умови взаємної 
сумісності та еквівалентності виражальних засобів цих двох 
позалітературних дискурсів, саме в такій співмірності явлених у літературі. 
Даній формальній реалізації синестезії відповідає і смислова морфологія, чия 
продуктивність виявляє програмну здатність до полівалентності і 
багатоаспектності у смисловій реконструкції.  
 Запропонована теза посилюється тлумаченням закономірностей 
феномена синестезії, узагальнене й розвинене М. Уртмінцевою думкою про 
значущість культивованих аналогій на основі подібності відповідних 
емоційно-смислових, символічних оцінок. Тоді, відповідно до оригінальної, 
психофізіологічної, природи синестезії, введені до структури оповіді 
пластичні елементи стають опорою, або своєрідним «порогом» розширення 
смислу [Уртмінцева 2013: 55]. Відтак, у даному разі, за логікою дослідниці, 
результат синтезу, розбудованого у форматі законів і тенденцій синестезії, 
засновується не на взаємному дублюванні поетики й образності, а на 
еквівалентному аналогізуванні емоційних констант реального буття стосовно 
одиниць поетики позалітературної творчості, оприявленому образним 
матеріалом літератури, та породженні в такий спосіб варіативних, а почасти 
й нових смислів при накладанні зіставлюваних видів мистецтва. Зі свого 
боку, закономірності механізму конвертування, а також зміст відповідних 
еквівалентів дозволяють виокремити порядок, тенденції та остаточний ефект 
смислопородження. У результаті даного процесуального алгоритму 
смислорух формується інформацією, одержаною від одночасного 
сполучення кількох виражальних систем. 

У цьому поняттєвому контексті до постульованого прочитання синестезії 
в сенсі принципу імпліцитної організації синкретичного єднання (переважно 
мистецтв) доречно також долучити її підкреслений М. Уртмінцевою статус 
«функції трансформації принципів тексту», а в певних випадках – і основи 
його сформованого автором сутнісного, «сакрального змісту» [Ibid.: 58]. 

Даний процес відбувається й у тому аспекті художньої літератури, де 
ідентична модель реалізації наповнюється ізоморфним матеріалом 
генетично споріднених сфер культури, у такому випадку – різних видів 
мистецтва, з-поміж яких для окремих творчих сфер невід’ємним 
компонентом став і колір – йому, за спостереженнями представників 
природничих наук [Миронова 1993], надаються властивості, яких він, за 
визначенням, не має. Його синестетичний потенціал відомий здебільшого в 
музикознавстві з досвіду притаманного деяким музикантам кольорового 
слуху [Энциклопедический… 1985: 102–103], себто здатності співвіднести 
якості музичного звучання та кольорових образів, тони та тональності 
музичного твору з певними кольорами й масштабніше – настроєвий зміст 
мелодії з кількісною палітрою кольорів, де сумному мотиву «личать» 
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холодні, неяскраві кольорові відтінки, а веселому, відповідно – яскраві та 
теплі. Дана здатність відрізняє, наприклад, творчість Вагнера, Дебюссі, 
Скрябіна – саме в його поемі «Прометей» був виписаний нотами 
спеціальний кольоровий рядок, що під час виконання поеми, за задумом 
митця, мала демонструватися проекцією на екран її кольорової гами і цей 
прийом синтезу дістав назву «слухозорової поліфонії» [Ibid.: 258–259]. 

Водночас колір актуалізується й у механізмі іншого подвійного 
кодування: «-літературного» і «не-». 
 За підсумком позиції, проголошеної низкою мистецтвознавчих праць, 
соціальні коди надають кольорам максимум глибинних символічних значень, 
непорушних у процесі культурного розвитку, якими обумовлюються 
глибинні іманентні смисли їхнього вживання [Фесенко 2014: 122]. Надійне 
підґрунтя для актуалізації явища синестезії, приміром у царині колористики 
та художньої літератури, і ствердження відповідної йому методології 
дослідження маємо розпізнати в позиції Емпедокла, який, за спостереженням 
В. Фесенко, включив у проблему сприйняття смислу кольору моменти 
відчуття людини [Ibid.: 15]. Ефективною опорою для подальшого розвитку 
даної тези в мистецтвознавчому дискурсі стає творче переконання 
В. Кандинського про здатність кольору створювати психологічні ефекти 
[Кандинский 2016]. Водночас стає суттєвим і простежений у 
мистецтвознавстві аспект «вимірового» потенціалу кольору, оприявленого 
однодумцем В. Кандинського, іншим представником творчої думки – 
художником-кубістом П. Клеє, відповідністю кольору та ліній [Фесенко 
2014: 99], у живописі – паритетних для нього з емоційністю зображення. 
Синестетичний потенціал кольору опинився у фокусі низки творчих 
осмислень різних часів – передусім Леонардо да Вінчі [Леонардо да Винчи 
1955], Л.-Б. Альберті [Альберти 1937], Ван Гога [Ван Гог 2000], Д. Дідро 
[Дидро 1989], К. Малевича [Малевич 2001], А. Матісса [Матисс 2001], 
П. Пікассо [Пикассо 1957], а також досліджень, зокрема Ж. Дерріда [Деррида 
1988], М. Дерібере [Дерибере 1964], М. Пастуро [Pastoureau 2000], 
Т. Забозлаєвої [Забозлаева 2011], І. Іттена [Иттен 2004], Л. Миронової 
[Миронова 1993], А. Єфімова [Ефимов 1990], В. Зернова [Зернов 1972], 
В. Ванслова [Ванслов 2006], чиїм досвідом торувався універсальний шлях 
висвітлення даного матеріалу в різних національних літературах. 
 Відтак, колір промовисто виявляє синестетичну різноспрямованість 
придатністю й до асоціацій із чуттєвою сферою, явленою вимірами людських 
емоцій. Вагому роль у даному асоціативному виваженні відіграють явлені в 
епістолярному дискурсі усталені універсальні колективні коди власних 
значень, похідних від міфологізації кольорів, за підсумком В. Фесенко 
здатних передбачити в білому – життєдайне світло й тріумф відродження, в 
чорному – амбівалентність між захищеністю Всесвітом, всеосяжною 
сукупністю темряви та злими чарами, містицизмом, у золотому – 
божественну суть, у фіолетовому – витонченість, близьку мистецтву, у 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 408 

жовтому – святковість [Фесенко 2014: 11–15]. У даній конвенції значення 
кольорів, щоправда, не набули безпосередньої зосередженості на 
емоційності, однак, вочевидь, сформували потенціал репрезентативності й 
достеменності в її опосередкованому або симптоматичному позначенні.  

Наголошений наразі логічний консенсус легітимізує, таким чином, 
суттєву позицію, за якою колір, на відміну від фактора формування 
почуттів у реципієнта, виступає одночасно мірилом суті, ознакою емоцій, 
закладених автором-синестетом у художньому творі, втілених у ньому, а за 
такої відповідності – й інструментом передачі всього обсягу емоційності та 
психологізму, закодованого в значеннєвому полі, й в інверсійному порядку, 
безумовно, симптоматичному та семантично показовому для увиразнення 
цього значеннєвого поля.   

Власне, в їхньому горизонті колір не просто має власну 
«конвенціональну» або ситуативну значеннєву домінанту і нею включається 
в смислопородження, а натомість перед цим смислорухом попередньо 
неодмінно приводиться в еквівалентну співмірність із проявом іншої ситеми 
мір і в цьому смислопороджуванні виступає як її мірило. І в переході значень 
при цьому конвертуванні, власне, зрушується семіозис, скерований надалі до 
нарощення за рахунок семантичного поля кольору тієї смислової потужності 
його інодискурсивного еквівалента, який, власне, має з цим кольором 
асоціюватися, аналогізуватися й, почасти, ототожнюватися.  

На увиразнених формальних шляхах, поза погодженими в дослідженні 
означеннями етапів смислоутворення, основоположними оперативними 
категоріями, опорними для закономірності синестезії, видаються 
універсальні для синестетичних процесів: синестет – автор, у свідомості й, 
відповідно, у світогляді якого вибудовуються синестетичні аналогії [Савчин 
2010]; модель асоціації, чия потужність, за музикознавчим досвідом 
[Энциклопедический… 1985: 261], сягає можливості еквівалентного 
сполучення змісту незорової інстанції з кольорово-зоровою, обумовленого 
спільними для більшості людей асоціативними зв’язками цих інстанцій, 
здатними наразі підказати синестету вибір кольорового відповідника 
змальованої ним ситуації, і водночас, поза цією конвенцією, має також 
індивідуальне, суто авторське смислове навантаження.  Крім того, актуальні 
й обумовлені властивостями самого кольору – кольорові риси 
[Энциклопедический… 1983: 391]. Правомірне наразі транспонування до 
дискурсу літературної прози сформованого в музикознавстві 
категоріального апарату окреслення неуніверсальної синестетичної 
потужності кольору, з відповідним заміщенням означень музичного 
матеріалу [Энциклопедический… 1985: 261] на притаманний літературній 
прозі, себто наразі емоційно-образний. Відповідно, в категоріальному 
апараті даної праці належить зазначити «образно-зоровий синтез» як 
невипадкову значиму присутність кольору в образному матеріалі роману; 
«образно-зоровий унісон» у значенні прецедентної значеннєвої сполучності 
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образного матеріалу та явленого в ньому кольору, де їхня співприсутність 
має не просто естетичну, а сутнісну смислову вагу для літературного твору; 
«образно-зоровий контрапункт» для фіксування відходу автора від звичних 
асоціацій у виваженні змістовності кольору у смислових вимірах образу в 
їхньому синтезі. При цьому сукупність властивих кольору синестезій 
доцільно позначити поняттям його так званого «синестетичного фонду» 
[Галеев 1999], чий діапазон, відповідно, варіюється залежно від рішення 
автора та виражальних можливостей самого кольору в системі мистецтва. 

Виокремлена позиція видається обґрунтованою і раціональною 
доцільною для екстраполювання на оригінальний синестетичний досвід, 
притаманний сербському роману помежів’я ХХ – ХХІ сторіччя, й 
ефективною для висвітлення цього досвіду, актуального для даного 
дослідження.  

  
5.4.2. «Кольори всередині нас»: синестезія в образній природі 

«Ультрамарину» 
  

Показовий своєрідний потенціал стратегії, дефінітивно окресленої 
сучасним літературознавством у параметрах синестезії, співмірний образній 
субстанції роману М. Продановича з промовистою лаконічною місткою 
назвою «Ультрамарин» [Проданович 2013]. У змістовому аспекті він 
визначений автором у координатах  «автобіографічного зібрання коротких 
спогадів, позбавленого традиційного сюжету» [Плавання… 2013]. Власне, 
міркуваннями про нього Д. Айдачич переконує: «у любові до Італії епохи 
Відродження, любові до батька і гідного життя ця книга сповнена власною 
красою й динамікою і без закручених сюжетних ходів» [Айдачич]. 

У романі певна рельєфність притаманна й образному матеріалу, 
відповідному екфрастичній та інтермедіальній стратегіям компаративістики, 
в якому, попри рясність і розлогість у творі, варто вирізнити превалювання 
підрядної функції принагідності стосовно ключових формосмислових вузлів 
твору та ілюстративності, вочевидь підтверджене концепцією одного з 
оригінальних видань твору в двох окремих книгах – тексту роману 
«Ультрамарин: роман без картин» («Ултрамарин: роман без слика», 2010) 
[Prodanović 2014] та відокремленої збірки пов’язаного з ним візуального 
матеріалу під назвою «Ультрамарин encore: роман без слів» («Ултрамарин 
encore: роман без речи», 2010) [Prodanović 2010], в увиразненій 
В. Гвозденом [Гвозден 2013: 785] аналітичній позиції покликаного 
комбінацією з, власне, екфразисом роману саме проілюструвати зміст цієї 
інтелектуальної прози, оприявлені в ній враження. 

Водночас у фокусі явленої з позиції назви твору контрастної проспекції 
визначального функціонально-смислового навантаження кольорового 
рішення загалом у даному творі слід визнати оприявнення рис 
потенціювання й домінування в ньому концептуальної вирішальної 
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значимості принципової автономізації кольору, за позначеним у проспекції 
епіграфа принципом його особливої співучасті у формо- і смислотворенні 
роману, відповідним визначенню синестезії. 

Образна аргументація на користь такого значущого осамостійнення 
вирізняється у змісті самого роману: в його художній матерії видається 
безперечною категоріальна модальна репрезентація кольорових асоціацій. 
Саме така потужність хроматизму вимальовується в ареалі безапеляційно 
відомих героєві, себто аксіоматичних, нюансів постаті батька. Актуальна 
наразі асоціативна лінія позиціонування кольору вияскравлюється в образних 
ескізах батькових намагань непомітно поєднати дві магії – музику зі 
створенням картин [Проданович 2013: 49], коли дивовижне сплетіння й 
взаємозіставлення виявилося рівновеликим суттєвій якості його натури. «Він 
глибоко відчував, що кожен колір, який <…> наносить на полотно, має свій 
музичний корелят. Коли було важко відшукати справжнє поєднання 
пігментів, щоб створити гармонію <…> тягнувся до блок-флейти <…> вірив, 
що музика, трохи в інший спосіб, аніж картина, більш повно, забарвлює весь 
простір» [Ibid.: 50]. І сутність конфігурації даної асоціативної лінії, власне, 
відповідає визначальним рисам кольорової синестезії, щоправда, 
реалізованої суміщенням із виражально-знаковою системою переважно 
музичного мистецтва. Між тим усе формосмислове рішення набуває і 
посилення у змісті роману – з помітним у ньому декларативним 
скеровуванням до синестезії, поданої в сенсі явища. На його користь 
безперечно свідчить суголосна асоціативно-синестетичній суті промовиста 
властивість особистості персонажа, який твори літератури «свідомо чи 
підсвідомо, міряв параметрами музики. <…> Ідеальну книгу <…> уявляв 
наче певний вид симфонії, оркестрової п’єси, можливо <…> фуги. <…> 
Навіть у тих творах, в основі яких лежала чітка белетристична оповідь, він 
слідкував за ефемерними лініями, створював якусь власну партитуру» 
[Ibid.: 50–51], де для нього речення було перш за все носієм мелодії і ритму 
настільки, аби весь текст майорів на вітрі, линув, «наче звук» [Ibid.: 51]. 
Ідеться про масштабне концептуальне ствердження програмної актуальності 
для роману суті синестезії загалом, і в її руслі – універсальної організаційної 
значимості синестезії для змісту роману. 

І з позначеної наразі позиції в образному пункті епіграфа, де 
проголошуються кольори всередині нас, себто в прогнозованій ним 
актуальності кольору, потрібно розпізнати ключ до розкриття у співмірному 
з даним рішенням образному матеріалі твору своєрідної художньої функції, 
чия сутність рівновелика позначенню кольору як альтернативи проявам 
властивостей суб’єктивного внутрішнього світу, здебільшого результатам 
(основоположної для цього світу) емоційно-чуттєвої та когнітивно-оцінної 
активності, у статусі їхнього еквівалента. Відтак, програмна роль має бути 
визнана за потужністю кольору, з передбаченою для нього асоціативною 
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співприсутністю у знакових і почасти кульмінаційних образних інстанціях 
роману й кардинальністю для їхнього формосмислу. 

У суміщенні увиразнених проспективного та якісного структурно-
змістового аспектів цієї функції оприявлений нею художній досвід, власне, й 
слід ідентифікувати в понятійно-категоріальному руслі кольорової 
синестезії. У проекції теоретично визначених властивостей і 
закономірностей цього явища увиразнений дефінітивний вибір дозволяє 
передбачити в даному досвіді обумовлений смисловою потужністю кольору 
потенціал, зосереджений на багатогранному, філігранно виписаному світі 
емоційно наснажених точних осяжних значень і глибинних смислів. 

Крім того, в романі стратегічна вага синестезії не лише проголошується в 
аксіоматичних позначеннях якостей героєвого батька, а й постулюється в 
оцінних сегментах вражень, притаманних образному полю наратора-сина, в 
якому ці продумані й реконструйовані вже ним самим батькові якості також 
промальовуються в синестетичному обрамленні: вияскравлюються «щоденні 
походи в майстерню, наче на репетиції оркестру» [Ibid.: 50]. Персонаж ладен 
вписати літню грозу в «акустичну картину» [Ibid.: 56], виміряти 
виражальністю простору верхньої базиліки в Ассізі зміст кінострічки 
Пазоліні [Ibid.: 72] і, зрештою, здатен помітити в образотворчих роботах 
батька «дзвінкі тони» [Ibid.: 32], побачити, що для нього картина – це 
партитура зміни життєвого ритму, «повторення з варіаціями, відходження та 
повернення тих самих або подібних мелодій» і «подорож – це велика 
симфонія, музичний твір <…>, міста – мотив, пейзажі – пасажі <…>, та мить, 
коли лінія струнних розступається, щоб дозволити якійсь частинці з фону на 
хвильку вискочити на перший план» [Ibid.: 53], а головне – визнати, ніби дух 
живе в кожному пігменті, який забарвлює буття [Ibid.: 15]. 

І в поєднанні даної риси змісту образу з дефінітивною 
автобіографічністю «Ультрамарину» стає помітною мотивація нарізного 
логічного виваження статусно-функціональної ієрархії образів – 
передбачити екстраполювання й перенос функції синестета з автора роману 
на головного наратора, який описово дистанційовано, від третьої особи, 
передає події свого життя й відповідні їм переживання. 

Відтак, синестезія стосується різних структурних рівнів твору, й не 
лише організаційного, а й змістового плану світу образів роману. А з даним 
анонсуванням очікується й подальша сутнісна образна реалізація 
синестезії: на відміну від атрибуції образних ситуацій і явлених ними 
суб’єктивних станів, – актуалізація кольору в статусі еквівалентного виміру 
цих ситуацій, яким на їхнє смислотворення конвертується ситуативна 
асоційована значеннєва вага колористики. 

Постулювання ознак кольору в таких репрезентативних амбівалентно 
функціональних рамкових елементах твору, як його назва та епіграф, із 
програмною екстраполяцією в іконічному плані роману, передусім у його 
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символічних образних інстанціях, потребує максимальної деталізації в них 
смислового діапазону цієї символіки хроматизму, яка вступає з рештою 
локального образного матеріалу не в описову, а в асоціативну взаємодію і 
стає рушійною для остаточного смислотворення. 

З-поміж відтінків ультрамаринового спектра в сюжетній ієрархії твору 
передує тотожний найтемнішому, глибокому наснаженню ультрамарину, 
визначальний для цього спектра – синій. 

У руслі класичного універсального колористичного прочитання зі 
значеннями відповідності всім видам чуттєвості, передумови естетичних 
переживань і глибоких роздумів, мудрості, високої духовності, істини, віри й, 
крім того, віддаленості та вічності [Цветовые… ІІ] синій фігурує і в різних 
національних та епохальних емпіричних дискурсах художньої літератури, де 
сформувався окремий власний синестетичний досвід цього кольору. Він 
здебільшого аналогізується з традиційним сприйняттям кольору, адже 
Й. В. Гете, за спостереженням Г. Клара, бачить у синьому ніщо, здатне 
глибоко схвилювати, викликати відчуття холоду й нагадати про тінь, Юнгер 
сприймає синій у глибшому значенні, де суміщається ніщо й прекрасне 
одночасно, а В. Кандинський наголошує на такій властивості синього, як 
глибина, нескінченність, надчутливість, спокій і зажуреність [Клар]. Однак 
цей досвід, не обійдений увагою і самим М. Продановичем його згадкою в 
«Ультрамарині» [Проданович 2013: 96], збагатився в історико-літературній 
еволюції також іншим, альтернативним змістом. Вражає багатство 
своєрідних асоціацій синього, знайдених Л. Мироновою у творчості 
японського письменника Кобо Абе («Людина-ящик»): це колір і дощу, від 
якого застужується злидар, і часу, коли зачиняються підземні магазини, і 
невикуплених у ломбарді годинників, подарованих на згадку про закінчення 
університету, і ревнощів, розбитих об кухонну мийку, і першого ранку після 
втрати роботи, і чорнил на непотрібному більше посвідченні особи, й 
останнього квитка в кіно, купленого самогубцем [Миронова]. 

І, власне, з увиразненим дискурсивним значеннєвим спектром синього 
почасти суміщається й основа асоціативної парадигми синього в романі 
М. Продановича, за логікою співмірна обраному митцем загальному 
смисловому руслу первинного узагальненого осмислення кольору, де «синій 
– складна філософія» [Плавання… 2013]. В «Ультрамарині» він виявляється 
передовсім кольоровою рисою образної ситуації, сконцентрованої на 
«синьому безкраї неба», що завжди залишалося основною темою, ядром 
картин чи акварелей оповідачевого батька, затятого художника, до чиєї 
майстерні персонаж потрапляє, аби впорядкувати творчу царину фарб і 
мольбертів після батькової загибелі [Проданович 2013: 7–9]. У даному 
епізоді синім утворюється образно-зоровий унісон із безперечним для даної 
образної інстанції сутнісним значенням емоційного неспокою, сповненого 
контраверсійним єднанням туги за пройдешньою радістю та щемливого суму 
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по втраченій рідній людині, зрушених згадками про зворушливість її творчих 
шукань, із перспективою виваження місця цих шукань в обріях життєвих 
цінностей. Відтак, синім кольором конвертується у змісті ситуації наснажене 
усвідомленням болю утрати, омріяне колись оповідачевим батьком і наразі 
підтримане самим оповідачем прагнення проголошеної ним згодом 
«метафізичної рівноваги» [Ibid.: 25], що рівновелике переживанню героєм-
синестетом одного з ключових екзистенціалів. Його вимірюванням даний 
образно-зоровий синтез синього входить до смислогенетичної системи 
роману, де слід розпізнати започаткування в ній накреслення лінії 
екзистенції, співмірної з рисами особистості оповідача, з доцільним 
постулюванням актуальності екзистенції на рівні смислоруху роману. 
Важливо, що й далі асоціативно наснажене оприявлення кольору трапляється 
в романі в образних ситуаціях, розбудованих автобіографічними спогадами 
персонажа про спілкування з батьком на різних часових етапах свого 
життєвого шляху, ретельно зібраного, таким чином, із чуттєво-бурхливих 
«уламків повсякденності» [Ibid.: 18] й укладеного у спільний ескіз, 
основоположний для своєрідності розбудови автобіографічного плану твору. 

Асоціативний синій знову зустрічається у фрагменті, чия образна 
матерія зосереджується на явленні «відкритого моря» [Ibid.: 23], яким 
дитиною у батьковому товаристві прямує персонаж-синестет, вирушивши 
обраним шляхом до італійських осередків образотворчого мистецтва – 
«уперше» [Ibid.: 20]. Безумовно, достеменним асоціативним значеннєвим 
корелятом синього в даній образній конфігурації потрібно визнати 
настороженість персонажа, навіяну загадковістю, невизначеністю, якої 
набуває морська далечінь. І з цим значенням колір, відтак, заміщує у 
смислотворенні увиразнення емоційної динамічності у передчутті зустрічі 
з досі небаченим, однак незастрашливим невідомим. 

Водночас в епізоді вирізняється й посутнє єднання в цілісному ансамблі 
обох попередніх образних платформ відтворення синього, коли оповідач 
розрізняє колір неба і моря в їхній органічній візуальній єдності, де вони, 
на відміну від очікуваного розшарування, для нього, натомість, зазнають 
злиття у типовому морському пейзажі із творенням «простору двох синяв 
<…> в ентропії синяви» [Ibid.: 23], себто, з перспективи синестета символ 
барви повторюється, відповідно, в іншій смисловій варіації. У цьому 
образному обігруванні візуального атрибута ініційованого батьком 
збагачення героєвого кругозору належить розпізнати оптичний ефект 
кольору, що розмиває власні реальні кордони [Энциклопедический… 
1982: 392], в якому й міститься ядро синестезії. Дана оптична суцільна 
згуртованість у панорамі розрізнених планів єдиного синього кольору в 
емоційному ставленні синестета асоціативно розсуває для нього 
навколишній і в цій динаміці – дійсний простір, а з ним і розмикає та 
нівелює типову для нього семантику розмежованості та кінечності, із 
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подальшим логічним синестетичним вписуванням героєвих особистісних 
актуальних у цьому образному моменті – аксіоматичних і гіпотетичних, 
експліцитних та імпліцитних – категорій осягнення буття у виміри 
універсуму. І в даному смисловому аспекті оптичний ефект синього 
видається асоціативною основою ще одного етапу смислотворення. Колір 
однорідністю в образному матеріалі заміщає у формосмислі фактор 
метаморфози притаманного художньому світу часового та просторового 
зв’язку, і в цій трансформації в емоційній сфері персонажа-синестета одна з 
категорій особистісного пізнання буття, рівноцінна одному з його факторів 
– час, – опросторовується, підпорядковується неперебутним згадкам, 
зокрема минулих мандрів, сприйнятих у значенні колишнього пересування 
у просторі, зрушеного відстоюваною батьком необхідністю пізнати світ. 
Таким чином, в образному матеріалі повсюдним синім кольором 
конвертується смисловий виклик, який персонаж проголошує часу своєю 
нездоланною проникністю до обріїв всевладної пам’яті, злютувавши 
безроздільним синім своє теперішнє з минулим у єдності, де асоціативні 
значення кольору набувають замісної потужності в накресленні 
безперервної, суб’єктивно-позачасової синівської відданості цій пам’яті, 
що тяжіє до співвіднесення з метафізичними, почасти сакральними 
законами добра у вимірах буття. 

Наведений синестетичний план синього безпосередньо співвідноситься з 
тією його образною появою у спогадах синестета, де в кольорі проглядається 
узагальнена універсальна асоціація, проголошена достеменно й повно 
відвертим зізнанням синестета: «те, що на хлопчика, а пізніше на юнака, 
справляє сильніше враження, ніж будь-яка фабула, наратив, усі важливі й 
неважливі історії – це синій колір, основа великих і малих фігур, 
всепронизуюче монохромне тло», всюдисущий «колір, який <…> дає ілюзію 
нескінченного простору й нескінченної тривалості» [Проданович 2013: 174]. 

І вияскравлений наразі синестетичний вимір осмислення синього 
виявляється неситуативним для М. Продановича, оскільки вочевидь збігається 
з його мистецтвознавчим досвідом виокремлення й тлумачення цього кольору, 
де знаходимо привілеювання митцем у ньому метафізично інтонованого 
значення безкрайності, наближеної до всесвіту [Продановић 2010: 35]. 

Однак у співвідношенні з іншим емпіричним виміром синестезії синього 
в романі «Ультрамарин» потрібно вирізнити й смислове розходження з 
рішеннями, відомими в епістолярному досвіді інших авторів. Вивершений 
М. Продановичем в образі моря синій набуває в ньому й іншої асоціації, 
зрушеної багатозначністю даного образу, чий ареал охоплює також 
позначення шляху навчально-пізнавальних мандрів до Італії, колиски 
світового мистецтва, хлопчика, що «уражений хворобою цікавості» й має 
тисячу запитань [Проданович 2013: 22–27], яким тоді був наратор. Відтак, 
синій семантично транспонується до кольору радості мандрів, щирих у 



* РОЗДІЛ 5 * 

 

 415 

щасливому прагненні дивовижних, неочікуваних відкриттів, якими вони 
неодмінно бувають у дитинстві, надійно підтриманому батьківським 
рукостисканням [Ibid.: 21]. І в цьому вивершенні семантика підпорядковується 
не прагненню зауваженого В. Фесенко у зв’язку з традицією живопису 
здивування від просторового екзотизму та враження іншості [Фесенко 
2014: 80–81], а, натомість, сягає іншої максими. За переконанням 
Л. Меренік, у масштабах Продановичевого творчого світогляду загалом 
подорож вважається однією з найосяжніших метафор, чиє смислове ядро 
концентрується у зв’язку зі знаковим сакральним сюжетом вшанування 
новонародженого Божого Сина, де не менш важливою за поклоніння 
визнана подорож до місця Його Приходу, сприйнята в значенні 
паломницького прямування до істини спасіння [Merenik 2011: 37]. І саме з 
цією смисловою домінантою слід асоціювати промальовану в даному 
фрагменті «Ультрамарину» морську синяву. Відтак, колір наразі стає й 
синестетичним замінником допитливості персонажа в прагненні ним навіть 
у дитячі роки яскраво-принадного пізнання «великого світу» [Проданович 
2013: 26], компенсаторного для увиразнення екзистенційної лінії у 
смислотворенні роману-автобіографії. 

Цей самий колір фігурує і в епізоді, чиїм змістом охоплюється 
пригадування героєм повсякчасного й незамінного в батьковій студії для 
виготовлення гравюр «синього копіювального паперу» [Ibid.: 58], де, 
власне, асоціюється з тим визначальним етапом піднесеної цікавості сина 
до майстерності батька-художника, коли хлопчик терпляче пізнає колір як 
інструмент мистецтва й, в оповідачеві синестетично виважується посутня 
творча спостережливість. 

У масштабах роману загалом доцільно вирізнити смисловий перегук 
даного виміру синестезії з іншим її проявом, де синій також фігурує і 
наполегливим рефреном його дотичних епізодів. Початок даного рішення 
трапляється в образній одиниці роману, де оповідач пригадує батькові 
роздуми про мистецькі аналоги власних поглядів на роботу із 
зосередженням на оздобленому осяжним синім плащем образі Діви 
Милосердя, покровительки Братства мирян, і зі святою вірою, «що 
мистецтво – це той плащ, той покров, який захищає його подібно до 
Богородиці <…> від громовиці зовнішнього світу, від зла, яке час від часу 
поширюється між людьми» [Ibid.: 98–99]. Виражальне наснаження кольору 
в даному фрагменті визнає й Д. Айдачич [Ајдачић 2017: 106]. На нашу 
думку, в цьому уявному переливанні вікового образотворчого досвіду до 
батькового підкорення глибин суті мистецтва для сина синій, цілком 
логічно, стає еквівалентом переживання шукань психологічного захисту, 
зокрема в мистецтві й усвідомлення його рятівної сили.  

Між тим осмислення кольору в епізоді набуває подальшого розвитку з 
утворенням складнішої системи асоціацій, де наступним формосмисловим 
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етапом прояву синестезії варто вважати образний момент відновлення сином 
батькового ставлення до мети власного ремесла, коли «він хотів, щоб його 
картини були частиною <…> тієї синьої мантії, яка захистить інших» 
[Проданович 2013: 99]. У цьому образному матеріалі прикметне асоціативне 
погодження кольором щиросердої емоційної відповіді сина на батьків пошук 
сенсу власного творчого покликання, із неодмінною підтримкою в ньому 
Християнських постулатів любові до ближнього. Відповідно, до 
синестетичного поля потрапляє переконана синестетова одностайність із 
батьковою творчою позицією, достеменною для втілення сміливої і глибокої 
образної думки про гуманістичну сутність мистецтва, яким вкотре 
синестетично толерується сутність категорії гуманності. 

Завершальна ланка в ланцюгу асоціативних переспрямувань та 
перетворень окреслюється так само стосовно оповідачевого минулого, який 
зізнається: тією мірою, як батько «непомітно занурювався в старість <…> 
його картини все більше ототожнювалися зі щитом, із синім покровом. <…> 
І підвівши погляд угору, я знаю, що побачу його, як <…> він розгортає свій 
синій плащ у вітряний день» [Ibid.]. Даний епізод художньої дійсності 
мотивує до осмислення висловлень персонажа-синестета в якості асоціації 
кольору з перетвореним на старість батьковим творчим часом, що набуває 
безмежного розмаху в синовому усвідомленні вічності буття. Тоді з позиції 
переживань синестета колір заміщує для нього увиразнення втіленої 
творчістю батькової любові і в ній того вічного захисту і прихистку, який 
колись плекав батько й тепер визнає син у своєму відчайдушному бажанні 
відчувати їхню нерозривність. І в натурі синестета синій, відтак, заступає 
віру в непорушність духовного зв’язку з батьком, подаровану Дивом 
Спасіння і мистецтва. А отже, образне оформлення синього спрямовує до 
певної моделі наскрізної розбудови його формосмислу низкою 
взаємообумовлених асоціацій, у чиєму підсумку стає помітною лінія 
заміщення кольором суті мистецтва як інструмента життєвої підтримки 
з відтінюванням у ньому гуманності та блага віри сакральним постулатом, 
вивищеним у безумовній лояльності синестета. 

Водночас рефренний синій виявляється і кольором чорнил, яким іще 
молодий оповідачів тато довіряє закарбування в написаному ним листі до 
дружини своїх пов’язаних із крихіткою-сином таємних бажань, де він 
намріяв малюкові бути з віком «гордим, безстрашним, але з чутливим 
серцем» [Ibid.: 178–179]. Колір із асоціативним компонентом 
найвідчайдушніших сподівань стає замінником переданого наразі образною 
інстанцією значення зворушеності синестета батьковою прихильністю, яка 
укладається до схеми з дискурсу тих людських відношень, чий смисл 
помітний у берегах ніжної турботливості, необхідної для життєвої стійкості.      

У даному синестетичному досвіді «Ультрамарину» певною мірою 
утворюється образно-зоровий контрапункт, у чиєму змісті синій, виважений 
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значенням глибокої знаттєлюбності та чуттєвості, скеровується у відмінне від 
увиразненого «класичного» спокійно-відстороненого, почасти пригніченого 
прочитання – в напрямі оптимістичних, життєстверджувальних смислових 
орієнтирів, віддалених від ареалу дисбалансу своєю спорідненістю з 
традиційними проявами рівноваги, омріяної у пізнаваному великому світі. 

Синестетичний діапазон змістовно-виражальної квінтесенції синього – 
власне ультрамарину – набуває ефективності з огляду на увиразнення 
здебільшого своєрідних, не загальновизнаних і постульованих, проте з 
повним правом вірогідних і достовірних для нього значень. Усталений в 
«канонічному» дискурсі кольорової синестезії попередньо очікуваний 
значеннєвий арсенал ультрамарину апріорі видається співмірним значеннєвій 
конфігурації визначального для його спектра – синього. За цим 
співвідношенням закономірна проекція у смислове поле ультрамарину 
значення «складної філософії», призначеної митцем для синього, у чиєму 
формосмисловому руслі, насамперед, вибудовується актуальність 
ультрамарину. Між тим, у художника й письменника Мілети Продановича з 
плином епохальних етапів формування творчого досвіду сформувалася 
власна шкала окремої асоціативної семантизації даного кольору. На цій 
шкалі, за визначенням митця, «по-перше, ультрамарин – це відтінок синього 
кольору, найближчого до фіолетового, тобто, мабуть, найбільш 
метафізичний його відтінок. Пігмент ультрамарину завезли в Європу в 
середні віки з Центральної Азії через Шовковий шлях. Це улюблений колір 
батька, що був традиційним художником-пейзажистом. По-друге, у книжці 
йдеться про подорож морем, а цей пігмент також доставляли саме тим 
шляхом, і сама його назва означає буквально «через море». По-третє, вона 
про смерть, яка в нашій культурі завжди асоціюється з подорожжю через 
воду (річку)» [Плавання 2013]. Себто колір має кілька символічних шарів, 
відповідно до яких у смислотворенні роману потрібно погодити 
диференціювання низки синестетичних планів. 

Спершу колір зустрічається в епізоді, розбудованому образною 
інстанцією пригадування героєм таїнства батькової творчої роботи 
[Проданович 2013; 32], чия принадна, майже чарівна круговерть, сповнена 
пензлів, м’яко шурхітливого паперу й коробок із фарбами, оберталася 
навколо ультрамарину – найшвидше вичерпуваного з арсеналу кольорової 
«зброї» художника, коли він абсолютно неймовірно і напрочуд 
цілеспрямовано та невблаганно зливався із зображуваним сюжетом. 
Відповідно, колір наснажується значенням головної барви художника, 
кольорової умови відтворення привілейованого ним мотиву, головним 
інструментом його майстерності. Безперечно, ультрамарин стає наразі для 
синестета асоціативним альтернантом радості розуміння найважливіших 
батькових душевних порухів у миті натхнення, вісі батькових творчих 
переконань, безумовних у безпосередньому впливі на синове життя, яке 
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потрапило у призму автобіографії. Й увиразнене асоціативне значення 
ультрамарину стає співвідносним із – синтезованим у героєвих емоційних 
автобіографічних спогадах – батьковим творчим силуетом, в чиїх обрисах 
заступає захоплення відданістю батьком його професії, з яких у його сина 
народжується чуйність до нього і вдумливість, показові для осягнення 
персонажем любові в екзистенції загалом. 

Не менш важливим для втілення екзистенції видається й ультрамарин, 
який знаходимо в образному явленні акварелі оповідачевого батька, на якій, 
за спогадами сина, вже зрілий художник відобразив силу природної стихії – 
шторму, в який герої потрапили під час одного з літніх відпочинків, вписану 
в «прямокутник, заповнений одним-єдиним кольором, глибоким <…> 
ультрамарином» [Ibid.: 161]. У даних асоціативних переживаннях колір 
набирає ваги страху перед непередбачуваним й синестетично компенсує в 
особистісній сфері синестета готовність до протиборства йому. 

Видається значимою і поява ультрамарину в епізоді, де спогади 
приводять сина до батькового творчого згасання, коли з усіх мистецьких 
уподобань для нього зберегли актуальність навіть не картини, а лише 
кольори і з-поміж них лишився «на завершення – лише ультрамарин, як 
остання опора, як передчуття переходу через море» [Ibid.: 37]. Й у 
Продановичевому романі ультрамарин, безсумнівно, набуває асоціації із 
синестетовим смутком від його спостерігання над останнім душевним 
скарбом літнього митця – неприховуваним більше від сторонньої цікавості, 
єдиним і неподільним, остаточним творчим «я», не зашарованим сумнівами 
та амбіціями, в чиєму завершальному прагненні виявляється барвою істини 
буття, зосередженої на вірі, підвладної митцевому останньому натхненному 
погляду, який мусить самовіддано визнати син. Ультрамарин наразі 
ситуативно заміщує фрагмент смислотворення драматично загостреної 
сцени, яка кореспондує з моментом вищої напруги конфлікту, де, власне, 
асоціативно сигналізує про синову задушевність у його бережливій 
пильності до найщиріших і найделікатніших моментів батькового життя, яке 
він поділяє зі своєю подорослішалою дитиною. Відповідно, синестезію 
ультрамарину доцільно визнати організаційним моментом концентрації у 
смислотворенні важливої – співмірної з екзистенціалом – особистісної риси 
синестета, здатного не втрачати співчутливості й самовладання в ситуаціях, 
що спонукають до пограничних емоційних переживань. 

Зрештою, в романі стає показовим і формосмисловий перегук даного 
комплексу образного оприявлення ультрамарину з епізодом, розбудованим 
проекцією героєм-синестетом спогадів про батькові творчі уподобання на 
свою фахову іпостась – на себе, того, з ким батько, «за збігом обставин і 
наперекір усьому, ділить те саме ремесло» [Ibid.: 52]. Себто саме в цьому 
епізоді, за віддаленішою траєкторією образно-зорового синтезу, ультрамарин 
логічно актуальний для образного змісту, й у художній дійсності твору 
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відбувається співвідношення, яким, безумовно, передбачається окреме 
ототожнення героєм власних сутнісних творчих пріоритетів із батьковими, з 
привілейованим для них ультрамарином, чию цінність та змістовність 
приймає оповідач. Увиразнена кореляція скеровує смислорух відповідного 
синестезії образного матеріалу до – хоча й образно-опосередкованого, однак 
не симптоматичного – образно-зорового унісону кольору з рисами й самого 
синестета. Відтак, уможливлюється залучення ультрамарину до героєвої 
асоціативної самоідентифікації, де з кольором митець, вочевидь, ототожнює 
й себе, і колір, відповідно, здатен увібрати синестетичне значення 
природного для оповідача, сердечного, бережливого плекання спільної з 
батьком творчої та життєвої позиції. Даний значеннєвий дивертисмент у 
синестетичному компромісі мотивує до визнання в кольорі тяжіння до заміни 
у смислотворенні впевненого підтримання в синестетовій натурі, попри 
неминучі життєві колізії та випробування – переконаного, беззастережного 
вірного батькового однодумства. 

А отже, у значущій присутності ультрамарину в кількох явлених у 
художній дійсності роману споріднених за змістом житєвих епізодах, 
зрештою, помітна – суголосна індивідуальному письменниковому 
прочитанню кольору – метафізично орієнтована амбівалентна 
багатозначність, притаманна синестетичному наснаженню цього кольору. 

Крім того, в романі спостерігається й самостійна сукупна значуща 
присутність синього та його відтінків – блакитного, що, за авторськими 
смисловими універсаліями, анонсується у співвідношенні з «польотом» 
[Плавання… 2013], індиго й ультрамарину. Дана кольорова єдність 
вияскравлюється в сюжетному вузлі, пов’язаному з образним 
оформленням відновлення оповідачем у пам’яті розмов із батьком про 
історію кольорів, початок і спосіб їхнього видобування з мінералів і 
пігментів, про етимологію та діахронію їхніх назв [Проданович 2013: 90–
96], де цей кольоровий діапазон стає рушійним у роздумах оповідача про 
походження, риси та основи хроматизму загалом в означенні ним явищ 
дійсності. Відповідно, спектр синього асоціативно передає глибинність 
невідступної уваги до кольору, сприйнятого в сенсі фактора 
доктринального для синестета «розуміння світу» [Ibid.: 93], і синестезія 
цього колориту робить зовнішньо транспарентною в натурі синестета 
самовіддачу в прагненні суті поціновуваних життєвих здобутків, 
сфокусованих на пізнанні себе в обширах великого світу. 

Таким чином, у проекції конвенціонального розуміння палітри синього, з 
перевагою в ньому значення вічності, синестетичне оприявлення цієї палітри 
в романі розширює смислові обрії до осягнення ними незгасної відданості 
оповідача своєму батькові. І скеровані цією смисловою домінантою відтінки 
синього кольору асоціативно втілюють і синестетично відтворюють у романі 
семантичну політональність, у якій зображені події виявляються 
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квінтесенцією і щастя від яскравості й захопливості творчого повсякдення, і 
світлого смутку через його минущість, через моментальність дива життя, 
якими скеровується прагнення осягнути його неперебутні істини та цінності 
співвідносно з проявами гуманності. Водночас для увиразнення 
завершального етапу смислоруху з перспективи переходу кольорів 
організаційну роль відіграє синонімізація кожного з висвітлених 
асоціативних епізодів із озвученим у романі міркуванням синестета, для 
якого отримати колір означає бути «живим» [Ibid.: 69], у чиєму спрямуванні 
в романі палітра синього зрештою фокусується на синестетичному 
проголошенні наснаги життя і втіленні безсмертя з-поміж поняттєвих 
атрибутів пізнаваного великого світу.  

Синестезія у творі також розбудована й на асоціативному потенціалі 
смислового навантаження автономізації інших складників кольорової гами. 

В індивідуально прийнятій М. Продановичем відповідності значень 
кольорів напрацьоване також і розуміння решти з тих, які виділив у своїй 
класифікації Ньютон, митцевою імпровізацією з усталеними колективними 
смисловими кодами, де червоний – завжди енергія, «оранжевий – літо. 
Жовтий – багатство. <…> Фіолетовий – невизначеність <…> Білий – щось 
дуже широке, відкрите й чисте. Чорний – вельми серйозне і просте» 
[Плавання… 2013]. І виразницею мистецтвознавчого ставлення Л. Меренік 
для Продановичевого чорного монохрому уточнюється його виплекана в 
митцевому образотворчому досвіді значеннєва нота глибинної невидимої 
частини світу, наближеної до сенсу затуленої темрявою динамічної матерії 
[Мerenik 2011: 76]. Дане значеннєве поле стає організаційним фактором у 
синестетичному виваженні цих кольорів у романі «Ультрамарин». 

Окремий образно-зоровий синтез містять епізоди художньої дійсності, 
наснажені поетикою жовтого – «делікатного» кольору, поряд із 
ультрамарином привілейованого героєвим батьком [Проданович 2013: 32]. У 
художній дійсності жовтим забарвилися й аркуші ранніх батькових ескізних 
альбомів, на яких розмістилася «сейсмографія <…> поступового 
знаходження себе» [Ibid.: 135], і крихкі сторінки давно зачитаної батькової 
книги [Ibid.: 74], і постаріла листівка з відбитком одного з найдорожчих 
спогадів – величного корабля [Ibid.: 23], символу – успадкованого від батька 
– дитячого захоплення мандрами, і коробки для збереження таких листівок та 
фото [Ibid.: 63]. Обсяг значення в кожному разі зосереджується на зміцненні 
зв’язку з подіями, збереженими в найвіддаленіших куточках пам’яті, й 
повсюдно колір асоціативно кореспондує з домінантним для даних образних 
моментів значенням прикрості, зародженої усвідомленням плину часу, й 
водночас набуває смислового відтінку відчуття світлого суму за світлом 
минулого, осяяного щасливою легкістю дитячих вражень. Даний емоційний 
фактор визначальний для компенсування в натурі синестета його 
сентиментальності в поціновуванні щастя дитинства. 
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Червоний видається ключовим для двох епізодів, заснованих на 
репрезентації різних аспектів образу оповідачевого дитинства. Колір 
супроводжує в оповідачевих спогадах час його небезпечної хвороби й 
спричиненої нею розлуки з домом, зі звичним безпечним улюбленим світом, 
під час перебування в лікарні, коли сестри просили, аби батько не відвідував 
сина, оскільки «вони просто сідають і плачуть обоє», тож потім не можна 
заспокоїти дитину [Ibid.: 149–150]. Знаковим колір залишається й у тому 
моменті художньої дійсності, де оповідач дещо дорослішим в одному зі 
сторонніх інтер’єрів побачив категорично занепокійливу для його батька 
«світлину Тіто у стоячій рамці, з червоної штучної шкіри» [Ibid.: 106]. І в 
кожному випадку, в даних різнопланових образних вимірах, червоний 
набуває асоціативної однорідності, обумовленої осмисленням під знаком 
кольору відчуття синестетом тривоги від життєвої загрози нищівних лих. 
Відповідно, колір стає синестетичною альтернативою в героєвому образному 
силуеті терплячості у ставленні до доленосних випробувань. 

В образній інстанції колористичних пріоритетів героєвого батька 
вирізняється і спокійна зелена барва. Її значиму присутність слід вирізнити 
насамперед в образній інстанції роману, де персонаж розмірковує про 
невичерпні й незамінні для батька кольори, яких він змолоду прагнув у 
баченні світу й дедалі наполегливіше не уникав у його зображенні [Ibid.: 62]. 
То був і колір батькового ескізного альбому, витертого за роки використання 
з юнацтва й спроможного перетривати навіть його «творчу колаборацію» з 
іноді несамовитими явищами природи [Ibid.: 146]. У даному образному 
контексті зелений переконливо набуває значення своєрідного творчого 
метронома вивіреного змолоду героєвим батьком так званого «ритму життя». 
Водночас колір здатен бути і формосмисловою ознакою іншого епізоду, 
співвідносного з попереднім образним пунктом, де «доглянута зелень» у 
спогадах оповідача стає для нього прикметою одного з шедеврів мистецтва – 
флорентійського домініканського монастиря Святого Марка [Ibid.: 78], коли 
він вже молодим чоловіком, тепер сам, без батьків, робив перші самостійні 
кроки долучення до витоків мистецтва на власному творчому шляху. У 
помітному значеннєвому перегуку даних образних інстанцій варто визнати 
асоціативне прочитання кольору, де в синестетовій пам’яті наразі 
окреслюються пункти траєкторії формування його упевненої солідарності з 
батьковою юнацькою творчою завзятістю, з якою у смислотворенні роману 
превалює лінія синестетичної відповідності очевидній сумлінності оповідача 
перед авторитетом батькової творчої системи цінностей, де так само має бути 
вивершена синестетична однорідність кольору. 

В епіцентрі образної субстанції «Ультрамарину» знаходимо й 
промовистий коричневий. Він фігурує в образному пункті, де згадується 
незаповнений фотоальбом у значенні архіваріуса родинної пам’яті [Ibid.: 63] і 
де асоціативне значення кольору доцільно пов’язати з оповідачевим 
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почуттям прикрості від незаповнених лакун з-поміж «опор» у ретроспективі 
минулого, попри оповідачеву згоду з перевагою над ними звичайної людської 
пам’яті, прихованих у свідомості картин, «кращих та правдивіших за будь-яку 
фотографію» [Ibid.: 64]. Крізь призму асоціативності потужність кольору 
набуває помітного зсуву до означення переживання синестетом 
відчайдушного відторгнення вимушеної порожнечі спогадів, і у вимірі 
синестетичної потужності коричневим вочевидь заміщується в образі 
наратора риса відповідальності перед скарбами минулого. 

Значеннєве поглиблення з’являється й у чорному, якому в романі, 
подібно до унаочнення червоного, притаманний образно-зоровий синтез зі 
змістом кількох епізодів. Один із них зосереджується на втіленні «чорної 
діри» воєнного лихоліття, семантично наснаженої мовчанням героєвого 
батька, де синестет впізнає стурбованість періодичним здійманням 
«всеохопної та невпинної хвилі безумства, розпорошення цінностей і норм, 
що завжди супроводжує громадянські війни» [Ibid.: 25]. Крім того, чорний 
окремо зустрічаємо в зображенні спустошених війнами країв «зруйнованих 
фахверкових будинків» і «чорних буйволів на навколишніх полях» 
[Ibid.: 61], де колір безпосередньо асоціює тінь «великої бідності» [Ibid.]. 
Асоціативним значенням кольору, понад усе вичерпаним неперебутним 
трагізмом, момент експресивного посилення, напруги почуттів синестета 
конвертується в контрапункт перебігу смислоруху, спрямованого, відтак, до 
епізоду, де проголошується прагнення «приборкання цієї лавини» [Ibid.: 25], 
що семантично координується з героїчним підтекстом християнської 
духовності, коли сум’яття дає силу в подоланні випробувань. Дана 
асоціативна траєкторія семантично узгоджується з появою в романі чорного 
як кольору, назавжди виселеного із палітри оповідачевого батька [Ibid.: 135] 
на користь життєлюбніших, або навіть зовсім світлих тонів, визнаних ним 
проявами неухильних шляхів вивершення над людською злобою, 
непорядністю та поверховістю [Ibid.: 127]. 

Між тим, відповідно до синестетичного критерію висвітлення 
хроматизму роману «Ультрамарин», вчасним і доцільним стає зауваження 
про виявлений Л. Меренік особливий статус чорного в палітрі поетики 
художника М. Продановича, під знаком сентенції Псевдо-Діонісія і самим 
митцем уведений в самостійний асоціативний ряд, де єдиним прямим 
корелятом стає категорія темряви [Merenik 2011: 75]. Проекції даного 
спостереження не варто уникати в увиразненні митцевої загальної творчої 
концепції, всепроникної – навіть коли йдеться про жанр роману. 

І з позиції синестезії, крім власного традиційного значення й 
виокремленого ситуативного Продановичевого осмислення кольору, чорний 
в «Ультрамарині» водночас набуває і своєрідної прецедентної змістовності: 
формосмислового перевтілення, чиїм результатом і належить вважати образ 
темряви, яка з’являється в епізодах із семантично очікуваною гіпотетичною 
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присутністю чорного, що мотивує до вирізнення в даному образному рішенні 
особливого сегментарного структурування синестезії. І темрява так само 
рельєфно актуалізується в романі художньою субстанцією із синонімічним 
формосмислом. У згадках синестетовим батьком вона вважається другим 
боком світу, місцем заслання «даремно пролитої крові» війн, енергії 
ненависті та раундів «неприборканого зла» [Проданович 2013: 124–125], від 
чийого випромінювання він повсякчас намагався захистити сина, крім того, 
темрява незмінно поглинає усі контури на деякий час «оксамитовим 
вельором вечора» [Ibid.: 8], і саме темрява відповідних відтінків заполонила 
та поглинула й зір уже літнього батька, коли він почав втрачати зв’язок із 
навколишнім світом [Ibid.: 204]. Виваженим синестетичною альтернативою 
чорному образним оприявленням темряви, у смисловому перегуку зі змістом 
першого епіграфа до «Ультрамарину», виправдовується традиційно 
очікувана від неї здатність спричинити парадоксальне просвітління, 
імпліцитне зробити експліцитним, позначити почуття, що зазвичай не 
потрапляють в поле зору, однак виявляються життєстверджувальними і тому 
вкрай необхідними. А саме такою має бути визнана вияскравлена в натурі 
синестета щирість невичерпного болю, спричиненого усвідомленням 
існування всього руйнівного для життя, й, водночас мотиваційну для 
прагнення подолання цих життєвих загроз, що за визначенням уважається 
неодмінним для екзистенції загалом. 

У комплексі сюжетних вузлів і сполучень, пов’язаних із героєвим 
минулим, оприявнюється й суттєве образне виокремлення сірого. Він 
виникає і в згаданих оповідачем принадних для батька горах біля міста 
Печ, де він вчителював юнаком [Ibid.: 59], і знову з’являється – вже у 
власних нараторових – враженнях від природи: запохмуреного неба та 
схвильованого моря [Ibid.: 21] і від краєвиду, побаченого під час своєї 
першої подорожі разом із батьком мистецькою Італією. Персонаж пригадує 
колір, який із тих, що панували у явленні перед ним проявів незайманої, 
неприборканої природи, вразив його якнайбільше: «легка пара залишила 
нас без просторових координат <…> розмила все видиме і різноманітність 
кольорів перевела на сіру шкалу», знаменувавши рятівне стишення негоди 
[Ibid.: 56–57]. І, попри типову для цього кольору семантичну домінанту 
емоційної нейтральності, у значеннєвих берегах даних епізодів колір варто 
асоціювати з єднанням на початку синестетового власного та батькового 
творчого становлення захоплень спільним предметом – джерельною 
багатодайністю того стану природи, коли в ній визріває момент 
абсолютної відкритості будь-яким наступним іншим станам і подіям – 
значення максимальної компромісності, наближене до образно-зорового 
унісону зі смислом сірого, закладеним у слов’янській колористичній 
традиції [Цветовые… І] і в іконофільській парадигмі, у спостереженнях 
над якою на матеріалі фрескопису монастирів рідної Сербії 
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М. Проданович окремо вирізняє цей колір із – сутнісним для його 
потенційного асоціативного прочитання – значенням відблисків природи, 
чиє сяйво забарвлює, зміцнює аскетизм того, хто покликаний виконати 
місію величного посередництва [Продановић 2010: 63].  

Водночас сірий виникає і в сюжетному вузлі, зав’язаному на образних 
лініях дитячого оповідачевого знайомства під час відвідання Риму з 
батьковою колежанкою по навчанню, ніжною самотньою особою, якій 
вдалося майстерно поєднати обізнаність у створенні рельєфних 
геометричних однокольорових картин, де сірий за рахунок вохри пожвавився 
«ненав’язливим теплим призвуком» [Проданович 2013: 184–185], і 
рекламних мультфільмів, спритно примусивши оживати строкаті фігурки, 
що залишилися неперевершеним враженням у згадках оповідача. Даним 
образним фактором асоціативний рух переспрямовується до смислових 
вимірів дитячої розгубленості від неочікуваних явищ мистецької реальності. 

У такому випадку, поряд із заданим симультанним баченням, доволі 
важливий і притаманний кольору так званий послідовний образ, подібний 
до віддаленого післясмаку [Энциклопедический… 1982: 392], в якому 
розкривається прихована асоціативна смислова основа, розукрупнюється 
той фон, де будь-які переживання набувають смислового контрасту з 
оприявненням істинного сенсу їхнього виникнення, мотивованого 
природою самої людини, і, навпаки, асоціюється з проникністю тіні, 
здатної урівняти всі контрасти довкола, примирити чорне з білим, світло з 
мороком у природній єдності буття. 

У помітній асоціативній контраверсійності, однак, потрібно 
розрізнити єдиний синестетичний знаменник, коли колір тяжіє до 
компенсації в синестетовому образі лояльності та терпимості, природної 
для організації світу, навіяної батьковими картинами у сенсі велетенської 
рівноваги [Проданович 2013: 15] як ознаки гармонії, так само 
проголошеної в романі мовою синестезії. 

І ціла низка епізодів роману, зосереджених на спільному образному пункті, 
означена вивершенням у них закономірного і логічного в універсальній 
кольоровій ієрархії – білого: за його участю яскравий і промовистий образно-
зоровий синтез вирізняє субстанцію роману, пов’язану з образом пароплава 
[Ibid.: 152], на який чатував оповідач маленьким хлопчиком, направленим на 
узбережжя у батьковому супроводі реабілітуватися після загрозливої хвороби 
в очікуванні одужання, а також дещо згодом – корабля під назвою «Лібурнія» 
[Ibid.: 21], яким доросліший персонаж рушив із батьками у подорож до Італії, 
рефреном відновлюваного в його автобіографічній ретроспективі [Ibid.: 175]. В 
усіх епізодах виструнчується ланцюг формально своєрідних і водночас 
концептуально подібних смислових асоціацій. Одна з них сягає означення 
надії – на звільнення від недуг і справдження прагнень до дитячої 
всезахищеності й безтурботності. Крім того, для смислових вимірів образу 
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корабля доречна й асоціація із синестетовим відчуттям радості, коли 
справдилося його сподівання побачити дитячим «мрійливим оком» [Ibid.: 9] 
досі незнане, попрямувати новими шляхами до відкриттів. Безперечно, 
білий мотивує передусім до його виваження в даних доцентрованих ним 
фрагментах в асоціативному руслі схвильованого захоплення оповідачем 
від здійснення дитячих мрій і пристрасних бажань. Між тим уже в даному 
осмисленні синестезія білого видається рисою типізації захоплення 
мандрами, коли білий як еквівалент компонента формосмислу образу 
корабля включається в синестетову обнадійливість і в пов’язане з нею 
емоційно-оцінне реагування радістю на мандри до джерел осягнення 
істини, в чиїх берегах, за власним оповідачевим зізнанням, стає водночас і 
синестетичним компонентом образу всіх його подорожей Італією – 
«чоботом» під брюхом Середземномор’я [Ibid.: 23]. 
Білий вивершується і в епізоді, чий зміст зосереджується на явленні 

акварельного паперу, якого не торкався пігмент, – завжди потрібного 
оповідачевому батькові, почасти подарованого сином, прибереженого 
літнім художником для «потрібної нагоди» – навіть єдиним запасом під 
час лихоліть війни та інфляції [Ibid.: 77]. Переважне наразі для значення 
кольору – уникнення нестачі творчого матеріалу – асоціативне для 
непорушної сердечності в так само обнадійливому забезпеченні батькові 
умов для творчості, з яким синестезія оприявнює турботливість у натурі 
оповідача, переконливу для смислової різноспрямованості білого у 
вимірах синестезії «Ультрамарину». Суцільний же вимір смислотворчої 
траєкторії його кольорово-емоційної синестезії, позначеної увиразненими 
етапами смислотворення, потрібно синхронізувати з мистецтвознавчою 
доктриною М. Продановича щодо асоціативного потенціалу білого, 
генерованого акцентованістю кольору у формосмислі фрески сербського 
монастиря Студениця, де у сплетінні образних персоніфікацій білий 
фігурує як символічний кольоровий альтернативний аналог подолання 
страху і встановлення парадигми любові [Продановић 2010: 33], що 
видається адекватним означеній синестезією роману перспективі 
глобального світобачення. 

Сутнісні для формосмислу роману асоціативні параметри 
спостерігаються також у попарному комбінуванні кольорів. 

Із помітним акцентуванням значення комбінуються зеленуватий і 
коричневий, насамперед в епізоді художньої дійсності, де оповідач доринає 
спогадами до захопливого виготовлення батьком витончених вибагливих 
гравюр. Їхні матриці він майстрував із – типово розфарбованого саме в цих 
відтінках – міцного пружного лінолеуму, на який згодом іще довго 
терпляче чатував, і розшукував його по місцях, де зносили халупи, коли 
технологічний прогрес приніс нові матеріали й це покриття зняли з 
виробництва [Ibid.: 58]. Значеннєва аналогія даної кольорової сполуки 
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намітилась і в епізоді, де в пам’яті оповідача спливає оформлення давніх 
аматорських фірмових фотоапаратів, безумовно, здатних неперевершено 
впоратися у мистецтві власників створювати своєрідні «шаблони» для 
пам’яті [Ibid.: 164]. В асоціативному підґрунті даного комплексу кольорів 
варто визнати невгамовне пильнування синестетом батькової творчої 
наполегливості, здатне заступити скрупульозність оповідача у ставленні до 
найцінніших подій власного минулого. 

За принципом попарного комбінування вочевидь вибудовується і 
значуща співприсутність у нерозривній конфігурації образного матеріалу 
роману синього та жовтого, чию дію і поза художнім досвідом 
Р. Штайнер, у підсумку їхніх символічних властивостей, наполегливо 
зводив до єдиної формули [Клар]. Кольоровий дует вияскравлюється 
низкою розлогих фрагментів «Ультрамарину», де окреслюється своєрідна 
замальовка пригадування героєм батькових творчих поціновувань, 
мистецької доктрини, де саме синій і жовтий згадувалися під гаслом «його 
кольори» [Проданович 2013: 38], – його творчих переконань, з-поміж яких 
син із захопленням помічає осяяне синьо-жовтим ансамблем невблаганне 
бачення батьком геніальності мистецтва у вшануванні ним законів природи, 
коли воно «кориться їм» [Ibid.: 39], батькові рефлексії над прагненням 
ідеалу мистецтва, ототожненого зі світом, із визнанням ідеальною його 
гармонії з життям, а також почасти дискусійні для спокушеного правом на 
вигадку сина-синестета орієнтування на повсюдну нездоланну 
взаємопроникність життя й мистецтва [Ibid.: 50–51]. У пам’яті сина ці 
кольори незмінно надихали, спрямовували і невідступно супроводжували 
батька в його роздумах над вартісним у мистецтві. Йдеться, безсумнівно, й 
про опосередковану атрибуцію синьо-жовтим хроматизмом тих роздумів, 
які у віддаленішій образній ретроспективі в незабутніх для сина 
непересічних знакових розмовах про творчість сягають батькового 
прагнення істинності мистецтва, деталізують його наполегливе, невідступне 
відстоювання уклінності мистецтва перед життям у їхньому взаємному 
співвідношенні на спільній платформі – аркуші паперу, ладному 
опредметнити мить натхнення в художньому творі, чий виважений сенс та 
основу він для себе зосередив саме на житті та природі [Ibid.: 51–53]. Навіть 
із плином часу в реаліях художньої дійсності дана кольорова співзвучність, 
за рішучими згадками сина, не полишила майстра і в зверненні ним до 
краєвиду свого дитинства [Ibid.: 122], і коли з віком він почав втрачати 
можливість сприймати кольори, то, власне, й лишилися ці «відтінки землі і 
неба»: неапольська жовта, що перегукується з синім [Ibid.: 37], в останній 
панорамі поля зору, коли батько «зберіг зір – осліп світ навколо нього», 
відтінки, надалі інтенсивно вистраждані до тонів жовтого, ніби на скошених 
полях, та ультрамарину, що виявилися константою, збереженим вцілілим 
відбитком його стрижневої творчої суті.  
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Важливо долучити до ареалу даного образно-зорового унісону значення, 
обумовлене природними властивостями цих кольорів, де синьо-жовтий 
дуалізм за умови взаємного накладання утворює абсолют сонячного світла 
[Цветовые…], що мотивує до смислового позначення в асоціативному 
значенні єднання синього та жовтого – беззастережного прагнення істини. 
Мотивованість і доречність увиразнення даного аспекту асоціативного 
значення ансамблю кольорів посилюється мистецтвознавчим 
спостереженням Мілети Продановича над хроматизмом фресок уже 
згаданого сербського середньовічного монастиря Студениця [Продановић 
2013: 27], чий досвід спрямовує митця до наголошеного прочитання такого 
сполучення кольорів передусім у значенні передумови для привілеювання 
метафізичного в суті зображених явищ. 

У цьому формосмисловому контексті в синьому та жовтому потрібно 
визнати колористичний еквівалент пережитих синестетом відчуттів 
зворушеності найдражливішими батьковими душевними шуканнями, 
емоційного відлуння радості, що не пропустив, не лишив поза увагою 
істинні максими його творчого світогляду, з-поміж яких ця кольорова 
парність стає прикметою накреслених для батька долею «благородства і 
наполегливості» [Ibid.: 49], і відтак вимальовується нараторове примирення з 
батьковими мистецькими поглядами, де, сполучуваний із батьковим, наразі і 
його творчий світогляд підтримує прагнення істинної цінності мистецтва. А 
отже, логічна й істотна синестетична заміна кольорами акцентування в 
автобіографічному формосмислі роману з-поміж особистісних рис оповідача 
принциповості, непохитності у визнанні реальності та примиренні з 
дискусійною життєвою позицією, співмірною з вірністю батьковим 
інтересам, чутливості й лояльності, симптоматичних і для синівської 
вірності у вимірах екзистенції. 

Значущість вочевидь притаманна й виразності хроматичних 
контрастів, у художній дійсності роману привабливих для героєвого 
батька [Ibid.: 62], насамперед одного з них – найвідомішого чорно-білого, 
явленого у фрагментах, де змальовані старі фото, на яких закарбувався 
відправний момент доленосних мандрів наратора зигзагами та заулками 
пам’яті й у них – віражами мистецтва [Ibid.: 18; Ibid.: 63], або застигли 
минулі роки родинного, й зокрема батькового, життя [Ibid.: 144]. Дані 
фрагменти мають бути ототожнені з сюжетною ситуацією, де чорно-білими 
виявляються сидіння так само давнього, колись заміненого батькового авто 
[Ibid.: 33]. У цьому контрасті з’являються поміж художньої дійсності й 
надруковані в купленій батьком давній монографії репродукції перлин 
образотворчого мистецтва [Ibid.: 196], де, попри відсутність кольорової 
«мови», однак не втратилася щонайменша можливість донести до 
поціновувачів усе вирування життя ліній в ідеях фігур, у результаті чого 
сполучення кольорів виявляється синестетичним еквівалентом 
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шанобливості до спогадів і до незамінного для них своєрідного шляху в 
давнину, який дозволяє чоловіку стати хлопчиком, переконаним у радості 
майбуття. У проекції даної смислової домінанти в образний матеріал 
епізоду Продановичевого роману в ньому проявляється важлива лінія, 
співмірна тій інтонації, чия необхідність безсумнівна для увиразнення 
повнозвучного мотиву пам’яті, однорідного з автобіографічною суттю 
всієї структури роману й опорного для його смислової субстанції. 

Відтак, за дороговказом синестетично виміряних емоцій біографа-
оповідача, смислорух роману єднає позиції, де кольори підтримують 
життя і вияскравлюють його вершинні прояви у баченні світу. 

Синестетично навантажений і ситуативний сукупний ансамбль кольорів, 
де з урахуванням єдиної образної платформи дані кольори набувають 
завершеної формосмислової ваги вже у вимірах єдиної палітри. 

У суцільному змісті роману сполучені барви виокремлюються для 
оповідача на палітурках книг – словників, художніх творів, мистецтвознавчих 
каталогів, побачених у домашній бібліотеці, придбаних батьком і ним самим у 
роки юнацького учнівства, а згодом і знайдених у батьковій майстерні. З 
корінців та сторінок нараторову пам’ять бавлять своїм виграванням зелений 
[Ibid.: 26], червоний [Ibid.: 68], помаранчевий [Ibid.: 116], золотий [Ibid.: 201]. 
Відповідно до статусу образних носіїв хроматизму, кольори наразі належить 
асоціативно співвіднести з відкритою для синестета колись батьком 
обнадійливою незмінною підтримкою в пошуку знань. Зрештою, синестезія 
уможливлює змістовну заміну в притаманному натурі світовідчутті – 
розуміння кольорів як модусу пізнання загалом. 

Обриси сукупного ансамблю наразі укладаються й компонентами 
кольорового спектра, присутніми в певних образних пунктах описів фресок, 
покликаних «осягнути істину світу» [Ibid.: 30] своїм присвяченням тематиці 
сакральних християнських сюжетів та побаченій в них наратором «осьовій 
драмі людства» – падінню та спасінню [Ibid.: 81], за авторства П’єро делла 
Франческо, Джотто ді Бондоне, Фра Анджеліко, Мазаччо, Мікеланджело, 
Учелло, Сімоне Мартіні, Луки Синьйореллі, незмінно символічних для 
вивершення в художній дійсності роману перлин скарбниці образотворчого 
мистецтва [Арган 1990 І], а також не менш символічних фресок монастиря в 
Манасії, разом поцінованих синестетовим батьком на вагу «солі землі» 
[Проданович 2013: 78] та «цілого світу в мініатюрі» [Ibid.: 136], до яких він 
системно апелює або просто не оминає їх увагою у синівських спогадах про 
власне минуле. У даному образному матеріалі зауваженнями оповідача, почасти 
періодично, наголошуються й та сама пастельно-жовта палітра з локальним 
значенням яскравої піднесеності [Ibid.: 38], і блакитний зі смисловим нюансом 
ясності [Ibid.: 48] та дивовижності [Ibid.: 71] або, власне, сакральності [Ibid.: 79], 
і золотий для символізування непереможності [Ibid.: 43], а також 
підкреслюється класичний, «справжній» синій, визнаний символом протидії злу 
[Ibid.: 139–140], темна синь із семантичною перспективою могутності та 
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спокою і з метафоричним прочитанням у ній метафізичного чинника – «тла для 
Віри, Надій ї Милосердя» [Ibid.: 129], червоний і рожевий у вимірах урочистості 
та нездоланної життєдайності [Ibid.: 69–70], блискучий білий з переходом у 
коричневий у сенсі божественної величі [Ibid.: 73–74], зелений, сприйнятий на 
знак відкритості [Ibid.: 84] і фіолетово-синій – із баченням монументальної 
надійної захищеності [Ibid.: 98]. Наводяться й сірий та оливковий із 
синонімічною конотацією витриманості [Ibid.: 106–115], лазурний – на 
позначення необмеженості [Ibid.: 117], чорний – скромності й аскетичності 
[Ibid.: 198], а також, безумовно, ультрамарин, який виявився обов’язковою 
творчою «мовою» і, по суті, – безмежним змістом [Ibid.: 97]. 

Сукупна кольорова картина наразі переконливо асоціює захоплену 
спостережливість синестета за батьковими визначальними творчими 
устремліннями, за його творчим вибором і широтою кругозору, відвертим 
в оприявленні насолоди тим, що здатне передати емоцію [Ibid.: 36], з 
натхненними переживаннями спалахів мистецтва, розпаленими тим, що 
творців поєднувало у логічне нерозривне коло: батько мав спільні з ними 
кольори [Ibid.: 38].  

У перебігу героєвих роздумів про різні досвіди спостерігання кольорів у 
скарбах образотворення, коли, за його власним самоаналізом, хлопчик 
запам’ятав знання батька, «передав юнакові, а тоді далі чоловікові» 
[Ibid.: 67], слід помітити декларування спадковості, уможливленої дивом 
спогадів, з очевидною символізацією парадигми пам’яті, яка мотивує 
збільшення часової шкали. І поцінований героєм-синестетом досвід батька з 
його апелюваннями до знакових полотен, а тим більше до явлених ними 
згадками про історичну монохромію, видовжується до вершинної 
минувшини, сягає славних джерел, де гама кольорів, таким чином, утворює 
конкретний емпіричний еквівалент дискурсу мистецтва, що із даної позиції 
співмірний втраченому творчому життю художника, спакованому в його 
майстерні сином по картонних коробках [Ibid.: 47], і де вісь етапів цих 
батькових творчих переживань зіставна з історією мистецтва, з феноменом 
його існування, з естетичними злетами та етичними похибками, 
контрастними у світлі прагнення гармонії у творах мистецтва і в їхньому 
взаємовпливі з життям, із «вічними» життєвими цінностями, так, ніби 
кольори здатні відродити свою гармонію в усьому бутті. 

Одним із суцільних вимірів цього складного асоціативного ланцюга 
виявляється мандрівка крізь дискурс історії мистецтва, чию сутність і 
покликання вдається деталізувати озвученим синестетом роз’ясненням, ніби 
всі великі параболи цієї історії «зображені не для того, щоб розповісти про 
давні події … а щоб пильніше глянути на те, що відбувається в нашому часі» 
[Ibid.: 44] і знайти відповідь на запитання, «що таке дійсність» [Ibid.: 71]. 
Себто в кінцевому пункті кольорових асоціацій узагальнювальне для них 
мистецтво підтверджує свій відомий і визнаний «титул» творчого досвіду 
осмислення життя, що в підсумку видається рівноцінним топосу художньої 
творчості в логічному ланцюгу пізнання. 
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І в наведеному образному контексті всі своєрідні за значеннями кольори 
залучаються до образно-зорового унісону, де набувають смислового 
консенсусу і, зрештою – асоціативної однорідності, з якою в комплексі 
вигадливого вигравання даного різнобарв’я кожен із кольорів вступає у 
подвійне синестетичне кодування: насамкінець відтворює уважність 
персонажа-синестета до багатоетапної, багатогранної рефлексії над 
наскрізною масштабною темою мистецтва. 

У цьому рішенні помітний образно-зоровий унісон, під чиїм впливом 
кольорово-емоційна синестезія посилює у смислотворенні конфігурацію, де 
феномен мистецтва осмислюється в діахронії з перспективи автобіографії 
митця і вписується, на відміну від гносеологічних, тепер у діалектичні 
виміри, орієнтовані на ствердження морально-етичної домінанти в мистецтві. 

У даних вимірах неперевершені злети художньої творчості стають 
невідворотними альтернативними пунктами асоціативно виміряної 
кольорами глибинної вдумливості оповідача в його метафізичному 
паломництві до минулого батьківської турботи й виважених у цьому 
минулому невідступних звернень до перлин італійського образотворчого 
мистецтва, закладеного в них розуміння буття, його цінностей, наразі – з 
огляду на фактор мистецтва і критерій християнського гуманізму, в чиєму 
осмисленні синестетом батькові наполегливі наміри осягнути його та «істину 
світу» [Ibid.: 30] неухильно спрямовувалися прагненням показати його 
«світлий бік» [Ibid.: 124], де «немає чого додати:… осяйність, 
усепроникність, <…> внутрішнє тремтіння і є мистецтвом» [Ibid.: 38]. 

У координатах синестезії слід вирізнити конвертування цією 
багатоскладовою асоціацією кольорового співзвуччя і вияскравлення 
ціннісних вимірів мандрівок із батьком до Італії: синестетично задане 
смислове керування фіксує на остаточному етапі смислотворення роману 
конфігурацію, де мистецтво, з усім його віковим та ситуативно-
суб’єктивним досвідом, яким стверджується перевага в ньому добра, також 
потрапляє до пунктів екзистенції оповідача-синестета, а кольори стають 
модусом осягнення в цій екзистенції духовної суті життя. 

Для остаточного спрямування в руслі смислоруху роману 
виокремленого наразі етапу смислотворення стає вагомою синестетична 
функціональність кольорів. У формосмисловій валентності поетики барв у 
системі роману загалом активністю синестета колір перетворюється на 
основу смислового кодування образного матеріалу, відповідного іншим 
стратегіям компаративістики, – мірилом передачі смислового навантаження 
дискретного екфрастичного матеріалу, зокрема опису творів живопису, де 
екфразис поступається своїм домінуванням асоціативній потужності 
палітри, субординується дискурсу синестезії, інтегрується до нього і з ним 
формує єдине остаточне образне ціле. 

І зрештою, в образному матеріалі роману має бути увиразнене повторне 
оприявлення поєднаного спектра. З плином сюжетного часу і героєвих 
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спогадів кольори для нього, подібно до згаданої ним клепсидри піщаного 
годинника, з творів мистецтва перетікають у безмежний вміст навколишньої 
природи – у блакить неба з білизною хмар, зелень лісів під ними, в червоні 
спалахи кленового листя [Ibid.: 205], де розрізняються обриси того 
безмежного контексту, між чиєю матерією протікає життя. Основу 
асоціативного поля наразі варто пов’язати з оповідачевим переживанням 
безкомпромісної згоди з тим, як у досвіді батька із забарвлення творчого 
кругозору кольори відблискують у картину світу. 

І в даному епізоді роману з-поміж них невипадково превалює синій колір, 
«у розмові» з яким усі інші набувають сенсу – він домінує у відновленні 
героєм у пам’яті забарвлення синців батькових вен [Ibid.: 206], яким 
втримується його життя, наповнюється силою життєлюбства, задається ритм 
життєвої пульсації. І з транспонуванням увиразненого в цьому домінуванні 
асоціативного значення синього кольору до масштабів його локальної 
образної інстанції в загальному подвійному кодуванні, таким чином, із 
погляду синестета, кольори, названі ним у романі життєвим «незнищенним 
відбитком» [Ibid.: 123], в їхньому асоціативному осмисленні можуть бути 
нарощені до модусу самого життя в усьому розмаїтті його проявів. 

Відповідно, синестезія в романі стає не лише концептуальною, а й 
конструктивною і системною, наскрізною для цілісної образної субстанції, 
для означеного в ній пізнаного великого світу. 

А отже, анонсована в романі «Ультрамарин» асоціативність кольорів із 
формосмислом суттєвої – емоційної – сфери, що набуває у творі 
концептуальної потужності та мотивує до вирізнення в Продановичевому 
літературному досвіді самостійної системи кольорово-емоційної синестезії, 
скеровує до визнання в ній магістральної смислоутворювальної потужності. 

В оприявлених у романі емоційних підтекстах реалій позалітературної 
дійсності помітне наслідування й прецедентне авторське варіювання власних 
смислових кодів різних складників кольорового спектра. У даному осмисленні 
спостерігається характер розбудови асоціативного образного плану, чия 
своєрідність полягає у консолідуванні окремого митцевого синестетичного 
фонду, де діапазон актуальної кольорової гами ширший за обсяг колективного 
кодування колористики і її власної Продановичевої палітри, осяжної для 
привілеювання в ній синього, блакитного, червоного, жовтого, білого, 
чорного, появою сірого, а також сталих кольорових комбінацій. 

У синестетичному образно-зоровому синтезі синій, ультрамарин і білий 
набувають багатозначності, смислової різноспрямованості, сірий – 
контраверсійності, чорний – сегментарного структурування, а ситуативне 
локалізоване обігрування червоного й, безумовно, згуртування всіх кольорів 
у спільній палітрі – розвиває в них показову смислову однорідність – 
солідарність. Між тим, попри вирізнену неодностайність в образно-зорових 
контрапунктах на певних етапах смислотворення, компоненти 
синестетичного фонду роману в підсумковому сполученні смислоруху 
виявляються спільноспрямованими. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 432 

І в цій спільності, порівняно з загальновідомими й індивідуальними 
авторовими смисловими обсягами кольорів, їхня замісна активність у 
вирізненій в романі синестезії посутньо посилює їхню чутливість і 
проникність досяжністю до складних смислових матерій і переконливістю в 
їхньому асоціативному відтворенні в художній дійсності. У цій створеній 
автором системі формосмислової організації синестезії, в узагальненні 
письменникового синестетичного фонду, асоціативним осмисленням барв, і 
зокрема ультрамарину, оприявнюється, передусім, внутрішній світ 
автобіографічного образу і його рухи та інтенції. І власне суб’єктивне 
смислове наповнення змальованих у романі своїх знакових життєвих подій 
Проданович і вимірює різними відтінками синього, основним з-поміж яких, 
найзмістовнішим, найвиразнішим і найосяжнішим для нього, видається саме 
спектр ультрамарину. Відтак, у романі кольоровою синестезією ефективно 
матеріалізуються образи свідомості та підсвідомості – у віталізації пам’яті й 
оприявленні багатогранного емоційного світовідчуття, рівновеликого наразі 
біографічному досвіду. Й у цьому світлодайні «мазки» кольорових асоціацій 
укладаються в систему, що виявляється кодом ідентифікації героєвої 
емоційно-оцінної сучасності через його минуле, коли світ видавався йому 
непорушним у радості буття і цілісним у повсюдності в ньому добра, 
монолітним у неперебутності аксіологічних орієнтирів, де рельєфно 
вивершуються емоційні виміри осмислення відношень із батьком, поєднаних 
у цикл екзистенційних переживань, які виявилися дзеркалом особистості в 
автобіографічній ретроспективі життєвого шляху синестета. У процесі даної 
взаємодії глибинні смисли хроматизму, співвіднесеного з доленосним змістом 
оповідачевого життя, асоціюються з еквівалентною цьому змісту значеннєвою 
сутністю цілком закономірних переживань оповідача, співмірних його 
особистісним рисам і рівноцінних екзистенціалам, які, власне, й 
конвертуються кольорами, з поєднанням у спільну лінію, рівнозначну 
автобіографії оповідача, відтворену за перебігом моментів власної 
екзистенції, осмислених через суміщення категорій етики з поняттям 
гармонії. Відповідно, кольорово-емоційна синестезія набуває смислової 
потужності, якою колір замикає цілісне коло роману: зосереджує актуальне 
для нього смислотворення на пошуку синестетом відновлення, увиразнення 
правди про себе, про власний внутрішній світ, у чиїх смислових обріях слід, за 
конвенцією [Фесенко 2014: 141], розпізнати позначення основних ліній 
емоційного автопортрета митця у відтінках ультрамарину, якими 
переконливо промальовуються обриси прагнення згадувати і пам’ятати, 
скеровані вдячністю, співчутливістю, толерантністю, що тяжіють до 
ескізу окремого цивілізаційного вибору, зрушеного стремлінням до 
гуманності, а отже, показового для розуміння кольору в сенсі знаряддя 
ствердження добра і переконливим в універсальному привілеюванні 
християнських цінностей, і передусім любові до людини, на остаточному 
загальному смисловому рівні роману. 
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Насамкінець, в узагальненому аспекті смислового діапазону 
Продановичевого синестетичного фонду потрібно вирізнити конвертування 
спектром синього, й передусім ультрамарином, конкретизації 
співвідношення мистецтва й світу в обширах буття. І з появою в цьому фонді 
значимості кольорових комбінацій спільною палітрою активних у 
конвертуванні емоційно-особистісних альтернантів екзистенції кольорове 
розмаїття, яке у смислотворенні роману дає життя, стає модусом його 
забарвлення, підтримання,  пізнання – і його духовної суті, і самого життя, 
що, зрештою, слід узагальнити з перспективи категорії, актуалізованої у 
вимірах синестезії, здатної оприявнити в кольорах достеменний для 
смислотворення роману модус відчуття буття. Мистецтво ж, із їхньою 
консолідацією, набирає силу екзистенціалу і з нею, на відміну від досвіду 
роману М. Продановича «Сад у Венеції», виявляється модусом не просто 
пізнання життя, а, натомість ствердження в ньому стремління до переваги 
добра, визнання в ньому пріоритету для мистецтва, критерію у визначенні 
його цінностей, у діалектичному підсумку відповідних прагненню етичних 
максим у творчості, в житті й у світі, що стає рівнозначним і семантичній вісі 
«Ультрамарину». А саме цей акцент, у співвідношенні з відповідним 
інтермедійності художнім досвідом роману «Сад у Венеції», 
лейтмотивізується в масштабах романної творчості М. Продановича загалом.   

Спостереження над досвідом синестезії у романі М. Продановича 
«Ультрамарин» урізноманітненням і поглибленням значеннєвої актуалізації 
колористичної образності дозволяє відзначити притаманну його загальній 
мистецькій концепції [Мerenik 2011, 13] смислову насиченість колористики 
поряд із образотворчим – і в прозовому матеріалі, чиєю творчою 
екстравагантністю він, таким чином, збагатив національний прозовий фонд. 

Відповідно, дискурс сербського роману порубіжжя ХХ–ХХІ сторіччя 
стратифікується творчістю М. Продановича через актуалізацію образного 
матеріалу, співмірного з усіма основними напрямами інтермедійності – 
екфразисом, інтермедіальністю та синестезією. 

У панорамному огляді формосмислу образного матеріалу Продановичевих 
романів, який відповідає комплексу стратегій компаративістики, з 
притаманним йому балансуванням між надією та меланхолією, наївністю та 
обізнаністю, оптимізмом та сумнівом, очевидна дедалі щільніша відповідність 
цих якостей творчого матеріалу до понятійної субстанції, узагальненої 2010 
року Т. Вермлюеном і його однодумцями [Vermluen] категорією 
«метамодернізм». Із позиції українських літературознавців, зацікавилених 
концепцією метамодернізму, зокрема Є. Васильєва [Васильєв 2017: 57–59], 
перевага співвідношення літературного матеріалу з критерієм метамодернізму 
дає змогу розширити контекст осмислення творчого доробку, який продовжив 
роїтися після постмодернізму, або й «переріс» його. 
. 
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РОЗДІЛ 6. 
Інтермедійно-міжтекстові модифікації у фокусі 

інтердискурсивності: практика комплементарного моделювання 
  
 

6.1. Комплементарні інтермедійно-міжтекстові сполуки в дефінітивно-
ідентифікаційному та методологічному вимірах 

         
 
На сучасному етапі в розмаїтті рафінованих історико-літературних явищ 

скарбниця здобутків сербського красного письменства рясніє та збагачується 
рішеннями, співмірними комбінуванню компаративістичних стратегій між 
собою. Їхньою детальною ідентифікацією позначається суттєвий напрям 
осмислення, доволі ефективний, аби уникнути втрати нюансів своєрідності 
активних оригінальних немоноформних і почасти неоднорідних образних 
випадків з-поміж відповідників стратегій літературної компаративістики. З 
даного напряму походить і нагальна потреба додаткових понятійно-
категоріальних і теоретико-методологічних уточнень із приводу 
диференціювання, дефініції, деталізування механізму й увиразнення 
результатів специфічних явищ, актуальних для сучасного сербського роману, 
де практика їхнього оформлення розгорнулася й розвинулася особливо 
широко завдяки сприятливому виражальному потенціалу самих образних 
ресурсів національного історико-літературного матеріалу.        

Фрагментарні аналогії на рівні інших варіантів метаморфоз і комбінацій 
поетики утвореною понятійною омонімією можуть спричинити похибки в 
рецепції. Такий випадок передбачає застосування особливого підходу. Його 
виокремлення концептуально скеровується врахуванням розбіжностей у 
дефінітивному статусі літературного матеріалу відповідно до правила 
участі в ньому втілень знакових систем інших сфер духовної культури, й 
насамперед видів мистецтва. 

Принципову корекцію адекватного класифікаційного діапазону, вихідного 
для окреслення власне специфіки способів і, відповідно, співвідносного з 
матеріалом художньої реалізації таких явищ, запропонувала Л. Такумбетова у 
міркуваннях з приводу форм гетерогенності, якими, за переконанням 
дослідниці, крім іншого, вважаються всі без винятку варіанти полікодовості 
текстів. Літературознавець вважає показовими терміни, пов’язані з 
визначенням характеру явища: бімедіальний, полімедіальний, 
мультимедійний, вербально-візуальний – і кожен із них підкреслює, що 
втілений текстом образ не обмежується лише мовним виміром реалізації його 
виражальності, де, наприклад, до власне вербальної субстанції додається 
графічне, візуальне або кольорове оформлення. Термін «полікодовість» у 
даному випадку характеризує явище гетерогенності на рівні форми, яка 
досягається через поєднання в тексті виражальності різних семіотичних 
систем [Такумбетова 2011].   
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За спостереженнями сучасних учених над закономірностями розвитку 
постмодерністської літератури, безперечним орієнтиром визначення 
властивих їй нелінійних та неоднорідних структур, іменованих також 
гетерогенними, й здебільшого для фрактальних варіантів, як алгоритмів 
побудови і зміни самоподібної форми, коли частина є не точною, а 
трансформованою копією цілого, втіленою в різних видах образності, має 
виступати насамперед універсальне підґрунтя таких комбінацій, яким 
вважається інтердискурсивність [Олизько: 102].  

Для даного дослідження сутнісним в наголошеній концепції стає той її 
аспект, виходячи з якого, з огляду на чисельність та різноспрямованість 
концептуально передбачених інтердискурсивністю полікодових суміщень і на 
їхню значущість для текстотворення, з’являється змога покласти їхній типовий 
принцип до основи матриці-зразка для виокремлення ознак та ідентифікування 
наведених прецедентів, що видається сприятливим для уникнення 
формосмислової редукції їхніх літературних втілень і результатів осмислення. 

Зрештою, саме у фокусній перспективі інтердискурсивності, сприйнятої в 
сенсі передумови та способу зічленовування різновидових явищ, виникає 
можливість визнаного необхідним увиразнення суттєвих специфічних 
гетерогенних прецедентів, не вичерпаних понятійними і термінологічними 
потенціалами рафінованих стратегій компаративістики, де реалізується участь 
не лише інтердискурсивних, а й міжтекстових образних проявів, які, попри 
нетипову, ширшу конфігурацію даної моделі валентності, між тим, за 
принципом і характером взаємодії, вочевидь, співмірні саме зі спектром 
внутрішньої типології інтердискурсивних практик.      

Між тим, актуальний наразі безпосередній художній досвід сербської 
романістики кінця ХХ – ХХІ сторіччя, поряд із програмним потенціалом 
літературного втілення компаративістичних стратегій, з-поміж розмаїття 
їхньої наголошеної «жанрової» різноманітності та потужної формосмислової 
різноплановості, засвідчує також варіювання у самій реалізації передбачених 
нею способів образотворення. Приміром, демонструє сутнісну своєрідність, 
пов’язану наразі не лише з явленим асортиментом поєднаних, притаманних 
власне компаративістиці способів організації образності, а й із нетрадиційним 
характером їхнього окремого суміщення, де образні компоненти, за 
прецедентними законами авторської волі, на відміну від спорадичного 
розповсюдження та звичайного системного зв’язку, натомість, виявляються 
нерозривними у своєму явленні в масштабах твору загалом. Відповідно, 
визнання й урахування такої монолітності стає неодмінною умовою 
завершеності репрезентативного діапазону їхніх визначальних рис.  

Очевидні аналоги цієї поетологічної практики, наприклад у В. Т. Мітчелла, 
визначаються в категоріальному напрямі «змішаних мистецтв», до яких 
учений відносить, наприклад, фігурні вірші або опис іншого твору у 
масштабнішій за ситуативну – організаційній функції, де, на його думку, 
активується екфрастична складова, а також ілюстровані книги, лекції в 
супроводі слайдів із предметним наведенням їхньої позбавленості 
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екфрастичного компонента [Мітчелл 2013: 26]. Відповідно, нелітературний 
формант даної конструкції класифікується в понятійному полі іншої форми 
синтезу мистецтв – інтермедіальності, яка, за визначенням, синтезованим у 
сербському літературознавстві [Мићуновић 2000: 107], власне й передбачає у 
своєму жанровому спектрі очевидні опції з такою поетикальною 
оперативністю, що засвідчує важливий принципово відмінний генетичний 
статус явища й спроможне на взаємодоповнюване синкретичне єднання. 

Не меншою мірою дана практика стає посутньою й у вимірах або з 
активуванням паратекстуальності романів. Наприклад, така його форма, 
як епіграф до твору або до окремого розділу, може наводитися не лише в 
канонічному вербальному форматі, а й у вигляді інтермедіального 
фрагмента нотного стану тощо.  

Безперечно, до даної або аналогічної (за приналежністю компонентів) 
формули поетики можуть інтегруватися різні способи реалізації 
співприсутності в тексті багатопланового інохудожнього матеріалу. У такому 
випадку регламент творчих підходів, урізноманітнення тактик і, зрештою, 
їхнього результату варто передбачати у варіюванні компонентності можливих 
комбінацій, зумовленої і явленої принциповою сполучуваністю, 
формосмисловою полісумісністю тих типів і форм міжтекстової та 
інтердискурсивної, передусім інтермедійної, стратегій компаративістики, 
котрі, за будь-якої актуалізованої ними образності, власне, з огляду на 
універсальність і за аналогією адаптивності всіх потужностей 
інтердискурсивності, виявляються не лише схильними до таких сполук, а й 
здатними до них і до продуктивності та плідності в їхніх потенційних або 
гіпотетичних вимірах, у яких слід апріорі передбачити збереження кожним із 
компонентів своїх властивостей та закономірностей і одночасне творення 
спільного якісного і функціонального потенціалу.  

У статусно-категоріальній проекції в даному прецеденті наразі акцентується 
особливий варіант взаємодії симультанно поєднаних і значущих проявів 
міжтекстових зв’язків і форм синкретизму, чия ознака, по суті, наближається до 
так званої «інтерференції мистецтв» [Бобрик 2013: 63] або ж до традиційно 
передбаченого цим поняттям взаємного накладання і наступного єднання на 
засадах їхньої первинної принципової відповідності. Відтак, у даному випадку 
ідеться про явище, чия понятійна основа полягає в накладанні візуальної 
репрезентації і вербальної або, зрештою, її смислової аналогії.      

У загальній ієрархії параметрів такої образності характер єднання у 
виокремлених моделях із немоноформною образною реалізацією 
компаративістичних стратегій набуває ваги фактора, основної ознаки даних 
моделей, яку доцільно визнати мотивацією для групування образних втілень, а 
також водночас критерієм і для самого групвання, і для нарізного ідентифікування 
та аналітичного висвітлення означених таким єднанням художніх рішень. А до 
нього, відтак, належить залучити визначення (симптоматичних стосовно 
механізму та результату і тому релевантних для їхнього якнайповнішого 
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увиразнення) поняттєвих і функціональних вимірів даного характеру єднання. І 
він, з урахуванням принципового системного оприсутнення у зразках сербської 
постмодерністської романістики, зокрема в романах М. Продановича, потрапляє 
до поля дослідження й потребує окремого дефінітивного уточнення в контексті 
теоретико-методологічного увиразнення немоноформних образних конфігурацій, 
відповідних стратегіям компаративістики.   

Первинна, ініціальна ідентифікація, визнана необхідною для оперативного 
визначення структури явища в цілому, вочевидь має розгортатися поза 
межами інтердискурсивності, але водночас із увиразненим і обумовленим 
екстраполюванням єднального аспекту її концепції на стратегічні для 
компаративістики способи з іншого класифікаційного напряму, аби, таким 
чином, охопити також їх і, зрештою, зосередитися на актуалізованому 
комплексі певних форм міжтекстовості та синкретизму мистецтв, себто 
інтермедійності, які в цьому комплексі, на відміну від традиційної суміжної 
співприсутності їх обох у тексті, натомість розгалужуються взаємним 
проникненням, інтегруванням у літературному творі й водночас набувають 
остаточної формосмислової ваги й, відтак, художньої завершеності лише у 
вимірах даного образного комплексу.   

Принципової доцільності наразі набуває досвід Б. Успенського, 
сформований на матеріалі поетики композиції. З її приводу вчений вдається до 
порушення проблеми зіставлення різних видів мистецтва і її висвітлення в 
актуальному вимірі так званих елементів «обрамлення», під якими вчений 
розуміє визначники – демаркаційні сигнали меж зображення, якими для картини 
він вважає лінію зміни зовнішньої на внутрішню зорову позицію, а для 
літератури – обирає відповідники власне тексту [Успенский 1995: 167–212]. І 
хоча, за змістом матеріалу, даний приклад не має буквальної вичерпної 
відповідності практиці М. Продановича, натомість принципової ваги набуває 
виокремлена Б. Успенським статусно-категоріальна конфігурація, яка засвідчує 
прямий еквівалент суто міжтекстовій та інтермедійній поетиці сербського 
митця. Ключове значення наразі має запропоноване Б. Успенським 
декларування для позначення взаємодії даних феноменів поняття «структурної 
єдності», що прийнятне для програмної аналогії зі співвідношенням 
взаємопроникних елементів образності творів М. Продановича й відкриває 
перспективу предметної категоріальної дефініції в ній даного явища на 
наступному етапі його понятійного осмислення. Між тим дане 
взаємопроникнення, за критерієм морфологічної зіставлюваності й змістової 
ефективності її компонентів, виявляється ідентичним такому структурному 
єднанню в межах цілісної синкретичної системи, яке інтегрує способи втілення і 
різнодискурсивних, і неізоморфних прецедентів, що можуть різнитися за 
типізаційною приналежністю та водночас, при очевидному дотриманні власних 
визначальних рис і параметрів, зберігають і виявляють принципові змоги для 
формування в цьому єднанні ознак абсолютної взаємодоповнюваної 
відповідності. Сутнісна характеристика даного єднання, очевидно, повністю 
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відповідає відомому в науковому дискурсі термінологічно-категоріальному 
напряму комплементарності [Словник… 1985: 432]. А відповідно, засвідчує 
переконливі підстави для ідентифікаційного прочитання характеру 
взаємопроникнення міжтекстової та інтермедійної образності у змістовому 
просторі роману як комплементарної сполуки, що, відтак, безумовно, потребує 
окремого постулювання даного терміна в понятійно-категоріальному апараті 
дослідження. У логічно обумовленому та компонованому й погодженому (за 
контекстом наукових вимірів інтердискурсивності) значенні такого характеру 
єднання у визначальному змісті цього єднання передбачається дефініція 
його реалізації взаємодоповнюваним синкретичним формосмисловим 
накладанням в літературному творі різних за природою, але припустимих і 
релевантних з огляду на потреби та можливості літературного матеріалу 
стратегічних у компаративістиці способів увиразнення образного 
оприявлення інших знакових систем, і здебільшого художніх проявів 
дискурсивних формацій, зі збереженням ними в такій єдності власних 
дефінітивних ознак та властивостей і остаточною реалізацією значень 
виключно в комплексному форматі.      

Впливовим у даній термінологічній преференції, поряд із власне 
потенціалом художнього матеріалу, виявився і мотиваційний орієнтир, 
наголошений у розумінні В. Візгіним фундаментальної ролі принципу 
нелінійності в мисленні, яке приходить із техніки та сучасних негуманітарних 
напрямів науки і в комплексі сутнісних моментів усього даного напряму сягає 
реальної змоги необхідного для нових гносеологічних тактик глибокого 
органічного синтезу точного знання – з одного боку й гуманітаристики – з 
іншого, яким уможливлюється пов’язування виняткових, а подекуди й 
випадкових явищ  із детерміністськими [Визгин 1989]. 

Водночас логічну директиву для саме такого понятійного позначення 
даного єднання містять міркування самого М. Продановича про напрями його 
творчого світогляду й основу художнього методу, безпосередньо пов’язані з 
образотворчою діяльністю й, між тим, придатні для актуалізації стосовно 
літературного матеріалу. Власне, з них зростає свідоме митцеве прагнення до 
такого принципу, за яким здійснюється комбінування кількох 
«комплементарних медійно зовсім різних низок», реалізоване в експозиції 
«Брендополіс» [Розмова 2008: 77]. 

А отже, виокремлене термінологічне визначення характеру 
співфункціонування компонентів, без урахування якого вони втрачатимуть 
свою повноту в масштабі твору, не лише зумовлюється ознаками самого 
історико-літературного матеріалу, а й мотивується потужністю наукової 
терміносистеми та посилюється пріоритетами творчого світогляду автора.   

Між тим, письменник не пропонує жодного деталізування передбачених 
змістом комплементарного характеру ані активного механізму, ані 
закономірності безпосереднього функціонування, і зокрема смислоутворення, 
образності у таких сполуках, де має оприявитися максимальна змістовність і 
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виразність даного явища, вирішальна для щонайбільшого уникнення 
помітних втрат у їхній формосмисловій реалізації, чиє висвітлення потрапляє 
до діапазону завдань даного дослідження.     

Для увиразнення відповідного даним параметрам змісту 
комплементарного єднання видаються сутнісними універсальні «габаритні» 
позначення поетикальної формули його результату. І оскільки сама структура 
сполуки – комплексна, тож і для повного відтворення насиченості 
характерного для неї інтегрування слід постулювати неодмінний константний 
загальний комплексний формат стосовно формосмислових, функціональних 
й, безумовно, статусних властивостей інтермедійного та міжтекстового 
складників, де конкретизується їхня загальна завершена спільна конфігурація.   

Реалізацію функціонального навантаження принципу даного єднання 
потрібно передбачити у відповідності до виокремленої в даному дослідженні 
матриці загальної інтердискурсивної взаємодії, за якою, відповідно до 
прийнятих базових постулатів, у дискурсі літературного твору суттєвою 
рушійною силою його системної формосмислової активності виявляються 
різні конфігурації співприсутності у ньому (почасти взаємоінтегрованих) 
виражальних і змістових, компонентів різних знакових систем – інших видів 
мистецтв і, зрештою, позалітературної дійсності загалом, які не 
відчужуються, а, натомість, абсорбуються субстанцією тексту з подальшим 
генеруванням спільних значень. 

Посутньої ваги наразі набуває визначення тотожності ситуативного образного 
прецеденту декларованому визначенням комплементарності принципу єднання, 
еквівалентному формулі своєрідного ключа із замком [Словник… 1985: 432].   

Взаємодія, відтак, відбувається за принципом сполучення і злиття із 
взаємопроникненням у кількарівневій формосмисловій системній моделі, в 
якій до варіанта міжтекстовості інтегрується інорідний інтермедійний 
фрагмент або образна сфера такого фрагмента розбудовується із залученням 
інтертекстуального маркера, що має міжтекстовий корелят у сфері іншого – 
не лише продукту, а насамперед явища – культури й у тому числі мистецтва, а 
він у функції прототексту реалізує компенсування власними усталеними 
значеннями та смислами семантичної сфери свого корелятивного 
відповідника і взаємозбагачення – з безумовним урахуванням збагачення і 
власного конотативного потенціалу та семантичної полівалентності у 
змістовій площині роману.         

Відтак, у механізмі реалізації образних сполук, якому відповідає їхній 
комплементарний характер, видається очевидним поетапне охоплення ним 
кількох взаємопов’язаних, а почасти й субординованих, послідовно 
актуалізованих компонентів. До однієї з них, безперечно, маєють бути 
залучені «інтоновані» індикаторами міжтекстовості та інтермедійності 
(почасти дифузно) взаємопроникні образні фігури, чий вагомий потенціал 
вочевидь зосередився в їхній маркованості формальною відповідністю з 
обумовленими їхнім «жанром» іншими знаковими системами, а також у 
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кореспондованих із ними домінантах усталених значень та смислів, 
вивільнених із їхніх прототекстових корелятів, сформованих цими знаковими 
системами. І це в контексті власного змістового потенціалу – коли йдеться 
про виражальні засоби міжтекстового генезу, або трансльованих референтом 
чи денотатом – образності роману зі знаковою природою, – екстрапольованих 
та кооптованих власною ж художньою потужністю до художнього простору 
спільної комплементарної сполуки, де усталюється значеннєва вага кожного. 
У даному сегменті механізму, таким чином, закладається повна 
формосмислова ідентифікація образних компонентів, з уникненням їхньої 
рецептивної деформації або редукції.     

Водночас інший компонент механізму функціонування таких сполук 
потрібно розпізнати в активованості образних ознак формосмислових стиків, 
де означеною ними умовною лінією розмежування, рівновеликою так званій 
траєкторії семантичного шва, накреслюються зони єднання компенсаторних 
наразі, власне взаємопроникних формосмислових включень, пов’язаних із 
виражальністю інших знакових систем, що водночас показово для обрисів 
змістової конфігурації кожного компонента й унаочнення їхнього розподілу, а 
отже, й співвідношення в передбаченому злитті у комплементарному 
комплексі, що варто вважати запорукою достовірності сукупного результату 
образного взаємодоповнення.          

Визначальним для підсумкового компонента стає потенційований в 
образності комплементарно інтегрованих конфігурацій і припустимий для неї 
за аналогією до зразка концептуального принципу інтердискурсивності 
еквівалент унаочнення  преконструктів – слідів співприсутності художньої 
виражальності інорідних знакових ситем, за якими набуває рельєфності 
закладений у творі спільний ареал, показовий для так званої дискурсивної 
ситуації, котра вважається ефективною для увиразнення саме підсумкового 
змісту тих самоцінних компонентів дискурсу, що виявилися в «інтерпозиції». 
Власне, в укладеній схемі уможливлюється й каталізується функціональне 
впорядкування та врегулювання даного компонента, виправданого для 
комплементарності образних сполук певного механізму їхнього 
функціонування. Наразі чітко оприявнюється порядок концентрування 
окремої суми певних розтлумачених перегуком із інтердискурсивною 
пресупозицією, актуалізованих для роману й адекватних для нього, 
визначених культурним кодом взаємопроникних значень. Дане 
концентрування визначається декларованим інтердискурсивною пам’яттю 
сутнісним збереженням самоідентичних значень і реалізується симетричним 
принципу формального взаємодоповнення, взаємним єднанням і 
компенсуванням (кооптованих у вимірах спільної образності) потенціалів її 
взаємоінтегрованих компонентів у значеннєвий пучок, де започаткований 
значеннєвий анаболізм спрямовується до синтезування суцільної значеннєвої 
конфігурації, до смислотворення та генерування сукупного завершеного 
семантичного поля сполуки в цілому, яке в механізмі реалізації єднання 
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образності в спільній конфігурації має вважатися ключовою ознакою 
комплементарного характеру такого єднання. Вона ж, зрештою, набуває 
релевантності, власне, у внутрішній регламентації остаточного кінцевого 
результату художньої реалізації даних сполук.      

Вмотивоване наразі і варіювання масштабу виокремленої універсальної 
схеми даного механізму та подекуди набору його опцій залежно від 
змістовності та розгалуженості матеріалу прецедентних художніх індикаторів 
комплементарного взаємопроникнення образності. 

У цьому механізмі, зрештою, оприявнюється полівалентна морфологія, на 
матеріалі якої реалізується й пов’язане з комплементарним характером 
смислове взаємозбагачення активних поєднаних образних компонентів 
кожної з можливих моделей виражального діапазону даної міжтекстово-
інтермедійної поетикальної формули, де закладається потенційна 
стереофонія, а в певних випадках і поліфонія її смислового результату.     

У даному парадигматичному зрізі зонами семантичного формату 
комплементарності можуть виступати інформативні сфери, пов’язані з 
різноманітними дискурсивними, образними практиками, стратегічними для 
літературної компаративістики. Відповідно, і витвори різних видів мистецтва 
стають важливим планом семіотичної явленості їхніх смислів у художньому 
просторі літературного твору. 

Формальний же аспект, узагальнений поетикальною формулою 
комплементарних сполук, рівноцінний конфігураціям моделей їхньої 
валентності, охоплює здебільшого єднання інтертекстуальності та подекуди 
паратекстуальності, що виходить за межі власне літературного матеріалу в 
простір літературних відносин, із образністю екфразису або інтермедіальності. 

Концептуальної адаптованості реальних параметрів художнього 
матеріалу до висвітленої логіко-понятійної схеми додає озвучена М. Шукало 
теза про принципове подолання уявлень щодо рамкового елементу твору як 
його статичного ціннісно-смислового компонента. Він, на думку вченого, 
може функціонувати в динамічному смисловому, взаємопереході між 
різними сферами культури, обійнятими горизонтом її досліджень іще з 
античних часів  [Šukalo 1990: 34]. 

Виокремлення такого підходу (в порядку понятійно-змістового та 
функціонального окреслення наведеного явища поетики) потенційно 
правомірне й ефективне для виявлення та систематизації наголошеної 
практики стратегій компаративістики у сербському романі. Водночас 
синхронізований із увиразненим теоретико-методологічним змістом, напрям 
висвітлення співвідношень і взаємодії образних форм, співмірних із 
основними стратегіями компаративістики – міжтекстовістю та синкретизмом 
мистецтв – засвідчує значний потенціал у максимальній ефективності 
осмислення такого типу взаємодії, в адекватному встановленні результату 
їхньої організаційної смислоутворювальної ролі та функціональності в 
літературному творі загалом. 
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На цьому етапі потрібно зауважити на сутнісній відмінності комплексу 
дефінітивних ознак висвітленого явища. У перспективі змістового потенціалу 
інтердискурсивності, комплементарні сполуки потрібно відрізняти від суто 
інтермедійних проявів, оскільки в діапазоні їхніх типів і форм, окресленому 
вимірами екфразису, інтермедіальності та синестезії, основа принципу 
реалізації полягає в різноманітному сполученні й почасти єднанні засобів 
образної виражальності різних медіа, що укладається, переважно, в природу 
різних видів мистецтва, а не носіїв образності, з поміж яких відкривається 
місце для різних знакових систем, не завжди характерних для видів 
мистецтва, але в той же час притаманних літературі, що уможливлюється 
інтердискурсивністю. Крім того, власне розбіжність між природою медіа та 
дискурсу й проявляється в частковому неспівпадінні обрисів предметних 
ареалів інтердискурсивності та інтермедійності. А саме в зонах їхнього 
розходження опиняються явища, в яких на різних формальних умовах 
суміщаються інтермедійність та інтердискурсивність дефінітивно й 
аналітично ігноровані, але рельєфні та активні в художньому потенціалі 
літературного твору й, відтак, мотивовані до виявлення їхньої 
формосмислової результативності, що може достовірно реалізуватися за 
допомогою змісту категорії комплементарності, здатної природно й 
правомірно компенсувати, подолати неохопленість наведених зон, яка, відтак, 
формує власне функціональне поле й передбачає оптимальний для нього, 
відокремлений ужиток категорії комплементарності.      

Водночас попри відтворення в різному матеріалі й певну присутність у 
суто інтермедійних прецедентах, комплементарний принцип єднання не стає в 
них організаційною формальною і смисловою домінантою, характерною для 
всіх без винятку ситуацій. Натомість його слід вважати визначальним для тих 
інтеграційних ситуацій, коли дискурсивне явище, зокрема медійної природи, 
із введенням до літературного тексту повністю, суцільно, а не певним своїм 
фрагментом, суміщається в ньому й актуалізується у суположенні з іншим 
явищем літератури, якому неодмінно властивий своєрідний інтер- активний 
характер, як це, наприклад, трапляється у випадку сходження 
інтертекстуальності й інтермедіальності. Відтак, синкретизуються 
відповідники, власне, стратегій компаративістики, своєрідність кожного з 
яких логічно обумовлює для ситуації їхнього суміщення цілком автономний 
понятійний і теоретичний підхід.   

 Зауважимо, що в передбачуваному потенційному ідентифікаційному 
горизонті прецеденти комплементарних сполук, безумовно, видаються 
співставними з увиразненими в дослідженні симбіотичними системами, але 
вже за наведеними загальними диференційними ознаками виявляються 
нетотожними цим системам, оскільки функціональні для них образні 
компоненти, попри гіпотетичну придатність до симбіозу, фактично набувають 
повномасштабної художньої реалізації, потрапивши до розгалуженішого 
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формосмислового поля іншого, глобальнішого доцентрового орієнтира 
образного простору, який передбачає принципово інші директиви організації 
цього простору. А отже, комплементарна форма взаємодії суттєво відмінна як 
від традиційної монофункціональної практики, так і від симбіотичного типу 
формосмислової співвіднесеності, в якому сходяться та взаємопосилюються 
(без належного асимілювання й принципової ізоморфності) різні форми 
різнотипних, але неодмінно одновидових явищ, із приналежністю до одного 
тактичного модусу компаративістики.      

Тому, зрештою, категорія комплементарності не може бути замінена 
пов’язаним із взаємодією форм міжтекстовості, введеним до понятійно-
категоріального апарату даного дослідження поняттям симбіозу, дотичним, 
але принципово відмінним за змістовим і функціональним критеріями. Даний 
тип єднання відрізняє від симбіотичного не лише порядок оперативних 
одиниць, внутрішньовидових – для симбіотичності та гетерогенних – у 
системі комплементарності, а й принцип і механізм взаємодії, яким для 
комплементарних сполук належить визнати, відповідно, взаємопроникнення й 
компенсування, що не притаманно симбіотичним конструкціям, у яких, 
натомість, за постульованою конвенцією, при взаємному зрощенні 
компоненти функціонують у формосмисловому живленні.  

Власне, підкреслений принцип і механізм художньої реалізації 
прецеденту інтермедійно-міжтекстових сполук слід вважати правомірним і 
достовірним щодо їхніх дефінітивно-номінативних вимірів, визначальних 
для зазначеного М. Продановичем і постульованого в даному дослідженні 
характеру комплементарності.  

Водночас у даному матеріалі мають бути зафіксовані понятійні обриси 
теоретичної концепції, в якій, на нашу думку, прикметний сутнісний 
потенціал, що дозволяє розширити ареал ефективного актуалізування даного 
поняття до його системного застосування в аналітичному розгляді романів 
митця. Крім того, очевидна емпірична достовірність і плідність мотивує до 
позиціонування категорії комплементарності у статусі критерію наукового 
осмислення низки аналогічних літературних явищ. 

Зрештою, для явленого в творчому матеріалі романів М. Продановича 
мотиваційного засновку окреслення даної моделі, наділеного водночас 
помітними ознаками її повномасштабної універсальної функціональності, 
визнається не лише логічно виправданою, а й показовою і помітна 
прецедентність, і очевидна варіативність компонентності поетикальної формули 
комплементарної сполучуваності проявів міжтекстовості й синкретизму 
мистецтв. Власне, за сутністю даного варіювання визначається логіка аналізу та 
систематизації образних проявів даного феномена у сербському постмодерному 
романі, висвітлених у наступних розділах даного дослідження.  

Прецедентну продуктивність комплементарності засвідчує художній 
досвід переважної частини романів М. Продановича.   
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Поряд із безперечною обумовленістю художніми властивостями 
письменницьких здобутків, вихідний постулат щодо правомірності даного 
спостереження стосовно творчості сербського письменника належить до 
основних зауважень Л. Меренік з приводу закономірностей поетики митця. Її 
тенденційність, на думку дослідниці, продемонструвала у статусі одного з 
найважливішіх постулатів творчості М. Продановича періоду 80-х років ХХ 
сторіччя трактування твору як продукту інтердисциплінарної та метамовної 
операції, здобутком якої має вважатись еклектика широкої, розгалуженої 
системи значень [Merenik 2011: 18]. 

Преференцію для митця подібної поетикальної стратегії відображають 
спостереження мистецтвознавців щодо його експериментів у комбінуванні 
жанрів зі змістом виразнішого символічного характеру, реалізованого і 
розвиненого у параметрах суміщення і взаємодоповнення різних знакових 
систем, механізм якого варіюється від змішування до «сплутування» [Ibid.: 16].   

Показовою в даній ситуації варто вважати помітну сутнісну схильність 
М. Продановича до колажного принципу розбудови творів в інших 
ангажованих ним видах мистецтва, передусім в образотворчих та 
інсталяційних здобутках митця (йдеться, приміром про колажі виставкового 
комплексу «Брандополіс – міста 2006»), де, за переконанням митця, у нього 
з’являється нагода сумістити й пристосувати різні знакові системи настільки, 
аби в результаті утворився полівалентний дискурс, здатний різними кодами 
спрямувати до єдиної наскрізної проблеми [Mileta… 2006]. Концептуальний 
характер цього пріоритету виправдовує очікування в його творчій, і 
насамперед літературній, практиці розбудови виокремленого в характерології 
комплементарності прийому з’єднування за принципом дефінітивно 
характерного для колажної техніки (при)єднання в єдиній смисловій основі 
певних різнорідних компонентів із відмінною поетикальною фактурою. 

У плані результативності, в такому випадку, за згаданим Л. Меренік 
універсальним мистецьким правилом М. Продановича, знакова система його 
твору вибудовується в обов’язковій непорушній формальній і значеннєвій 
взаємній кореляції художнього тексту та явленого в різній позиційності 
графічного елементу й у всіх, особливо новіших, роботах, представлених у 
кількох видах і жанрах художньої творчості, митець програмно використовує 
можливості інтерпретації різних мистецьких форм – передусім тексту й 
картини [Merenik 2011: 18], де, відтак, спостерігається і визнана притаманною 
для них комплементарність. Відповідно до їхнього принципу, особливого 
значення набуває результат, реалізований у наведеному комбінуванні через 
плідне накопичення змістів, що актуалізує і демонструє свою продуктивність 
у форматі усталеного в початковому періоді й концептуалізованого на 
сучасному етапі творчості митця [Ibid.: 83] варіанта синтезу ідей, що мотивує 
предметну дослідницьку увагу до його образного втілення. 
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6.2. Інтермедійно-міжтекстовий код: від прецеденту до універсуму 
(літературні експромти М. Продановича)  

 
 

6.2.1. Паратекстуально-інтермедіальний дискурс: концепція форми і 
квінтесенція змісту 

 
 
Із перспективи стратегій компаративістики моделювання 

комплементарних сполук в образній субстанції прози, яке вирізняється в 
художній манері знакових романів М. Продановича, відбувається у 
специфічному варіюванні конфігурації компонентів, чия функціональність 
потребує уточнення її морфології.    

Зауважимо передусім на художній структурі даної комплементарності, 
утвореної у Продановичевих творах інтегруванням до формосмислового поля 
обкладинок видань романів відокремленого компонента, оприявленого на них 
репродукціями живопису, себто інтегральним аплікативним єднанням їхнього 
формосмислового потенціалу. Художній комплекс, вочевидь, відповідає 
комбінації «обкладинка+репродукція картини». 

Задля конкретизування дефінітивного поля даного художнього 
прецеденту, слід передусім зауважити на ідентифікації образотворчого 
включення саме як репродукції. Така її природа відрізняє сутність явища від 
доволі поширеної ситуації, коли йдеться про ілюстрацію – ситуативну 
графічну варіацію на задану тему літературного твору, протлумачену в сенсі 
самостійного літературно-образотворчого жанру синтезу мистецтв 
[Энциклопедический… 1982: 324]. Актуалізація ілюстрації розвивалася б у 
звуженому смисловому руслі, нехарактерному для даної художньої ситуації. 
Натомість репродукція, за культурологічним каноном, передбачає 
активування у статусі референта самостійного витвору мистецтва, який не 
має з літературним твором генетичного зв’язку, закладеного спільністю 
походження, і демонструє лише змістову суголосність із ним, що передбачає 
потрактування репродукції картини в комплексі з обкладинкою тексту роману 
в статусі безпосереднього включення інодискурсивного оригінального 
мистецького зображення, співмірного не з окремим мотивом або фрагментом, 
а з цілим твором. Наведена ознака, зі свого боку, відповідає принципу так 
званої «репрезентації» з очевидним «перекладом» [Тимашков: 24] знакової 
системи образотворчого полотна репродукційними ресурсами іншої знакової 
системи – видавничого медіа, до формату якого відбувається її перехід. 
Виокремлена ієрархія ідентифікаційних співвідношень, відтак, передбачає 
позиціонування зазначеного прецеденту в класифікаційних берегах 
трансформаційної інтермедіальності [Ibid.]. Її постульована понятійна логіка 
суголосна, власне, оприявленому в романі способу актуалізації увиразненого 
образного матеріалу. Він же наразі вступає з рамковим компонентом твору у 
взаємини з ознаками синтезу та взаємодоповнення, як цого б вимагала участь 
дидактичного компонента з ілюстративною функцією. Наразі безпосередньо 
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реалізується принцип взаємопроникного та компенсаторного сполучення 
автономних художніх рішень, співвідносних із комбінуванням стратегій 
компаративістики: міжмедійної передачі візуального зображення референта, 
себто твору образотворчого мистецтва, і рамкового, а отже, 
паратекстуального елемента літературного твору – його обкладинки, із 
відповідним їй механізмом подальшого остаточного смислоутворення, 
зрушеного спільним змістом. Себто, за наведеним принципом, вивершується 
спосіб співприсутності в романі різних знакових систем, відповідний 
інтермедійно-міжтекстовій формулі єднання з комплементарним 
характером, позначений усталеною в дослідженні категорією 
комплементарної сполуки, й оприявнюється ситуативна специфіка морфології 
його поетики. Наразі валентністю компонентів згуртовується в кінцевій 
образній моделі така конфігурація (не)літературних знакових систем, чию 
компонентність, у категоріальному еквіваленті увиразненої суто художньої 
комбінації, правомірно визначити реляцією паратекстуального матеріалу і 
включеного до спектра його структурно-семантичних компонентів потенціалу 
однієї з основних форм синкретизму мистецтв – інтермедіальності.   

У функціональному навантаженні виявляються актуальними й окремі 
значення, і їхні впливи у взаємному доповненні (чий механізм реалізації, за 
вихідними постулатами, кореспондує в значеннєвому анаболізмі зі 
смислотворенням та генеруванням сукупного семантичного поля). А за 
визнанням М. Продановича, саме «еклектика впливів» завжди «імпонувала» 
йому, привертала його творчу увагу, була у колі всього комплексу мистецьких 
інтересів [Мілета… 2009]. Вирішальний, остаточний штрих до накресленої 
моделі образної комплементарної сполуки так само містить зауваження 
автора. Із визнанням постійного зв’язку, який, на його думку, між наведеними 
поетологічними стратегіями образотворення існує завжди, митець у даному 
випадку вдається до їхньої активнішої актуалізації із намаганням, аби 
згаданий зв’язок, і відповідно продукований ним смисл, не був помітним із 
першого погляду, а, натомість, розкривався в неодмінній, обов’язковій 
смисловій перспективі, побудованій у посиленні самої поетики літературного 
твору, приміром його міжтекстовості, змістом певного зразка образотворчого 
мистецтва, і навпаки – збагаченням такого змісту потужністю міжтекстового 
потенціалу [Розмова 2008: 80]. 

Формосмисловий ефект даного варіанта комплементарної інтермедійно-
міжтекстової модифікації значно каталізується тією його властивістю, яка 
походить зі статусно-класифікаційних ознак паратекстуальності у системі 
форм міжтекстових зв’язків, де рамковий елемент вважається надзвичайно 
важливим для компонування й повноцінності хронології конструювання 
смислової цілісності роману. За узагальненням аналітичного з’ясування 
функції «рами» в художньому творі [Даниэль 2002], з-поміж її нагальних 
компетенцій наголошується здатність проявити образний матеріал у якості 
зображення, яка надає йому знакового статусу і значеннєвої ваги, відповідної 
даній зміні аспекту. Себто рама вказує на межі світу, який вимагає іншого 
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відношення до себе, іншого погляду, відмінного від бачення дійсності, а 
головне – спрямовує цей погляд і задає напрям смислоруху наведеного 
відношення. Водночас посутність рамкового компонента помітно 
інтенсифікується, коли йдеться про оформлення обкладинки оригінального 
видання твору. За коментарем М. Продановича, для нього зображення, 
розміщене на обкладинці його книг, залишається незмінно важливим. 
«Концепція видавництва, в якому надрукована більшість моїх творів, – 
зауважує митець, – полягає в тому, що на титульній сторінці повинні бути 
репродукції творів мистецтва. А оскільки я сам маю відношення до 
візуальних видів мистецтва, цей вибір залишається за мною, а не за 
редактором або дизайнером» [Розмова 2008: 79] і, відповідно, набуває в 
кожному виданні й концептуальної смислоутворювальної активності. 

Модифікацією комплементарного інтермедійно-міжтекстового формату 
образності – у даному випадку паратекстуально-інтермедіальною моделлю з 
компонентом репродукції живопису – утворюється принциповий вимір 
роману М. Продановича «Сад у Венеції». Сама обкладинка оздоблена сіро-
білою колористичною гамою, якою, за каноном відношення відтінків 
[Энциклопедический… 1982: 391], утворюється суцільний фон без 
додаткових позначок, що маркує генеровані наразі значення конотацією 
їхньої універсальності в масштабах твору.  

Водночас у її виражальному просторі інтегруються ясні демаркаційні 
сигнали межі реалізації іншого способу образотворення. У комплементарному 
комплексі вписаний у статусі репродукції до унаочненого паратекстуальністю 
фону обкладинки, в її змістовому наповненні і, відповідно, в семантичній 
квінтесенції, наразі інтермедіально актуалізується формосмисловий фрагмент 
референта зі скарбниці світового образотворчого мистецтва – одного з її 
яскравих зразків, полотна «Юдифь обезголовлює Олоферна» (1620 року) 
[див. Додаток 3] видатної представниці італійського живопису барокової доби 
Артемізії Джентілескі, першої жінки – члена першої художньої академії Європи 
– Флорентійської Академії мистецтва живопису [500… 2006: 175]. Своє 
рішення М. Проданович називає невипадковим. В одному з інтерв’ю він, з 
приводу роману, наголошує на свідомому підході до вибору репродукції для 
обкладинки цього видання. У даному випадку, – зауважує письменник, – вона 
«була обрана ще до остаточного формулювання назви, коли я вже напевно знав, 
що то буде сувора картина Джентілескі» [Розмова 2008: 80]. За Дж. К. Арганом, 
типізацію творчого світогляду та концепцію поетики Джентілескі в більшості 
рис, так само, як згодом у Рембранта в Голландії і Веласкеса в Іспанії, 
визначило орієнтування на мистецьку ідеологію видатного представника 
живопису сейченто Мікеланджело да Караваджо. Саме її своїми творчими 
здобутками, подібно до своєрідного ланцюга, художниця поєднала з наступним 
неаполітанським «караваджизмом» [Арган 1990 ІІ: 143] і саме її послідовницею, 
за біографічними спостереженнями, вважала себе сама [Цвиткис]. 

Сюжетну основу реалізованого картиною значення слід пов’язати зі 
змістом фрагмента Старого Завіту [Толкова#... І, 362–411]. У ньому 
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жорстокість ассірійського полководця Олоферна, який оточив Бетулію і 
прирік на загибель мешканців міста в намаганнях примусити їх вклонятися 
іншому богу, викликала жорстокість опору місцевого населення, зокрема й 
відповідні почуття бетулійки Юдифі. Вона наважилася покарати агресора-
язичника і вбила його в ім’я свого єдиного істинного бога, що, зрештою, 
принесло порятунок її місту.  

На думку Р. Лонґі, напружений драматизм, успадкований від 
караваджийської поетики, характеризує не лише так звану «зовнішню» – 
сюжетну – вісь подієвого епізоду, а й сфокусовану на персонажах внутрішню 
динаміку, складні пози й жести Юдифі та її служниці [Лонги 1984]. У них 
варто відзначити особливу змістовність рухів, що, попри всю їхню 
передбачуваність, позбавляє картину подієвого розвитку, але, натомість, являє 
їхню тривалість, що повільністю фіксування моменту значно посилює ефект 
трагізму. На картині у грі тіней, які частково приховують обличчя героїв, 
підкресливши жорсткі контури рис їхніх облич, вивільняються чотири 
основоположні для композиції фрагменти сюжету: повалений жорстокий кат, 
служниця, що стримує його у спробі захиститися й уникнути покарання, 
Юдифь – її рука застигла в прагненні захистити світ її співвітчизників. З ними 
пов’язаний четвертий, показовий, фрагмент: вертикально розташований меч. 
Він доцентровує суцільний масив полотна та його подієвий фон, і від нього, 
наче від кульмінаційної точки, розходяться догори лінії всіх рухів, 
зображених на картині, і донизу – потоки крові Олоферна. Драматизм 
зображеної події очевидно зведений до жорстокої реальності акту 
насильства, яка відповідає не менш жорстокій дійсності насильницького 
поневолення соціуму. Дане окреслення ідейної спрямованості твору 
кореспондує з мистецтвознавчим прочитанням творчої концепції художниці. 
У її вимірах сюжетним і смисловим епіцентром твору вважається зображення 
жорстокості, визначеної Дж. К. Арганом ключовим образом більшості картин 
Джентілескі й однією з магістральних ознак поетики авторки, наслідуваної 
нею за картинами її заочного вчителя Караваджо [Арган 1990 ІІ: 137–143].  

У зображальному просторі полотна саме ця емоція легко розрізняється й 
на обличчі Олоферна, яке навіть у гримасі страждання зберігає вираз 
жорстокості, крім того, дане відчуття безсумнівно й абсолютно впізнавано 
наклалося й на риси Юдифі. Більшість майстрів із-поміж тих представників 
світового живопису, хто в різні часи звертався до даної теми – а до цієї плеяди 
ввійшли Крістофано Аллорі, Антоніо Дзанкі, Франческо Фуріні, Август 
Рігель, Сандро Боттічеллі, Джорджоне, Тіціан, Алонсо, Рубенс, Бурджаніні 
[Румянцевский…], – зосереджували творчу увагу на зображенні Юдифі після 
вбивства. Джентілескі, подібно до Караваджо, в роботі «Юдифь 
обезголовлює Олоферна», на відміну і від своїх інших варіацій на дану тему, 
відтворює, власне, момент покарання, коли лезо розтинає шию Олоферна, але 
він іще живий, із останніми відблисками свідомості в напівзакритих очах, що 
вияскравлює жорстокість у конотації твору. 
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Принципово важливе наразі й збереження в полі уваги зображеного на 
картині концептуального жесту прилаштування меча, який традиційно 
потрактовується в сенсі жорсткої рішучості намірів Юдифі. Семантично 
актуальними виявляються чіткість і лаконізм твердих цілеспрямованих 
жестів, вочевидь, покликаних переконати в реалістичності й до певной міри 
невідворотності та універсальності конотації, утвореної образами картини. 

Водночас, поряд із наведеною первинною семантичною акцентованістю 
твору-прототипу, потрібно увиразнити іншу смислову лінію, зумовлену 
характерологією мистецтва Артемізії Джентілескі. Її зміст пов’язаний із 
усталеною в європейському мистецтвознавстві традицією ідентифікування в 
творчій концепції художниці певної своєрідності з потужним ключовим 
смислоутворювальним потенціалом. Так, її особистісна інтонація в живописі має 
подвійний характер, зумовлений, наприклад, несподіваним контрастуванням 
сцен кровопролиття із похмурою красою, притаманною бароковому стилю, що 
панував за життя художниці. Із такого дуалізму вимальовується не оповідне 
відтворення жорстокості, а її амбівалентне осмислення з огляду на знакову рису 
краси, а отже, в смислі трагізму жорстокості естетичного начала [Арган 1990 
ІІ: 143]. Зазначеною концептуальною спрямованістю образотворчої поетики 
авторки картиною назначається семантика жорстокості, яка породжує своє 
подальше множення і ним, незважаючи на зв’язок із естетичною природою 
явища, зумовлює трагічний фінал. 

Між тим, зі значеннєвим відлунням ідейних домінант «караваджизму», 
закономірного для тогочасного італійського образотворчого мистецтва, 
актуальний зміст полотна набуває також додаткового, до певної міри 
альтернативного акценту, який збалансовує «внутрішню» логіку твору з 
погляду переваги іншого філософського концепту. Даний акцент посилюється 
у фокусі потрактування ідейної спрямованості живопису Караваджо під 
знаком виокремленого Дж. Арганом зростання її реалізму з християнської 
етики, у чиєму руслі він, революційно для свого часу, з максимальною 
моральною і релігійною напругою декларував відмову від «пошуків 
прекрасного» на користь прагнення істини, у протиставленні моральних 
цінностей творчості інтелектуальним вартостям теорії ідеалу. Відповідно, за 
ідеологією караваджийської школи, пріоритетним визнається сенс мистецтва, 
заснованого передусім не на естетизмі, а на проявах моральності, що 
відтворює й осмислює події, де відкриваються приховані мотиви певних 
вчинків і трансцендентність результатів, де відчуття реального повинно 
діставати осмислення з позиції божественного, чистоти віри, благочестя, 
милосердя і, зрештою, моральної відповідальності художника [Ibid.: 136–141]. 

Дана значеннєва домінанта передається й картиною Артемізії Джентілескі 
«Юдифь обезголовлює Олоферна», насамперед її колористикою. У 
колористиці центрального сектора полотна помітно, як струмені пастельних 
кольорів, традиційно названих ясними, чистими, із зображенням позначок 
яскравого різкого білого світла утворюють значні світлі бліки, що, в контрасті 
з чорнотою простору зображеної кімнати, не спрямовуються проти реальності 
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сюжетного фрагмента, де стають чіткішими й загостренішими конкретні 
життєві проблеми, а походять із його внутрішнього простору, наближаються 
до поетики сяйва у вираженні внутрішньої, глибинної людської сутності, у 
явленні її істинного значення й покликання. Таким чином, у виокремленні в 
релігійному мотиві соціального сенсу, в якому божественне відкривається в 
смиренному, з’являється можливість посилити семантику заперечення 
невідворотності тотального трагізму жорстокості, коли її перериває або 
припиняє гуманність, коли вона бодай фрагментарною рисою суб’єктивної 
позиції позначає ситуацію або ж коли вважається етапом священної оборони. 

За логікою комплементарного сполучення інтермедійної та міжтекстової 
форм, підкреслену модифікацію усталеного в мистецтвознавстві загального 
конвенціонального сенсу зазначеної картини Артемізії Джентілескі, в її 
паратекстуальній (по)граничній позиції, належить постулювати в романі у 
статусі вищого семантичного орієнтира, який очевидно кореспондує з низкою 
образних корелятів у тексті роману «Сад у Венеції». І його суто літературний 
аналог зі смислової організації художнього простору роману М. Продановича, 
за принципом прямої відповідності, так само визначається зауваженням на 
жорстокості в усіх її проявах, зокрема на жорстоких спробах втілити красу, 
скерованих необхідністю осмислення такої краси в сенсі трагізму, на відміну 
від уособлення нею сили, міці або могутності. 

В актуалізованій образній моделі із очевидною яскравістю й 
переконливістю представлене інтермедіально деклароване смислове посилення 
жорстокості. Воно (з оприявленням у паратекстуальному форматі) резонує із 
семантикою екфрастичних фрагментів твору, ов’язаних із жорстокістю 
кровопролиття, покладеного в основу поетики однієї з опорних подій роману 
М. Продановича – мистецького перформансу і його алегоричних сцен 
артистично організованого безжального агресивного полювання на голубів. 
Так, подібно до Олоферна, який, жорстоко поневоливши бетулійців, згодом 
сам зазнає нещадного краху, героїня роману М. Продановича «Сад у Венеції» 
Марселіна Девелич, прийнявши бік насильства над живими істотами за основу 
задуму організованого нею естетизованого видовища, невдовзі й сама 
переживає жорстоке насильство над собою під час перформансного 
випробування іншого витвору, названого мистецьким і побудованого 
виключно задля примусового експерименту над емоціями людей. У даному 
функціональному і смисловому плані образного контексту вияскравлені на 
картині Джентілескі криваві струмки на білому полі Олофернового ложа слід 
уподібнити до краплинок голубиної крові [Білик ІІІ 2013], якими після 
жорстокого перформансу з голубами «в кількох місцях рясніла біла тканина 
сукні» Марселіни [Проданович 2009: 80], – до згубних слідів естетики убивчої 
розправи над жорстоко розшматованими сумирними птахами.  

Між тим не варто лишати поза увагою дефінітивні смислові координати, в 
яких наголошений формосмисловий перегук набуває сутнісного посилення й 
організаційного масштабування. Ці орієнтири, постульовані М. Продановичем 
у колористичній фракції його образної палітри, спрямовують до потрактування  
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червоного і білого – у значенні найдавніших, доісторичних виразників опозиції 
[Плавання… 2013], яку, відтак, доцільно вважати однією з категорій 
семантичного керування в художньому матеріалі роману.   

Відповідно, тепер на суто смисловому рівні трансльованим 
паратекстуальною метамовою значенням інтермедіального компонента, 
протиставленим категорії жорстокості з очевидною етизацією категорії 
прекрасного і втілення такої ідеології в мистецтві, нарощується оформлення 
негативної конотації епізодів, чия характерологія визначається пропагуванням 
докорінної контрарної зміни ціннісної системи, коли творчим матеріалом 
обирається трагедія «масового кровопролиття» [Проданович 2009: 78].  

Водночас у смисловій міжтекстовій активності доцільно передбачити й 
мотив краху відношень і доль персонажів, позначених жорстокістю і 
розбудованих на ній або за її допомогою. Опорними образними інстанціями 
наразі видаються зовнішні подієві віхи трагічно завершеної сюжетної долі 
Марселіни Девелич – подруги протагоніста роману. На різних етапах 
сюжетного розвитку вона безжально грає його емоціями, як, власне, й 
почуттями свого колеги по арт-гурту Ель Лісицького, партнера по театральній 
групі «Risk-kombo» Янка Іванчича, викладача-керівника, а згодом і її 
передчасно загиблого чоловіка Вінса Фрейма [Ibid.: 52–57], прагненнями 
Нікота Сакотсарі – недосвідченого сноба-художника з маргінесу, так званого 
«третього світу» [Ibid.: 75–77] – для досягнення власних дріб’язкових 
амбіційних або меркантильних цілей.  

Відповідно, вагомий внесок у розбудову образного світу «Саду у 
Венеції» засвідчується його інтермедійно-міжтекстовою поетикою, яка на 
даному художньому матеріалі формує прецедент наближення до 
трансмедіальної стратегії, концептуалізованої у відтворенні ідейних 
аналогій творами різних видів мистецтв.      

Таким чином, інтермедійно-міжтекстовий компонент, зокрема його 
інтермедіально-паратекстуальна модель, увиразнена в образній скарбниці 
роману М. Продановича «Сад у Венеції» оприявлена наразі конфігурацією 
комплементарного взаємопроникнення форм репродукції на обкладинці, 
засвідчує посутню смислову результативність апелювання до когнітивного 
досвіду мистецтвознавства. Він дозволяє компенсувати й вияскравити 
анонсовану письменником у пограничній паратекстуальній філіації значень і 
виокремлену на наступному етапі значеннєвого анаболізму «Саду у Венеції» 
семантика трагізму жорстокості, а особливо жорстокої краси, заперечення 
захопленості красою, позначеною свідомою жорстокістю, неприпустимості її 
мотивування і можливості її подолання завдяки укоріненості ідеологем етики 
в свідомості людини, що, відтак, стає актуальним для поетики сербської 
романістики. Своєю чергою, увиразненою семантикою не лише декларується, 
а й на відповідних етапах смислоруху роману зміцнюється значущість 
категорії жорстокості в понятійному спектрі екзистенційної лінії твору. 

Особливе творче рішення маємо помітити й у паратекстуально-
інтермедіальному компонентному наповненні інтермедійно-міжтекстової 
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формули комплементарної сполуки образного матеріалу, відповідного 
стратегіям компаративістики, в романі М. Продановича «Еліша в країні Святих 
коропів». У неодноскладності змісту обкладинки видання так само помітний її 
комплементарний характер, репрезентативний для концептуального, знакового 
статусу даної категорії. Основна модель обумовленої для неї образної 
валентності, подібно до попереднього досвіду, наразі також укладена 
сукупністю потужностей паратекстуальної та інтермедіальної реалізації в 
цьому літературному творі певних знакових систем, усталених для окремого 
виду мистецтва – живопису, які в комплементарному накладанні 
акумульованих референтами значень і в їхньому взаємодоповненні 
супроводжуються генеруванням сукупного семантичного поля, позначеного 
спрямуванням до духовного досвіду культури людства. 

Подібно до паратекстуально-інтермедіального прецеденту роману «Сад у 
Венеції», фоновий контекст репродукції у забарвленні суцільного масиву 
обкладинки наповнює сіро-біла колористична гама, позбавлена будь-яких 
абстрактних контрастних включень, здатна, за усталеним у мистецтвознавстві 
відношенням відтінків [Энциклопедический… 1983: 391], генерувати у 
семантичному просторі її формального локалізування очевидний акцент 
універсальності для роману тих значень, що прирощуються і відіграють 
компенсаторну роль у даній комплементарній ситуації. Вирішальним же у 
вивільненні цих значень має бути визнане глибинне змістове наповнення 
полотна, ширше відомого під назвою «Портрет Габріель д’Естре із сестрою, 
герцогинею де Віллар», виконаного невстановленим представником групи 
італійських, французьких і фламандських художників-маньєристів, що 
працювали при французькому дворі протягом XVI сторіччя, чия творчість 
триста років потому істориком мистецтва А. Бартчем була об’єднана спільним 
поняттям Школи Фонтенбло й позиціонована у (підтриманому його 
послідовниками [Романенкова 2002]) статусі напряму французького 
живопису. Центральний фрагмент саме цієї роботи унаочнюється явленою в 
титульній позиції повномасштабною повнокольоровою репродукцією, 
домінантною у формосмислових вимірах обкладинки. 

Принциповий чинник значеннєвого виміру даного полотна міститься в 
авторському реноме, усталеному з часом у мистецтвознавчому дискурсі. 
Видається значимою визнана в історії мистецтв за Школою Фонтенбло стійка 
репутація джерела загадкових символічних ребусів і зашифрованих натяків на 
таємниці, пов’язані з перипетіями придворного життя [Школа…]. Себто, 
первинним орієнтиром у смисловому наповненні стає визнання переваги 
символічного значення художніх якостей полотна над естетичним. 

Виявляється сутнісною специфіка змісту полотна, помітна в аналогічному 
до мозаїки безпосередньому членуванні з накресленням подвійності 
композиції. У ній спостерігається нерівновелике, але симетричне 
співвідношення двох фрагментів, з-поміж яких у формальному плані розлогіша 
складова домінує щодо фрагмента зменшеного масштабу, вписаного до її 
центральної зони, що консолідується конфігурацією різносюжетних епізодів зі 
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спільною фабулою, де слід передбачити самостійні значення, інтегровані в 
єдиний смисловий комплекс, основоположний і визначальний для семантики 
співмірного комплементарності образного матеріалу. 

Відповідно до визнаної апріорі символічності задуму у смисловому 
наповненні картини належить вирізнити його розшарування між її сюжетом і 
реальною долею однієї з двох зображених на ній героїнь – нареченої 
французького монарха Генріха IV, незадовго до весілля підступно отруєної 
невідомою особою через придворні інтриги. Вона явила в історії Європи 
відображений в історіографічних джерелах приклад трагічної загибелі через 
патологічне жорстоке насильство, що призвело до страхітливих страждань, 
визнаних прозивними [Балановская…]. Саме ці життєві колізії вважаються 
символізованими композицією нечисленних предметів картини, насамперед 
так і не одягненим перснем у руках героїні. Дану дидактичну квінтесенцію 
біографічних подій стає визначальною і для смислової потужності явленого 
репродукцією полотна, і для безумовно потенційованих нею семантичних 
траєкторій у художній сфері тексту роману.  

Суттєва виразність концентрується в рисах конфлікту, утвореного на рівні 
багатозначної присутності фігур у просторі. За спостереженням В. Фесенко, в 
роботах видатних майстрів живопису доби Відродження, передусім на 
полотнах Школи Фонтенбло, оголеність персонажів не містить у собі 
гріховності або аморальності [Фесенко 2014: 41], натомість у ній з’являється 
окрема модальність, не пов’язана з викривальним сенсом. Відповідно до 
відомої мистецтвознавцям різних часів творчої концепції, об’єднаної Школою 
французьких художників, неприкритість тіла має виключно метафоричне 
значення, зосереджене на проголошенні беззахисності моделі перед 
небезпекою, і саме це значення передбачає проекцію у вимір доль героїв 
роману в його художній дійсності.  

 Із даної позиції набуває сутнісного з’яскравлення й особливої 
формосмислової рельєфності, власне, гра просторових планів, відзначена 
вагомим смисловим наснаженням. Ігровий ефект реалізується появою у 
глибинній перспективі фону відокремленого фрагмента, пов’язаного з 
оприсутненням дії, що відбувається в кімнаті, сусідній стосовно приміщення, 
зображеного на першому плані композиції. У даному сюжетному 
відшаруванні визнається очевидним підтримання заданої авторською 
анонімністю переважної загадковості, обумовленої ясністю лише у визначенні 
суб’єкта, чиї дії вже не одне сторіччя розглядаються в сенсі гіпотетичних, а не 
очевидних: зображена у віддаленому просторі служниця героїні, за 
переконанням мистецтвознавців [Балановская…], символічно схилилася над 
призначеним для фаворитки шиттям, однак його функція, без достеменної 
переваги, пов’язується радше з натяком на трагічну, аніж на радісну подію, в 
чому вгадується значення психологічної підготовки до потаємної 
катастрофічної небезпеки. У вимірах суцільної фабули картини, завдяки 
сюжетній динаміці, заданій лаконічним фрагментом подвоєності, 
проглядається смисловий ескіз психологічної маніпулятивної невизначеності, 
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руйнівної для стійких координат світовідчуття, співмірної загрозі 
невідворотної трагічної розправи – ескіз доволі чіткий і завершений для 
аплікування на образний простір роману про пригоди Еліші.  

Суттєву смислоутворювальну вагу даного фрагмента варто розпізнати й 
на рівні формального співвідношення його диспозиції стосовно змістового 
масиву репродукції загалом, де мотивується анонсування ним повсюдної 
значимості в художній дійсності роману смислової домінанти подій її 
другого плану, де постійним фоном неухильно оприявнюється неочікувана 
й нерозпізнана небезпека. 

У даному спрямуванні смислоруху позначається (суттєва для наголошення 
різноплановості образного рішення) перспектива локального фрагмента, 
орієнтована на масштаби загальної композиції картини, де самостійне 
смислове окреслення її подвоєння набуває наснаги окремого принципу, який 
доцільно узагальнити співвідношенням і сполученням подвійного 
комбінування різномасштабних фрагментів. Цей принцип адекватний 
екстраполюванню у простір усього твору, де, відтак, очікуються аналогії в 
системній організації образного матеріалу.  

Себто, основою формосмислової конфігурації картини має бути визнана 
концентрація символіки загрозливих випробувань, рівнозначна загальній 
конотації втілених подій, організована попарним членуванням, чиє 
відтворення передбачається і в організації художньої дійсності роману. 

Конотативно ясною і в цьому символічною стає мова кольорів 
репродукції, чий внутрішній простір, у всій єдності вертикальної, 
горизонтальної і глибинної перспектив, поглинув морок чорної барви і темних 
відтінків зеленої та коричневої, ледве розрізнюваних на спільному 
непроглядному фоні. Дана виразність доречно мотивує до визнання аналогії у 
конотаційному забарвленні атмосфери явленої ним художньої дійсності.  

З огляду на увиразнені композиційно-колористичні якості змісту 
репродукції її смислове наснаження пов’язане передусім із лейтмотивізацією 
трагічної нищівної небезпеки жорстокості. З урахуванням властивостей її 
«рамкового» позиціонування, стає очікуваним і перегук із поворотними 
домінантами у семантичній сфері роману з виправданим транспонуванням 
виокремленої смислової квінтесенції до рівня основи смислотворення роману. 

Водночас і план, власне, архітектоніки обкладинки, відповідної стратегіям 
компаративістики, у такому випадку вирізняється її комбінованістю, помітною в 
розгалуженні будови. В оформленні і її змісту, на відміну від явленого досвідом 
книги «Сад у Венеції» однократного остаточного зображення, наразі, за колажним 
принципом, уведена наступна, друга сторінка, де, за рішенням автора [Рrodanović 
2003: 4], на білому фоні впритул до нижнього краю аркуша розташовується 
виконане в чорно-білій гамі мініатюрне ілюстративне графічне зображення кедра. 
Відтак, комплементарність наразі позначається не лише двоскладовою 
компенсаторністю реалізації художнього смислу репродукцією у форматі 
обкладинки, а й водночас розподіл образного змісту в просторі даної конфігурації, 
де спостерігається взаємопроникне єднання смислових полів репродукції та 
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ілюстрації, чиї актуалізовані референти не тільки мають різне авторство і різняться 
технікою виконання, а й відмінні за усталеним значеннєвим спектром. 

Видається вирішальним закладений на теологічному рівні, з опорою на 
дискурси християнства та іудаїзму, символічний потенціал зображення в 
мистецтві дерева кедру. Його смислове наповнення, за підсумком Д. Холла, 
містить апелювання до гідної стійкості, прагнення до вітальності й 
досконалості, які, між тим, поступаються прочитанню в ньому символу 
божественного начала, рівновеликого смисловому наповненню унаочненого 
Продановичевою книгою силуету дерева. 

Зрештою, у передбаченому комплексністю спільного формату 
співвідношенні формосмислів, вирізнених у візуальних змістах репродукції 
картини й оприявленої на наступній сторінці замальовки, стає визначальною 
логіка противаги, за якої в цьому співвідношенні окреслюється самостійна 
конфігурація, доцентрована компенсацією депресивної деструктивності, 
символізованої мистецтвом Школи Фонтенбло. Відповідно, зосереджене в 
комплексі обкладинки семантичне поле в підсумку концентрує в собі 
ствердження навіть не всеосяжної, а лише ескізної духовної стійкості й 
відданості релігійній етиці як основі протистояння трагічним небезпекам, що 
адекватне сполученню із семантичною сферою роману М. Продановича. 

Крім того, й, власне, введення двох обкладинок має різнопланове 
смислове навантаження. Іншою змістовною обкладинкою, зрозуміло, 
посилюється резонанс змісту фонових подій. Однак наразі заявляє про себе й 
(обумовлена неодноразовим подвоєнням компонентів даної комплементарної 
сполуки) семантизація, власне, прийому, спрямована на передбачення 
неоднократного образного кодування смислових домінант роману загалом. 

Відтак, у єдності формосмислів комплементарної сполуки вимальовується 
превалювання обрисів окремої схеми з бінарним структуруванням знакових 
образних інстанцій із їхнім періодичним повторенням, рівноцінним 
своєрідному рефрену, де один із компонентів неодмінно підпорядковується 
позначенню семантики підспудної небезпеки, яку може врівноважити 
передусім міцна духовність. Й у співставленні та суміщенні даної схеми з 
однорідними вимірами образного матеріалу роману, безперечному з огляду на 
властивості паратекстуального формату, її доволі показна очевидна 
потужність у позначенні стабільного фактора структурної організації і 
смислоруху цього матеріалу.  

А отже, в увиразненому в книзі М. Продановича «Еліша в країні Святих 
коропів» творчому рішенні поетикальної побудови комплементарної сполуки, 
розбудованої моделлю валентності потужностей паратекстуальної та 
інтермедіальної реалізації знакової системи мистецтва живопису, потрібно 
диференціювати рефренне повторення композиційної двоскладовості 
унаочнення небезпеки, яка з (аксіоматичної для дослідження) проспективної 
позиції рамкової обкладинки виправдовує статус орієнтовної матриці 
структурної організації і смислоутворення образних інстанцій роману й 
орієнтира її семантизації. Даний образний досвід стає рівнозначним 
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паратекстуально-інтермедіальному коду твору, що робить очікуваною для 
нього явлену репродукцією символічну для неї підступність загрози та 
небезпечність жорстокості й постульовану ескізом підтриману релігією 
духовність, наснажену силою її єдиного антагоніста. 

Образне рішення, відповідне увиразненій комплементарній моделі, на 
аналогічному референтному матеріалі змістової організації паратекстуально-
інтермедійної сполуки міститься також у концепції обкладинки видання 
роману М. Продановича «Червона хустка з чистого шовку» [Продановић 
2008], де в комплементарній конфігурації явлене сполучення з форматом 
обкладинки фоторепродукції фрески Фра Анджеліко «Осміяння Христа», 
збереженої в монастирі Сан-Марко у Флоренції [див. Додаток 2]. 

У смисловому наснаженні фонового контексту репродукції помітна 
своєрідність забарвлення суцільного масиву обкладинки, наповненої наразі – 
на відміну від притаманного іншому Продановичевому досвіду сіро-білого 
сполучення – чорно-білою колористичною гамою, зосередженою на 
абстрактному контрасті, здатному генерувати у семантичній сфері її 
формального локалізування ознаку протиставності, опозиційності в 
кооптованих значеннях, що відіграють компенсаторну роль у цій 
комплементарній ситуації і, за визначенням, у романі загалом. 

Між тим показовою для досвіду комплементарної міжтекстово-інтермедійної 
сполуки роману, яка набуває увиразнення з перспективи поєднання стратегій 
компаративістики, стає актуалізація значеннєвого спектра репродукції, 
рівноцінного тлумаченню зображеної фрески, себто референта цієї репродукції, 
пов’язаного зі скарбницею італійського образотворчого мистецтва. І, власне, в 
даному спектрі генерованих значень потрібно розрізнити два основні акценти. 
Один із них тотожний наголосу, притаманному зображеному фрескою змісту – 
одноіменному сакральному сюжету. Із транслюванням значення в субстанцію 
комплементарної сполуки, з позиції її виважених художніх властивостей, стає 
правомірним передбачення суттєвих співмірностей із сюжетом «Осміяння 
Христа» й образного матеріалу Продановичевого роману. 

Інший значеннєвий акцент накреслюється традицією осмислення творчого 
способу подачі художником даного сюжету – мотивацій, змістових домінант і 
виражальних якостей поетики майстра. 

Для увиразнення актуальних аспектів цього досвіду осмислення фрески 
Фра Анджеліко слід передусім взяти до уваги, що через одинадцять років 
після оприлюднення даного образного рішення в публікації першого видання 
«Червоної хустки…» – в екфразі автобіографічного роману М. Продановича 
«Ультрамарин» – набуло обрисів тексту й митцеве власне фахове розуміння 
смислу ренесансного шедевра. Саме в цьому творі Проданович-
мистецтвознавець із-поміж рис, визначальних для значеннєвого пучка фрески, 
виокремлює енігматичну сцену з простою і чіткою композицією, де 
вивершується Божий Син із зав’язаними очима, який перед звеличенням 
мусить пройти через символічне приниження. Автор наголошує на рисі 
репродукованого твору, вирішальній для її формосмислу: «на фресці Фра 
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Анджеліко, проте, немає мучителів, немає гротескно викривлених фігур 
навколо засудженого Бога»  – помітні лише знаряддя знущань, «стирчать 
окремі частини чиїхось тіл, витають руки, одна з них із палицею, тут і голова 
у профіль, яка плює <…> Ці частини – справжні візуальні синекдохи, трохи 
застрашливі, тіла невидимі, зниклі, лишилися тільки ті кінцівки, через які 
проявляється матеріальна і нематеріальна субстанція знущання, руки без 
ліктя, голова без тіла. Фра Анджеліко показав акт знущання, а не натовп. Він 
вважав, безсумнівно, що не гідні мучителі бути на одній картині з Сином 
живого Бога» [Проданович 2013: 84]. 

Увиразнення М. Продановичем даних образних рис фрески з репродукції 
на обкладинці роману співмірне підсумованому Дж. Арганом [Арган 1990 
І: 233–236] її значеннєвому прочитанню, помітному в класичних підходах 
мистецтвознавчого дискурсу, де система вираження цього зразка 
образотворчого мистецтва передусім визнається глибоко символічною, що 
стосується й кольору вбрання, осяйного, майже всюдисущого, який виявився 
фоном символічних деталей – яскравий і сильний, він огортає їх спільною 
рівновагою. Водночас серед основних постулатів праць дослідника варто 
виокремити й низку тез, відповідних логічній потребі деталізувати смисловий 
план символічності фрески, актуалізованої у статусі референта образного 
рішення Продановичевої книги. Для даного узагальнення набуває ваги одна зі 
світоглядних констант майстра Фра Анджеліко. За збереженими даними, цей 
домініканський монах ордену проповідників був так званим релігійним 
художником, який надихався високими принципами релігійної доктрини й у 
зверненні до неї прагнув вищого досвіду, плідного для привілеювання у сенсі 
творів не прикрашання, а повчання, здатного спонукати до милосердя, 
наділеного моральним значенням, і в ньому –  до пізнання блага буття й 
протидії стражданням, що залишило митця в очах сучасників і наступників, 
зокрема послідовників, великим представником християнського гуманізму. 

Із позиції даного досвіду осмислення референтного наразі твору Фра 
Анджеліко у вивершених М. Продановичем образних проявах 
символічності його формосмислу належить розпізнати прагнення 
письменника наголосити в унаочненні обкладинкою образотворчого 
формату сакрального сюжету – привілейованого світоглядною позицією 
Фра Анджеліко і втіленого його майстерністю – того виміру осміяння, де 
воно в своїй суті являє виступ проти милосердя, порушення кожним із 
кривдників гуманістичного постулату, в якому, відтак, належить 
розпізнати, власне, об’єкт спрямування відображеного нелюдства. 

Даний комплекс генерованих референтом значень симетрично 
вивищується і в смислових обрисах комплементарно виваженої обкладинки з 
репродукцією, що в перспективі, безумовно, передбачає проекцію цих обрисів 
у формосмисл твору й корелює з ним позначенням у ньому підкреслених 
домінант осмислення реалій, символічних для обкладинки видання. 

У позиції комплементарності стає безперечним і накреслення єдиної 
сукупної смислової квінтесенції, підпорядкованої прагненню осмислити в 
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руслі гуманістичних постулатів трагедію наруги й страждання, висвітленої 
в сакральних джерелах християнства, орієнтованої на появу у вимірах 
проспекції смислоруху Продановичевого роману загалом. 

Таким чином, в образному досвіді, співмірному комплементарному 
сполученню форм міжтекстових зв’язків з проявами інтермедійних стратегій, 
сформованому в доробку М. Продановича творами «Сад у Венеції», «Еліша в 
країні Святих коропів», «Червона хустка з чистого шовку», досягається 
значущість властивого їм емпіричного плану. В його оформленні, 
концептуальному та цілеспрямованому для автора, актуалізується образний 
дискурс, співмірний паратекстуально-інтермедіальній комбінації. Образний 
прецедент засвідчує пограничну функціональність паратекстуальності в її 
системному зв’язку з різними інтермедійними варіантами, продукованими 
зразками різних видів образотворчого мистецтва – фрески, живопису, графіки.    

Розмаїття смислотворення зосереджується на модусах підтримки 
гуманістичних постулатів і загальнолюдських цінностей, стає 
квінтесенцією для образних відповідників паратекстуально-
інтермедіальних конфігурацій, сполучених в інтермедійно-міжтекстовій 
образній формулі комплементарного єднання. 

 І, безперечно, виправдовує окрему увагу й немоноформна система образних 
відповідників різних типів компаративістичних стратегій, притаманна вперше 
виданому в 2003 році роману М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів», 
де своєрідно варіюється конструкція і валентність різнорідних співмірних 
компаративістиці способів оприявлення в літературному тексті змістовності 
кількох знакових систем. Ця метаморфоза формується неодноразовим, 
переважно дублетним, позначенням таких способів певними образними 
маркерами, укладеними в комплекс складних взаємопроникних образних 
рішень, показовий для оригінальності моделювання, співмірного з масштабами 
цілісного формосмислового плану твору. 
 
 

6.2.2. Інтермедійно-міжтекстова комплементарність роману 
М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів»  

 
 

6.2.2.1.  «Весь світ – театр»: привілеї інтермедіального змісту в 
інтермедійно-міжтекстовій морфології твору 

    
        
Особливості художньої будови, оприявленої потенціалом 

інтердискурсивності – інтермедійно-міжтекстової модифікації в романі 
«Еліша в країні Святих коропів» – слід розрізнити в самостійному комплексі 
притаманних художніх рішень твору. В його загальній образній канві 
проявляється парадигматично реалізований принцип комплементарного 
укладання системи, заснованого на активності різних літературних 
відповідників кількох знакових систем. Дана активність локалізується по всій 
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художній субстанції твору. У такому випадку ситуативне відокремлення тих 
складників структури «Еліші…», які виступають носіями однієї з цих 
(загалом самостійних і автономних) виражальних можливостей, загрожує 
сутнісною редукцією смислової системи загалом, стає нагальним зауваження 
на дотриманні комплексного підходу в позиціонуванні й у висвітленні 
елементів увиразненої комбінації. 

 Ініціальна ознака й, власне, початковий етап апелювання до інших 
способів образного відображення життя й, відтак, до їхніх знакових систем 
формується в романі змістом його проспективного підзаголовку, насиченого 
категоріальним ансамблем: «постколоніальна оперета»89 [Рrodanović 2003: 3].    

У формальній ієрархії набуває смислової ваги граматичний критерій. 
Видається суттєвим синтаксичний аспект, де зіставлення компонентів 
підзаголовку розподіляється позиціонуванням знаку оперети як суб’єкта, а 
категорії постколоніальності – у статусі його атрибута, що логічно декларує 
перевагу оприявлення оперети, чиї певні властивості мають співвідноситися з 
якостями постколоніалььності й почасти позначатися ними. Задана таким чином 
логіка розподілу формального співвідношення між складовими утвореного 
наразі значеннєвого пучка скеровує до синтезування формули, розбудованої 
наповненням вимірів образної реалізації оперети проявами постколоніальності.  

Визначальними для сутності взаємодії полів змісту підзаголовку роману 
видаються значеннєві обриси постколоніальності, а також оперети, в чиїх 
кордонах мають бути виокремлені ключові компоненти. Попри традиційно 
шановану парадигму національно-історичних різновидів оперети, кожен із яких 
має певні жанрово-стильові особливості, їх об’єднує спільна для всіх концепція 
даного виду мистецтва, закладена у його визначенні, зосередженому на її 
рівновеликому відношенні й до драматичного театру, і до опери, від якої 
оперету відрізняє лише перевага сатиричного компонента. Із цим відношенням 
для оперети виявляються характерними різкі контрасти: від драматичної 
напруги до романтичної піднесеності [Энциклопедический… 1985: 210]. 
Відтак, набуває актуальності міцно усталена вже з часів «війни бюффонів» 
думка про оперету як про осереддя обширного життєвого змісту, втіленого із 
особливим, притаманним лише для даного жанру, веселим і, певною мірою, 
жартівливим настроєм, наближеним до цілком комедійного спрямування, з 
водевильною інтригою, плутаниною, перевдяганнями, (іноді трагічними) 
непорозуміннями й несподіваними поворотами дії [Музыкальная… 1978: 234].  

Своєю чергою семантичний ареал явленого топосу постколоніальності має 
зосередитися на гострій проблемі, що вважається нагальною і для пост-, і для 
колоніальних світів. Відтак, даним компонентом моделі для формосмислової 
організації роману декларується актуальність квінтесенції визначальних 
реалій життя постколоніальних суспільств. Із-поміж них особливо 
наголошуються наслідки з одного боку – злонамірних прагнень принизливо 
поневолювати, пригноблювати, домінувати [Літературознавча 2007 І: 252], і з 

                                                           
89 «postkolonijalistička opereta». 
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іншого – знесиленого примирення, з покорою, жертвуванням власною 
національною ідентичністю та свободою особистості. Вони, за 
спостереженням Т. Гундорової, обертаються втратою, чиє осмислення 
незмінно наділяється (пост)травматичним кризовим сенсом, що впливає на 
психологічний досвід індивіда і соціуму [Гундорова 2013: 9–13].   

Відтак, у форматі підзаголовка потрібно розпізнати синтезування 
комбінації, де компонент постколоніальності руйнує бодай найменшу 
можливість досягти одвічної мети оперети, яка, подібно до кожного виду 
мистецтва, прагне гармонії [Энциклопедический… 1985: 193], 
унеможливленої наразі дисонованим для неї трагізмом наслідків 
колоніального уярмлення. Привнесена постколоніальністю семантика входить 
у конотаційну дисгармонію з пріоритетом, наголошеним у понятійній сфері 
мистецтва оперети, співмірним смислу принципової алогічної несумісності.  

Для точнішого осмислення даного художнього рішення особливої 
актуальності набувають постулати аналітичної парадигми наукового 
сприйняття творчості М. Продановича, напрацьованої у вітчизняному 
літературознавстві.  В апелюваннях здебільшого до малої прози митця – 
збірок  «Дорожні нариси за картинами й етикетками» («Путописи по сликама 
и етикетама», 1993), «Небесна опера» («Небеска опера», 1995), а також до 
одного з романів – «Собака із перебитим хребтом» («Пас пребијене кичме», 
1993) А. Татаренко зауважує на вартому уваги нюансі їхньої поетики, 
підтвердженому різноманітністю визначників, у якому засвідчується 
помітний досвід відповідності «логіці оксюморона» [Татаренко 2010: 189]. У 
стабільності повторювання цієї інтенції передбачається свідоме втілення 
творчого методу митця. Із позиції даного зауваження чіткішає аналогія в 
співвідношенні компонентів побудови підзаголовку «Еліші…», з чиєю 
семантизацією стає не лише фактично аргументованою, а й світоглядно 
мотивованою регламентація взаємодії значень цих компонентів категорією 
оксюморону. І дана категорія, між тим, не вперше озвучується в даній праці у 
зв’язку з Продановичевою «Елішею…», оскільки актуалізується з-поміж 
семантичних опцій прототексту Л. Керролла, активованих у форматі симбіозу 
міжтекстових зв’язків власне назви твору. Увиразненою співмірністю 
виправдовується диференціювання нарізного смислового вектора вже у 
складносполученій підназві роману. Себто зміст поняття оксюморону, 
зосереджений на зведенні контрарних, взаємовиключних понять заради 
наголошення складності та внутрішньої суперечності, протиріччя певного 
явища [Галич 2001: 237], слід вважати сталим семантичним орієнтиром 
зображеної в романі подієвої канви, який, відтак, із позиції підзаголовка 
анонсується у смислоутворювальному плані роману загалом.         

Зрештою, в даному співвідношенні зміст категорії оперети набуває 
відмінних від міжтекстового маркера ознак інтердискурсивного 
преконструкта, коли вербальний компонент іншого дискурсу актуалізує не 
лише свій власний значеннєвий потенціал, а й, натомість, передовсім певний 
прояв окремої мистецької знакової системи, себто сягає ширших обріїв 
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дискурсивного розмаху. У даній функціональній трансгресії зміст 
(паратекстуального, за визначенням) підзаголовку, відповідно до 
прогностичних властивостей, позначає перспективу відтворення в самому 
романі й іншого дискурсу – мистецтва оперети.   

Подальшого художнього розвитку співприсутність у творі даної 
формосмислової ознаки набуває передусім у подоланні простору її 
локалізування – у перебігу реалізації всього комплексу його функціонального 
навантаження, де, власне, остаточно формується спосіб образної реалізації 
даної співприсутності, узагальненої категорією дискурсивної ситуації.        

Наразі привертає увагу резонансна з тезами Ж. Женетта тенденція 
теоретичного та емпіричного осмислення функціонального навантаження 
такого структурного складника літературного твору, як підзаголовок. Дана 
тенденція репрезентується помітним переоцінюванням вмісту підзаголовку 
настільки, аби в порушенні традиції сягнути створення своєрідної стратегії 
його «прочитання». З-поміж його індикативних проявів у спостереженнях 
А. Татаренко надається перевага збагаченню змістового репертуару 
підзаголовків завдяки реаліям з-поза меж суто літературного категоріального 
ареалу, що визнається характерним для сербського постмодерністського 
роману. На матеріалі творів таких адептів і класиків сербського 
постмодернізму, як Д. Кіш, Б. Давидович, М. Павич, С. Дам’янов, де в 
змістовому наповненні підзаголовків висвітлюються «портрет», «довідник для 
гадання», «астрологічний путівник для невтаємничених», яким сповна 
відповідають і експериментальні формальні виміри самих текстів, дослідниця, 
поряд із іншим, підтвердила емпіричний досвід релевантності поетики 
підзаголовків у визначенні співмірності прийомів поетики твору загалом, 
підтримавши похідну від Женеттової пропозицію класика сербської 
літератури М. Пантича вважати так зване «прізвище» твору концентруванням 
його прихованого жанрового визначення, в якому, подібно до міфічної фігури 
яйця в соколі, подається основний творчий принцип наративного тексту, а 
значеннєвий потенціал – сигналізує про адекватні ознаки характеру форми 
[Татаренко 20210: 184–186]. Відтак, у наголошеному напрямі дефінітивного 
підходу до підзаголовку твору інтегровані до його змісту категоріальні 
компоненти набувають статусу індикаторів окремої траєкторії реалізації їхніх 
значень і почасти семантизації – поза межами паратекстуального формату 
своєї первинної репрезентації.      

Подібний акцент у висвітленні організації образного матеріалу 
(аналогічного Продановичевому) міститься, наприклад, у студіях Н. Олизько, де 
виокремлюється  своєрідність сюжетоскладання за схемою «драми під музику» 
в романі Дж. Барта «Одного разу була: плавуча опера», де американський 
постмодерніст вдається до щільного маркування (семантично анонсованої в 
підназві) музичної концепції в організаційному принципі системи роману. 
Даний прийом декларативно оприявнюється введенням до назв підрозділів 
музичної термінології, а також багаторівневою сюжетною структурою, яка 
повторює організаційні атрибути зазначеного музичного явища, приміром, дії, 
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антракти, картини тощо [Олизько: 102]. Попри помітну відмінність від 
наведеного прецеденту масштабів обраного Продановичем особливого порядку 
образного позначення в «Еліші…» музичного феномена насиченість цього 
позначення дозволяє екстраполювати організаційний принцип текстотворення 
цього здобутку світової літератури на роман «Еліша в країні Святих коропів».  

У даних аналітичних орієнтирах увиразнюється переспрямування примату 
зі співвідношення підзаголовку та назви до їхнього взаємосполучування із 
субстанцією власне твору, де кожна категорія, що з’являється у форматі 
підзаголовку, крім призвичаєного «ідеологічного» навантаження, вважається 
й промовистою в декларуванні характеру кореляції образного матеріалу, а 
зміст даної форми паратекстуальності стає суттєвим в оприявленні специфіки 
принципу формосмислової будови твору. 

У цій позиції поширений, за «законами» паратекстуальності, й на 
субстанцію «Еліші в країні Святих коропів» втілений підзаголовком смисл, на 
відміну від типового для назви твору формування ланцюга семантичного 
прогнозування, набуває вже у просторі роману обрисів складнішої реалізації, 
досягає дотичності до образних інстанцій ширшого функціонального спектра, 
зрушує масштабніші механізми системи художньої реальності твору. У 
творчих намірах письменника фіксується своєрідний порядок 
інтердискурсивного способу звернення до феномена музичної культури, що 
вочевидь передбачає актуальність у романі суміщення складників його 
структури і, зрештою, організації його образного матеріалу домірно до 
виражальних засобів жанру оперети. В увиразненому способі втілення 
започаткованої підзаголовком образної співприсутності у творі окремого 
масштабного дискурсу оперети слід розпізнати, на відміну від імовірної 
інтертекстуальності, саме переконливі прояви інтермедіальності, якою із 
даної понятійно-статусної позиції анонсується інтермедіальна будова образної 
«анатомії» всього роману, відповідна системі жанрових «координат» оперети. 

Отже, декларований змістом обкладинки «Еліші…» комплементарний 
характер єднання образного матеріалу суттєво деталізується й посилюється 
в підназві роману, де з-поміж арсеналу поетики Продановичевого твору в 
форматі міжтекстової паратекстуальності набуває першопочаткової 
актуалізації інтермедіальність. Водночас взаємодія змісту організаційної для 
неї категорії та позначеного нею образного матеріалу передбачається не лише 
на рівні оформлення цього матеріалу, а й у вимірах його смислового 
наповнення. І змістовою потужністю декларованої в інтермедіальному 
форматі домінантної категорії оперети не лише скеровується функція явлених 
у творі її образних маркерів, а й семантично наснажується сутність цієї 
маркованості. Визначений нею смислопороджувальний процес, відтак, 
охоплює і виражальність, і змістовність денотата, активованого визначальною 
категорією оперети. Відтак, у масштабах роману передбачається співмірність 
його смислового плану з «ритмічною» формулою інтермедіального 
відповідника, де на рівні змістового наповнення відображаються характерні 
ознаки феномена оперети, передусім відтворюється її власна жанрова 
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«фабула». Себто актуальність формальних рис реалізується їхнім 
дефінітивним наснаженням, наразі – усталеним у дискурсі музикознавства. 

Показова насамперед адекватність визначальних рис оперети вже для цієї 
формули, в якій, за законами сутнісної наразі категорії «ладу» 
[Энциклопедический… 1985: 159], передбачається обов’язковість модусу 
гармонії в актуальних аспектах системної логіки, що рефлексуватиме й у 
цілісній смисловій сфері роману. Із даної позиції стає помітною особливість 
текстобудови «Еліші…», яка сприяє увиразненню її інтермедіально-
міжтекстової організації. На відміну від творів, де така організація 
розкривається послідовно й на її фінальному етапі систематизується в 
остаточне смислове ядро, натомість, у підзаголовку «Еліші…», відповідно до 
його міжтекстового статусу та функціонального результату, ця організація 
набуває першопочаткової заданості, доктринальної для художньої субстанції 
твору. Потенціал посутньої наразі інтердискурсивної пам’яті скеровує до 
актуалізації в образному матеріалі самостійного, сформованого у сфері 
дискурсивної формації музичного мистецтва, широкого виражального 
діапазону денотата транспонованої до інтермедіального формату оперети, і 
відповідність йому потрібно передбачити в побудові реальності твору.  

Врахована в самій підназві роману категорія виконавського мистецтва, до 
якого належить жанр оперети, спрямовує до синхронізації основного змісту 
поняття з неодмінними модусами та атрибутами оперети як явища. Для 
даного узгодження видається суттєвим варіант визначення оперети в сенсі 
маленької опери [Ibid.: 210], що виправдовує зауваження на успадкуванні нею 
класичних оперних форм виражальності, зокрема сценографії, арій тощо. 
Водночас і в сюжетно-композиційному плані, і в системі персонажів, і на 
інших рівнях структури роману слід очікувати появу значущих образних 
обрисів жанрових властивостей мистецтва оперети – від організації вистави 
до відомої рецептивної реакції на неї. Відтак, у проекції властивостей 
образного альтернанта на образний матеріал роману в його формосмисловому 
просторі увиразнюється принцип наснаження індикативних наразі образних 
одиниць «Еліші…», сполучуваних зі змістовністю та виражальністю оперети. 
Цей принцип обумовлюється вибагливістю денотата до беззаперечного 
поціновування його знакової закономірності: там, де присутня музична 
складова, за традицією [Ibid.: 171] з’являється директива до вдумливого 
осмислення й поклик до співпереживання, істотних для уникнення збіднілості 
та спотворення семантичного колориту.  

Подібно до просторового облаштування демонстрації вистав оперети в 
будівлях театрів, у масштабах роману М. Продановича переважна більшість 
його художнього простору (в тому числі шлях героїв до Кравонії і сама 
країна), вміщена до плану, ототожненого з будівлею [Рrodanović 2003: 27]. В 
ній із позиції інтермедіальної оперетової змістовності належить розпізнати 
анонсування простору «театру» дій, розпочатих активністю спонсорського 
фонду, де подібним до сценарію грантом планувалося інсценування 
заздалегідь передбачених «запропонованих обставин» гастролі героїв до 
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Кравонії. У цьому просторі відбуваються всі перипетії, і самі вони набувають 
ознак постановки оперети. Варто наголосити на суттєвій вазі даного 
програмного збігу для компенсування структури комплементарно 
згуртованого образного матеріалу «Еліші…». Важливо, що власне в цій 
дійсності додатково посилюються риси театралізації, коли певні події 
безапеляційно проголошуються чимось подібним до театру [Ibid.: 127]. 
Театром іноді називаються реалії дійсності країни, яка в романі стає 
епіцентром подій, приміром, програма популярного серед мешканців 
столичного клубу [Ibid.: 127]. У даній системній багатократності помітне 
рефренне звучання у творі категорії театру. З-поміж його ефектів потребує 
акцентування стабільна присутність цієї категорії в понятійній сфері 
«Еліші…», достатня, аби сягнути рівня її констант.       

Із даним рішенням резонує зміст образної інстанції, розбудованої 
безпосереднім проголошенням театральності, властивої персонажеві твору 
[Ibid.: 29]. У ньому слід вирізнити переконливий іманентний орієнтир, 
спрямований до основ інтермедіальності. 

У логічному циклі в даний простір розмикається особливий широкий 
художній світ постановників та інших організаторів, яким вдається 
коригувати буття в цьому просторі, впливати на його дійсність. Зокрема 
якості театрального спонсора-мецената видаються сформованими й 
упізнаваними в образі ініціатора основного задуму «постановки» – імперії 
«Рендов-Померанц», «без ентузіазму <…> й, передусім грошей якої жодна з 
подій, що вдібулися, не була б можливою»90 [Ibid.: 7]. Водночас очільниця 
благодійного фонду цієї імперії Синтія Померанц своїм посередницьким 
повноваженням підтвердити ґрант на гастрольну поїздку артистів, 
забезпечити умови відрядження, знайти та ухвалити претендента, домовитися 
про умови [Ibid.: 16–20] вочевидь подібна до імпресаріо.    
 Суголосне наразі й співставлення атрибута атмосфери Померанцевої 
імперії з царською ложею в театрі Габсбурзької монархії, з якої ніхто не 
мав права дивитися виставу – вона мала завжди бути порожньою і чекати 
свого єдиного відвідувача, відсутність якого ставала його переконливою 
присутністю [Ibid.: 10]. 

Координовані виражальністю оперети інтермедіальні одиниці образного 
матеріалу роману урізноманітнюються нетиповою для інтермедіальності, 
відмінною від аналогії буквальною тотожністю, у повній мірі відповідна 
актуальному жанровому «канону». Дана ідентичність стає помітною на 
рівні ланки «останнього неподільного елемента», де набуває промовистого 
увиразнення статус певних персонажів роману, які виявляються 
артистами за соціально-професійною приналежністю в реальності роману. 
Так, Еліша Стормс фігурує як співзасновниця, головний хореограф і 
учасниця пересувного театрального колективу «Бабалума» [Ibid.: 33], до 
якого ввійшли її товариші-колеги [Ibid.: 20], ангажовані для гастрольного 
                                                           
90 «bez čijeg entuzijazma <…> i nadasve  novca – ništa od onoga što će se dogoditi ne bi bilo moguće». 
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туру до Кравонії. Себто, в реальності роману потрібно розпізнати 
виправдане позиціонування потенційної постановки, де й передбачається 
масштабування явлених ними образів. Показне і «музично-сценічне»91 
[Ibid.: 20], «театрально-танцювальне»92 [Ibid.: 33] спрямування очолюваної 
Елішею групи, суголосне жанровій приналежності власне оперети – 
синтетичному сценічному вокальному музично-драматичному виду 
мистецтв [Энциклопедический… 1985: 210]. 

Потрібно взяти до уваги й визначальне для задуму гастрольного турне (і 
водночас вирішальне з-поміж аргументів на користь участі в ньому групи 
«Бабалума») розуміння заходу в сенсі демонстрації мови тіла як зрозумілої 
всім, універсальної [Ibid.: 18]. А дана позиція, від початків демонстрування 
музичних спектаклів, вважається основою концепції вистав будь-якого 
музичного театру [Энциклопедический… 1990: 188]. 

Для подальшої експансії проявів інтермедіальних перегуків із мистецтвом 
оперети стає визначальним поданий на початку роману облік ключових діячів 
зображеної історії з умовним позначенням їхніх посутніх якостей. У філіації 
значень важливо вирізнити ту співвідносність образного матеріалу, де 
М. Проданович, із посиланням на відмінність читацьких намірів, наводить 
декілька версій смислового позиціонування даного списку і відповідно до 
статусу позицій його змісту: письменник включає до варіативної частини і 
«список мешканців», і «екіпаж», і «персонал»93 [Ibid.: 27]. Саме на потенціалі 
подальшої семантизації даної вісі селекції варто наголосити в даному рішенні 
(попри помітні в ньому риси поетики постмодерністської гри). Для такого 
осмислення прикметна знакова особливість: за кожної типізації, у кожному 
наведеному аспекті, всі герої роману саме в його суцільній художній 
реальності (на відміну від перспективи з-поза її меж, себто з позатекстової 
дійсності), незалежно від їхньої внутрішньої ієрархії, неминуче групуються в 
певну єдність. Вона окреслюється в очевидних межах, чию наявність для всіх 
наведених статусів можна узагальнити аналогією з принциповим сукупним 
відокремленням. Між тим чинник ідентифікації інтермедіальної потужності 
даного образного матеріалу стає помітним в останньому з-поміж явлених 
варіантів визначення списку діячів. Він показово наближений 
М. Продановичем до рубрики, присвяченої дійовим особам, де про них 
сказано все, «коротко і ясно, так, як це завжди було в драматургії»94 (курсив 
наш – Н.Б.) [Ibid.: 27]. Дані образні віхи вичерпно кореспондують із опціями 
програми театральної вистави, в чиєму змісті неодмінно оприявнюються саме 
дійові особи із зазначенням стислого огляду функції кожного. Стає 
промовистим залучення до цього переліку [Ibid.: 27–29] і дійсних для 
художньої реальності артистів, себто безпосередніх учасників театральної 

                                                           
91 «muzički <…> scenski». 
92 «teatarsko-plesni». 
93 «spisak stanara <…> posada <…> osoblje». 
94 «kratko i jasno, kako je to oduvek bilo u dramskoj literaturi». 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 466 

групи «Бабалума», відрядженої у кравонські гастролі (Еліші Стормс і «лише 
для найближчих друзів Елі», Артемізії Райт на прізвище Мізі, Річарда 
Хендерсона, або Спаркса, Мануеля-Філіппо Гомеса, скорочено Маноло, 
Крістофера Ковача – Кріса й Майка М. Моргана), а також не пов’язаних із 
цим колективом представників сфери Кравонії, що контактують із акторами 
протягом цих гастролей. Ідеться про Мілтона Невроза, або просто Невроза, 
неформального володаря всієї Кравонії, його помічників з особливих 
доручень Алена Чапраза та Глена Богаза, місіонера й проповідника 
Аймождена В. Аймождена, старійшини храму Гермія Володимира Іпатьєвича 
Персикова. Особливої ваги набуває присутність із-поміж дійових осіб інших 
персонажів художньої дійсності роману, які не належать ані до акторської 
команди героїв, ані до світу країни, де заплановане гастрольне турне, а саме: 
чільників і співробітників фонду, за чиєї фінансової підтримки був 
організований культурний проект, – Синтії Померанц, Коліна Монтроя, а крім 
того, психолога Еви Коркскру, Ігоря Агельчука – етномузиколога, який 
працює у Зухтенії, суміжній із Кравонією, тощо. За віднайденим 
«дороговказом», інтермедіальний вимір даної диспозиції образного матеріалу 
спрямовує до виокремлення в ній смислової лінії, яка підкреслює, що всі 
наведені особи виявляються виконавцями, задіяними в іншому, глобальнішому 
спільному спектаклі, передбаченому для здійснення в загальному для них 
просторі їхнього художнього світу. Співмірними йому, відтак, виявляються 
обшири інтермедіального ареалу.  

Осяжність даного виміру інтермедіального плану наголошується в 
симптоматичному наразі озвучанні в романі визнання в звичайних 
представниках його реальності, себто в явлених ним пересічних особах, 
принципового прагнення до акторства, переконливо означеного зауваженням, 
ніби люди «почали грати»95 [Ibid.: 184].   

Образний матеріал принципово наближається до виражальності мистецтва 
оперети з фіксуванням у ньому з-поміж типових якостей оприявлених дійових 
осіб і різновидів притаманних їм співочих голосів. Наразі далекий від 
акторства Володимир Іпатьєвич Персиков фігурує як володар «баритонального 
басу»96 [Ibid.: 30]. Розрізнення типу голосу в опереті має особливе значення, 
пов’язане з впливом його багатства, сили, окраски, яскравості, віртуозності на 
втілений персонажем образ [Энциклопедический… 1985: 219]. 
Екстраполюванням до «Еліші…» цього значеннєвого акценту денотата в 
персонажеві роману, незалежно від етичної полярності ціннісних домінант, 
симптоматично наголошується позначений його голосом, підвладний йому 
драматизм, що має подвійний смисловий ефект. Наразі звичайно зрушується й 
трансгресія означення емоційної та чуттєвої рухливості, податливості з 
відповідним витісненням в них статистично-споглядальної індиферентності. 
Крім того, в характері, співвідносному в мистецтвознавстві з даним типом 
                                                           
95 «počeli su da glume». 
96 «govori <...> bas-baritonom». 
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голосу, стабільно превалює стійкість та незламність, рішучість і мужність 
[Ibid.: 220], що також інтонує інтермедіальний фрагмент суцільного образу 
Персикова. Водночас у самій наявності цієї додаткової риси доречно вирізнити 
(понад її смисловим виміром) і план семантизації в руслі ствердження 
вибіркової знаковості, чиїм функціональним навантаженням його особлива 
фігура вивершується з-поміж виконавців, спроможних до різних «інтонацій». 
Ця фігура цілеспрямована, з адресним призначенням і здатна відіграти у 
подієвому «спектаклі» ключову роль – приборкувача і хранителя нищівної 
новітньої зброї, рідини, в якій розпадається будь-яка матерія, осяжного зла, 
спраглого до пожирання всього, й зокрема самого себе.  

Промовиста виразність помітна й у вимірах архітектоніки твору, на рівні 
злитого з фабулою початкового фрагмента тексту, який передує першому 
розділу й відокремлюється від решти компонентів будови роману своїм 
«позачерговим» статусом. Його засвідчує ініціальне позначення, оприявлене 
лише назвою – «Прокладання шляху добрих намірів»97 – поза нумерацією 
наступних складників композиції [Рrodanović 2003: 7–16]. У співвідношенні 
даного фрагмента зі змістом цих складників «Еліші…» в ньому прочитуються 
помітні ознаки своєрідної вступної частини, а за очевидною підказкою в назві – 
насамперед риси прологу. В ньому відображається номінальна передумова 
явлених у романі подій, рушійний механізм, який спрацював у їхній організації: 
сутність та умови розробленого в одній із розвинених капіталістичних країн 
проекту мистецької гуманітарної місії, чиє завдання полягає у делегуванні 
артистів до слаборозвиненої країни Кравонії, аби встановити й налагодити 
порозуміння, визнане метою поїздки. Підкреслені функціональні ознаки, за 
музикознавчим каноном, збігаються з дефінітивними рисами увертюри, або 
інтродукції – притаманного мистецтву оперети інструментального вступу до 
спектаклю [Энциклопедический… 1990: 216]. Типове для прологу узагальнене 
спрямування висхідного руху фабульної ситуації [Літературознавча… 
2007 ІІ: 280] наголошена аналогія з увертюрою, підпорядкованою загальному 
художньому задуму, збагачує своїми основоположними властивостями. Їхні 
усталені значення скеровують до різноспрямованого активування потенціалу 
увертюри. Здатність сповіщати про початок театралізованої дії іще до підняття 
завіси, бути своєрідним «запрошенням до вистави» [Энциклопедический… 
1985: 317] варто транспонувати до реальності «Еліші…» із симетричною 
точністю, спроможною позначити й факт, і пункт відліку театралізованого 
вмісту роману. Водночас потрібно вирізнити й властивість увертюри своєю 
ємністю й дієвістю налаштовувати аудиторію на певний лад, заявити про 
суттєві ознаки наступних подій, представити різні дійові сили в їхньому 
протиборстві [Ibid.], що спрямовує до визнання в образних аналогіях 
Продановичевого твору достеменного узагальнення основи сюжетно-
філософської колізії його сценічних ситуацій. Крім того, плідність увертюри 
стосується й піднесеного проголошення певної сутнісної ідеї твору символом 

                                                           
97 «Trasiranje puta dobrih namera». 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 468 

його змісту [Ibid.]. За постульованою для інтермедіальності аналогією, наразі 
з’являється імператив вважати посутню для прологу побудову «мостів 
цивілізації»98 [Рrodanović 2003: 16] окремим символом для реальності твору, 
якому, щоправда, випала доля зазнати неоднозначної і нетипової для нього 
семантики та конотації. А саме в ній слід очікувати набуття цим символом 
функціонального навантаження своєрідного камертона, з позиції якого він 
вступає у смислову взаємодію з усім образним розмаїттям роману. 

На рівні композиції стає вагомим і актуальний для Продановичевого 
роману прийом такого оформлення виокремлених розділів, коли розподіл 
оповіді на ситуації та епізоди оздоблюється стислим переказом їхнього змісту. 
В даному образному рішенні видаються впізнаваними літературні 
відповідники рис передбаченого каноном оперети поділу вистави на дії, чий 
зміст на початку кожної з них анонсується самостійними оркестровими 
вступними мініатюрами-варіаціями – так званими симфонічними антрактами 
[Энциклопедический 1990: 216]. Значення дій у музичному дискурсі набуло 
істотної ваги у зв’язку з їхньою чутливістю до імпровізування значеннєвих 
діапазонів і виразністю для логіки послідовності їхньої передачі, а оркестрові 
вступи покликані узагальнити зміст, зосереджений в даних діапазонах, 
оприявити його сутність та анонсувати панівну думку прийдешньої дії 
вистави [Энциклопедический… 1985: 231]. Із увиразненим перегуком 
компоненти архітектоніки «Еліші…» видаються контрастнішими, 
локалізовані ними події – сфокусованішими, а також влучнішими стають 
оприявлені резюме виокремленої наразі художньої реальності.       

Виразна інтермедіальна потужність притаманна й іншим структурним 
одиницям «Еліші…», вияскравленим проявами ключових 
смислоутворювальних можливостей. Стає показовою образна ситуація, 
зосереджена на відтворенні Кравонії – республіки, де відбуваються гастролі 
Еліші й групи «Бабалума». Періодично, в динаміці образного наповнення, 
подається в романі художнє означення даної країни, з поступовим 
наголошуванням у її відображенні стійких, чітких, локалізованих у просторі 
рис держави з мальовничими просторами, дивовижними пейзажами та 
жахливими дорогами [Рrodanović 2003: 182]. Видаються красномовними 
фіксовані об’ємні панорами руїн колишнього культу тоталітарної ідеології 
[Ibid.: 67], зрешечені кулями викривлені дорожні знаки [Ibid.], землянки, в яких 
живуть більш-менш заможні містяни [Ibid.: 117], ознаки трагедій на дорогах, 
коли водії на швидкості травмують тварин та дітей, навіть не зупинившись і не 
надавши допомоги [Ibid.], літній ветеран, що працює охоронцем-сторожем на 
паркінгу біля популярного серед населення нічного стрип-клубу [Ibid.: 123] 
тощо. Наголошена конфігурація дозволяє визнати в її образному матеріалі 
прояви типового для вистави оперети [Энциклопедический… 1990: 216] 
оформлення деталей безпосереднього інтер’єру декорації подієвого плану, чиє 
окреслення й позначення, відтак, вирізняється у формосмисловій організації 
                                                           
98 «Civilizacijskih mostova». 
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даного фрагмента. Її загальноприйняте функціональне навантаження 
зосереджується на творенні зорового образу, його збагаченні певною 
емоційною істотністю, сприятливою для розкриття змісту вистави [Ibid.: 339], 
де доцільно зафіксувати значеннєвий аспект із акцентуванням властивої 
мистецтву сценографії ясності, детальності в забарвленні емоційного фону 
подій оприявленими нею рисами. У фокусі даного змісту в суголосній наразі 
образності Продановичевого роману синтезується узагальнене чітке 
інтонування сутності сфери розгортання подій уявленням про безсумнівну 
складність, напруженість, загрозливість і небезпечність атмосфери обраного 
для гастролей Еліші середовища, яке ввібрало й акумулювало прояви того 
часового періоду, коли воно планомірно й систематично зазнавало жорстокого 
впливу власної колоніальної неповноправності. 

Виразний перегук із виражальністю оперети доцільно розпізнати в 
епізодах «Еліші…», сконцентрованих на зображенні сусідньої з Кравонією ще 
однієї далекої посттоталітарної країни Зухтенії, через яку пролягає шлях 
артистів до міста кравонських гастролей. Актуальними для інтермедіального 
виміру «Еліші…» видаються образні інстанції, в чиєму змісті також помітні 
залишки символів зруйнованого тоталітарного культу [Рrodanović 2003: 49], 
проте переважають інші, оптимістичніші реалії художньої дійсності, 
подекуди здатні толерувати повсюдність постколоніального занепаду. У 
комплексі контрастують доглянуті пункти сервісу автомобілів [Ibid.:  65], 
дороги, оздоблені тротуарами й модерно стилізованими вуличними 
ліхтарями, хоча в робочому стані залишається лише декілька, розлога 
промислова зона передмістя, сучасні автомагістралі з великими освітленими 
білбордами, деінде припарковані вздовж них кремезні каміони, похилені 
паркани та приземкуваті будиночки із тьмяним освітленням [Ibid.:  55]. На 
відміну від аналогів інтер’єру оперети, дані факти уявлюваного буття 
зображені у своєрідній віддаленій панорамній перспективі, що наближає їх до 
якостей компонентів екстер’єру кулісної декорації, себто заднього плану, до 
чиєї ефективності часто звертаються у підготовці театральних постановок. 
Їхня виражальність розташуванням на відстані від порталу – вглибині сцени – 
сягає здатності увиразнювати елементи окремого ландшафту, своєрідного 
обрамлення для основної подієвості [Энциклопедический… 1990: 340]. Даним 
смисловим пріоритетом, трансльованим із виокремленою аналогією, у 
фрагменті інтермедіально наснаженого образного матеріалу внутрішній 
контраст розвивається в його загальний контрастивний сенс фонового 
відтінювання епіцентру подій «Еліші…».  

Із погляду змістовності даних інтермедіальних аналогій їхній спільний 
смислорух спонукає до занурення в атмосферу тривожних, почасти 
депресивних і, безумовно, незвичайних з’явищ.   

Своєю чергою, поворотні моменти перебігу художньої дійсності, з 
чіткістю та вмотивованістю взаємної позиційної «розстановки» героїв і 
рельєфністю їхніх поведінкових траєкторій, асоціюються з мізансценами 
інтермедіально відтвореної оперети.   
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Комплекс перегуків в організації сюжетних подій безперечно нагадує 
суцільний план сценографії. Посутнє і перманентне озвучання в романі самої 
категорії «сценографія»99. Його відгомін лунає в різних контекстах – як у 
зв’язку з власне постановкою, підготовленою для гастрольного турне 
[Рrodanović 2003: 29], так і стосовно подій розбудованої в романі реальності, 
ситуацій життєвих випробувань героїв під час гастролей на Кравонській 
землі, що загалом посилює театралізацію даної реальності. Сценографію 
нагадують усі знакові осередки її подієвості – наддосконалі облаштування 
єдиного у Кравонії промислового центру, чиїм власником виявляється Мілтон 
Невроз [Ibid.:  101], а також атмосфера того простору, в якому діє рятівний 
для багатьох монастир Гермія, де Еліша випадково побачила вцілілу після 
викрадення колежанку Мізі [Ibid.: 167–172]. Таким чином, в інтермедіальному 
вимірі роману М. Продановича актуалізується видовищний, сценічно-
декоративний план оперети. 

Варте уваги й обумовлене в історії становлення оперети виникнення 
специфічного різновиду акторського мистецтва, відколи мовлення і спів 
стають рівно органічними і єднаються спільною можливістю створення 
цілісного образу [Музыкальная… 1978], що стає суттєвим орієнтиром у 
висвітленні пов’язаних із оперетою художніх реалій.   

Видаються інтермедіально наснаженими завершені й відносно самостійні 
(стосовно інших наративних складників) промови персонажів роману, 
аналогізованих із виконавцями спектаклю. У (відмінній від аскетичної 
інформативної описовості) помітній вагомості змісту і чуттєвій щирості його 
озвучання, в бурхливості, емоційності цих промов слід визнати 
концептуальний перегук із рисами арій, тотожних монологам у драматичних 
виставах і визнаних жанротворчими для музично-сценічних творів, зокрема й 
опери, й оперети [Энциклопедический… 1990: 216]. Такими інтермедіально 
означеними образними інстанціями роману виявляються, безумовно, 
декламації Мілтона Невроза з бурхливим тріумфуванням від вдалої наживи на 
постколоніальній збіднілості та нерозбірливості місцевого населення далекої 
занедбаної країни Кравонії, де для ділка знайшлися шляхи побудови 
підкореної йому великої промислової імперії, чия ненаситність знекровила 
державну систему Кравонії, перетворила її на фінансовий придаток магната, 
зручну для Неврозового управління насильницьку систему диктатури й 
карального табору, кожну річ і істоту якого він вважає своєю власністю 
[Рrodanović 2003: 108–109]. Акцентується в даному образному матеріалі й 
наративний епізод розчарування із сюжетної долі Ігоря Агельчука, радого 
пізнанню різних куточків світу за їхніми музичними традиціями із 
перспективи чужинця-мистецтвознавця. Наразі переважає інтонування 
збентеженості від тотальної зруйнованості культурного життя Кравонії 
[Ibid.: 50–51]. Рисами арії рясніє соло Персикова, охоплене співчутливістю 
кравонцям при згадках про його власні страждання від аналогічного 
                                                           
99 «scenografija». 
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кравонському тоталітарного правління, під тиском якого він із захопленого 
фізикою юнака, силою безпекових органів позбавленого волі в закритому 
дослідному закладі без права листування, перетворився на інтелектуального 
в’язня, зобов’язаного покласти свій розум і волю на вівтар оборонної 
промисловості. Відчутну емоційність містить і згадана наразі його 
спроможність врятуватися з цієї пастки і здатність не лише знайти визвольний 
шлях, а й розпізнати іншу модель – Неврозової диктатури, й протистояти їй, 
до того ж, не в мовчазному нігілізмі, а в рішенні побудувати інший світ 
відновленням давнього кравонського монастиря Гермія [Ibid.: 156–164]. Крім 
того, риси арії помітно вирізняють сповнений обурення й тривоги монолог 
самої Еліші Стормс. Він зосереджується на її збудливих переживаннях 
акторського фіаско свого незіграного виступу протягом виграного за 
конкурсом відрядження очоленого нею колективу «Бабалума», влаштованого 
благодійним фондом заради передачі культурних цінностей та досягнення 
порозуміння між народами – гастролей, зірваних іще перед прибуттям до 
міста призначення внаслідок болісних негод на кравонській землі й трагічної 
втрати колег: частину з них викрали одразу після перетину кравонського 
кордону дорогою до столиці, а частина з них загинула [Ibid.: 186–187]. До 
параметрів арії, вочевидь, наближена розповідь Мізі під час зустрічі з Елішею, 
де вона, сповнена болем через наругу над її людським єством і акторським 
покликанням, повідала про свої поневіряння після викрадення у Кравонії, про 
пережите моральне приниження й фізічні знущання, коли її перепродували й 
гасили об її тіло недопалки, і про її впевнену відмову покинути храм, 
залишитися в Гермії, де її природна артистична чутливість може послужити 
людям у виконанні місії жриці релігійного обряду – вона обирає для себе 
шлях медіума й поділяє долю служителів храму [Ibid.: 171–172]. Забарвлена і 
промова, озвучена одним із визволителів Еліші від кравонської гонитви, 
поручником Джозефом Юсуфом Саміром, Елішиним помічником у втечі з 
території Кравонії. Він зі здивуванням згадав про свого попередника по 
минулій ротації спостережного контингенту на прізвисько Віто, чиї ниці 
ревнощі, за відсутності нагоди відплатити «кривдниці», виявилися для нього 
причиною мститися випадковим людям підлаштуванням для них відвідування 
Кравонії, відомої йому критичним загрозливим насильством та жорстокістю, 
аби скористатися ризиком і наблизити, чи, навіть спричинити їхню загибель. 

Постульована аналогія передбачає наслідування змістом образного 
матеріалу роману властивостей та якостей арій оперети, себто ці властивості та 
якості слід визнати релевантними й закономірними для фактичних і 
симптоматичних вимірів певних наративних планів героїв роману. Задля 
осмислення образного матеріалу видається визначальною притаманна 
співставлюваному з ним музичному театру єдність дії та музики при її 
постійному пріоритеті [Энциклопедический… 1990: 188]. За каноном 
вокального мистецтва, подібно до кожного виконавського компонента 
оперети, арії мають подвійне спрямування і, відповідно, подвійну значущість, 
організовану притаманним їй музичним компонентом. З огляду на основу 
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виразності смислу – інтонацію, себто на ключовий елемент, інтегральний для 
висотної, тембрової, фразувальної сутності загалом, музичну драматургію 
вирізняє передусім особлива емоційна глибина і здатність до відтворення в ній 
несподіваних контрастів, поєднаних цілісним світовідчуттям [Ibid.: 178]. 
Інтонаційна складова, безумовно, показова для змістовності арії [Словник-
довідник…] та чутливості, властивої музичному компоненту, де анонсується й 
особлива осяжність у відображенні емоційно-оцінних забарвлень, і принципова 
зосередженість на найтонших і найсміливіших переходах від гучності обурення 
до спокою ніжності, коли набувають відкритості деталі цього змісту, за своєю 
наснаженістю – найскладніші для передачі. Водночас за критерієм 
виконавського мистецтва, визначального для оформлення арії, музика 
симптоматична і для співака [Энциклопедический… 1985: 136], адже її 
інтонація вимагає від нього сприйнятливості до міри звучності й відтінків темпу 
відтворюваного емоційного накалу, показових для інтерпретації виконавцем 
закладеного в аріях життєвого змісту, для відображеного в соло багатства 
почуттів і переживань, народжених зі ставлення до життєвих обставин. А отже, 
якості, вивершені в персонажах співмірно з плином музичної інтонації арії, слід 
вважати рівноцінними так званій людській фактурі виконавця, темпераменту й 
життєвому тонусу, якими відображається світоглядна натура.      
 Важливо зауважити на актуалізації даною аналогією інших образних 
одиниць роману, чиє суположення в її форматі потребує предметної уваги. У 
координатах інтермедіальності роману М. Продановича здійснюється 
своєрідне перетворення функціональної наснаги виражальності арії, зрушене 
її преломленням у подвійному кодуванні власне образних інстанцій роману, 
адже в дійсності твору відбувається статусне перепозиціонування героїв, із 
яким вони суміщають подвійний статус – ототожнюються з виконавцями й 
водночас залишаються суб’єктами цієї дійсності твору, яка, натомість, так 
само синхронізується зі сферою демонстрування оперети. У такому 
співвідношенні вся дійсність, реальна для героїв, оприявлена їхніми 
монологами, стає співмірною змістам арій, а спосіб подачі – тотожним 
виконавській майстерності. Відтак, у даній організації образного матеріалу 
належить вирізнити цикл функціонально-позиційних нашарувань, у 
результаті яких в наративних планах героїв «Еліші…» фокусується й 
аплікується смислоутворювальна потужність виокремлених властивостей та 
якостей, притаманних відтвореній ними арії, змістового і виконавського 
засобів музичної «мови» оперети. Із її екстраполюванням на образні інстанції 
монологів Продановичевого твору в них апріорі очікується та деталізація 
смислових коливань, за якої в переданих ними явищах буття героїв, або 
ситуативних емоційних суб’єктивних станах, потрібно розпізнати найвищі 
конотаційні амплітуди і розуміти ці явища як глибинні, й тоді визначальним 
чинником їхнього реального світу стає бентежне переживання тотальної 
втрати людяності, яким визначається загальна етична тональність співмірного 
з реальністю роману інтермедіального простору. Натомість у відтвореному 
монологом внутрішньому світі кожного персонажа наголошуються його 
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домінанти і максими. В інтермедіальному форматі набувають 
стереофонічного вияскравлення визначальні риси постатей героїв: 
потужністю музичного компонента виконавського мистецтва увиразнюється 
очевидна сила духу і стійкість Еліші, рішучість Спаркса, щира відданість Мізі 
мистецтву, мужність Персикова, патологічний егоїзм і бездушність Невроза, 
оманливість Аймождена, життєвий оптимізм Агельчука, якими 
накреслюються грані втілених персонажами цілісних образів.    
 Між тим актуальне і суттєве збагачення виражальності музично-
виконавського плану інтермедіальності розмаїттям різновидів арій, яке 
відображається в образному матеріалі роману. Ситуації, в яких вибудовується 
кожен наступний етап постійного пошуку головною героїнею шляху з Кравонії 
до рідних країв, виявляються поєднаними в окрему низку спільним 
компонентом – повторенням розповіді про гастрольні колізії «Бабалуми», мету 
приїзду до Кравонії, пов’язану з налагодженням міжнародної дружби, зі 
стійким поновленням розстановки емоційних наголосів на обставинах 
перебування в країні, що виявилися ланцюгом жахливих непорозумінь: на 
викраденні учасників групи та вбивствах більшості з них. Повторюваність 
озвучання певного фрагмента змісту оповіді вочевидь наближена до типової 
для мистецтва оперети арії-кабалети, визначеної постійним поверненням 
ритмічного малюнка [Ibid.: 208]. Змістовність даного виконавського 
компонента, попри легкий стиль, пов’язана передусім із його природною 
властивістю надавати такому малюнку смислової стійкості та ваги самостійної 
ритмічної фігури, чий виражальний смисл визначається притаманною їй 
організацією музичного часоритму [Ibid.: 209]. У суміщенні даної конфігурації 
та аналогізованого з вимірами кабалети образного матеріалу роману, в темпі 
чергування нерівномірних плавних наспівів благородної мети акторів та 
уривчастих фраз про їхню жахливу мученицьку загибель, слід розпізнати 
посилення типової для темпу, заданого таким чергуванням [Ibid.: 240], 
семантики сталої динамичної звихореної стрімкості та гостроти змісту цих 
фраз. Саме в них, зрештою, вияскравлюється та невідповідність очікуваної 
легкості вирізненому натиску, яка кореспондує із сутністю оксюморону, 
заданого паратекстуальними координатами постколоніальності оперети, де 
посилюється усвідомлювання невідворотності трагедії. Водночас варто 
подовжити траєкторію смислопородження даного інтермедіального фрагмента 
з урахуванням різноспрямованого смислового наснаження власне рефренного 
наголошування повторюваності даної фігури в масштабах суцільного 
наративного плану героїні, адже й сама розповідь Еліші неодноразово звучить 
у плині розвитку сюжету роману – під час післяобідніх розмов із Персиковим у 
монастирі Гермія, де героїню врятували від переслідування [Рrodanović 
2003: 155], а згодом, увиразнена новими переживаннями, але зі збереженням 
цих емоційних акцентів, розповідь з’являється під час зустрічі зі знайденою 
Мізі, яка, постраждавши під час викрадення, втратила будь-яку можливість 
дізнатися про долю інших [Ibid.: 170], із поручником Саміром дорогою з 
Кравонії [Ibid.: 186] та з журналістом, який висвітлював турне «Бабалуми» вже 
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поза межами Кравонії, на Зухтенській землі [Ibid.: 202]. Організаційний для 
даного образного рішення принцип багатократності регулюється 
формосмисловим перегуком із привілейованою для опери та оперети 
лейтмотивною технікою, чия посилювальна потужність, за визначенням, сягає 
рівня ідеї твору [Энциклопедический… 198: 164]. Відтак, у симетрії 
змістовності музичної та літературної виражальності в періодично 
повторюваних, співвіднесених із кабалетою оповідях героїні оприявнюється 
посилення смислової наснаги аж до інтенсивності емоційно напруженого, 
похмуро-зловісного лейтмотиву «Еліші…», показового для увиразнення в цих 
оповідях, зосередженого на життєвих явищах сутнісного компонента головної 
думки роману, покликаної оцінити ці явища й підсумувати зміст роману 
узагальненим модусом всюдисущого насильства. 

Комплекс аналогій до рис виконавського плану істотно поповнюють 
позиціоновані в романі у статусі «реплік»100 [Рrodanović 2003: 76] дроблені 
нерозлогі декламації персонажів, яким властиві містка фактура й короткий, 
влучний, різкий вислів. Вони помітні в образних інстанціях рішучих фраз, де 
Неврозів помічник Аллен Чапраз каже Еліші про знайдених убитими ударами 
в потилицю двох чоловіків, схожих, за описом, на техніків Майка і Кріса 
[Ibid.: 77], де Айможден протягом організації пошукової експедиції решти 
пропалих випадково обмовлюється про насильницьку розправу над актором 
«Бабалуми» Маноло [Ibid.: 132], де Невроз заявляє, ніби не міг не застрелити 
вцілілого доти Елішіного колегу Спаркса [Ibid.: 137], де Мізі заявляє про своє 
рішення залишитися в храмі попри його нищівне бомбардування Неврозовими 
бандитами [Ibid.: 176], де вражена Еліша тужить через імовірну загибель Мізі 
під час облоги й переслідування Гермії [Ibid.: 187] і де головна героїня, після 
всіх перипетій, під час особистого огляду перед її прес-конференцією на рідній 
землі просить представницю охорони не вскривати знайденого на ній хреста, 
переданого їй Персиковим у Гермії, і не зламувати випадково знайдену там 
ампулу з невідомою блакитнуватою рідиною [Ibid.: 219]. Дана манера 
висловлювання тяжіє до виражальності опорних складників речитативу, чия 
виразність міцно усталила його з-поміж притаманних опереті компонентів 
виконання [Энциклопедический… 1985: 210]. В арсеналі його смислових 
переваг, за традицією виконавського мистецтва, превалює обумовлена вузькою 
локалізацією численних акцентів і пауз, забарвлених динамічними відтінками, 
здатність втілити гучність, влучність і конкретність, якими долається можлива 
первинна узагальненість і нечіткість художнього матеріалу [Ibid.: 62]. 
Водночас у канві оперети речитатив з’являється там, де необхідно досягти 
гнучкості виконання для відображення найдрібніших змін подій, станів або 
емоцій [Энциклопедический… 1990: 216]. Відтак, у формосмислових обрисах 
немасштабних компонентів субстанції роману, співмірних із виражальністю 
даного різновиду арії, наголошується семантика переходу абстрактної 
розмитості декларування тотального насильства до гостроти, стрімкої 
                                                           
100 «replika». 
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безапеляційності конкретизації його втілення в комплексі стислих у часі, 
блискавичних злочинних вчинків, які задають тон постійної тривожної 
пульсації, здатної вибухнути масштабним нищівним шквалом трагічних подій.  
 Розташування реплік наразі співмірне їхній значущості, де 
оприявнюється закономірність впливу зростання динаміки їхнього змісту на 
збільшення сили смислового акцентування, визначального для семантики 
ескалації проявів безчинства, чиєю логічною межею видається припустима 
наразі сила фортісімо в нарощуванні напруги осяжного трагізму.   

Дана диспозиція здатна відобразити ті максими, чиє корелювання 
співмірне з позначками своєрідної аксіологічної шкали, актуальної, таким 
чином, для дійсності роману М. Продановича, на якій слід розпізнати 
остаточне послідовне визначення в постколоніальному суспільстві, де, 
наприклад, може прижитися Невроз, песимістичних вимірів моральної 
деградації депресивного світу з пануванням незмінного страждання від 
нерозбірливого насильства.  

Привертає увагу й образне оформлення завершальної розмови знакових 
персонажів художнього простору роману – магната Мілтона Невроза та Еліші 
Стормс. Неврозові слова виправдання вбивства ним Спаркса героїня 
підхоплює, але виводить закінчення фрази на інший рівень почуттів. Збурена 
убивством свого неозброєного, беззахисного колеги, вона закидає Неврозу 
звинувачення у злочині. Але відповідь опонента прохоплюється не жалем та 
каяттям, а, натомість, ствердженням правомірності вбивства в сенсі норми, 
що логічно врівноважує промова героїні – запальне звернення до Невроза, 
сповнене докорів тепер уже в свідомій системній злочинності персонажа і 
його оточення, порівняних нею зі збіговиськом нелюдів, перерване його 
замахом і на Елішіне життя [Рrodanović 2003: 137–138]. У відлунні 
повторювання теми з її особливою інтонаційною інтерпретацією – гнучким 
переходом до конотаційного протагоніста – впізнавана розбудова даного 
образного ансамблю за аналогією до рис, визначальних для дуету, 
основоположного з-поміж виконавських компонентів оперети. За законом 
жанру, діалогічність у форматі тяглого наспівного вокального звучання фраз 
набуває вивершення якостей, властивих саме музичному мистецтву, й 
передусім змістовності музичної інтонації, визначеної показовою осяжністю 
єдності звуку і сенсу, звідки походить основа музичного мислення 
[Энциклопедический… 1985: 49]. В узагальненій інтонації, типізованій для 
жанру оперети, визначальним смисловим орієнтиром вважається сила та 
яскравість гри темпераменту. Відтак, у дублетній подачі фрагмента всі 
ймовірні закиди тавтології перекриваються перевагами обігрування змісту в 
різних тональностях, де анонсується максимальний накал емоційного пориву, 
а повторне переспівування позначає іншу, здебільшого контрастну, висоту 
смислового інтонування основного мотиву. З ними значення дуету сягає 
потужності своєрідного резонатора. А з екстраполюванням даної домінанти 
до виокремленого інтермедіально організованого фрагмента «Еліші…» 
опорний для нього діалог перетворюється на різновимірну стереофонію, за 
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якою визнається глибинне й різнобічне розуміння емоційних відтінків 
переданої ним життєвої ситуації, де весь гнів і смуток розчарування, 
вкладений героїнею в її апелювання до Невроза, набуває кричущого колориту 
знемоги від глибини побаченого нелюдства, яким протиставляється суворий 
драматизм патологічної руйнівної злостивості. У даній конфігурації 
зосереджена семантика експансивності розриву між персонажами, в якій не 
лише діаметрально зростає віддалення морально-етичних пріоритетів їхніх 
світоглядів, а й оголяється непримиренна гострота їхнього духовного 
поєдинку, де болем утрат мотивується потреба подолання злочинного 
насильства, тепер не лише втіленого подієвістю, а й уособленого в образі 
Невроза, поза смисловим діапазоном якого, між тим, залишається 
першопричина цього насильства.  

У цій послідовності протируху підкреслених інтонаційних ліній потрібно 
вирізнити укладання своєрідної мелодії категоричного, цілеспрямованого 
неприйняття зневажання людською гідністю та людяністю, а також 
обурення проти будь-якого толерування такої зневаги. 
 Усі виокремлені й висвітлені форми виконання, актуалізовані в 
інтермедіальному форматі роману, традиційно вважаються «серцевиною» 
оперети, де концентрується незламна сила виражальності 
[Энциклопедический… 1990: 216]. За всією своєрідністю її проявів, як, 
власне, й смислової ваги музичного звучання, у співвіднесених із ним 
образних інстанціях «Еліші…» важливо розпізнати визнання багатства 
емоційного наповнення й морально-етичного змісту, преломлених у явленому 
твором розмаїтті проявів людини. Сформоване даним образним матеріалом, 
передбачене змістом арії так зване «художнє я» Еліші наразі кореспондує з 
двома образними групами. Одна з них сформована її колегами-акторами й 
координована мотивом страждання від негуманності та насильства, 
розбудову якого потрібно вирізнити в сюжетній долі героїні. До іншої – 
полярно конотованої – групи логічно потрапляють Невроз і його поплічники, 
які виправдовують артикульовану в романі дефініцію творців безумства 
[Рrodanović 2003: 303], чиїми прагненнями Кравонія перетворилася на «зону 
божевільні» [Ibid.: 202], де увиразнюється суцільна моральна аномалія, що 
стає фактором даного страждання.    

Вияскравлюється і системна послідовність, докладність адресна 
концентрація суттєвої частини явищ і подій реальності твору в образних 
сферах, пов’язаних із ключовими персонажами роману. Упізнавані в них 
багатошарові й водночас цілісні образні «профілі» видаються аналогічними 
всім типовим для оперети так званим виконавським партіям солістів, між 
якими розподіляється її художній простір. Притаманна їм, за визначенням 
здатність до узагальнювальної типізації [Энциклопедический… 1985: 217], 
екстрапольована на збагачений інтермедіальним потенціалом образний 
матеріал роману, скеровує його організацію до такої перспективи смислового 
синтезу, де увиразнюється концепція кожного персонажа, значуща для 
втіленого ним образу. Із таких константних типових якостей з’ясовується, що 
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Еліша Стормс – активна вдумлива й відповідальна організаторка життя, 
Мілтон Невроз – негідний безчесник, Персиков – зміцнювач устоїв віри, Мізі 
– готова до самопожертви самітниця тощо.    
 Із позиції узагальнення чутливістю до емоційних нюансів, властивою 
музичному компоненту інтермедіальності, в усіх увиразнених нею рисах 
характерів, відповідних персонажам, посилюється ознака їхньої 
достеменності. Водночас із посиланням на змістовність наведеного в тексті 
«Еліші…» переліку дійових осіб, в оприявлених суб’єктивних якостях 
кожного з них слід розпізнати таку схожість і подібність, за якої ці якості 
видаються симетричними сутнісним рисам амплуа. Із його актуалізацією в 
інтермедіально наснаженому образному матеріалі відповідники цих рис 
масштабуються до загальної типізації персонажів.     

Зрештою, в спільній композиційності образних пунктів роману, 
аналогізованих із засобами музичної «мови» оперети, належить вирізнити 
формосмислове суголосся, де зливаються всі оприявлені у творі 
інтермедіальною потужністю вокальні монологи й мішані дуети, які 
викликають зримі, картинні асоціації з партитурою подій образного світу 
Продановичевого роману. Відповідно до канону сценічно-концертного 
мистецтва, основним покликанням партитури залишається впорядкування й 
синхронізована систематизація творчого матеріалу, де формується й 
відображається принцип його складної взаємодії, спільний план і смислова 
квінтесенція  [Ibid.: 216]. У даному зрізі рельєфно оприявнюється значущість 
такого атрибута партитури, як суцільна тактова риска, у чиєму сенсі домінує 
взаємна синхронізація та узгодження руху всіх голосів і спрямування 
тональності всіх активних виконавських дій [Ibid.: 217]. Із екстраполюванням 
наголошених функціональних і смислових властивостей денотата у 
пов’язаному із виражальністю партитури образному матеріалі вирізняється 
істотна координація його змісту і гармонізація об’єктивного тяжіння його 
смислотворення до цілісної єдності. У ній частина сюжету, виведена у 
співвіднесений із різновидами арій наративний план (себто оприявлені в 
романі за участю змістовності вокальних якостей «високі» та «низькі» за 
етичною шкалою події) логічно компонується в низку послідовних віх, 
укладених у загальне сплетіння багатоголосого цілого, співмірне основі 
фабульної лінії роману. І фактологічна сума цих подій у смислових 
координатах партитури, відтак, набуває синкретичної згуртованості та чіткості. 
У скерованій формосмисловим перегуком із партитурою спільній зіграності 
семантичних нот єдиного змісту вокальних аналогій «Еліші…» набуває 
особливої рельєфності перебіг подій і збіг обставин, де озлобленість однієї 
людини спровокувала її наступні недобрі вчинки, не зупинені байдужістю 
інших і здійняті на гребінь хвилі наслідків колоніальної тоталітарної 
жорстокості, якими утворився цілий шквал насильства, що насувається, 
підім’явши під себе все навколо і гастрольний колектив «Бабалума», 
поступово відібравши життя в усіх колег героїні. І виживає в цих перипетіях 
лише одна Еліша, яка, між тим, невдовзі також опиняється в трагічних 
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обставинах, коли, попри застереження артистки, розбивають подарований їй 
Персиковим хрест і звідти виплескується загрозлива активна рідина. 

Водночас у даному смисловому регістрі з’являється нагода виокремлення ще 
однієї важливої інтермедіальної аналогії, співвідносної з партитурою. На рівні 
актуалізованої в ньому сукупності образного матеріалу роману, еквівалентного 
музичному компоненту оперети, власне особливо значуща організація 
«вокальних» монологів, діалогів та інших елементів відтвореної в романі 
музичної «тканини» потребує зіставлення з музичною фактурою оперети, чий 
потенціал уможливлює передачу інтонаційного осмислення, що робить її 
здатною підсумувати розмаїття інтонацій, притаманних цьому музичному 
компоненту, в їхньому єдиному співзвуччі [Ibid.: 292]. Із транспонуванням даних 
властивостей на співмірний із якостями фактури образний матеріал роману 
особливої рельєфності набувають усі його виокремлені відповідники музичних 
інтонацій, насамперед акцентування ними спільної проблеми катастрофи 
бездуховності, де слід розпізнати риси поліфонії цієї проблеми, симптоматичної 
для її багатовимірності в художньому просторі «Еліші…». Між тим, у даній 
інтермедіальній паралелі досягається подвійний смисловий ефект, де наступна 
фаза смислотворення вочевидь орієнтована на помітне в наголошеній організації 
аналогів музичного комонента окреме розходження в послідовному і, потому, 
сходження – в одночасному сполученні різних, і здебільшого протилежних, 
«інтонацій» насамперед, знахабніло-самовдоволеного, чванливого, зверхнього 
любування безконтрольною силою підкорення й заперечного їй, рішучого 
відстоювання потреби духовності. У даній комбінації спостерігаються ознаки 
диференційованого з-поміж типів фактури контрастного багатоголосся 
[Ibid.: 319], що, за визначенням, допомагає виструнчити варіювання 
інтонаційних ліній в конфігурацію, яка, тепер не лише в наративному, а й в 
інтермедіальному вимірі, чітко відбиває і посилює програмну для роману, задану 
оксюмороном тенденцію протилежності й протиставлюваності, що актуалізує в 
смисловій сфері Продановичевого твору безкомпромісний, безапеляційний 
антагонізм адептів вічних цінностей і тих, хто прагне їх девальвувати. 

Послідовне дотримання логіки даної аналогії спрямовує до співвіднесення 
цілісної сюжетної схеми Продановичевого роману, зосередженої, за 
визначенням, на сукупній взаємодії станів героїв із певними обставинами, 
визначальними для виявлення ними авторської концепції дійсності та людини  
[Галич 2001: 163], із якостями лібрето в його здатності явити виклад змісту, 
тотожний сюжетному плану [Энциклопедический… 1985: 204], зокрема й 
оперети. Істотна наразі семантизація закладеного в його сутності поєднання 
деталізації із, власне, принципом узагальнення. Із цієї позиції хронологія 
подій роману, вся сутність відображення індивідуальностей скеровуються до 
важливості їхньої консолідації і формосмислової квінтесенції. 

Замикає цикл образних констант в системі інтермедіальних аналогій із 
мистецтвом оперети увиразнена планом оповідача, позбавлена реплік і діалогів 
завершальна сцена роману, де вже далеко від кордонів Кравонії виплеснута зі 
знайденої ампули рідина, руйнівна для будь-якої матерії, починає вражати 
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предмети дійсного для Еліші довкілля і все починає перетворюватися на дрібні 
гранули, просотані в єдину воронку, збільшувану з поглинанням кожного 
наступного об’єкта [Рrodanović 2003: 219–220]. За влучністю, чіткістю й 
суттєвістю деталей змісту даний епізод видається відтворенням так званого 
конфліктного фіналу, себто самостійного хореографично-драматичного 
номера, який вирізняє оперету з-поміж інших жанрів вокального музично-
драматичного мистецтва [Музыкальная… 1978]. Визначальними 
властивостями даного номера, підпорядкованого розвитку дії, вважається його 
достеменність в узагальненні цього розвитку, в утвердженні ідеї, зосередженні 
кульмінації спектаклю. У проекції даних смислових обрисів на формосмислову 
конфігурацію виокремлених образних інстанцій Продановичевого роману 
оприявлені нею беззаперечні симптоми тотальної небезпеки наміру однієї 
людини владичити над іншою, набувають статусної ваги контрапункту твору. 
Він зі своєї фінальної позиції скеровує до вирізнення у внутрішній організації 
сюжету «Еліші…» розпорошеної експозиції, чиїм фрагментом стає і сам. 
Водночас у даному композиційному компоненті «Еліші…» увиразнений 
контрапункт накладається на розв’язку, а збіг остаточного визначення 
конфлікту із завершальним логічним вирішенням подій, зав’язаних у 
конфліктному вузлі, за визначенням [Галич 2001: 167] дозволяє передбачити у 
смисловій сутності твору спалах стійкої гостроти, глибинного трагізму.  

У резонансному продовженні з даної диспозиції оприявленої смислової 
лінії набуває остаточної виразності мотив руйнування життєдайних сил і 
надій у соціально-психологічному плані відносин постколоніального світу, де 
панує протиріччя між спробами принизливого підкорення одного народу 
іншим і прагненням обох до благополучної долі. 

Таким чином, у творі «Еліша в країні Святих коропів» спостерігається 
очевидне упідлеглення реалій зображеного в ньому житття певній подобі 
оперетової вистави з перенесенням її властивостей на явища цього життя. Їхня 
скерованість законами оформлення театральної дії помітна в театральності 
сюжету й особливо наративного плану – в діалогах та монологах знакових 
персонажів, показових у плані промальовки їхніх характерів і втілених ними 
образів, у співзвучності сюжетного перебігу з визначальною для жанру оперети 
плутаниною, непорозуміннями й несподіваністю подієвих поворотів. За 
закономірністю аналогій із виражальними можливостями жанрових рис оперети, 
має бути визнане масштабне підпорядкування цим аналогіям ключових 
складників структури роману М. Продановича і вирізнити суцільну розбудову 
художньої реальності твору загалом у системі параметрів і поняттєвих 
складових, передбачених для категорії оперети. Виражальні риси оперети 
наслідуються лініями формосмислового малюнка всього романного полотна, 
себто індикатори інтермедіальності вочевидь охоплюють весь горизонт поетики 
роману, всі основоположні складники його субстанції організуються за 
принципом оперети, її жанротворчі риси відображаються в силуетах персонажів 
та компонуванні сюжетних вузлів і втілюються образи видимого світу.  



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 480 

На цьому етапі осмислення художньої ситуації стає своєчасною актуалізація 
зауваження Д. Айдачича щодо деяких аспектів змісту даного Продановичевого 
роману, де науковець убачає ознаки перетворення театру на дійсність 
[Айдачич 2010: 300]. Дана гіпотеза містить потужний відправний орієнтир 
коригування подальшого перебігу смислоруху, де стає контрастнішою і 
достовірнішою мотивація інтермедіальними вимірами «Еліши…» принципової 
зміни накресленої дослідником перспективи. З нею, натомість, у романі стає 
обумовленим наближення реальності до театральності вистави, що 
привносить до сукупної семантики іншу «риторику», ефективну для 
достеменнішого постулювання театралізації фактичної ситуації.    

Між тим в анонсованому підзаголовком наближенні образного матеріалу 
до виражальності мистецтва оперети з’являється й визначальна своєрідність. 
Її доцільно визнати в суміщенні образними інстанціями «Еліші…», 
аналогічними жанровим проявам оперети, визначальних для виконавського 
жанру і ритмічності в чергуванні подій, і швидкості в його темпі, себто 
легкості подачі з далеким від програмної для оперети жартівливості, 
складним, депресивним змістом, власне, явищ постколоніальної природи, які 
містяться цими інстанціями «Еліші…». Йдеться про співвідношення в 
сукупній формосмисловій взаємодії певного поля, пов’язаного з 
виражальністю мистецтва оперети, і того плану, що кореспондує з 
оприявленим у підзаголовку значенням «постколоніальності». Із 
деталізуванням інтермедіального матеріалу роману видається очевидним 
дисонанс формальної та смислової ієрархії в кордонах «постколоніальної 
оперети», що вказує на функціональну інверсію організованого її складовими 
образного матеріалу. У переосмисленні даного співвідношення з’ясовується, 
що зміст образного матеріалу наповнюється фактами постколоніального 
буття, значення цього матеріалу коригується оформленням за участю 
виражальності оперети й саме така комбінація, тотожна оксюморону, 
найпоказовіша для складних нищівних протиріч постколоніального світу. У 
загальній смисловій схемі постколоніальні реалії набувають статусу об’єкта, 
потенціал оперети стає для нього організаційним, а продукований таким 
статусом оксюморон – із орієнтовного (за означенням назви й підзаголовку 
твору) стає визначальним для цього буття. А отже, зміст категорії 
оксюморону виявляється мотиваційним для звернення до феномена оперети і 
рушійним у розбудові постколоніальної художньої реальності роману.  

Із інтермедіальною актуалізацією смислового потенціалу мистецтва 
оперети семантичне поле «Еліші…» збагачується позначенням у ньому 
стабільної пограничної емоційності, накалу переживань, максимальної 
психологічної напруги, співмірних із постійним відчуттям гострої небезпеки 
та драматизму, які, відтак, супроводжують усі образні інстанції поворотних і 
знакових складників структури Продановичевого роману. Саме крізь призму 
театралізації зображені в романі події набувають сутнісного смислового 
увиразнення. Ідеться, насамперед, про тенденцію, за якою наслідки 
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тоталітарного минулого в зображеному суспільстві призводять не до 
емоційного дискомфорту, а до поневірянь, фізичних страждань та загибелі. У 
даних умовах гастролі, за оцінкою одного з персонажів, ототожнюються з 
«культурним сафарі»101 [Рrodanović 2003: 200], а постколоніальна Кравонія 
обертається на пастку для необізнаних та байдужих, і кожен прояв такої 
сутності зі статистичного перетворюється на трагічний.   
 Участю потенціалу оперети підкреслюється разюча полярність реального 
для художньої дійсності насильства та жорстокості постколоніального світу 
стосовно символічних для реальності роману, заявлених намірів зближення з 
цим світом «культури» іншого народу, чиї представники, вочевидь, байдуже 
знехтували оцінкою ситуації і нічого не зробили для природності такого 
зближення, воно ж, в епіцентрі утвореної несумісності, виглядає лицемірним, 
а прагнення кращої долі його зображених представників стає безглуздим 
блюзнірством. Власне, в даному співзвуччі слід розпізнати й позначення 
тональності генерованого в романі загального смислового поля.    

Залучена виражальність оперети мотивує до її порівняння із 
актуалізованим М. Продановичем з-поміж концептуальних авторських рішень 
[Розмова… 2008: 91] поняттям одягу для субстанції твору, спроможного 
підкреслити всі протиріччя реалій постколоніальності, якими наповнюється 
образний матеріал, аналогізований із оперетою на умовах оксюморону, 
переконливого в явленні глибокого трагізму цих реалій. 

Відтак, у категорії постколоніальності конкретизується й нарощується 
формосмислова вага. Вперше актуалізована у форматі паратекстуального 
підзаголовку роману, з періодичною появою в розгортанні художньої 
реальності у змісті образних аналогів сценографії оперети, вона набуває рис 
формосмислового чинника і водночас критерію смислотворення образного 
матеріалу, корельованого з виражальною технікою оперети, оскільки його 
змістове наповнення, а також спільна конфігурація виявляються 
організованими співвідносно саме зі смисловим началом застосованої до них 
категорії постколоніальності. Видається вагомим її типізаційний потенціал у 
позиціонуванні персонажів, більшість із яких виявляються свідками або 
потерпілими від психологічного, соціального чи політичного утиску в 
(пост)колоніальних країнах, що робить логічними очевидні порушення 
гуманістичної рівноваги, притаманної їхнім світоглядним проявам. Дана 
типізація набуває завершення у смисловому узагальненні подій, що відбулися з 
артистами «Бабалуми», які не потрапили в тенета фікції, що можна припустити 
за визначенням реальності Кравонії [Рrodanović 2003: 189], а натомість, 
виявилися мимовільними учасниками й постраждалими уможливленої і 
почасти породженої колоніальним поневоювальним тиском конкретної, 
безвідносної до них історії, побудованої на озлобленості, помсті та брехні.   

Увиразнена в романі інтермедіальними маркерами поетики оперети 
смислова лінія з’єднує понятійні категорії колоніальності, постколоніальності, 
                                                           
101 «na tom kulturnom safariju». 
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травми, насильства, жорстокості, бездуховності, в семантичному 
звучанні яких посилюється прикра «нота» мелодії згубності маніпулювання 
людьми і зневаги до них. 

Із остаточним «розкладанням» по семантичних нотах озвучання 
насиченням оперети сутності буття в «ексколоніальному» світі, у звуковому 
строї з’являється інтонація фатальності жорстокосердя, спрямованого до 
прагнення насильницького приниження, травматичного для духовності 
підкорених, уразливого для їхньої здатності розпізнати насильство та 
зупинити його в імпровізуванні загальної теми трагізму, зумовленого 
проявами та наслідками колоніальності, передусім особистісної 
травмованості та морального занепаду. У даному співвідношенні 
генерується суголосний значенню оксюморону смисловий план, 
доцентрований протестом проти жартівливості, бездумності й легковажності 
у переживанні та подоланні складних суперечливих, і в цьому – трагічних 
життєвих колізій постколоніального масштабу.     

У сукупному формосмисловому співвідношенні анонсованих із рамкової 
позиції і редуплікованих у творі образних інстанцій унаочнена осяжність 
масштабування й концентрації в загальній дифузності виражальних 
можливостей, а також системність формотворчого результату мотивують 
визнати розбудовану інтермедіальним втіленням оперети дискурсивну 
ситуацію і її семантичну домінанту магістральною для «Еліші…».   

А отже, модель так званого світу-театру, оприявлена в художній 
літературі ще з Шекспірівських часів і звідтоді традицією художнього 
осмислення вивершена до рівня актуальної сталої універсальної проникної 
метафори [Дјурант 2001: 104], має в творчому дискурсі М. Продановича 
очевидну аналогію, позначену, між тим, певною особливістю, помітною у 
витісненні рис метафоризації послідовною появою літературних 
відповідників знакової системи мистецтва оперети, суголосним 
інтермедіальності. Відповідний їй образний матеріал, поширений по всій 
художній субстанції «Еліші…», у функціональному навантаженні співмірний 
змісту категорії оперети, слід вважати основою формальної консолідації і 
відправною позицією загального механізму смислового керування всього 
роману, яка в їхньому сукупному вимірі – стабілізує розбудовану ними 
формосмислову систему загалом і стає для неї організаційном стандартом.      

Науковою парадигмою був оптимізований варіант понятійно-
категоріального акумулювання характерних особливостей такого явища. 
Сприятливий наразі досвід, зосереджений на масштабах такої жанрової 
одиниці, як роман, і спрямований на додаткову деталізацію його визначення 
ототожненням із реалією позатекстової дійсності, покладеною до основи його 
організаційної норми, коли твір повсюдно системно виявляє ознаки певного 
поняття. З огляду на оформлене поетикою екфразису централізоване 
оприявлення в романі образності певного типу, водночас маркованої 
однопонятійним змістом, Т. Бовсунівська апелює до прагнення 
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Дж. Хеффернена вважати таку розширену художню репрезентацію предмета 
мистецтва – з його продовженням або наслідуванням усією образною 
системою – окремим жанром великих прозових форм мистецтва слова, 
компонує з цих ознак фактор типізації всього твору, розвиненої подекуди до 
його концептуальної модифікації, коли, таким чином, визначаються роман-
собор, роман-фотографія [Бовсунівська 2013 І: 149–173]. Очевидну аналогію 
містить і досвід спостережень С. Маценки над творчістю Г. Манна, де набуває 
дефінітивного озвучання «роман як опера» [Маценка 2014: 135]. Помітний 
перегук даної практики з образною специфікою «Еліші…»  виправдовує і до 
певної міри вмотивовує аналогічний підхід до магістрального відтворення 
інтермедіальною стратегією змісту категорії оперети, її жанрових рис, із 
переконливістю логічної директиви до позиціонування цієї категорії на 
ідентифікаційному рівні твору. 

Водночас дану аналогію слід виважити з урахуванням розбіжності в 
(базовій для зауваженого висновку) сутності організації образного матеріалу 
суцільної конфігурації. Ця аналогія в сербському романі – де немає опису, 
власне, цілісного твору оперети, проте повсюдно спостерігаються риси 
оперетовості, –синхронізується не з екфразисом, а з інтермедіальністю й із 
притаманними їй іншими якостями та закономірностями образної актуалізації 
твору мистецтва. Відтак, зумовлюються й інші властивості – і власне 
актуалізації в романі, та, зрештою, й самого роману. І ця відмінність, 
безумовно, також має бути відображена на цьому його ідентифікаційному 
рівні. У даній ситуації видається суттєвим, що інтермедіальне оприсутнення 
оперети, навіть попри свою масштабність та суцільність, однак, відповідно до 
певної умовності виражальних можливостей самої інтермедіальності 
виявляється не кінцевим у формосмисловому циклі твору, а рушійним і 
спрямувальним в укладанні його остаточної панорами. Себто це 
інтермедіальне втілення оперети, без втрат у «пануванні» над організацією 
образного матеріалу всього твору, безумовно визначальне, але не вирішальне. 
І переважна наразі транзиторність стає ізоморфною змісту універсального 
осяжного форманта складних понять – «мета-…», власне, й відомому своєю 
переконливістю в наголошенні для певного явища його етапності в 
загальному слідуванні, прагненні до чогось [Словник… 1985, 532], який 
наразі варто залучити до понятійної типізації даного роману 
М. Продановича, подібно до митцевого твору «Вечеря у Святої Аполлонії». 

Відтак, виокремлене співвідношення рис художнього матеріалу з 
адекватними понятійними схемами скеровує до ідентифікування увиразненої 
якості художніх інстанцій Продановичевого тексту за формулою «роман-
мета…», за чиїм принципом унаочнена безпосередня наскрізна для твору 
організаційна і потенційована значущість змісту категорії оперети наразі 
може засвідчитися позначенням у дефініції «Еліші в країні Святих коропів» 
поняття «роман-метаоперета». У ньому доцільно розпізнати транспонування 
проспективного дороговказу автора, накресленого зв’язком із оперетою 
підзаголовку роману, до рівня загальної художньої доктрини, впливової для 
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організації образної субстанції, що уможливлює фіксацію даної якості з-
поміж константних параметрів структурних складників твору.  

Однак інтермедіальним втіленням змісту категорії оперети не 
вичерпується арсенал явлених у романі образних варіантів її реалізації. Адже 
саме до цієї системи включений і образний матеріал «Еліші…», якому 
властиві перегуки з іншими компаративістичними стратегіями. Себто, поміж 
суто інтермедіальних виражальних можливостей, у форматі оригінальних 
сполучень, наразі інтердискурсивною потужністю вочевидь мотивується й 
гармонізується динамічна актуалізація інших типів виражальності, 
суголосних іншим стратегіям компаративістики й вочевидь оптимальних для 
літературної реалізації інших дискурсивних практик і знакових систем. Із 
їхніми образними маркерами також кореспондує зміст наведеної у 
«рамковому» форматі категорії оперети, в єднанні з яким вони 
взаємодоповнюються й упорядковуються за постульованим у дослідженні, 
власне, комплементарним принципом, з дотриманням у романі доцентрового 
навантаження відповідників інтермедіальності. Почасти відбувається й 
підпорядкування її формосмисловому увиразненню, що, в кожному випадку, 
по суті реалізується за механізмом компенсування. Власне, на рівні даної 
образності повномасштабно оприявнюється пов’язана з реалізацією різних 
знакових систем комплементарна сполука, ізоморфна та ізофункціональна, 
по суті – тотожна визначальним рисам і властивостям магістральної 
формосмислової системи роману. Саме в габаритах даної єдності належить 
розпізнати обриси такої системи «Еліші…», де формальні та значеннєві 
виміри цієї сполуки виявляються співмірними семантичній вісі й 
симетричними смисловому полю роману загалом.         

У структурному вимірі сполуки слід вирізнити властиву її складовим 
особливу модель валентності. ЇЇ образному наповненню, власне, й притаманні 
характерні риси принципу взаємопроникнення. Формосмисловим первнем 
даної моделі, спільним для її компонентів, стає підзаголовок, до чиєї змістової 
домінанти сходиться кілька вертикалей образності, комплементарних за 
характером взаємного єднання, диференційованих за відповідністю стратегіям 
компаративістики й відповідних способам літературної реалізації 
різнодискурсивного змісту. З-поміж них увиразнюється магістральний 
образний «каркас», інтермедіально виважений дискурсом оперети, й 
компенсаторні для нього окремі компоненти, прониклі до його субстанції, 
органічно влиті в його систему й, водночас спроможні зберегти в ній власну 
формальну ідентичність і з нею – стійку смислову повноцінність. Їхні 
маркери вочевидь вимальовуються по всьому суцільному інтермедіальному 
полю. Із позначенням у дифузному розподілі, поміж інтермедіальною 
образністю, логічних траєкторій єднання цих маркерів інших способів 
реалізації інорідних мистецьких знакових систем потрібно розпізнати 
демаркаційні сигнали (так само наскрізних) меж відповідних їм зон 
образності «Еліші…». Суттєвий наразі один із аспектів потенціалу таких меж, 
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яким зумовлюється їхня вирішальна роль. За зауваженням Б. Успенського, 
саме позначенням меж, кордонів матеріалу, незалежно від спеціалізації 
композиційних форм, і створюється, і організується його зображення, яке 
дозволяє йому проявити свою знаковість, набути в ній виразності змісту, 
необхідної для його точнішого розшифрування [Успенский 1995: 177].   

Стає сутнісним унаочнення наголошеного потенціалу і в художньому 
ареалі комплементарної сполуки, в якому дані межі ототожнюються з 
обрисами масивів різних типів образності, де означаються кордони їхнього 
злиття з інтермедіальним простором, рівнозначні семантичному шву, 
постульованому для механізму реалізації комплементарних сполук. В 
ефективності цих обрисів, відтак, позначення розмежованості поступається 
оприявленню габаритів та обсягів змісту, образних пунктів їхнього єднання, 
а відтак – і семантичних напрямів компенсування і, відповідно, розподілу 
при завершальному творенні ними суми значень, неодмінної при 
синтезуванні суцільної значеннєвої конфігурації у спільному контурі 
наведеної вертикалі передбаченого постульованого єднання. Відтак, 
виявляються рельєфними риси структурних вимірів притаманних твору 
стійких компонентів, які перебувають у синкретичному компенсаторному 
сполученні й визначають змістову самоцінність роману.    

Між тим посутня і специфіка архітектоніки, притаманної конструктивній 
системі взаємодоповнюваної образності, яка зумовлюється подрібненням 
інтермедіальної канви, тотожної габаритним знакам художнього простору 
роману, на так звані розділи-дії. Такий підхід зустрічається й у решті поетики 
«Еліші…». Із даним членуванням увиразнена в субстанції твору магістральна 
комплементарно інтегрована багатоскладова образна аналогія дискурсивної 
ситуації виявляється не лише наскрізною, а й фрагментованою, що, за 
каноном постмодерністської поетики й за досвідом її творчих симпатиків 
[Пијановић 1998: 124], має сенс, пов’язаний, подібно до семантизації 
кадрування, з виділенням певних ключових епізодів, деталей їхніх змістів і, 
безумовно, з акцентуванням їхньої семантики в комплексі. Ними 
уможливлюється розукрупнення вмісту й розсунення обмежень його 
прочитання у берегах роману загалом. 

Водночас у даному членуванні й самими позиціями розмежувань, і 
явленим змістом утворених таким чином розподілених та дистанційованих 
компонентів образного наповнення комплементарного цілого проявляється 
інша його особливість, між тим, остаточно реалізована вже у форматі 
концепції синтезу художніх результатів наголошеної фрагментації. В 
архітектоніці дробленого розділами-діями комплементарного комплексу 
образних корелятів стратегій компаративістики кожен із фрагментів, 
відповідно, насичений блоком приналежної до цієї комплементарної 
вертикалі взаємопроникної, а отже й переплетеної образності, оприявнює в 
ній своєрідні чіткі лінії. Вони вочевидь перекривають локальну заданість 
штрихів внутрішніх формосмислових малюнків даних блоків і мають власні 
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русла, яким відповідає логіка масштабніших стикувань і охватнішого нарису, 
де потрібно розпізнати прикмети техніки так званих плит «мозаїки зворотного 
набору». У її художньому значенні для субстанції Продановичевого твору має 
бути вирізнений традиційно зосереджений у цій техніці, декларований у 
мистецтвознавчому дискурсі [Энциклопедический… 1990: 228] оригінальний 
збіг її здатностей відтворити монументальність відображуваного змісту і 
філігранно окреслити узагальнений контур значення його цілісної фігури, з 
фокусною конкретизацією деяких її ключових нюансів. Спільний ареал 
розташування даних умовних плит у художньому просторі роману, де їхні 
кордони збігаються з ініціальними та фінальними «розломами» кожного з 
наведених розділів-дій, в архітектоніці суцільної комплементарної вертикалі 
потрібно визнати так само рівновеликим реалізованій нею наскрізній 
магістральній основі твору. Аргумент на користь достовірності даної 
аналітичної гіпотези, якою оприявнюється інший приклад мозаїчного 
укладання образності романів М. Продановича, можна відшукати у відвертих 
і щедрих публічних обговореннях митцем певних рис задуму його «Еліші…», 
де він визнає в концепції формального плану твору й риси так званого 
«роману-мозаїки» [Розмова… 2008: 86].          

Отже, наповнена фрагментами комплементарно злитої образності, кожна з 
інтермедіально відображених дій оперети  стає рівнозначною умовній 
мозаїчній плиті, де контрастують, увиразнюються лінії масштабнішого змісту, 
досягають повноцінної реалізації і художньої завершеності в зібраній спільній 
конфігурації. У ній, в результаті такого синтетичного компонування, 
відбувається і стикування цих формосмислових ліній, які, з даним 
упорядкуванням, укладають суцільний значеннєвий малюнок наскрізної 
комплементарної вертикалі (де набувають витончення й загальні обриси 
кожного компонента, який опиняється в конфігурації спільної 
взаємопроникної сполуки), і пункти їхнього взаємодоповнення, рівнозначні 
акцентам генерованої сукупної семантики, і застосовні позиції 
компенсування, в яких варто розпізнати основні мотиви твору.      

В увиразненій структурі (передбачений для наведеної моделі валентності) 
зміст образного матеріалу кожного компонента слід вважати рівновеликим і, 
відповідно, рівноцінним окремій фазі філіації значень комплементарної 
сполуки, які в завершальному смислорусі скеровуються до виваження у 
співвідношенні з константним параметром, вирізненим в інтермедіально 
явленій опереті, чий художній здобуток полягає в оперетовості роману. 

І вочевидь у перегуку з інтердискурсивною пам’яттю в образній 
постколоніальній опереті смислова «партія» кожного маркера інтермедіальної 
або іншотипної образності залишається компонентом сукупної семантики 
їхньої спільної поетикальної «партитури», задається законами поетики її жанру 
й набуває максимального звучання лише в масштабах компенсованого цілого 
сполуки, симетричного смисловому обсягу твору. Саме в комплексі даної 
супозиції, де, власне, відбувається не лише анонсування, а й повноголосне 
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втілення комплементарного характеру єднання, належить розпізнати 
основоположні виміри формосмислової організації образної інтермедійно-
міжтекстової морфології в особливій художній будові даного роману.  

Водночас (визначальні для реалізації даного принципу в системі роману) 
декілька субординованих компонентів образного матеріалу твору, 
рівноцінних самостійним складникам моделі валентності в комплементарній 
сполуці потребують висвітлення, якому підпорядковуються наступні 
структурні напрями дослідження. 
 
 

6.2.2.2.    Досвід інтертекстуального синтезування: семантика змісту і 
зміст семантики 

 
 

Наголошений у дослідженні зв’язок творчості М. Продановича з 
«ідеологією» постмодернізму апріорі мотивує залучення до критеріїв 
ідентифікування зображально-виражальних літературних форм «Еліші …» й 
ознак концептуальної для постмодерністської літератури посиленої 
інтертекстуальності [Новейший… 2007: 182], чиє розмаїття набуває 
переконливості в образному наповненні твору. 

Потреба чіткішого й виразнішого диференціювання в матеріалі роману 
даного компонента мотивується й тривалішою – образотворчою – практикою 
побудови й функціонування привілейованих для сербського митця 
«міжтекстових» конструкцій, з їхнім системним включенням до розлогіших, 
багатовимірних, неізоморфних виражальних знакових систем [Merenik 
2011: 12-13]. А йдеться і про відповідне підпорядкування принципу їхньої 
організації. Даним досвідом виправдовується увиразнення маркованих у творі 
рис інтертекстуальності саме співвідносно з інтермедіальними рішеннями 
літературного означення дійсності, себто, в системі образних втілень 
виражальності оперети, чий наголошений пріоритет визнається у 
формотворчому й смислоутворювальному планах роману.        

Ініціальну позицію в дискурсі інтертекстуальних проявів «Еліші…» 
обіймає нарізне адресне відгалуження, розбудоване в комплексі поетики, 
орієнтованому на анонсування характеру розгорнутих згодом сюжетних 
перипетій гастрольного туру героїв до невідомої Кравонії. Саме в цій групі 
засобів предметного зображення стає очевидним інтегрування промовистого 
міжтекстового індикатора. Змалювання М. Продановичем сценічного 
матеріалу, обраного для показу Елішіним акторським колективом «Бабалума» 
під час гастролей, визначається апелюванням до імені уславленого в 
культурології трьома розлогими драмами, європейського митця ХІХ сторіччя 
Георга Бюхнера [Рrodanović 2003: 22]. Зосереджений на постаті цього діяча, 
смисловий ареал алюзії вибудовується здебільшого на усталених у 
літературознавстві уявленнях про його творчий апогей, означений переважно 
сутнісною для майстра сукупністю мотивів відчаю, спустошеності, 
самотності, відчуженості, тривоги та провини, природних для історичного 
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часу митця [Шиллер…]. Дані мотиви, типізовані в координатах так званого 
соціального реалізму, ґрунтуються передусім на викритті численних 
соціальних проблем, здебільшого похідних від прикрого знедолення 
представників різних суспільних верств, зумовленого недосконалістю 
економічних процесів, і від імовірних світоглядних зламів, коли наслідком 
стає перевага песимістичного світосприйняття, а іноді й безумство як 
першопричина або логічна межа внутрішніх і зовнішніх (соціальних) 
конфліктів особистості. Транспонування увиразненого значеннєвого пучка 
прототексту до дійсності Продановичевого твору орієнтується на інтонування 
репертуару театральної групи Еліші Стормс для кравонських гастролей. У 
цьому маркуванні оприявнюються місткі й виразні риси смислової траєкторії 
компенсування загальної тематики, типової для такого репертуару, де, відтак, 
передбачається домінування особистісних людських поневірянь і страждань, 
спричинених глибинними соціальними проблемами та суспільною 
неврівноваженістю. Відтак, подібно до художніх рішень твору «Сад у 
Венеції», суттєвою плідністю в романі про долю Еліші відрізняється 
актуалізація фокусної алюзії, плідної із перспективи інтертекстуальних 
зв’язків. Посилення даного формосмислу помітне в опосередкованому 
співвідношенні змістів образної основи індикатора цієї алюзії та суголосного 
їй рівня внутрішньої структури роману. У плані художньої дійсності 
«Еліші…» даному співвідношенню відповідає взаємодія проблематики 
репертуарного матеріалу та стану середовища держави, де планувалися 
гастролі – маловідомої Республіки Кравонії, «посткомуністичної країни»102 
[Рrodanović 2003: 19], чиє «тоталітарне суспільство»103 зазнало впливу 
«багаторічної ізоляції, війни і її наслідків»104 [Ibid.: 24]. Це зображення, за 
імперативом потенціалу алюзії, доповнюється увиразненням її окремої 
образної інстанції: напрямом зацікавлень виразників її загальної суспільної 
атмосфери. Наразі конотація набуває узагальнення правомірним і 
принциповим для неї трансльованим із прототексту поняттям «трагедія», де 
очевидно мобілізується і сенс міжтекстового маркера. 

Водночас у загальному масиві посилань на позатекстові образні структури 
функціонують також інші, дрібніші паралелі. Анонсована інтертекстуальна 
насиченість «Еліші…» відрізняється сигналами, інтегрованими до образних 
інстанцій різних масштабів і функцій. І хоча вони не відіграють ключової ролі 
у загальному смислотворенні роману, проте, безперечно, додають резонності 
одному з його вимірів, урізноманітнюють, забарвлюють його конотації. У 
змісті Продановичевого роману знаходимо образний матеріал із місткою 
тотожністю на рівні системи образів – у полі персонажа твору Владіміра 
Іпатьєвича Персикова, чиє ім’я ідентичне імені головної дійової особи 
фантастичної повісті М. Булгакова «Рокові яйця». В увиразненому збігу 

                                                           
102 «jednoj postkomunističkoj zemlji». 
103 «totalitarno društvо». 
104 «dugogodišnje izolacije, rata i njegovih posledica». 
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доцільно вирізнити дефінітивні риси локального цитування, наразі – 
булгаківського твору, який визнається для роману М. Продановича окремим 
прототекстом із відомою багаторівневою смисловою структурою і розмаїттям 
значеннєвих рефлексів. Їхня квінтесенція традиційно зосереджується на 
увиразненні формосмислової моделі, де самовідданий інтелектуал, геніальний 
зоолог, професор Персиков винаходить фактор миттєвої еволюції – промінь 
життя, однак це революційне відкриття, потрапивши в невігласький 
злобливий осередок, спричиняє загибель багатьох людей, із-поміж яких 
опиняється й сам учений [Булгаков 1989]. Дана модель співмірна домінантній 
для повісті значеннєвій конфігурації. У ній благо в руках безвідповідальної 
рішучості й бездумного свавілля дає катастрофічний нищівний результат. Із 
інтегруванням даного вивільненого значення до образного простору 
одноіменної дійової особи Продановичевого роману, виваженого з 
перспективи інтертекстуальної стратегії компаративістики, по лінії 
семантичного шва між цим образом і суцільною вертикаллю 
комплементарного сполучення роману має бути визнане її семантичне 
компенсування концентрацію думки про деструктивний вплив лихої сили 
середовища навіть на добрий задум.  

Актуальний і ще один значеннєвий вимір, притаманний персонажу 
Булгакової повісті. Асимілятивним ставленням до цього значення в 
образному просторі його тезки з роману М. Продановича регулюється 
істотний фрагмент смислотворення. Ідеться про аргументовано проголошену 
в дійсності прототексту національну ідентифікацію Персикова як 
представника російської етнічної спільноти. Однак дане значення вочевидь не 
долає селективний бар’єр адаптивності до художньої субстанції 
Продановичевого роману – у його художній дійсності для його Персикова 
поряд із промовистим іменем стає показовим тотальне подальше свідоме 
уникнення жодної ознаки його етнічної або будь-якої іншої приналежності. 
Проявами такого уникнення видаються зауваження персонажа про його 
походження з однієї дивної країни, де панує ідеологічна диктатура – без 
решти ономастичних уточнень, а також розповідь про батька і матір, так само 
позбавлена щонайменших національно означених рис [Рrodanović 2003:  156–
157]. Єдиним напевним орієнтиром стає ремарка про колишній зв’язок із 
країнами радянського блоку, де його етнічний слід знову втрачається на 
роздоріжжях багатонаціонального конгломерату. А отже, інтертекстуальна 
диференціація безперечно переважає над імагологічною. У цій співмірності 
образного матеріалу унаочнюється смислова конверсія даної інтертекстуально 
означеної домінанти з наголошенням замість національної ідентичності – 
виключно етичної тотожності з увиразненням універсального громадянина 
будь-якого світу, зі здібностями, актуальними саме в таких масштабах. 

Між тим, звернення до даних прототекстів не лише не вичерпує 
багатоманітності співвідносних із інтертекстуальністю рішень у матеріалі 
«Еліші…», а й не лідирує в ній. Водночас у розмові про образні домінанти 
цього роману М. Проданович конкретизує той аспект свого авторського задуму, 
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що стає організаційним для спрямування міжтекстової активності. «Еліша в 
країні Святих коропів» наразі визнається масштабним інтертекстуальним 
апелюванням не лише до назви, а й до опорних компонентів усієї структури 
так званого «результату еволюції елітарної європейської культури ХІХ ст.» 
[Новейший… 2007: 260] – відомих «Пригод Аліси в Країні Чудес» Л. Керролла 
[Carroll 1987], що в цьому випадку використовуються ніби «одяг» [Розмова… 
2008: 91] для художньої субстанції Продановичевого твору. За авторським 
дороговказом, на більшості структурних рівнів роману доцільно очікувати 
корелювання з даним прототекстом, із комплементарним входженням його 
значень до системи змісту «Еліші…».   

З огляду на багатозначність і різноплановість оригіналу  відомого 
казкового оповідання, задля точнішого диференціювання та взаємного 
узгодження еквівалентності образних корелятів, схиляємося до залучення 
фахового літературного перекладу «Пригод Аліси…» українською мовою, 
який, хоча й не був для Продановичевого роману фактичним прототекстом, 
але ж гарантує безпомилкове, повне та достеменне відображення його 
формосмислового наповнення й сприймається в літературному обігу. З-поміж 
перекладів, відмінних за ступенем вивершення в них притаманних оригіналу 
виховних, розважальних, дидактичних або ж наукових акцентів, адекватною 
для їхнього збереження (і вирішення питання, порушеного в даному 
дослідженні) видається перекладацька версія, підготовлена В. Панченком, 
опублікована під назвою «Аліса в Країні Чудес» [Керролл 2015]. Саме вона 
постулюється у статусі «конвенціонального» формально-змістового медіатора 
у співвідношенні творів М. Продановича і Л. Керролла в їхній міжтекстовій 
взаємодії. Відтак, за вихідним постулатом, і принцип, і порядок організації в 
романі всієї глобальної інтермедіальної образної вертикалі визначаються 
їхньою розбудовою з опорою на стрижневий формосмисловий каркас, 
утворений саме образними лініями суцільної інтертекстуальної актуалізації 
«Аліси…», що набуває магістральної системної реалізації в образних проявах 
форм інтертекстуальності, які слід вирізнити й, за спільністю прототексту, – 
згуртувати в єдиний комплекс у вимірах усієї «Еліші…». Власне, даний 
комплекс інтегрується до матеріалу, генерально організованого за 
інтермедіально оприявленими жанротворчими прикметами оперети й 
продукує значення, ефективні для постульованого взаємодоповнення.     

Беззаперечними аргументами видаються (позначені в художніх вимірах  
внутрішньої форми і змісту сербського роману) маркери, власне, типової  
репрезентації прототекстової ваги Керроллового твору. 

З-поміж них набуває ваги цитування, реалізоване на рівні сюжету, в 
яскравому епізоді, розгорнутому образним моментом переїзду Елішиної 
групи під час гастрольної експедиції, коли, вже влаштувавшись у літаку, з 
роздумами про майбутнє, Еліша задрімала і їй здалося, ніби вона летить крізь 
якийсь коридор. Спочатку він простягався прямо вперед, «мов тунель, а далі 
раптом обірвався вглибину так різко, що Еліші не стало часу зупинитися й 
вона почала падати вниз, у якийсь глибочезний колодязь. Чи то колодязь був 
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надто вже глибокий, чи падала Еліша надто вже повільно, тільки часу в неї 
було досить, аби добре розгледіти все навколо й поміркувати, що ж буде далі. 
Спершу вона спробувала поглянути вниз, аби роздивитися, що її там чекає, та 
під нею все покрив густий морок і вона нічого не побачила; тоді вона почала 
роздивлятися на стіни колодязя й помітила, що там – самі шафи й книжкові 
полиці; подекуди на кілочках висіли мапи й картини»105 [Рrodanović 2003: 36]. 
У даному фрагменті роману потрібно розпізнати буквальний аналог тексту 
англійського митця [Керролл 2015, 14], який, водночас, волею 
М. Продановича, спрямовується до іншої образної інстанції. Адже в художній 
дійсності для героїні не передбачається перехід від реальності до сновидіння. 
І значущість ефемерної сфери перебирає на себе місце призначення подорожі 
Еліші, залишеної в романі у колі колег, у (природному для ситуації) антуражі 
літака, що наближає артистів театрального колективу «Бабалума» до місця 
проведення заздалегідь домовлених виступів. Специфіка даної цитати 
простежується у функціональному навантаженні її ініціальної позиції і 
помітної самостійності: яскраво й наочно розбудована нею ланка 
інтертекстуального зв’язку фіксує в тексті початковий рубіж складного 
розгалуження інших апелювань до Керроллового твору. Набуває актуальності 
й та особливість прототексту даної цитати, з якої з’ясовується забарвленість 
корелята з «Аліси…» посутньою емоційністю й водночас абсолютна 
позбавленість істотного семантичного акценту, що переконує в перевазі для 
ситуативної ваги міжтекстового перегуку – його формального навантаження 
над змістовим. У даній цитаті міститься маркер означення своєрідної зони 
єдності творів. З урахуванням даного означення, навіть без призвичаєного 
транслювання вагомих смислових сегментів, натомість, постулюється 
інтенсивність заявленого інтертекстуального зв’язку. Вона принципово 
здатна зумовити таку дотичність, проникність і кореляції, від яких можна 
очікувати закономірного виходу на згадуваний М. Продановичем рівень 
повсюдності й масштабності звернення до Керроллового твору, зі 
значеннєвим відлунням низки домінантних рис його поетики в романі-
реципієнті, які набирають мотивованості, чіткості й виразності. За даних 
художніх обставин виправдовується й доречність гіпотези фрагментарного 
розмивання смислових кордонів між ареалами апелювань, що веде до 
збільшення змістовності інтерпретант прототексту. 

Увиразнене цитування однієї з вузлових інстанцій структурної організації 
казки англійського митця спрямовує до вимірів композиції, де проявляється 
симетричне для обох творів (анонсоване М. Продановичем уже у вступному 

                                                           
105 «kao neki tunel, a onda se spusti u dubinu tako naglo da Eliša nije imala vremena da se zaustavi, nego 
poče padati dole niz nekakav veoma dubok bunar. Ili je bunar bio i suviše dubok, ili je Eliša padala i 
suviše polako, tek, imala je vremena napretek da dobro osmotri sve oko sebe i da se u čudu pita šta li će 
se dalje dogoditi. Najpre pokuša da pogleda dole, ne bi li videla šta je tamo očekuje, ali je pod njom sve 
bilo u gustom mraku tako da ništa nije videla; onda poče razgledati strane bunara i vide da su načičkane 
ormarima i policama za knjige; ponegde su o klinovima visile zemljopisne karte i slike». 
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розділі роману) розгортання більшості подій в обмеженому просторі певної 
недосяжної країни. Він, щоправда, для кожного тексту різниться образним 
матеріалом, зосередженим і на наповненні цього простору, і на причині цієї 
обмеженості (на відміну від розбудови в царині сну, де відбуваються пригоди 
Аліси [Керролл 2015: 14], відкритий перед Продановичевою Елішею невідомий 
для неї світ невідвідуваної раніше далекої держави Кравонії, виявляється вкрай 
важкодоступним через географічне розташування та логістичну відсталість).    

Тотожно «Алісі…», в композиційному порядку Продановичевого тексту 
незвичайна країна (Кравонія) також постсупово розкривається в сенсі того 
епіцентру, де розгортаються ключові епізоди й формується кульмінація подій. 

Показовим щодо цитувань прототексту на рівні системи образів стає 
пригадування Елішею як реального в дійсності подій – птаха Додо [Рrodanović 
2003: 93], вигаданого персонажа Країни Чудес, відомого з приміток Мартіна 
Гарднера в сенсі образного втілення самого Льюїса Керролла (іноді митець 
заїкався і вимовляв своє прізвище як «До-До-Доджсон» [Кэрролл 1982: 32]). 
Дане апелювання, безумовно, увиразнює зв’язок між текстом англійського 
митця і романом М. Продановича.    

У значеннєвому наповненні образного простору «невідомого світу» 
намічається й подальше корелювання структури та поетики загалом із 
Керролловим твором. Між тим, семантика далекої країни, чиє існування, 
замість упевненості, викликає подив (декларована алюзійно-паратекстуальною 
симбіотичною формулою назви роману М. Продановича, і вже, власне, 
позначена в тексті потужністю цитування), надалі в художньому просторі твору 
розвивається за принципом алюзійного зв’язку з англійським прототекстом. 

Міжтекстовий потенціал проглядає і в образних інстанціях композиційного 
рівня Продановичевого роману, де в розташуванні певних сюжетних віх варто 
вирізнити очевидну параболічну траєкторію [Білик ІІ 2016]. Промовистий і 
сюжетний план прямування Еліші – і до Кравонії, себто, країни Святих коропів, 
і з неї: на етапі відкриття її світу відбувається знакове спілкування з 
музикознавцем Ігорем Агельчуком [Рrodanović 2003: 46], що після низки 
перипетій повторюється й, навіть стає рятівним наприкінці її перебування в 
кравонському просторі [Ibid.: 202]. Алюзія наразі обумовлюється 
корелюванням із аналогією в композиції Керроллової казки, де відкриття 
Алісою шляху до Країни Чудес забарвлюється зустріччю з Білим Кроликом 
[Керролл 2015: 14]. На її смисловій вісі (хоча згодом і в інших подієвих 
координатах – королівського суду [Ibid.: 129]) формується переломний для 
героїні момент переходу між реальністю дивовижного оніричного світу та 
дійсністю того літнього дня, коли її життя збагатилося неймовірною пригодою. 

Алюзії, безперечно, проявляються й у зображально-виражальній формі 
роману М. Продановича, зосередженій на виваженні в його композиційному 
малюнку своєрідної оази краси світу, втіленої образним матеріалом монастиря 
Гермії, місця з мальовничою природою, прекрасними рослинами і водоспадами 
– майже екзотичної, що справляє на переховувану в ньому Елішу враження 
дивовижного і чарівного [Рrodanović 2003: 172]. Визначальної ваги набуває 
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подібність до (випадково побаченого Керролловою Алісою крізь маленькі 
приховані дверцята) дивовижного, прегарного саду з яскравими райськими 
квітниками й прохолодними водограями [Керролл 2015: 21], куди так прагне 
дістатись і, зрештою, таки потрапляє Аліса [Ibid.: 95]. 

Алюзією наразі позначається аспект схематичного розподілу локалізації 
сюжетних дій у взаємопов’язаних текстах англійського і сербського митців. 
Місце розгортання основних подій у романі М. Продановича не збігається з 
дислокацією початкового пункту сюжетної лінії, адже змалюванню далекої 
Кравонії, подієвого епіцентру «Еліші…», передує зображення батьківщини 
героїні, себто іншого образного плану в художньому світі твору [Рrodanović 
2003: 27]. Саме в його обширах героїня, у спілкуванні з представниками так 
званого імпресаріо, перетинає грань раціонального, коли погоджується на 
угоду, за умовами якої і потрапляє за кордон непізнаної землі з конкретною 
метою – провести гастрольний виступ згідно з програмою міжнародного 
культурного обміну. У казці Л. Керролла сюжетно-фабульний перебіг також 
починається не у просторі Країни Чудес і завершується поза її дійсністю, у 
вимірах глобального світу, реального для художньої субстанції твору, з якого 
Аліса, під час прогулянки берегом ріки, заснувши, долає межу свідомого й 
уві сні потрапляє до сфери дивовижного, що подається в образному матеріалі 
з принциповою рельєфністю. Набуває ваги не лише факт програмного 
суголосся з рішенням фрагмента Продановичевого роману. У посиленій 
значенням цього образного пункту смисловій вертикалі твору доречно 
визначити імператив потрактування подієвості на кравонській території під 
семантичним знаком «поза межею», хоча і її природа (для Аліси – це межа 
реальності, для Еліші – людяності), і, власне, наповнення відмежованої 
дійсності у творах різниться.      

Нагальна й інша декларативна алюзія, яку варто виокремити у плані 
сюжетної організації Продановичевого роману. Обриси міжтекстової 
маркованості наразі вимальовуються в епізоді, де Еліша на початку 
перебування в Кравонії опиняється у відособленому замкненому приміщенні. 
Заарештована через неправильно оформлену візу, вона потрапляє за ґрати 
камери поліцейського відділку – до слабко освітленої низької «келії»106 
[Ibid.: 73], де затримується на певний час і вперше стикається з деякими 
нормами спілкування кравонців. У значеннєвому плані даної ситуації виникає 
змога вирізнити той нюанс інтерпретації, за яким уже у полі незвичайної 
країни героїня не одразу потрапляє до її повноцінної подієвої сфери і не враз 
стає її повноправним суб’єктом. Актуальним відповідником Керроллового 
прототексту необхідно визнати образний момент першого для Аліси 
пристановища у дивовижному світі – ним виявилася темнувата «низька 
довжелезна зала» [Керролл 2015: 19], із замкненими дверима, звідки не одразу 
вдалося вибратися у відкритий простір, і саме тоді героїні вперше 
відкриваються реалії дивної місцини, апробовані низкою ризикованих спроб 

                                                           
106 «ćelije». 
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дівчинки довіритися чудернацьким пригощанням [Ibid.: 19-23]. Визначальним 
для даного фрагмента має бути визнаний очевидний сенс даної ситуації для 
подальшої долі героїні, яка саме в цих обставинах встигла «звикнути (курсив 
наш – Б.Н.) до того, що довкола кояться дивовижі» [Ibid.: 24], себто 
адаптувалася до специфіки незвичного середовища. У фокусі даного 
значення у просторі Продановичевого корелята вияскравлюється не лише 
очевидний наразі акцент випробування героїні в першій події на кравонській 
землі, а й смисл адаптаційного рубежу в усвідомленні осяжності свавілля й 
несправедливості, вочевидь, властивих місцевим порядкам.  

Набуває помітної ваги і виразність того етапу в подієвому перебігу 
Елішіних кравонських гастролей, де оприявнюється її приреченість 
переживати найстрашніші виклики без дружньої підтримки [Рrodanović 
2003: 139] і, попри співчутливу участь певних персонажів, загалом самостійно 
долати всі труднощі. Прототекстовий адресат даної образної композиції 
можна розпізнати в переживаннях Аліси через свою самотність у Країні 
Чудес, де її непокоїть питання, чому за нею, на лихо, ніхто не приходить, аж 
їй «страшенно набридло» бути там самій [Керролл 2015: 29]. Наразі слід 
надати перевагу значенню абстрагованості героїні від будь-якої допомоги з-
поза меж дивовижної країни, із транслюванням якого в Продановичевому 
описі Кравонії регламентується семантика герметичного простору.        

Істотний і перегук у монтажності розбудови сюжету, помітний у 
кожному з творів. Продановичева Еліша раптово опиняється у 
взаємовіддалених місцях, розмежованих лише помахом її вій: вона заплющує 
очі, лежачи на узбіччі дороги в передмісті кравонської столиці, біля краю 
глибокого каньйону, і відкриває їх у монастирській келії в Гермії, 
розташованій у протилежному регіоні країни [Рrodanović 2003: 140–141]. 
Незабаром, витративши останні зусилля, аби залишити країну, героїня засинає 
в потайному просвіті багажної частини випадкового попутного 
позашляховика і просинається вже поза кравонськими кордонами, в іншому, 
сусідньому – Зухтенському світі [Ibid.: 190–191]. Подібні моменти в 
реальності пригод Аліси вимальовується з перетворенням інтер’єрів, де вона 
перебуває. Так, наприклад, відбувається в епізоді, де навколо головної героїні 
все «геть-чисто» змінюється: зникає кудись велика зала зі скляним столиком і 
дверцятами, ніби його і не було, а натомість з’являється мальовнича галявина 
й гарненький будиночок із табличкою «Б. КРОЛИК» [Керролл 2015: 45–46] 
тощо. Із посиленим даною алюзією чіткішим позиціонуванням значення 
динамічної змінності та мінливості місця подій, в образному відповіднику 
М. Продановича додатково вияскравлюється та рельєфність категорії 
простору, що її наближує в романі до статусу фактора.    

Суттєвою наразі стає й алюзія у вимірах візуалізованої образності роману 
М. Продановича. Один із таких прецедентів вирізняємо у виокремленій в 
тексті твору візитівці персонажа – менеджера корпорації ЕЦІЛАМ 
Аллена Д. Чаперза, переданої Еліші при відвіданні відділку, де вона зі 
Спарксом утримувалася після арешту в Кравонії. Виважена лаконічність і 
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елегантний масштабований шрифт її наочно локалізованого, імітаційного 
напису, в якому з-поміж міст, де працюють представництва, згадуються 
світові промислові центри різних континентів [Рrodanović 2003: 77], 
проголошують впливовість підприємства. Корелятом даної інтертекстеми у 
творі Л. Керролла стає один із найвідоміших в англомовній художній 
літературі – фігурний вірш, присвячений історії мишеняти [Керролл 2015: 41] 
й оформлений розташуванням поетичних строф у вигляді мишачого хвостика. 
Значеннєве ядро даної моделі поетики набуло окреслення в цілому арсеналі 
суджень – за спостереженням Н. Демурової, від суто літературознавчих до 
сформованих представниками логіки в руслі філософії [Демурова 1991 ІІ]. 
Воно пов’язане з принципом зорових аналогій поетичної ономатопеї і 
реалізоване ствердженням повної відповідності змісту напису наданим йому 
контурам, формі, що постулює в його полі конотацію переконливості й 
визначальності семантики форми. Дане навантаження, яким компенсується 
відповідник у Продановичевому романі, сприяє посиленню органічності 
позиціонування ЕЦІЛАМ у статусі імперії в державі, себто, відособленого 
«анклава» [Рrodanović 2003: 113] в ній. Інший корелят фігурного вірша 
розпізнаємо у виділеному в масиві тексту, поданому від першої особи, звіті 
Елішіного колеги Спаркса про проведений за його участю хід пошуку їхніх 
викрадених у Кравонії колег [Ibid.: 114–118]. За вивільненою з прототексту 
закономірністю семантизації, в даній відокремленій образній одиниці 
актуалізується її формальна відповідність параметрам документа, з 
очікуваним значеннєвим резонансом. У даному епізоді зміна наратора й 
обумовлений нею перехід переповідної ретроспективи до оповідного плану, 
що походить із першоджерела особистих вражень учасника подій, вочевидь 
має узагальнитися значенням документальної фіксації, де, зрештою, 
посилюється конотація достеменності змісту, зокрема й у зображенні 
зубожіння місцевого населення Кравонії.    

Показна наразі фокусна алюзія на рівні індивідуалізації образів, позначена 
аналогією між власними іменами головних героїнь, у якій найменування Еліші 
засвідчує безумовні ознаки фонетичної варіації на тему Керроллової Аліси. 

У системі персонажів роману М. Продановича маркування образу 
настоятеля монастиря Гермія Владіміра Іпатьєвича Персикова здатністю 
«виникати»107 [Ibid.: 151] і порадами та коментарями допомогти героїні 
розібратися в ситуації, мотивує до алюзії, орієнтованої на художній силует 
Керроллового мудрого Чеширського Кота, який повсякчас розчиняється у 
просторі, знову з’являється і розважливо пояснює Алісі особливості Країни 
Чудес [Керролл 2015: 78–81].     

Алюзія помітна і в образі псевдомісіонера, преподобного 
Аймоджена Б. Аймоджена, охопленого ідеєю наживи на сакральних реліквіях, 
із «головою» шукача історичних цінностей [Рrodanović 2003: 159–160], 
манерами марнотратника життя і вбранням настоятеля церкви Третього 

                                                           
107 «Stvorio se <…> iznenada». 
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Хрещення [Ibid.: 121]. Адресатом у Керролловому прототексті видається образ 
Риб’ячого Делікатеса, з якого «варять фальшивий риб’ячий суп» [Керролл 
2015: 114]. Загальновизнане візуальне відтворення концепції даного персонажа 
завдячує своєю появою ілюстраціям Джона Теніела до прижиттєвого 
оригінального видання «Аліси…», де з’явилося його зображення з телячою 
голівкою на черепашачому тілі [Кэрролл 1982: 104]. Ця унаочнена ідея в 
поєднанні із затіяними ним імітаціями (на кшталт каламбуру з навчанням 
[Керролл 2015: 119–121]) наближає продуковану (а в інтертекстуальному вимірі 
– й  трансльовану) даним образом семантику до епіцентру імітацій.       

Співвідносність власне, образів Еліші й Аліси спрямовує і до увиразнення 
програмної аналогії між ними на рівні означеності типу персонажа. Подібно до 
Аліси, якій «усі тільки й знають, що наказувати» [Ibid.: 115], якою поспішають 
командувати та розпоряджатися [Ibid.: 46], і яку прагнуть примушувати – хай 
навіть читати вірші вголос [Ibid.: 130], Еліша також постійно зазнає 
стороннього свавілля. Від моменту, коли дізнається про викрадення чотирьох 
своїх колег-товаришів, і до повернення на рідну землю, де її змусили 
залишатися поза рідними стінами, на нейтральній, повністю контрольованій 
території одного з міських готелів, у номері із завбачливо залишеним для неї 
ретельно підібраним одягом і вимкненим телефоном [Рrodanović 2003: 213]. В 
обрисах і конфігурації алюзії, зумовленої взаємодією кожного з її образних 
компонентів зі своїм ситуативним контекстом, увиразнюються резонансний 
смисл, де обидві героїні виявляються об’єктами різних форм примусу й тиску, 
які в суперлативі можуть розвинутися й до насильства. 

Відтак, у масштабах інтертекстуального зв’язку суттєву функціональну 
вагу перебириають на себе ті системно організовані пункти всього образного 
вмісту роману, які декларують його наближення до прототексту й генерованих 
ним ключових значень, адекватних заданому М. Продановичем художньому 
матеріалу. За даних умов кожен інтертекстуально виважений акцент резонує зі 
значеннєвими результатами інших ізофункціональних маркерів, притаманних 
художньому простору «Еліші…». Апелювання до художньої структури 
«Аліси…» й прототекстове наснаження в цьому апелюванні структуротворчих 
компонентів Продановичевого твору робить рельєфнішою змістовність його 
сюжетно-фабульної канви та системи образів. Наразі у спільному потенціалі 
інтертекстуальності окреслюється смислова модель, у якій людина потрапляє 
до незвичайної країни, де відбуваються незвичні події. 
Вирішальну роль відіграють ті інтертекстуально марковані образні ланки 

Продановичевого роману, чиє смислове наснаження узалежнюється від 
іншого, нетипового ключового параметра прототексту, на якому, за 
переконанням Н. Демурової, тримається вся драматургія Керролла – ним 
вважається «гра» понять. Дослідники вивищують її, надавши пріоритет 
урахуванню своєрідності їхнього осмислення митцем та ексцентричності його 
творчого методу, з чиїми проявами пов’язується переважна відсутність у 
Керроллових книгах динаміки самих ситуацій – і безкрай динамізму в 
оперуванні відповідними їм поняттями, які для Л. Керролла стають 
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надзвичайно важливими самі по собі, оскільки визначають вчинки героїв і 
розвиток сюжету [Демурова 1991 ІІ]. Смисловий код даного актантного 
перетворення вчені помічають у появі (ізоморфної художнім вимірам твору) 
стійкої основи його розуміння, де спрацьовує відмова письменника-
математика від традиційних когнітивних ходів на користь логіки непомірно 
глибшої, почасти примхливої і суперечної але, безумовно, близької 
діалектичній логіці наукового дослідження [Данилов 1991]. Організаційний 
принцип даного рішення митця, на нашу думку, потрібно вирізнити в одній із 
його концептуальних позицій. У міркуваннях про творчі погляди Л. Керролла 
його біограф Д.Падні занотував вислів письменника, сповнений 
переконанням, ніби поняття означають набагато більше, ніж ми очікуємо, 
коли стикаємося з ними. І через те, з упевненістю стверджує Л. Керролл, – 
«книга має означати дещо більше, ніж намагався сказати автор. Тому, який би 
смисл не знаходили в книзі, я його вітаю – у цьому її значення» [Падни 
1982: 28]. Вагомість даного принципу виключає будь-яку можливість 
оминути його у висвітленні проявів алюзії в романі М. Продановича. 
Погодження її програмної активності мотивує передбачення в 
інтертекстуальному плані такого внутрішнього впорядкування, де набуває 
виконавської потужності суттєвий вимір, до якого вивершуються втілені 
деякими його образними інстанціями певні категорії, знакові для системи 
змісту й, водночас, резоновані аналогічними формосмисловими 
конструкціями прототексту, збагаченими специфічним, суто Керролловим 
нюансом значень. Себто, наповнення художнього результату алюзій, 
реалізованих маркерами з даною конфігурацією, вочевидь, забезпечується 
значеннями прототекстових корелятів, зумовленими як «канонічним» – 
словниковим, так і ситуативно розвиненим керроллознавцями, змістом самих 
(сутнісних наразі) категорій. А їхній селектований перелік, закладений 
ланцюгом індикаторів апелювання до Керроллового прототексту, 
розповсюджених в образному матеріалі «Еліші…», набуває позначень і, 
подекуди, коригується у фокусі виокремленої в даному дослідженні 
прогностичної проспекції змістовності назви роману, передбаченої її 
паратекстуальною природою і наснаженої іншим, ремінісцентним зв’язком 
сербського твору і його англійського прототексту.                  

На рівні інтертекстуально маркованого втілення категоріальних домінант 
першопочатковим в арсеналі образних інстанцій «Еліші…» виявляється 
означення категорії нонсенсу, привілейованої для Л. Керролла, якому, за 
власним зізнанням, у низці творчих кроків потрібен був не сенс, а саме 
нісенітниця [Ibid.]. У вирізненні поняттєвих обрисів цієї категорії, накреслених 
напрямними лініями змістовності прототексту, слід покластися на досвід 
фізиків, які пропонують віднести весь Керролів нонсенс до компетенції так 
званої «теорії ігор», із одним істотним зауваженням на індуктивності, а отже, й 
на тому її аспекті, в якому правила гри заздалегідь невідомі [Данилов 1991]. 
Влучною образною ілюстрацією містить узагальнене враження Аліси від 
крокету з Королевою, де «правил немає ніяких, а коли є – їх ніхто не 
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додержує» [Керролл 2015: 103]. І в цій нісенітниці, яка нагадує хаос та 
авторське свавілля, Н. Демурова, на підтримку багатьох керроллознавців, 
упізнає значення «окремої системи» [Демурова 1991 І]. Ефективним для 
Продановичевого роману стає повне суцільне транспонування до його 
образного матеріалу даної смислової конфігурації. Саме тоді в типізованому 
нонсенсом образному світі життя Кравонії, суголосно з грою в королівський 
крокет, набуває переконливості смислова модель далекої від «здорового 
глузду» системи гри без правил. До того ж, в образній канві її втілення, 
розбудованій на рівні елементів внутрішньої форми роману, фігурує 
компонент, ізоморфний озвученому в прототекствовму кореляті міркуванню 
Керроллової Аліси, ніби важко, «незручно грати, коли… усе живе» [Керролл 
2015: 103]. У Продановичевому романі передбачена ізоморфізмом відмінність 
образної основи полягає в його скерованості не метафоричною, а іншою – 
буквальною, директивною – модальністю. В чужеземних гастрольних колізіях 
усі колеги Еліші з її театральної групи мимоволі потрапляють до сфери «чужої 
гри» і в її перебігу гинуть на далеких кравонських просторах за різних 
обставин, між якими, вочевидь, немає явного зв’язку, крім спільного факту: 
кожен стає жертвою насильства. Себто герої, які в плині попередніх життєвих 
подій, вочевидь не спричиняли страждання іншим, у дивовижній країнї в 
незагрозливих ситуаціях раптово виявляються об’єктами чиєїсь жорстокості. У 
даній образній ситуації інтертекстуальний потенціал категорії нонсенсу 
активується нарощенням у семантичній потужності рис відмінної від 
жорстокої системи, небезпечнішої та загрозливішої, аномальної системної 
жорстокості, буденної і призвичаєної, яка панує у стосунках між готовими до 
насильства мешканцями країни. 

Однією з інтертекстуально ефективних у Продановичевому романі 
доцільно визнати й образну реалізацію такого відомого варінту силогізму, як 
інтелектуальна інверсія. Її значення забарвлюється алюзією до вподобаної 
Г.К. Честертоном Керроллової моделі реалізації даної категорії і, відповідно, 
зумовленої нею можливості побачити перевернутим логічний світ звичайних 
явищ і речей, де у зворотній перспективі на першому плані опиняється їхня 
неприхована тепер сутність [Честертон 1982 І: 7], здебільшого – негативно 
конотована. Так, наприклад, відбувається в епізоді зі шматочками гриба, 
здатного змінювати розміри Аліси [Керролл 2015: 58–59], або у відомій 
ситуації «навпаки», розіграній заміною «ролей» і функцій між малим 
Раченям, який завзято виховував свого батька, переконаного, ніби «ніколи не 
слід виходити з себе», роздратованим зауваженням: «Прикуси-но язика, 
старий… Ти сам навіть устрицю з себе виведеш» [Ibid.: 43]. Щоправда, в 
сербському романі подібна модель, де для досягнення логічної «норми» 
потрібно «прочитати» ситуацію навпаки, здебільшого наповнюється змістом, 
заснованим, на відміну від діалектики реалій художньої дійсності, саме на 
рецепції канону людяності та етики відносин. Показова наразі в сюжетній 
долі Еліші ситуація, де її вчить підходу до справ, корисних для людей, 
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керівник організованої злочинності Невроз, переконанням, ніби зубожілим 
людям легко нести благо через їхню нерозбірливість [Рrodanović 2003: 109].   

І чи не найпомітніше осереддя аналогічної міжтекстової маркованості в 
сербському романі концентрується в образності топонімів незвичайної країни 
«Святих коропів». На своєрідності цієї поетики зауважує в коментарях до 
роману і сам М. Проданович. Із його слів стає відомо, що назви, які звучать 
екзотично, є насправді анаграмами англійських слів [Розмова… 2008: 91]. 
Аналогія даному рішенню помітна й у ситуаціях Керроллового твору, 
оздоблених проявами гри зі словами, а також гри словами та їхніми 
денотатами, що, наприклад, фізиками вважається творчим уподобанням 
ексцентричного англійця [Данилов 1991]. Плідність даної алюзії, безперечно, 
оприявнюється передусім у мотивуванні нею в просторі сербського роману 
вивільнення семантики певних лексем їхнім прочитанням за типовим для 
анаграми інверсійним принципом. Відповідно до авторового анонсу, в 
образності твору передбачаються прояви даної властивості. Наразі 
вирізняється низка ономастичних одиниць, позначених таким потенціалом. 
Риси анаграми вочевидь закладені в імені директора агенції, відповідальної за 
перевезення Елішіного гурту – пана на ім’я Орез108 [Рrodanović 2003: 197], де 
прочитується слово «зеро», відоме у значеннях «нуль» або «ніщо», 
адекватних для сенсу симулякра. Крім того, назва міста «Ноісуллі»109 
[Ibid.: 23], до якого мав прибути гурт, очолений Елішею Стормс, прочитана у 
зворотньому напрямі перетворюється на «іллусіон», себто, наближає 
семантику до поняття ілюзії в тому його смисловому наповненні, яким 
передбачається відмінне від позначення несправжньості, переконливе 
наголошування «нереальності», спричиненої розривом логічних зв’язків. 
Парадигму топонімів у дійсності роману розширюють і назви гірських 
масивів, симетрично розташованих уздовж кордонів Кравонії – біля 
північного, під назвою «Рор-рох»110 і ближчого до півдня, названого «Рор-
рет»111 [Ibid.: 64]. Ефективністю та правомірністю принципу зворотного 
прочитання уможливлюється виокремлення і постулювання з-поміж ознак 
смислової сфери Кравонії понять із промовистою змістовністю. Зокрема, 
«хоррор» у перекладі означає жахіття, й інтернаціоналізм «террор» має 
загальновідомий ареал перекладу. Даний принцип зберігає ефективність і в 
тлумаченні назви кравонської столиці, явленої в оригіналі як «Екаф»112 
[Ibid.: 61], а отже й перетвореної на «фейк», себто в перекладі з англійської – 
на підробку, фальшивку, або ж найменування населеного пункту 
«Елбаресім»113 [Ibid.: 116], обертається з транслітерацією на лексему 

                                                           
108 «Orez». 
109 «Noisulli». 
110 «Ror-roh». 
111 «Ror-ret». 
112 «Ekaf». 
113 «Elbaresim». 
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«місерабле», відому в англійській мові у значенні занедбаності, 
знехтуваності. Умовна семантична група, до якої тяжіють конотації лексем-
трансформерів, має очевидний зв’язок із лексиконом злочинного насильства. 

Поряд зі змістовністю даних образних втілень інтелектуальної інверсії, 
у значеннєвій проекції корелята з Керроллового тексту в художньому 
просторі «Еліші…» помітна й семантизація, власне, принципу інверсії. І в 
аспекті міжтекстовості кожен анаграмний топонім набуває реального 
змісту і сенсу лише в інверсійній позиції. Даним позиційним зсувом 
зрушується філіація значення, з якою стає очевидним, що в художній 
реальності із такою топонімікою істина виводиться в пряму залежність 
від порушення прямої логіки і природного порядку. Відтак, дана теза 
легітимізується з-поміж норм дійсності Кравонії. 

Між тим, і обіграна в Керролловій казці категорія абсурду також 
потрапляє до діапазону алюзії в адресованому до нього романі 
М. Продановича. З-поміж образних рішень прототексту, суттєвих для 
осмислення цієї категорії, привертає увагу схема, де Л. Керролл, наприклад, 
подібно до популярного в англійському фольклорі прийому «відчуження» 
[Честертон 1982 ІІ: 301], роз’єднує нерозривне і частина тіла відділяється та 
здобуває самостійне існування. «Прощавате, мої ніжки!» – говорить Аліса, 
коли вони зовсім зникають із поля зору після її чергового чарівного 
збільшення. Дівчинка починає уявляти собі їхні «самостійні» будні, коли вони 
не схочуть іти, куди треба, або свята, приміром Різдво, принагідне, аби 
подарувати їм черевики [Керролл 2015: 25]. Близька семантична аналогія 
помітна в розгубленості Королеви й ката, які міркують про спосіб відрубати 
голову Чеширському Коту, коли від нього матеріалізувалася лише голова 
[Ibid.: 107]. Категорія абсурду вважається й очевидною основою епізоду 
судового засідання під час обвинувачення Валета в крадіжці королівських 
пирогів, коли Король наказав присяжним обдумати винуватість персонажа і 
винести йому вирок, але був перерваний Королевою, яка зажадала спочатку 
винести вирок, а в тому винен він, чи ні – розібратися потім [Ibid.: 149]. Крім 
того, змісту поняття абсурду, вочевидь, відповідає сварка Капелюшника й 
Солоного Зайця, адже вони пам’ятають обставини, за яких виник прикрий для 
них конфлікт, але забули причину й предмет суперечки [Ibid.: 89–90]. У 
зв’язку з даними образними ситуаціями керроллознавці увиразнюють 
письменників нюанс значення категорії абсурду. Підсумований 
Ю. Владимировою аналіз (зокрема, й зазначеної) поетики англійського митця 
в контексті математичних постулатів, мотивував дослідницю до увиразнення 
специфічних, суто Керролових вимірів змісту поняття абсурду – відверто 
привілейованого для автора взаємозв’язку між різними образами, де певні 
складники їхніх особливостей при зіставленні (на відміну від подібності чи 
однотипності) виявляються або несумісними, або протиставними 
[Владимирова 2011]. Очевидну кореляцію в художній реальності «Еліші…» 
належить розпізнати в опорному для втілення категорії абсурду, образному 
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матеріалі підтримуваної народом Кравонії понад тисячу років братовбивчої 
війни, розв’язаної через суперечку з приводу того – хто відданіший вірянин 
[Рrodanović 2003: 51]. Із даним епізодом резонує і семантика фрагмента 
Продановичевого роману, зосереджений на загибелі одного з учасників 
Елішіної акторської групи – Маноло. Після викрадення у Кравонії він 
випадково потрапив до групи аніматорів нічного клубу і своєю артистичністю 
настільки вразив кількох заможних місцевих відвідувачів, що вони, аби не 
втрачати постійної дотичності до нього – поспішили поділити його між 
собою, взявши кожен по шматку розтятого тіла [Ibid.: 132]. Вивільненими в 
даному перегуку значеннями, за якими фактором абсурду, пов’язаного з 
порушенням логічних зв’язків, стає не лише логічне, а й етичне свавілля, 
позначається в образному дискурсі «Еліші…» такий смисловий зріз, де 
трагічні наслідки заміщення моральних цінностей їхньою формальною 
подобою в інстинктивному прагненні вижити або нажитися підсумовуються 
виваженням насильства, доведеного до абсурду. Вирізнена домінанта за такої 
інтенсивності та гри орієнтира перспективи перетворюється з міри на якість, 
трансформувавши, таким чином, на остаточному смислоутворювальному 
етапі свій смисловий об’єкт в абсурдне насильство, що в заданих сюжетних 
обставинах роману дорівнює одній із якостей простору змальованої Кравонії. 

Не позбавлений міжтекстової ефективності й образний момент «Еліші…», 
пов’язаний із деталізуванням кола ділових інтересів величної промислової 
імперії Кравонії – корпорації ЕЦІЛАМ. Вона, поряд із іншим, наполегливо 
впроваджувала на теренах Кравонії, «лише частина якої послуговувалася 
благами електрифікації і ще менша частина мала доступ до постійного 
телефонного зв’язку»114 [Ibid.: 92], абсолютно несподівані наразі надсучасні 
напрями – мобільну телефонію та інтернет. З-поміж смислових переваг даної 
ситуації варто відзначити передусім поєднання непоєднуваного, відомого в 
дефінітивному статусі прояву нонсенсу, що набуває особливої ваги в перегуку з 
прототекстом. Змістовністю маркера наразі обумовлюється алюзія, спрямована 
до кількох компонентів образного простору Керроллового твору. Значення, 
генеровані цією змістовністю, власне, й увиразнюються при суміщенні з 
корелятами даного прототексту. У ньому ж активними образними 
індикаторами, пов’язаними з даною категорією, вважаються показові 
властивості реалій Країни Чудес. Наприклад, смак чарівного напою, здатного 
змінювати зріст Аліси, був схожий «водночас… й на вишневий пиріг, і на крем, 
і на ананас, і на смаженого індика, й на цукерки, й на гарячі грінки на маслі» 
[Керролл 2015: 22]. Подібний збіг несумісних рис, напевно, притаманний і 
Чеширському Коту. Йому вдавалося дивовижно – поступово частинами поволі 
щезати: першим – кінчик хвоста, а останньою – посмішка, «вона з хвилину ще 
виднішала в повітрі, коли сам Кіт уже зник» [Ibid.: 74], а, власне, сутність 

                                                           
114 «samo deo zemlje mogao da koristi blagodati električne energije, a još manji je imao pristup 
fiksnoj telefoniji». 
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поняття поступового зникнення, вочевидь, уже поєднує в собі непоєднуване. У 
продукованому даними фрагментами значеннєвому діапазоні сильна позиція 
традиційно припадає на тотальну, абсолютну відсутність у поєднанні 
непоєднуваного жодного сенсу, що, зрештою, і транслюється в інтертекстемі-
відповіднику. Між тим, моделюванням смислового ядра, суголосно епізоду 
осучаснення Кравонії, відзначається ще декілька інтертекстуально пов’язаних із 
«Алісою…» образних інстанцій Продановичевого роману, розбудованих на 
різному (але, щоправда, дотичному) художньому матеріалі. Подібно до 
дружелюбного для Аліси Чеширського кота, поступово «тане», «розчиняється» 
в надрах кравонського життя «організм» гурту «Бабалума»: в різний час у 
Кравонії Еліша трагічно втрачає всіх його учасників. До того ж, в іншій ситуації 
обов’язковий для поліцейських захист порядку поєднується з неприпустимим 
жорстоким цинізмом, із яким у Продановичевому романі працівники 
кравонського відділку зламують валізи арештованої Еліші та її колеги Спаркса 
й крізь металвеі решітки, майже до ранку вони «могли спостерігати принизливу 
показуху: поліцейські, з голосними коментарями й насмішками <…> витягали 
по черзі речі, описували й обліковували, зіжмакували їх і жбурляли з рук у 
руки»115 [Рrodanović 2003: 74]. Із кооптуванням сформованого у прототексті 
наголошеного значення поняття «поєднння непоєднуваного», у виокремленому 
комплексі зображально-виражальних форм Продановичевого роману стає 
помітним варіювання мотиву насильства над особистістю й жорстокості з 
увиразненням їхньої неймовірної нісенітності, коли в них стверджується така 
позбавленість будь-якого сенсу, за якої вони набувають статусу абсолюту і, з 
даної позиції, спрямовують смислову лінію до тотальної втрати морально-
етичних цінностей, що стає нормою буття у Кравонії. 

Риси алюзії видаються переконливими в образному матеріалі «Еліші…», 
пов’язаному з кількома персонажами, близькими за втіленим ними 
світоглядом. Один із них – кравонський магнат Мілтон Невроз, який очолює 
місцеву злочинність, покриває вбивства та мародерство й одночасно має 
намір фінансувати регіональний симпозіум, присвячений проблемі боротьби 
проти торгівлі людьми та людськими органами [Ibid.: 89]. Він викликає 
японського психіатра аби позбутися нервового розладу в свого собаки 
[Ibid.: 90] й, водночас, вважає зумовленим і належним тотальний духовний 
занепад своїх співгромадян [Ibid.: 98]. Невроз пропонує відкрити для 
населення школу танців і запросити вчителювати найкращих світових 
фахівців – «гроші не будуть проблемою»116 [Ibid.: 99], проте не знаходить 
коштів для допомоги в подоланні загального знедолення, зубожіння цього ж 
населення, яке живе, здебільшого, на сміттєзвалищах [Ibid.: 117] й робить хліб 

                                                           
115 «Kroz metalne rešetke, skoro do jutra, Eliša i Sparki mogli su da posmatraju ponižavajući igrokaz: 
policajci su, glasno komentarišući i uz povremeni smeh, <...> vadili jednu po jednu stvar, popisivali i 
zapisivali, gužvali i premetali po rukama odevne predmete». 
116 «Novac neće biti problem». 
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із ялинкових шишок [Ibid.: 123]. Багато хто не вміє писати [Ibid.: 125] і ті, хто 
має мало, вбивають тих, хто має ще менше [Ibid.: 123]. Цим зголоднілим 
людям, «яким бракувало буквально всього»117 [Ibid.: 109], Невроз імпортує 
товари, але замість продуктів, ліків і речей першої необхідності ділок завозить 
на продаж дорогі парфуми [Ibid.: 92]. Упізнаваним наразі значенням 
доброчинних намірів, позбавлених добра, декларується очевидне протиріччя 
між рисами особистості, де заперечується кожна з них. Аналогії цій смисловій 
своєрідності спостерігаються й в образі священика без святого в душі – 
церковного служителя Аймоджена. Аби підтримати й розрадити Елішу та її 
доти вцілілого колегу Спаркса, він влаштовує їм екскурсію, але, замість 
перегляду місцевих святинь, він показує гостям місцеві злачні місця – 
ресторани та стрип-клуби [Ibid.: 124–128], закликає до релігійної слухняності, 
проте виправдовує розбещеність і визнає природними прояви розпусти 
[Ibid.: 130–132]. Суголосним промовистим фактом уявлюваного буття 
доцільно визнати й втілення благодійних намірів розвинених країн світу, які 
наповнюють сигаретами й компакт-дисками вантажі гуманітарної допомоги 
для Кравонії [Ibid.: 118] – країни, що після років регресу «і досі поплутана 
багатьма забобонами, психологічними і креативними обмеженнями, 
зумовленими тоталітарною системою»118 [Ibid.: 18], донедавна була 
невідомою, а віднедавна, на жаль, прославилась як згарище брутальної 
громадянської війни [Ibid.: 24], перетворена давніми суспільними кланами на 
осередок нелегального експорту тютюнових виробів і «міцної трави»119 
[Ibid.: 51–52], де не було їжі, але звідкись надходили бомби, міномети й 
калаші [Ibid.: 123]. У цьому матеріалі увиразнюються образні ознаки 
актуалізації змісту поняття парадоксу, чиє постулювання сприяє і визнанню 
передбаченого ним значення [Літературознавчий 1997: 534], адекватного 
вимірам прототексту. За критерієм категоріально-змістової близькості, 
виправданим, очевидним спільним корелятом даних семантично споріднених 
маркерів у Керролловому прототексті стає програмна для казки 
формосмислова модель, сконструйована, зізнанням Аліси, ніби вона 
«бачила… котів без усмішок, але – усмішку без кота!.. ще ніколи не 
траплялося» [Керролл 2015: 81]. Значення саме цієї образності, на думку 
Ю. Владимирової, ґрунтується на існуванні певних реалій в окремій 
сукупності, де стає помітною неодмінна відсутність тих із їхнього числа, які 
вважаються обов’язковими. А звідси й походить протиріччя, підсумоване 
дослідницею категорією Керроллового парадоксу [Владимирова 2011]. 
Відтак, у потенціалі симбіотично побудованої назви цією алюзією на рівні 
категоріального діапазону, оприявленого в художньому просторі 

                                                           
117 «Ljudi su bili željni svega». 
118«još uvek sputana mnogim predrasudama, mnogim nasleđenim psihološkim i kreativnim 
ograničenjima poteklim u jednom totalitarnom sistemu». 
119 «jake trave». 
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Продановичевої незвичайної країни, в ньому деталізується значення 
контрастного протиріччя не між тим, що існує, а між наявним і відсутнім, 
насамперед між потребами зубожілих людей і реальністю тієї невідповідної їм 
допомоги, яку пропонують, назвавши добрими намірами. Таким чином, 
унаочнюється семантичний зріз, на якому байдужість можновладців до 
соціальних вад доволі парадоксально може не лише виглядати аморальною, а й 
зумовити нівелювання духовності, етичних орієнтирів і, зрештою, призвести до 
втрати людяності, а отже, виявитися злочинною, оскільки спричиняє проблемне 
зростання цих вад і, відповідно, збільшення масштабів трагізму їхніх наслідків у 
суспільстві, спотворення ними дійсності. У даному аспекті світ без морально-
етичних констант стає тотожним логічному парадоксу, який, при суміщенні 
з реаліями художньої дійсності «Еліші…», конкретизується в очевидну логіку 
безумства і в цьому смисловому вимірі постулюється в реальності роману. 

Прогностичні ознаки міжтекстовості спостерігаються й в образному 
матеріалі роману М. Продановича, підпорядкованому увиразненню в постаті 
того ж можновладного кравонця Мілтона Невроза специфічної властивості 
його натури. Вона проявляється в контрарній зміні дружньої налаштованості, 
яка поступово витісняється й знаходить завершення в емоціях, позбавлених 
жодного натяку на милосердя. Стає промовистим епізод, де персонаж 
запопадливо прагне врятувати зниклих членів Елішіної групи, проте не 
зупиняє своїх підлеглих, коли вони вбивають акторів і мародерствують, 
використавши частину викраденої техніки у фінансованому ним же нічному 
клубі «Аризона» [Рrodanović 2003: 128]. Невроз заявляє про готовність 
посприяти Спарксу в пошуках викрадених колег, проте без вагань знищує 
юнака, підлаштовує йому інсценування замаху на власне життя та вбиває ніби 
задля самооборони, коли Спаркс помічає з-поміж клубної техніки викрадену 
разом із колегами освітлювальну апаратуру їхньої групи. Ідеться й про 
невідповідність наполегливості персонажа у виборюванні близькості з 
Елішею і рішучості його наказу вбити акторку, коли вона закидає йому 
потурання в «злочинному» [Ibid.: 138–139] насильстві над її колегами. Крім 
того, показовою контрарною трансформацією визначається й образна 
інстанція, де акумулювалася риса історії Кравонії, в якій «майже всі теперішні 
священики за радянських часів були партійними секретарями, комісарами, 
або, принаймні, поліцейськими інформаторами»120, за визначенням, 
відданими ідеї атеїзму [Ibid.: 125]. Посутня наразі й історія храму місцевого 
монастиря Гермії, заснованого на вшануванні святості коропів, де в часи 
комуністичного режиму розташували рибокомбінат «Третя п’ятирічка», 
внаслідок чого коропи постраждали настільки, що згодом їх довелося 
відроджувати [Ibid.: 158]. А проглядається й доля настоятеля Храму, який 
перед релігійним служінням працював над виробництвом зброї масового 

                                                           
120 «današnji sveštenici koji su, manje ili više svi, u sovjetskom periodu bili partijski sekretari, 
komesari ili barem doušnici policije». 
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знищення – був одним із «бігунів у відомій гонці озброєнь»121 [Ibid.: 162]. 
Ефективне узагальнення даних семантично однорідних фрагментів варто 
розпізнати в озвученій М. Продановичем тезі про «перехід з однієї крайності в 
іншу»122 [Ibid.: 98], суголосного ексцентричності й спотвореності певних 
особистостей, або співприсутності в реаліях контрастних рис, що, за 
визначеням [Літературознавчий 1997: 173], притаманне гротеску. А отже, в 
романі формується континуум гротесковості, декларованої в його 
симбіотичній назві. Із пропонованим смисловим диференціюванням в 
образних моментах «Еліші…» оприявнюються переконливі риси алюзії, 
спрямованої до образної реалізації даної категорії у Керролловій казці. Для 
неї гротеск вважається програмним і, за Ю. Владимировою, виражається у 
співвідношенні між нескладовими особливостями, кожна з яких відповідає 
наявності або відсутності у явища певної якості [Владимирова 2011]. У 
художній дійсності Країни Чудес гротесковий комплекс стосується передусім 
образу картярської Королеви, яка не лише неспинно прагне відрубати комусь 
голову [Керролл 2015, 99–101], а й намагається покарати помилуваного 
Королем Капелюшника, що трапилося під час суду: 

«– Забирайся, – відказав Король… 
  – А дорогою зніміть-таки йому голову! – гукнула до приставів Королева» 

[Ibid.: 124]. 
За спогадами М. Гарднера, Л. Керролл розгорнув зміст поняття 

гротесковості завдяки ускладненню виразності [Гарднер 1991], що, 
реалізувалося насамперед у побудові значеннєвого плану образу Королеви на 
визнанні в ній втілення гротеску невпинної, безглуздої люті й неперебутного, 
нестямного насильства [Кэрролл 1982: 89–90], переконливих саме в цьому 
образному моменті. Екстрапольовані у творі М. Продановича значеннєві 
домінанти категорії гротеску, розвинені з образним втіленням у матеріалі 
прототексту, розукрупнюють в образі Невроза гіпотетичний ареал злиття 
реальних та ірреальних негативних рис, узагальнений значенням тієї 
амальгами користолюбства й нечуйності, якою в поведінці інших (і особливо 
– знедолених) людей провокується відверта ницість. Ці риси виявляються 
симптомом витіснення в свідомості персонажа етичних переконань і 
стверджують означену в зв’язку з ним семантику безумної «машини зла» 
[Рrodanović 2003: 137], яка, між тим, не лише продукує, а й примножує його. 
Із кооптуванням до Продановичевого роману, даний аспект художнього 
формату категорії гротесковості робить рельєфнішими не лише скеровування 
даним персонажем мотиву безмежного, всюдисущого насильства, а й 
конотацію уособлення ним джерела цього мотиву.            

Крім того, інтертекстуально виважена парадигма, орієнтована на 
прототекст Л. Керролла, підтримується й тими фактами уявлюваного буття 
«Еліші…», які засвідчують взаємодію низки ситуацій, об’єднаних однаковою 

                                                           
121 «trkači u onoj čuvenoj trci u naoružanju». 
122 «iz jedne krajnosti prešlo u drugu». 
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значеннєвою рисою. До їхнього діапазону слід залучити ті, в яких 
доброчинний крок, традиційно пов’язаний із відповідним проявом вдячності, 
втрачає цей зв’язок, залишившись приреченим на цинічну відповідь, або 
миролюбний іззовні настрій комбінується зі згубними замахами, а добрі 
наміри – з деструктивними діями. Дана смислова особливість притаманна 
спілкуванню Еліші та Мілтона Невроза, якому пристрасть до героїні не 
завадила побити її і скинути зі скелі у прірву [Ibid.: 138–139]. Крім того, навіть 
у романтичній оповіді Невроза неочікувано з’являються брутальні подробиці 
або деталі насильства, подібно до вершини його ностальгічної згадки про дім 
його предків, де, близьке й «відоме з оповідей кожне каміння, кожна 
таємниця, кожен проламаний череп…»123 [Ibid.: 108]. Типізація цих 
маркованих деталей втіленого героєм образу мотивує до узагальнення з 
наголошенням у зображенні комплексу Неврозової корпорації – небаченої 
розкоші посеред зубожілої країни [Ibid.: 94–96], «яка десятиліттями знемагала 
в путах комуністичної диктатури і мала нещастя, одразу після звільнення від 
цих кайданів, перейти до жорстокої <…> війни»124 [Ibid.: 18], де не виходять 
газети й, переважно, не працюють школи [Ibid.: 125]. Спільну значеннєву 
домінанту наразі продукує порушення логіки відношень у частині 
передбачуваного в силогістиці стосовно будь-яких якостей – співіснування 
протилежностей. Згідно з даним принципом, кожна розглянута особливість 
разом зі своєю протилежністю має бути представлена хоча б одним явищем 
[Владимирова 2011]. У творі Л. Керролла кореспондента даної художньої 
моделі можна розпізнати, скажімо, в образному матеріалі, сфокусованому на 
прагненні Аліси певним чином адаптувати свою здатність [Керролл 2015: 23]: 
зрости аби дістати ключ від замкнених мініатюрних дверцят до прекрасного 
саду й, водночас, залишитися крихітною, аби потім уміститися в ті самі 
дверцята. Беззаперечної підтримки наразі потребує позиція тих 
керроллознавців, які значення даного образного фрагмента пов’язують, на 
відміну від, власне, факту такого співіснування, насамперед, із його типом. А 
його, скажімо, фізики визначають суголосно взаємодії опозиційних структур 
із афоризму, накресленого Нільсом Бором під час його публічної лекції в 
одному з університетів Європи: протилежності не виключають, а доповнюють 
одна одну у визначенні істини [Данилов 1991]. А в продовженні заданого 
таким чином логічного алгоритму й те, що оприявнюється у контрасті 
доповнення протилежностей, можна вважати правдивим. Таку 
доповнюваність убачають у здоровому глузді Аліси, в її поміркованості в 
абсолютно перевернутому світі, що в комплексі робить казку, як відмічає 
Уолтер Де Ла Мар, напрочуд врівноваженою і закономірною [Мар 1991]. 
Прирощений алюзією значеннєвий нюанс даної опорної категорії прототексту 
сягає організаційних принципів Продановичевого роману й на цьому рівні він 

                                                           
123 «čiji si svaki kamen znao, iz priče, svaku tajnu, svaki polomljen crep... ». 
124 «koja je decenijama čamila u lancima komunističke diktature i koja je, eto, imala nesreću da 
odmah nakon raskidanja tih okova sklizne u brutalni <…> rat». 
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декларує правомірність і достовірність співіснування полярних конотацій, 
подекуди притаманного явищам художньої дійсності. На завершальному етапі 
смислогенезу в сильній позиції опиняється проголошення потреби балансу в 
нерозривному цілому такого співіснування, що у взаємодії з рештою 
образного матеріалу сприяє появі в ньому семантики амбівалентності, 
здатної за умови неконтрольованості, ставати внутрішнім джерелом 
антигуманного свавілля. Дана інтонація видається визначальною для 
змістовності смислових партій, розписаних М. Продановичем для життєвих 
перипетій на кравонській землі.         

Знаковою стає й інша аналогія Продановичевого роману з казкою 
Л. Керролла на категоріальному рівні. Інтертекстуальний сигнал наразі 
формується в комбінації індикаторів, сконцентрованих у формосмисловому 
полі головної героїні. Масштабніший із-поміж них організується низкою 
сутнісних динамічних метаморфоз в образі Еліші й передусім у її поведінкових 
реакціях, справедливо визнаних проявом натури та настроїв. У сюжетній 
хронології чергується полярність її рішень і вчинків. Вона проявляє чуйність до 
свого колеги Спаркса спробами підбадьорити його під час безпідставного 
уневільнення в кравонському поліцейському відділку [Рrodanović 2003: 73]. 
Однак, одразу потому, після звістки про загибель декількох із її викрадених 
колег-акторів, героїня навіть мимохідь не згадує про них, захопена 
несподіваною близькістю з Неврозом [Ibid.: 129]. Завжди відповідальна в роботі 
й уважна до колег, Еліша потрапляє під вплив Неврозового маніпулювання її 
емоціями і не лише нехтує попередженнями Спаркса про підступність багатія, а 
й дозволяє собі бути несправедливою стосовно свого давнього товариша, 
заміщує спротив гіркій правді її запереченням, поданим у безпідставній 
агресивності стосовно колеги. Неочікувана зміна героїні підсумовується ним у 
різко негативній конотації докорів: «–Ти монстр, Елішо <…> монстр… Наші 
друзі <…> ми навіть не знаємо, де вони поховані… А ти вже кинулась у ліжко 
до цього… Навіть не знаю, як його назвати…»125 [Ibid.: 129]. Натомість, 
вона залишається в змозі схаменутися й, окрім того, невдовзі, після замаху 
на її життя та чудесного порятунку, знов проявляє чуйність – намагається 
підтримати випадково побачену нею в стінах монастиря Гермії вцілілу 
колежанку Мізі, запропонувавши їй варіант втечі й гідно прийнявши її 
відмову [Ibid.: 172]. Помітний також і біль Еліші від очевидного безсилля у 
спробах їй допомогти. Дане художнє рішення варто розцінити як втілення 
категорії порушення рівноваги. 

Логічним адресатом алюзії, зрушеної цими образними інстанціями, стає 
динамізм, властивий образу Керроллової Аліси, щоправда, в даному випадку 
вагомо відрізняється сутність і структурно-композиційна організація власне 
трансформацій в її образі. Їхня виразність наочніша та буквальніша, оскільки 
Аліса періодично набуває здатності змінюватися в розмірах і в пропорціях 

                                                           
125 «– Ti si monstrum, Eliša, <…> monstrum… Naši prijatelji <…> ne znamo ni gde su sahranjeni… 
a ti si se bacila u krevet onom robotu… onom… ne znam kako da ga nazovem…». 
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тіла: «складається, наче підзорна труба» [Керролл 2015: 22], збільшується, 
зменшується, в героїні то неймовірно подовжуються ноги [Ibid.: 25], а то й 
шия [Ibid.: 64] – варто тільки «щось з’їсти або випити» [Ibid.: 47]. За 
підсумком І. Галінської, у змістовності категорії порушення рівноваги, 
ситуативно скоригованій даною образною інстанцією, керроллознавці 
визнають пріоритет смислової лінії, пов’язаної з організаційними для 
Керроллового твору дисбалансом, диспропорцією, себто, з порушенням 
відповідності між індивідуальним людським єством (а, подекуди й 
переважно розумом) – з одного боку, та навколишнім світом – з іншого 
[Галинская 1991]. Ізоморфізмом співставлених конфігурацій легітимізується 
кооптування змісту даної оцінки Керроллової казки до виокремлених 
образних інстанцій із твору М. Продановича. Саме цей зміст сповна 
узгоджується зі смисловою траєкторією, накресленою для цієї категорії 
назвою Продановичевого роману. Водночас значеннєва домінанта на умовах 
своєрідності наповнення простору мандрів Еліші, з інтегруванням до 
художньої матерії твору зазнає суттєвого смислового варіювання. Його 
передумова з’являється в такій зміні співвідношення між параметрами 
реальності та суб’єктивним переживанням, за якої виокремлений дисбаланс 
конкретизується вже з реагуванням на невідповідну всьому її попередньому 
досвіду, постійну небезпеку насильства над особистістю. Вона посилена 
повсюдними знаками її гіпотетичної безмежності, привнесеними оповіддю 
про болісні страждання Мізі, для якої трагічне викрадення виявилося не 
найстрашнішим поневірянням після випробування фізичними знущаннями. Із 
анаболізмом інтертекстуально увиразненого значення категорії порушення 
рівноваги, у романі стає рельєфним моделювання теми кризової нестійкості 
самовизначення героїні, спричиненої відчутим нею порушенням традиційного 
балансу добра і зла, зумовленим переживанням і співпереживанням 
різноманітних проявів насильства, декомпенсованих у реальності її оточення. 
Відтак, у смисловому апогеї наразі опиняється і його бузувірство, і трагічна 
призвичаєність, буденність, де з девальвуванням такого насильства до рівня 
статистики істотно збільшується і масштаб його трагізму.        

У перегуку між прецедентами перетворень кожної з героїнь слід 
розпізнати специфічну для цього перегуку функцію ланки в позначеному ним 
образному ланцюгу подальших міжтекстових корелювань, взаємопов’язаних 
спільною для них нарізною інстанцією процесу смислопородження. У будові 
даної інстанції стає передбачуваним сходження наголошених міжтекстових 
корелювань до єдиного смислового рефлексу, яким є категорія порушення 
рівноваги і його, правомірна для кожної маркованої образної інстанції, роль 
основи подальшого генерування варіювань продукованого смислу дисбалансу 
залежно від взаємодії з локальними образними контекстами. Увиразнений 
алгоритм потрібно вважати означенням системного принципу організації 
виокремленої складеної інтертекстеми, скерованого в єднальній семантиці 
нерівноважності акцентом її обов’язкового компенсування.     
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Наступний маркер алюзії, який гармонійно вписується до зазначеної 
комбінації індикаторів інтертекстуальності, вимальовується у фрагменті роману, 
зосередженому на оприявленні самооцінки Еліші, якій «не потрібно було <…> 
дзеркало, і без нього вона знала, що змінилася»126 [Рrodanović 2003: 214]. 
Актуальний маркований матеріал міститься також і в епіцентрі атрибутивного 
для образу самоусвідомлення героїні, яка визнає: «Після всього, що бачила, я 
більше не знаю, ані хто я, ані чим займаюся»127 [Ibid.: 184]. Аналогічні інстанції 
Керроллового твору спостерігаються спершу в образній ситуації вираження 
міркувань Аліси на початку знайомства з Країною Чудес, коли вона прагне 
згадати: «хто прокинувся цього ранку – я чи не я? Мабуть, уже не зовсім я. А 
коли так, то хто ж я… ?» [Керролл 2015: 28], а також на кульмінаційному етапі її 
спроби потрапити до дивовижного саду, в розмові з Блакитним Хробаком: 

«– Ти… хто така? <…> 
  – Я… я не знаю… хто я… принаймні зараз… Ні, я знаю, ким я 

прокинулася вранці, але ж відтоді я кілька разів мінялася» [Ibid.: 58].  
«…Щохвилини міняюсь – і нічогісінько до ладу не пам’ятаю!» [Ibid.: 61].   
Наразі зона оприявленої інтертекстуальністю семантики дисбалансу 

очевидно розширюється вияскравленим у даній алюзії істотним аспектом 
порушення й внутрішньої рівноваги кожної з героїнь, у перспективі якого, 
зрештою, оприявнюється їхня загальна співмірність.   

Визначальної ваги для ситуативної плідності прототексту набуває ще одне 
його значення, яке помітили знавці літературного методу видатного 
англійського математика у змальованому ним діалозі з Хробаком. За 
підсумком Г. К. Честертона, цей діалог уводить до смислового обігу твору 
погляди Дж.Локка на феномен сталості особистості, чиїм критерієм 
проголошується передусім стійкість пам’яті, коли особистість усвідомлює 
себе як таку, оскільки пам’ятає власне минуле й здатна оживляти в пам’яті 
власний досвід [Честертон 1982 ІІ: 304]. Із транспонуванням до художнього 
простору корелята в романі М. Продановича, смислове варіювання слід 
підсумувати дискретністю самоусвідомлення Еліші. 

У даному сегменті інтертекстуальності набуває виразності й потенціал 
іншого індикатора міжтекстової активності, який вивершується на образному 
ґрунті актуалізації випробування Елішею самої себе. Показова наразі спроба 
героїні виважити коливання власних поглядів порівнянням власних вражень – 
висловлення сучасної Еліші й того, що «відповіла б їй вдумлива Еліша з 
дев’яностих»128 [Рrodanović 2003: 147], коли її умовним опонентом виявляється 
віддалене відстанню років її власне минуле. Достеменний відповідник помітний 
у Керролловій казці в постійних прагненнях Аліси розмовляти [Керролл 
2015: 68] й сперечатись із собою, беручи то один бік, то інший [Ibid.: 49], 
поновлювати свої попередні пізнання [Ibid.: 18], а часом і перевіряти, чи 

                                                           
126 «nije joj bilo potrebno <…> ogledalo, i bez njega je znala da se promenila». 
127 «posle svega što sam videla više ne znam ni ko sam ni čime se bavim». 
128 «odgovarala bi joj zamišljena Eliša iz devedesetih». 
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пам’ятає вона те, що знала [Ibid.: 28], та згадувати дані собі колись поради 
[Ibid.: 23]. Переважними в такій образній ситуації потрібно визнати виразні лінії 
смислових обрисів спроби відновити ушкоджене розуміння власного «я», 
дійсної, відтак, і для Продановичевої героїні. Вона вочевидь наслідує від 
прототекстового аналога конотацію збентеженості від власних міркувань та 
рішень, обумовлених обставинами, що склалися в негостинній для неї Кравонії. 
Щоправда, вони забарвлюються протилежною конотацією, оскільки Еліша 
«зрозуміла, що стала індиферентною, її навіть трохи здивувала власна 
байдужість»129 [Рrodanović 2003: 213]. У фокусному сходженні смислових 
проекцій даних образних моментів, достеменне деталізування в романі 
М. Продановича (пов’язаного із семантикою дисбалансу) мотиву гармонізації 
особистісної сфери традиційно ототожнюваної з прагненням пошуку себе. За 
підтримки гіпотези фізиків [Данилов 1991], на умовах інтертекстуальної 
співвідносності (рівновеликої для обох пов’язаних нею текстів) виокремлену 
наразі смислову конфігурацію слід вважати зовсім не забавою, а, натомість, 
формальною моделлю пошуку, в тому чи іншому сенсі, оптимального рішення в 
умовах і зовнішнього, і внутрішнього конфлікту, де протиборчою стороною 
виступає пресловутий «здоровий глузд».  

Наступним виправданим компонентом міжтекстової композиції видається 
алюзія, чий індикатор вирізняється в тому плані фабули роману, де Еліша у 
спробах ідентифікації себе в новій для неї дійсності почала втрачати змогу 
зрозуміти абсолютно всі події, що відбуваються, і визначальною причиною 
виявилася нестача довкола сталості поціновуваних нею еталонів. Віднайдена 
раптом версія, ніби мірилом кравонського життя вважаються гроші [Рrodanović 
2003: 108], руйнується прикладом нехтування ними заради влади й могутності 
[Ibid.: 103], а згодом усвідомлюється і зрада їхньої прерогативи на користь 
банальної вседозволеності [Ibid.: 95]. Даний фрагмент корелює з епізодами 
«Аліси…», де в прагненні до належних фактичних і навіть умовних еталонних 
позначок задля такого пошуку героїня помічає, що все навколо «геть-чисто 
змінюється» [Керролл 2015: 45], перетворюється на суцільну плинність, 
коловорот всіляких дивовижних подій [Ibid.: 21], які змінюються раптово, різко 
і так неочікувано, ніби весь час трапляється щось дивне, «чудернацьке» 
[Ibid.: 93], відбувається все, чого насправді не буває [Ibid.: 49]. У прагненні 
бодай найменшої переконаності героїня навіть спробувала екзаменувати себе 
читанням вголос добре знаних колись віршів, які нагадували їй себе в радісному 
минулому [Ibid.: 28–29], але слова виявлялися зовсім не ті, й Аліса почала 
плутатися – які ж правильні і бідкатися через величезні розбіжності порівняно з 
тим, що тепер виходить [Ibid.: 61–62]. Не лише адекватною, а й директивною 
для корелята з «Еліші…» наразі видається генерована цим образним матеріалом 
значеннєва схема, розгалужена відсутністю довкола будь-чого усталеного і 
ключовим для варіювання семантики дисбалансу наразі стає значення, яким 
проголошується відсутність у навколишній дійсності жодної опори для 
                                                           
129 «Shvatila je da je postala bezosećajna, čak ju je pomalo začudila i ravnodušnost». 
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підтримання рівноваги особистості. Між тим, у романі М. Продановича 
нагальна і дотичність даного значення до подальшої рефлексії, зрушеної іншою 
інтертекстуально маркованою образною інстанцією, зосередженою на реалізації 
поняття поєднання непоєднуваного. У результаті цієї рефлексії увиразнена в її 
форматі семантика втрати етичних цінностей у комплексі зі смисловим 
ефектом даної алюзії нарощується до оприявлення світу без цінностей взагалі.   

Із консолідацією виокремлених смислових ліній, наснажених і 
варійованих у руслі увиразненої інтертекстуальністю семантики дисбалансу, в 
художньому просторі Продановичевого роману виникає інше смислове 
забарвлення реакцій Еліші, обумовлених нещадним трагізмом навколишніх 
перипетій. Зазвичай, у позатекстовій дійсності адекватними для таких 
обставин виявляються передусім настороженість, а подекуди й озлобленість, 
чиї риси містяться в образі героїні, однак не переважають у ньому. Натомість, 
із комплексною активністю комбінованої алюзії до казки Л. Керролла в цьому 
образі стає можливим вирізнення переваги осмислення Елішею вирішальної 
та неперебутної ролі чуйності, милосердя й гуманності попри весь трагізм 
ситуації, хоча, позитивний контекст перебігу її загалом благополучного 
колишнього повсякдення, здатного сформувати дані орієнтири 
світосприйняття, однак, не спрацював у набутті героїнею такого етичного 
досвіду. Сукупна смислова потужність наразі укладається в обриси, 
відмінного від метаморфози натури, очевидного світоглядного випробування 
ціннісних констант, скерованого переконаннями в етичних привілеях, 
набутих під час жорстких, а іноді й жорстоких перипетій.     

Увиразнене прагнення самоідентифікації героїні сигналізує про потребу 
оновлення ціннісного спектра. Відтак зумовлюється й озвучання мотиву 
істинного вшанування вічних цінностей буття, чию достеменну мотивацію 
належить шукати в продукованій інтертекстуальною композицією очевидній 
спільній семантиці наслідків кризи орієнтирів. 

Доцільно взяти до уваги й правомірну на даному етапі філіації значень, 
можливість врівноваження логіки дихотомічного співвідношення героїні та 
цілої Кравонії, узагальненого означеною в назві роману семантикою 
невідповідності диспозиції Еліші стосовно цієї країни «Святих коропів». 
Висвітленою комбінацією інтертекстуальних індикаторів у значеннєвому ареалі 
образу Еліші наголошується безумовна підтримка нею переваги загальних 
цивілізаційних норм. А саме з даної позиції вона вивершується над тотальною 
дегуманізацією кравонського світу, не вписується у виміри його волюнтаризму, 
зла й насильства, визнаних нормою буття в цій країні. Оприявлена, таким 
чином, винятковість Еліші не лише гармонізує нерівнозначність виокремленого 
протиставлення, а й може вважатися своєрідним камертоном у виваженні 
смислового звучання роману М. Продановича.  

Увиразненою смисловою конфігурацією виправдовується екстраполювання 
на художній простір «Еліші…» й змісту актуалізованих у її прототексті 
очікувань самого Л. Керролла, який передбачав у тлумаченні його творів і, 
передусім «Аліси…» – «радість відкриття помилок… яке бодай певною мірою 
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винагороджуватиме щасливця за витрачений час і турботу» [Кэрролл 1973: 92]. 
Між тим, у романі М. Продановича поняття пошуку помилок тяжіє до 
узгодження з іншим структурним рівнем твору, де герої виступають не 
об’єктами, а суб’єктами, й у смислотворенні цього плану – набуває суттєвої 
семантизації. І, на відміну від (аналогічного практиці англійського твору) 
виявлення помилок Еліші, пов’язаних із обігруванням правильності взаємодії 
різних реалій художньої дійсності, стає очікуваним безпосереднє свідоме 
відшукування помилок самою Елішею, себто, її власних, наголошених у її 
сюжетній долі. А з-поміж них найбільшою хибою, з позиції інтертекстуальних 
вимірів, стає зумовлена впливом обставин ситуативна втрата переконаності в 
приматі моральності, що, насправді, не має виправдання і чия потенційна 
деструктивна небезпека видніється в даному семантичному аспекті.    

Інтертекстуальність актуалізується і в образному наповненні тієї ситуації 
Продановичевого твору, де накреслюється один із опорних фрагментів 
сюжетної експозиції. У її образній лінії вартим виокремлення стає той 
відрізок, якому дорівнює втілення монастиря Гермія – кравонської реалії, що 
просто дивує чудесним зосередженням і поціновуванням доброзичливості 
серед тотального знецінення в країні морально-етичних канонів [Рrodanović 
2003: 103]. Даній образній інстанції вочевидь властива суттєва сприятливість 
для алюзії, орієнтованої на низку повсюдних образних моментів Керроллової 
казки: від балакучого Кролика [Керролл 2015: 46] й пиріжків, здатних 
перетворювати саму Алісу [Ibid.: 23; Ibid.: 53] – до вдалого повернення героїні 
в її щасливе реальне життя [Ibid.: 150], де сукупним смисловим апогеєм 
вважається втілення категорій чудесного та дивовижного. Традиційне 
тлумачення даного образного джерела їхніх значень, сформованого в 
англійському прототексті, поглиблюється класиками керролліани в його 
співвіднесенні з (відмінною за своїми логічними рефлексіями) позицією 
А. Ейнштейна. За його словами, здивування й визнання чудесного може 
відбуватися й тоді, коли сприйняття вступає в конфлікт із усталеним світом 
понять. Водночас у тих випадках, коли такий конфлікт переживається гостро 
й інтенсивно, він, у свою чергу, відчутно впливає на мислення, зворотне 
реагування якого певною мірою зводиться до поміркованого й, почасти, 
недовірливого ставлення до дивовижного [Эйнштейн 1967: 361]. В аспекті 
даної тези намічається організаційний принцип Керроллових образів, 
стосовно яких правомірним вважається дефінітивне вживання категорії чуда. 
У їхньому оформленні стає визначальним кричуще протиріччя заданої для 
них автором стійкої структури та повсякденного досвіду. Із кооптуванням 
даної семантичної конфігурації до маркованої інтертекстеми роману 
М. Продановича в ній консолідується окреме смислове керування образного 
матеріалу. В ньому наближається до етичного підсумовування одна з 
поведінкових ліній Еліші, яка після страждань і дивовижного спасіння в 
Гермії, однак сприймає її неординарність із обережністю й має намір 
залишити її, але все ж прагне через прохання про допомогу з-поза кордонів 
Кравонії спробувати перебороти трагічні непорозуміння й відшукати 
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порятунок для себе й цілісності монастиря. Власне, в даній диспозиції 
селектований і наснажений у прототексті значеннєвий комплекс, пов’язаний 
із даними категоріями, резонує в романі М. Продановича поляризацією 
прагнення героїні до спасіння й добра, попри пережитий біль та страждання, 
коли очевидне уникнення нею душевного згрубіння, збереження довіри до 
людей може повноправно вважатися чудом.    

Загалом же в інтертекстуальній перспективі вирізняється особливе 
нарощування варіювань модусів особистості, в якому із симптоматичним 
увиразненням етапів і станів пошуку ціннісних координат в індивідуальній 
екзистенції уможливлюється не лише постулювання привілейованої для 
М. Продановича етичної шкали, а й неодмінне осмислення її діапазону.   

Індикатор апелювання до Керроллової казки міститься й у тій образній 
інстанції «Еліші…», яку вирізняє конотація дивного збігу. Її епіцентр 
вибудовується в розмові Еліші з її рятівником – офіцером міжнародної 
спостережної місії Джозефом Юсуфом Саміром (або скорочено – Джо), що 
вивіз героїню своєю службовою автівкою за межі згубної Кравонії. Саме в 
дорозі вона дізнається від вояка про історію його колеги, якого зрадила 
подруга – артистка-танцівниця і він дозволив собі перенести вирішальну для 
нього градієнту її поведінки до натури всіх представниць цієї соціальної 
групи, прийнявши переконання, ніби риси непостійності, притаманні натурі 
однієї артистки, відтак властиві й усім іншим танцівницям без винятку. 
Відтоді підробкою документів він почав заманювати до згубної Кравонії по 
черзі різні театральні колективи [Рrodanović 2003: 189–190]. У даній образній 
одиниці оприявнюється смислова організація, ідентична тепер уже 
повноформатному змісту категорії силогізму. Актуальним для філіації значень 
даної інтертекстеми «Еліші…» видається образний момент прототексту, 
облюбований керроллознавцями для ілюстрації чисельних гіпотез. Його 
формосмислове ядро закладене в ситуації зустрічі Аліси з Горлицею під час 
однієї з її чудесних трансформацій, коли непомірно видовжена шия героїні 
спричинила новий казус: із такою шиєю Горлиця, що доглядала за кладкою в 
очікування появи пташенят, прийняла дівчинку за змію і накинулася на неї, 
несамовито б’ючи крильми:   
« – Гадюка! – скрикнула Горлиця <…>  
   – Я ж кажу вам, що я не гадюка. – заперечувала Аліса. – Я … я… 
   – То хто ж ти? – спитала Горлиця <…> 
   – Я… я дівчинка…<…> 
   – Отакої!.. Бачила я на своїм віку дівчаток, та жодна з них не мала отакенної 

шиї <…> Зараз іще скажеш, що ніколи не їла яєчок. 
   – Звичайно, їла <…> але ж дівчатка так само їдять яєчка. Хіба ви не знаєте? 
   – Нізащо не повірю, – відрубала Горлиця. – А коли так, то вони – теж   
гадюки» [Керролл 2015: 66 – 67]. 
Реалії Країни Чудес і поведінка її мешканців дивують героїню і дисонують 

із призвичаєним порядком позатекстової дійсності – саме так трапилося з 
враженнями від спритності Білого Кролика, яку Аліса, побачивши раз [Ibid.: 
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15], надалі припускає в усіх діях цього персонажа, що, по суті, криє помилку 
[Ibid.: 147]. У даних образних інстанціях казки Л. Керролла дослідники 
фіксують прочитання змісту категорії силогізму, для якого, наприклад, 
Ю. Владимирова вважає основоположною кон’юнкцію тих термінів, що 
позначають певні особливості, з якими виражається наявність цих 
особливостей у певного явища і на такій підставі вони вважаються рисою всіх 
компонентів даного класу явищ [Владимирова 2011]. На думку 
Г. К. Честертона, значеннєвий обсяг наразі визначається насамперед 
насмішкою над неетичністю, неморальністю оманливої, фальшивої 
аргументації [Честертон 1982 ІІ: 305]. Увібравши наголошену семантику 
Керроллового прототексту, закладене автором власне значення фрагмента 
«Еліші…» належить поповнити неприйняттям удаваних виправдань 
неетичних дій наснажених конотаційним відтінком, у чиєму спектрі 
оприявнюється – суттєво гостріше за висміювання – викриття небезпеки 
нетипових зв’язків між явищами, за яких відбувається деформація логіки в 
несправедливість, у хибну помилку, здатну спричинити трагедію і виявитися 
джерелом зла. У паратекстуальній проспекції змісту назви роману ця 
значеннєва константа прототексту дозволяє увиразнити в романі 
М. Продановича аспект етичного силогізму, пов’язаного з доцентровим для 
уявної етичної шкали своєрідним застереженням проти хибного 
маніпулювання визнанням етичних норм і їхньою логікою. 

Втілена художньою матерією твору М. Продановича й увиразнена 
значеннєвим нюансом, транспонованим із прототекста англійського 
письменника, смислова конфігурація декларованого назвою «Еліші…» 
поняття порушення логіки спрямовується в романі передусім на причинно-
наслідкові зв’язки художньої реальності, як це, наприклад, за 
спостереженнями фізиків [Данилов 1991], здебільшого й відбувається в 
пригодах «Аліси…». І водночас не лише на ці зв’язки, а й на парадигму 
релігійної етики та співвідносні з нею норми загальнолюдських моральних 
цінностей. Між тим, наведена різноспрямованість інтертекстуально 
наснаженого поняття порушення логіки видається в романі М. Продановича 
не завершальним, а опорним моментом у перебігу образної взаємодії й у 
філіації її значень. Натомість, наступний сутнісний етап семіозису слід 
розпізнати у зрушеному цим поняттям посиленому і виваженому наразі 
подальшому нарощуванні смислу ситуативно суміщеного з ним образного 
втілення саме категорії моралі. Принциповий компонент даної індукції 
проявляється у фокусній алюзії до фрагмента Керроллового твору, в якому 
грою протилежностей ця категорія, навіть попри спроби Аліси визнати її 
сумнівною, позиціонується як повсюдна й невідворотна:    
« – Про що це ти думаєш, любонько? Навіть про бесіду забула! А звідси 
мораль… <…> 
   – А може, тут і нема моралі, – заперечила Аліса. 
   – Що ти, дитинко! – відповіла Герцогиня. – Мораль є всюди, треба тільки 

знайти її!» [Керролл 2015: 110]. 
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Значеннєвий вимір даної образної інстанції кооптується в тексті «Еліші…» 
із програмною і буквальною точністю, яка найчіткіше фокусується в 
завершальному етапі розвитку сюжетної долі балерини групи «Бабалума» на 
ім’я Мізі [Рrodanović 2003: 170-172]. Після насильницьких і принизливих 
поневірянь внаслідок викрадення на Кравонському кордоні, у випадковому 
прихистку в стінах Гермії, в цьому осередку моральності вона знаходить для 
себе духовну опору, а в ній – єдиний найміцніший оплот, і при випадковій 
зустрічі з Елішею героїня відмовляється від її реальної пропозиції врятуватися 
втечею з цієї країни, приймає рішення не залишати монастир, який став 
потрібним їй і де вона знайшла для себе можливість благого діяння. Відтак, в 
організації даного фрагмента, увиразненого інтертекстуально скоригованиим 
смисловим спектром категорії моралі, можна спостерігати додаткове 
наснаження цього спектра як оповідним, так і наказовим способом розбудови 
безпосереднього прагнення моральності, її пошуку й повернення до норм 
моралі в бездуховному, зокрема кравонському середовищі.    

Окрема додаткова алюзія Продановичевого роману формується, знову-
таки, у зв’язку зі змістом образу Владіміра Іпатьєвича Персикова, колишнього 
втікача з неназваної країни радянського табору, який вирішив шукати 
порятунок у стінах відомого йому з дитинства монастиря Гермія і з нагоди 
прийняв сан настоятеля цього єдиного кравонського святилища 
доброчесності. Значуща наразі виражальна конфігурація зосереджена в 
героєвому минулому, у вирі тих його подій, де загартовувався по закінченні 
столичного ВИШу молодий перспективний учений, чиї здібності й завзятість, 
вивершені над монотонністю тоталітарних догм, почали реалізовуватись у 
програмі розроблення біологічної зброї масового знищення – в закритому 
науковому інституті одного засекреченого міста, не позначеного на жодній 
мапі регіону, де все ж таки відбулося відкриття нової субстанції, чию пробу, 
запаяну в ампулу й камуфльовану в дерев’яному натільному хресті Персиков 
забрав із собою в далеку путь емігранта (згодом, саме його в передчутті 
небезпеки знищення Гермії Персиков віддав Еліші, яка випадково потрапила 
до сакральних стін [Ibid.: 161–163]). Дані обриси наближають образний 
матеріал до вирізнення в ньому ознак конфлікту між наукою та етикою. 
Ситуація, позначена відповідним смисловим наповненням, за 
спостереженнями керроллознавців, притаманна й твору про пригоди в Країні 
Чудес. Її формосмисловий ефект розбудовується в берегах діалогу Аліси й 
Чеширського Кота. Він у комплексі озвученої героїнею проблеми пошуку 
напрямку руху обирає для власних міркувань лише один аспект цієї 
проблеми, уникає питання «куди?», натомість деталізує очевидне: потрібно 
лише відносно довго йти і не звертати з дороги [Керролл 2015: 80]. У 
відповіді Кота науковці вважають достеменним точне вираження смислової 
моделі конфлікту між етичними нормами, які передбачають неодмінний 
наполегливий пошук рішення, та науковим світом, що уникає відповідального 
етапу цього пошуку в прагненні перейти на «торовану путь», але коли 
рішення об’єктивно прийняте – прагне всіляко долучитися до нього [Данилов 
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1991]. Натомість, значення даного матеріалу, де Керролл підпорядковує 
діалектичну логіку наукового дослідження – змісту етичних аксіом, 
узагальнюється категорією курйозу, концептуальною для Керроллового твору 
[Вульф]. Із її смисловим посиленням значення, трансльоване з прототексту до 
Продановичевого роману, привносить мотив відповідальності науки, що 
балансує між її первинним покликанням нести людству благо і ситуативними 
викликами небезпеки опинитися на службі злим намірам, виявитися безсилою 
перед вибірковими маніпуляціями, коли наука у службі людству, а отже, й 
гуманістичним цілям – втрачає гуманність, несе зло, здатне без розрізнення 
знищувати все в зоні доступу, без розбору – і кривду, і випадково натраплену 
правду, а, за неминучим трагічним збігом, навіть саму врятовану з 
кравонської пастки Елішу [Рrodanović 2003: 220]. Із позиції міжтекстово 
наснаженої назви Продановичевого роману в даній смисловій конфігурації 
помітна своєрідна версія так званого «нульового форманта» – гіпотетично 
виправдана й очікувана, але незаповнена опція, орієнтована на будь-який 
позитивний компонент у непередбачуваній мірі деструктивності результатів 
такого наукового вибору, чию відсутність слід визнати не лише очевидною, а 
й симптоматично істотною.                

Із даною інтертекстемою «Еліші…» резонує образна конфігурація, 
вочевидь підпорядкована оприявленню іншого пункту системної алюзії 
роману до Керроллової казки. Плідність даної алюзії полягає в компенсуванні 
нею анонсованого назвою і генерованого даною образною конфігурацією, 
суттєвого смислового поля, чиє окреслення пов’язується із силовими лініями 
змісту поняття гри симетрії. У колі керроллознавців вона, відповідно до 
специфіки тексту майстра, визначається здебільшого в широкому сенсі, де 
кожна асиметрична ситуація представляється контрастною, демонстративною 
і доволі мінливою [Карпушина 2015]. Потребує уваги специфіка даної 
інтертекстуально маркованої конфігурації: її компоненти, визначальні для 
ситуативної семантичної потужності цього поняття, виявляються 
зосередженими на моделюванні художнього часу «Еліші…», де актуалізація 
алюзії прослідковується в кількох фазах динаміки цього моделювання.          

Показовою стає виражальність знакового наразі порушення рівномірності 
часового плину, суголосного відмові від лінійного розгляду часу, доволі 
типовій для хроносу [Новейший… 2007: 718] – програмного концепту 
ментально близької М. Продановичу постмодерністської ідеології. Даний вид 
темпоральності в романі митця реалізується в традиційній для літературної 
парадигми оприявлення часу [Літературознавча… 2007 ІІ: 574] розбіжності 
сюжетної і розповідальної часових площин, оформленій відмінністю між 
часовим темпом у різних краях зображеної Кравонії, наприклад, 
повідомленням оповідача, ніби в одній із його областей – Гермії час протікає 
у спосіб, зовсім інший, порівняно з тим, до якого звикли люди поза нею 
[Рrodanović 2003: 173]. До арсеналу аналогій у Керролловому прототексті, 
означених грою симетрії, має бути залучений сюжетний хід підкресленого 
оповідачем швидкого зменшення Аліси під час хазяйнування в будиночку 
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Білого Кролика, коли саме тоді ж, поза його стінами клопотання хазяїв 
навколо видвореного Алісою Ящерки Білля виявилося повільним і 
поміркованим [Керролл 2015: 53–54]. Крім того, довгим, зі слів наратора, був 
час нетривалої за насиченістю сюжетного контексту, паузи в розмові героїні з 
Блакитним Хробаком [Ibid.: 63], і миттєво, за нарацією, промайнула зустріч із 
Грифоном та Риб’ячим Делікатесом, хоча паралельно в сюжетній канві 
вдалося відбути королівський крокет і розпочати суд [Ibid.: 115–134]. Для 
підходу до значення асиметрії в явленні часу стає показовим і даний 
Герцогині Королевою наказ забиратися «і не за мить, а ще швидше!» 
[Ibid.: 113]. Значенням, генерованим цими образними моментами, 
враховується передусім нестабільність художнього часу, обумовлена 
схильністю вимірів та еквівалентів, притаманних йому в дійсності твору, до 
сутнісного варіювання. У перспективі даного значення прототексту вже в 
образному просторі «Еліші…» вдало наголошується вага асиметричного 
часового темпу оприявленої художньої дійсності. Поряд із ним, водночас, 
стає очевиднішою й обумовленість змінності часу цією дійсністю, що не 
меншою мірою наснажує для неї ситуативний зміст категорії часу загалом. 

В обох текстах одна з фаз втілення динаміки темпоральності реалізується 
виокремленням її еталонів з-поміж суб’єктів реальності творів (себто, 
персонажів), на чию активність поширюється орієнтована поняттям асиметрії 
інтертекстуальна маркованість і які, зі свого боку, підтримують плідність її 
потенціалу. Себто, диспропорція, вочевидь, розгортається й у змісті нарізно 
розбудованого – психологічно-суб’єктивного плану часового параметра 
дійсності Продановичевого твору. Цей план належить диференціювати в 
міркуваннях самої Еліші: під час розвитку стосунків із Неврозом, у 
кліматичній оазі героїні здалося, ніби вона переживає мить мальовничого 
заходу сонця [Рrodanović 2003: 105], хоча в сюжетній реальності минуло 
декілька днів [Ibid.: 121], натомість перші ночі в Гермії, куди її, безтямну й 
побиту, принесли рятувати й переховати, важили для неї цілого життя 
[Ibid.: 144]. Таким чином, час для героїні пришвидшується за сприятливих 
обставин і уповільнюється в місцях посилення дискомфорту, проте в обох 
випадках він стає асиметричним стосовно фабульного часу, за визначенням, 
позиціонованого як дійсний. Аналогія притаманна й образному наповненню 
твору Л. Керролла, де неминуче розмежовуються реальний, себто 
астрономічний час системи мір, та індивідуальний, біологічний час Аліси. 
Вона на пропозицію пришвидшити хід часу («От уяви собі: дев’ята година 
ранку, час уроків. А… хвиць! – і стрілки закрутились, і ось тобі пів на другу, 
час обідати» [Керролл 2015: 89]), розважливо визнає, що це чудово було б, але 
ж вона не встигне зголодніти [Ibid.: 89]. Вияскравлену даним епізодом 
змістовність розбіжності між умовно об’єктивним часом і його 
індивідуальним сприйняттям доцільно встановити за ідеєю, розвиненою 
В. Івановим [Иванов 1974], і підтриманою в національній науці, зокрема 
В. Агеєвою [Агеєва 1994], де наголошується сприятливість такого образного 
кроку у вивершенні конструктивності часу над його формально-
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композиційним аспектом у будові твору. Обстоювана дослідниками позиція 
наразі важлива, здебільшого, тим, що дозволяє вивільнити особливий підхід 
до іманентної сфери часу. В ньому нетипові імпровізації з його образним 
планом не виявляються ані дисонансними, ані деструктивними для гармонії 
художньої сфери, натомість, сприятливі в увиразненні її заданої автором 
логіки. Відтак, із активністю Керроллового прототексту вдало 
виокремлюється особлива імпліцитна формосмислова динаміка образу часу. І 
семантичним здобутком міжтекстової актуалізації поняття гри симетрії для 
«Еліші…» уможливлюється верифікація нерівномірної переваги 
суб’єктивного формату художнього часу над його об’єктивними 
властивостями, успадкованими від реального денотата, а отже, переконливіше 
легітимізується посунення й, почасти, подолання у втіленні часу межі його 
реальних закономірностей. 

Водночас, у берегах Керроллового прототексту образний модус часу, 
зосереджений на критерії суб’єктності й, водночас, позначений проявами 
дисбалансу симетрії, вибудовується значно ширше. Цей модус полягає в 
переході суб’єктивного плану сприйняття до суб’єктивізації часу і 
простежується у зв’язку з образною сферою попереднього корелята 
«Еліші…», але поза її межами. Зауважимо на яскравій виразності пригоди 
Капелюшника. У її обговоренні з Алісою персонаж зізнається:    
 « – Якби ти знала Час так само, як я <…> Час не змарнуєш! Він дужий! <…> 

Ти, мабуть, ніколи й не розмовляла з Часом. 
   – Авжеж ні, – відповіла з осторогою Аліса, – але стільки разів відбивала 

його – на уроках музики…  
   – От воно що! Час не любить, коли його б’ють. Ти краще з ним не сварися 

<…> Час посварився з нами… Якраз у березні <…> я співав <…> Королева 
як підскочить, як закричить: «Він лише час марнує» <…> І відтоді, – сумно 
сказав Капелюшник, – Час нас і знати не хоче» [Керролл 2015: 88–90]. 
У філіації значень даного фрагмента художній час набуває інородних для 

себе властивостей, типових для людської істоти: він битий і дужий, може щось 
хотіти або знати, з кимось розмовляти й сваритися, себто, стосовно нього стають 
справедливими і виправданими категорії, природні й прийнятні для людського 
існування. Саме ця модель значеннєвої трансгресії активно й ефективно 
спрацьовує на формосмисловому рівні інтертекстуального виміру «Еліші…». У 
його полі потужна смислова віддача персоніфікації часу дозволяє вияскравити 
мотиваційну основу, на якій вдається розімкнути постульовану Ж. Дельозом для 
категорії часу тріаду «минуле»-«теперішнє»-«майбутнє» [Делез 1998] в 
однорідний простір, де стає цілком очікуваною, а головне – правомірною, поява 
з-поміж вагомих тепер у суб’єктивній асиметрії художнього часу – типових 
людських властивостей, наприклад, здатності призупинятися, й на тому ж 
суб’єктивному рівні все-таки досягти ефекту «розмивання» кордону, наприклад, 
між теперішнім і минулим, із їхнім переходом до спільного плану, де, відтак, 
передбачається і зміна його закономірностей.   
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Сутність варіювання комплексу закономірностей художнього часу в романі 
М. Продановича помітний в іншій фазі моделювання його динаміки, чий зміст, 
вочевидь, так само входить до діапазону інтертекстуальної потужності, 
зосередженої на категорії гри симетрії. Помітне порушення симетрії 
відображається в ситуації художньої дійсності, де Еліша зізнається ніби без 
календаря «втратила відчуття часу»130 [Рrodanović 2003: 187]. У прототексті 
контрастує епізод із аналогічним смисловим навантаженням, адекватним та 
ефективним для алюзійного зв’язку із сербським романом. У Л. Керролла даний 
аспект образу часу вимальовується з посиланням на того ж Капелюшника, на 
чиєму годиннику постійно шоста година і час для нього зупинився [Керролл 
2015: 90]. Дане формальне обігрування часу стає симптоматичним у 
генеруванні значеннєвого пучка, де гра симетрії художнього часу збігається з 
порушенням балансу його закономірностей та з асиметричним розходженням 
критеріїв його визначення. До їхнього арсеналу тепер входять і доступні 
суб’єкту пізнання категорії міри інших явищ, звідки походить і гіпотетичне 
погодження нетипових для художнього часу відношень із іншою образністю 
роману, пов’язаною з категоріями орієнтування. 

Із анаболізмом даної інтертекстуально трансльованої смислової опції 
Керроллового прототексту, стає очевидним логічний імператив 
переспрямування міжтекстової активності, з яким посилюється функція 
іншого індикатора алюзії, здатної принципово деталізувати й уточнити 
матеріал наголошеної поетики Продановичевого роману. Цей індикатор 
міститься в образному просторі далекої країни Кравонії. У її реальності диво 
техніки павільйону імітації океанічного узбережжя, куди потрапила Еліша, 
дозволило їй опанувати ручне керування штучним сонцем і коли вона, 
замилувавшись красою заходу сонця, забула задати опцію часового реле – 
розпечений диск постійно сяяв з однієї позиції, позбавивши героїню 
необхідності й нагоди перейти до іншого заняття [Рrodanović 2003: 119]. 
Актуальним значенням прототекстового корелята конкретизується розуміння, 
ніби  коли час зупиняється, то разом із ним зупиняються й глобальні життєві 
події, що, власне, трапилося з Капелюшником. Йому доводилося безперервно 
й незмінно чаювати, коли його годинник почав постійно показувати шосту 
годину [Керролл 2015: 90]. У виокремленій образній інстанції «Аліси…» 
наголошується компонент смислової конфігурації. Його транслюванням у 
просторі реципієнта систематизується думка, ніби альтернативний інструмент 
хронометрії, синхронізований із часом, нівелює усвідомлення його плинності, 
за якого Еліша, діставши враження зупинки часу – втрачає відчуття 
необхідності зміни дій. Відтак, у перспективі алюзії Продановичів час значно 
перконливіше репрезентується не лише співставним, але й співмірним із 
подієвою канвою. А з огляду на її властивість локалізуватися виважується й 
одночасна опосередкована мотивація актуалізування поняття простору. 
Наразі суттєво, що й для його образного означення стає дієвим критерій 

                                                           
130 «izgubila <…> osećaj vremena». 
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симетрії, постульований функцією інтертекстуально маркованих образів і 
підтриманий іншою алюзією роману. Даний принцип стверджується в 
перегуку епізодів, розбудованих на спробі осягнення простору симетричним 
перепозиціонуванням його програмних понять, помітних у тексті «Еліші…» й 
у його Керролловому прототексті. У відчайдушних спробах втекти зі 
зруйнованої Гермії, позбутися переслідування й врятувати життя, Еліша, 
переконана, ніби «кожен шлях кудись веде»131 [Рrodanović 2003: 180], запитує 
водія зупиненої нею машини, чи може він її підвезти. 
« – Це <…> – залежить від того, куди ви прямували…   
   – Щодалі звідси… Куди-небудь… 
   – Я не їду куди-небудь, я їду в точно визначене місце. 
   – О, мені це підходить. Тільки зупиніть, будь ласка, за кілька кілометрів до 

цього місця»132 [Ibid.: 181].  
У формосмислову співвідносність наразі потрапляє міркування Аліси: 

« – Скажіть, будь ласка, <…> куди мені звідси йти? 
   – Спершу скажи, куди ти хочеш потрапити, – відповів Кіт.  
   – Мені все одно… – почала розгублено Аліса. 
   – Тоді все одно, куди йти… 
   – Аби лиш кудись потрапити… – пояснила Аліса. 
   – Кудись потрапиш-таки» [Керролл 2015: 78–80]. 

Отже, алюзією, похідною від образної конфігурації, що моделює художній 
час, у генерованому цією конфігурацією смисловому полі, пов’язаному зі 
змістом поняття гри симетрії, компенсується посутній чинник консолідації 
даного поля, який полягає в дотичності всіх трансльованих значеннєвих ліній 
до простору Кравонії. Власне, в цьому сполученні набуває переконливості 
логічна директива співвіднесення форм літературного означення часової та 
просторової парадигм «країни Святих коропів». І, зрештою, в даному 
співвіднесенні, в сукупності взаємодії між сюжетними ситуаціями час 
приводиться в залежність від подій і простору.    

Примітний також інший компонент, який на даному рівні реалізації 
міжтекствої взаємодії «Еліші…» виокремлюється в композиції тих переваг, що 
локалізуються із ситуативним смислопородженням, зрушеним категоріями і 
поняттями, наснаженими в інтертекстуальному корелюванні з Керролловим 
прототекстом. У діапазоні цього компонента під семантичним знаком 
інтертекстуально активної категорії гри симетрії вияскравлюються позиції 
зічленовування образу часу із втіленням певних формосмислових рис 
подієвості та простору Кравонії. Між тим, помітна й особливість, вирішальна 
для такої форми взаємодії актуалізованого й увиразненого алюзією художнього 

                                                           
131 «svaki put nekud vodi». 
132 «– Zavisi <…> – Zavisi gde ste pošli… 
– Što dalje odavde... Bilo gde… 
– Ja ne idem bilo gde, idem na tačno određeno mesto. 
– E, pa to bi mi odgovaralo. Ostavite me nekoliko kilometara pre tog mesta». 
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матеріалу. Потребує уваги визнання метаморфоз наголошеного співвідношення, 
де час у своєму художньому втіленні за критерієм власної внутрішньої 
організації набуває імпліцитної асиметрїї на користь іншій відповідності, коли 
він, скерований обставинами, що склалися в художньому полі Кравонії, стає 
симетричним стосовно типових рис її простору. Ця диспозиція засвідчує таку 
кореляцію між явленими у Продановичевому романі феноменами простору та 
часу, якою достеменно підтверджується моделювання автором у художніх 
вимірах Кравонії самостійного просторово-часового комплексу.    

У його координатах набуває визначеності конфігурація художньої 
репрезентації і рецепції часу та ключових ознак простору Кравонії, де 
уможливлюється її додаткова ідентифікація. В образному явленні 
конкретизованого локального простору, пов’язаного із симптоматичною для 
нього категорією часу та значущими для його змісту кризовими переломами у 
долях головних дійових осіб роману, слід виокремити своєрідний варіант 
«повноформатної» розбудови хронотопу, постульованого М. Бахтіним задля 
втілення порогових інтенсивних емоційно-ціннісних рис дійсності [Бахтин 
1975] і рівноцінного наразі віддаленій Кравонії. Із наслідуванням досвіду 
М. Бахтіна, даний хронотоп має сприйматися в сенсі образної системи, здатної 
вивести на так звані терени смислів за умовним «дороговказом», орієнтиром, 
позначеним у втілених нею координатах єдиного художнього світу, наділеного 
власними рисами [Літературознавча… 2007 ІІ: 564]. Наразі в дефінітивних 
координатах хронотопу потрібно вирізнити (адекватні простору Кравонії) 
виміри властивостей і якостей, відповідних його природі 
[Літературознавчий… 1997: 726], чия мета зосереджується на суцільному 
узагальненому емоційному забарвленні художнього феномена. Із цієї позиції 
Кравонія набуває обрисів цілісного й, головне, однорідного художнього 
простору. Себто, активовані міжтекстовим зв’язком місткі й виразні фокусні 
характеристики пов’язаних із нею місць розгортання подій – певних зон 
далекої держави – можуть правомірно екстраполюватися в комплексі на єдине 
ціле всієї країни Святих коропів і зберегти при цьому свою специфіку та 
чіткість. Відтак, прецедент хронотопу варто вважати заданою автором у творі 
доцентровою силою, яка залучає інтертекстуально означені формосмислові 
компоненти до семантичного ядра. Суміщенням в «Еліші…» всіх увиразнених 
в інтертекстемах значеннєвих резервів оприявнюється земля з колоніальною 
долею, неприкметна в історико-політичному просторі держав так званого 
«четвертого світу». Опинившись на маргінесі культурної еволюції з таким 
комплексом негативних рис, Кравонія, почасти й не відповідає дефініції 
країни, здається більшості персонажів майже ефемерною, але відчувається 
доволі матеріальною, аби явити модус квінтесенції масштабного, зумовленого 
й, певною мірою, вимушеного зла підкорювання, заподіяного нестачею 
допомоги в подоланні наслідків колоніальних вікових лихоліть, «війни, що 
здавна була нормальним явищем»133 [Рrodanović 2003: 125], тривалої окупації 

                                                           
133 «da je rat <...> oduvek bio normalno stanje». 
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[Ibid.: 98]. Вони стають достатніми для спричинення небаченого зубожіння й 
такого ступеня моральної деградації, на якому виправдовується насильство та 
страждання і, тим самим, виключається адекватність Кравонії будь-яким 
конфігураціям гуманістичного співіснування з навколишнім світом. Водночас 
до спектра значень потрапляє і смисловий відтінок, у якому контрастує 
суспільство, змушене, поряд із можливостями, відновленими в 
постколоніальному русі, здобути й втрачене або атрофоване поціновування 
гуманності та моралі з-поміж усіх травмованих і девальвованих категорій 
етичних загальнолюдських цінностей. Між тим, формат хронотопу не лише 
оптимізує іманентну значеннєву потужність образності, охопленої його 
змістом: ним суттєво пожвавлюється й функціональність якостей хронотопу – 
всеосяжності й усталеності, в чиїх координатах семантика хронотопу набуває 
матричної стереотипної визначеності.  

Потужність даного вектора активності інтертексту набуває вирішальної 
ваги з уточненням сенсу увиразнення в насиченості Кравонії її відповідності 
хронотопу, що видається принциповим, оскільки світ цієї далекої дивної 
землі стає адресатом і реципієнтом усіх інтенцій головних героїв роману, і 
його семантичне визначення з погляду хронотопу стає симптоматичним для 
втілення форм світобачення. 

Таким чином, із позиції міжтекстовості в художній матерії даного 
Продановичевого роману посилюється ефективність цитати та алюзії, 
позиціонованих у теоретичних берегах дослідження з-поміж форм 
інтертекстуальної активності, що, відтак, зумовлює і їхнє визнання сутнісними 
тактиками формосмислової організації «Еліші…». Жанровий арсенал 
прототекстів набуває суттєвого збагачення у вимірах апелювань до творчості 
Г. Бюхнера, М. Булгакова і Л. Керролла. Їхньою потужністю наснажуються 
складники структури, зокрема внутрішньої форми в досягненні ними 
рафінованості продукування значень, суголосних промовистому комплексу 
понятійно-категоріальних орієнтирів – нонсенсу, парадоксу, силогізму, 
інтелектуальної інверсії, гри симетрії, порушення рівноваги, гротесковості, 
абсурду, курйозу, яким властива й поліфункціональність. На рівні локальної 
значимості власних змістів ними, в доповнення явлених інтермедіальним 
матеріалом визначальних рис протагоністів роману, безумовно, 
вияскравлюються основні модуси втілення ними відповідних образів: 
оприявнюється і фрагментарна позбавленість внутрішньої рівноваги Еліші, й 
утрирувана амбівалентність Мілтона Невроза та інших героїв так званої 
«кравонської» групи, що зумовлює визнання гротесковості цих персонажів і 
логічно сполучується з нею. Між тим, із інтертекстуальним посиленням, дані 
особистісні риси, як, власне, і змістовність визначальних категорій, водночас 
мотивують до вирізнення їхньої активності в подальшому семіозисі, 
зосередженому на образному полі незвичайної країни, з яким, у змалюванні 
цієї країни стає переконливішим деталізування характерологічних рис. Їхнім 
змістом деталізується сутність сигнатур, що, так само, в параметрах природи 
інтертекстуальності скеровуються й до формату синтезування. У їхній 
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композиції на художній мапі сербського роману вимальовується (суголосне 
підсумку Б. Йовича [Јовић 2008] та В. Гвоздена [Гвозден 2008]) образне 
оприявлення хронотопу Кравонії, з яким комплекс здобутків 
інтертекстуальності набуває спільної ваги окремого організаційного, 
смислопороджувального і детермінантного фактора структури роману 
загалом. Водночас, активований значеннєвий вміст корелятів у просторі 
«Еліші…» потрапляє до нетотожного формосмислового контексту сюжетно-
фабульного унаочнення незвичайного світу із відмінним вихідним смисловим 
ядром, де слід типізувати вияв драматизму занепаду людяності в суспільстві, 
що в оцінці самого автора виглядає «посттравматичним» [Рrodanović 2003: 50]. 
А отже, в кінцевому сукупному смисловому співзвуччі з’являється й інше 
наповнення продукованої конотації, відтак, у підсумку, наснаженої болем 
безпорадності у прагненні усунути етичні порушення й вади сумління, 
запобігти трагедії, безглуздям відмови суспільства від боротьби з 
приниженням та його наслідками, де належить розпізнати спільний пучок 
взаємодоповнюваних значень, передбачений для кооптування до суцільної 
конфігурації смислового поля твору. 

Зрештою, для увиразнення в інтертекстуальності спільного значеннєвого 
потенціалу, комплементарного для суцільної інтермедіальної системи роману, 
набуває ваги теза І. Арнольд, за якою цитування геніїв минулого дає змогу 
зівставити сучасний світ із моральними й духовними цінностями їхніх епох 
[Арнольд 2016: 365]. Відтак, у виокремленій завершеній інтертекстуальної 
моделі за участю потенціалів прототекстів на перший план висувається 
семантичний вектор непорушності примату етичних канонів.  

Між тим, уже на рівні інтегрування всього комплексу інтертекстуально 
маркованої образності до наскрізної системи, організованої за інтермедіально 
явленими жанротворчими прикметами оперети, однак не вичерпується 
потужність інтертекстуальності, не припиняється її активність. Саме для 
внутрішньої логіки ситуації комплементарного формосмислового єднання й 
злиття видається істотним фрагмент змісту Керроллового прототексту, 
корелювання з яким стає мотивованим, явним і функціональним для оптимізації 
ідейного наповнення Продановичевого роману. У цьому фрагменті позначається 
вищий рівень метафори, утвореної, на думку дослідників, англійським 
оповіданням. За її сутністю, життя, якщо не дивитися на нього розважливо, 
морально й відповідально, схоже на безглузду постановку, де всі беруть участь у 
безглуздішому фарсі [Гарднер 1991]. Принципова суголосність і адекватність 
стосовно увиразненого змісту роману-реципієнта виправдовує вирізнення в 
цьому перегуку і прецеденту цитування, виконаного на рівні так званої «інклюзії 
мотивів», емпірично наснаженої в образотворчому дискурсі М. Продановича й 
концептуальної для митця [Merenik 2011: 84]. Із функціональністю, власне, 
цитування в даних вимірах структури твору, транспонуванням змісту 
увиразненого мотиву до вертикалі інтертекстуально реалізованого формально-
змістового матеріалу «Еліші…», він виявляється ізоморфним і рівновеликим 
лінії того семантичного шва, в якому можна розпізнати позначення 
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інтертекстуально-інтермедіального єднання, накреслення зони значеннєвого 
суміщення та їхніх спільних смислових акцентів.     

 В оприявлених смислових координатах зміст хронотопу Кравонії стає 
рівновеликим образному матеріалу, в суміщенні з яким вимірами цього 
хронотопу деталізуються знакові риси (неодмінного для театральних 
мізансцен) інтер’єру явлених ключових і кульмінаційних подій «Еліші…», і 
його смислового наснаження у сценографії, окресленій інтермедіальним 
матеріалом твору. У ній оприявлений хронотопом Кравонії варіант 
постколоніальної долі потрапляє до сфери впливу семантики суперечливості, 
промовистої у наголошуванні трагізму цієї долі.     

З огляду на зміст і смисл підзаголовку «Еліші…», набуває знаковості 
настільки масштабне, проникне й осяжне звернення М. Продановичем саме 
до Керроллового оповідання. Визначальним наразі стає статус країни його 
походження. Із цієї позиції у співвідношенні текстів варто вирізнити 
додатковий перегук, оскільки прототекст для «постколоніальної оперети» 
проявляється і в аспекті твору, одного з найпопулярніших (себто, 
привілейованих для читачів) в історії національної літератури, написаного 
виразником ментальності Британії, уславленої авторитетом найдосвіченішого 
колонізатора у світовій історії Нового часу. У разі визнання цього збігу 
невипадковим, до процесу смислопородження «Еліші…» привноситься 
додаткове різноспрямоване функціональне навантаження смислових 
результатів міжтекстової взаємодії з Керролловою «Алісою…»: ці результати 
стають фактами проявів та осмислення сутності проблеми 
(пост)колоніальності «із середини» і, відповідно, посилюють власну 
правомірність та достеменність у вимірах роману загалом.   

Між тим, дотично явленню в романі про Елішу сфери неймовірної країни, 
мотивованої в суто інтертекстуальній розгалуженій системі Керролловим 
прототекстом, розгортається реалізація компактніших детальніших 
компонентів тепер уже іншого – автоінтертекстуального типу міжтекстових 
зв’язків, чий порядок включення відповідає комплементарному принципу, 
основоположному для організації художнього матеріалу твору.  

      
 

6.2.2.3. Субверсійність автоінтертекстуальних зв’язків у смислогенезі 
інтермедіальної системи 

            
  
Суттєвий досвід розбудови та співприсутності в романі образного 

матеріалу з міжтекстовим потенціалом засвідчує актуальний для його 
структури особливий вид міжтекстовості, яким вважається функціональне 
звернення автора до попередніх власних текстів, себто, 
автоінтертекстуальність. Між текстом «Еліші…», виданим 2003 року, і 
(вперше опублікованим за рік до його появи) твором «Сад у Венеції» 
спостерігається не лише хронологічна співвідносність, а й системний зв’язок, 
у сутності якого потрібно розпізнати автоінтертекстуальне відношення з 
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відповідним позиціонуванням «Саду у Венеції» у статусі прототексту в 
даному міжтекстовому форматі твору про пригоди артистки Еліші.             

За сюжетною хронологією, ініціальний і, вочевидь, визначальний сигнал 
автоінтертекстуальності містить звернення в художній дійсності твору до 
далекої країни Зухтенії, чия назва вперше згадується саме в романі «Сад у 
Венеції». Цілісна реалізація даного сигналу вирізняється в дискретному 
індикаторі алюзії, укладеному кількома автоінтертекстуально маркованими 
образними фрагментами, розподіленими по художньому простору роману.        
Домінантна за смисловим навантаженням і, вочевидь, знакова комбінація 
одного з фрагментів, показових для цього посилання, розбудовується 
позиційно початковою ситуацією, де з’ясовуються переваги роботи 
авіакомпанії Зухтенські авіалінії [Рrodanović 2003: 41]. Надалі вона в перебігу 
сюжетних подій посилюються автоцитуванням попередньо оприявленої в 
реальності «Саду у Венеції» [Проданович 2009: 66–67] образної інстанції, 
зосередженої на обрисах герба Зухтенії де зображений «білий тигр на щиті, 
оточеному декоративними рослинами. Над щитом – якась східчаста закрита 
корона»134 [Рrodanović 2003: 53], і образним пунктом, красномовним у 
проголошенні першості Зухтенії в розведенні особливого підвиду соколів – 
окремого символу країни [Ibid.: 93]. Наразі виглядає достеменною алюзія до 
відповідника із «Саду у Венеції», де цей птах позиціонується з-поміж 
сигнатур даної країни [Проданович 2009: 70]. 

Решта фрагментованого комплекту маркувань автоінтертекстуальності 
реалізується образними моментами, якими алюзійно відтворюються доволі 
предметні деталі зображення Зухтенії, чий зміст позначений своєрідністю, 
суттєвою для актуальності даного каналу міжтекстової взаємодії. Ці деталі не 
інформують про традиції та реалії державотворчого або геополітичного 
порядку, сприятливі для масштабної конкретизації. Натомість в описовому 
плані Зухтенії видаються виразними штрихи, переконливі для уявлення про 
країну універсальної екзотичності, з незруйнованою автентичністю, куди 
«роками не навідувався жоден іноземець»135 [Рrodanović 2003: 48] зі своєю 
спадщиною класичної [Ibid.: 45] і народної музичної культури [Ibid.: 47], зі 
зворушливими людьми – сердечними та гостинними й, водночас, підозрілими 
до іноземців та недовірливими до співгромадян, настільки, ніби кожен колись 
працював на таємну поліцію [Ibid.: 48], із не надто витратним життям 
[Ibid.: 47], ускладеним непростими специфічними умовами [Ibid.], 
спричиненими минулою спустошливою навалою Чингіз-Хана, пережитою 
так, ніби все трапилося вчора [Ibid.: 52], а також колишньою війною із 
сусідньою державою [Ibid.: 51] і комуністичним режимом [Ibid.: 46], що 
спричинив помітні втрати, коли країна спробувала випростатися з-під 
багаторічного «тоталітарного ковпака» [Ibid.: 49]. Дані риси доволі показові, 
аби ними, поряд із виокремленими нюансами суто країнознавчого плану, вже 

                                                           
134 «beli tigar na štitu okruženom dekorativnim rastinjem. Nad štitom nekakva stepenasta, zatvorena kruna». 
135 «godinama nije svratio nijedan stranac». 
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з урахуванням хронологічного критерію в часових координатах «колись» і 
«тепер» позначились окремі віхи розвитку Зухтенії. Щоправда, у прямих 
відповідниках із прототекстового корелята (подібно до індикатора зв’язку з 
текстом «Еліші…») так само не віднайдуться докладні осяжні описи Зухтенії, 
хоча, безумовно, виразними та змістовними видаються елементи її ширшої 
атрибуції, так звані, звістки з «Країни на тигровому хвості», що помітно 
розширюють її панораму. Показний «коронований» малюнок герба 
[Проданович 2009: 67] в поліграфії офіційних зухтенських документів 
засвідчує країну з неабияким запасом досвіду творення геральдичних 
атрибутів державності та безперечною обізнаністю з кращими зразками 
принципів адміністрування та бюрократії, що вважається промовистою 
ознакою налагодженого механізму держави. Крім того, за бездоганно 
виконаним, «розкішним» каталогом достопам’ятних реалій доволі логічно 
стоять багаті природними покладами землі, а зображеннями та статтями цього 
ілюстративного видання репрезентуються красиві нейтральні ландшафти 
далекого краю [Ibid.: 67–68], вочевидь програмне, доктринальне 
культивування різних підвидів хижих соколів, які охороняються державою з 
давніх давен [Ibid.: 70], а також доля його народу, що сторіччями виборював 
свободу і самозбереження й до якого тепер лише поволі, через контакти 
видатних зухтенських діячів із представниками культурних осередків світу – 
Парижу, Гарварду, Нью-Йорку, – сягає відлуння прогресивних тенденцій 
споживацького суспільства [Ibid.: 69]. Набуває актуальності трансльована 
змістом даного фрагмента прототексту семантика країни, де вочевидь відоме 
поняття поціновування природних скарбів, де панує зовні спокійна 
атмосфера, з інтерференцією терпимості стосовно схильностей до 
жорстокості у традиційних поведінкових моделях. Однак, стає вагомим і те, 
що увиразнені конкретні та абстрактні, здебільшого титульні атрибути 
дійсності Зухтенії виявляються позбавленими конкретизації часу та простору, 
відтак, входять у підпорядкування позачасовим реаліям буття й у цьому 
значенні, наразі прирощеному в міжтекстовій взаємодії, вкотре постулюються 
у романі «Еліша в країні Святих коропів». Даний фрагмент формосмислової 
конфігурації корелята дає змогу лаконічно увиразнити істотну значеннєву 
лінію. У результаті міжтекстового анаболізму вона стає опорною для 
розгорнутого в «Еліші…» опису віддаленої землі, де з’являється мотив 
мальовничої країни, що може зустрітися у будь-який період від початку 
Нового часу на будь-якому континенті, де в ментальних проявах проглядає 
компонент неочікуваної жорстокості. 

Автоінтертекстуальна взаємодія вибудовується з урахуванням і тих 
образних інстанцій прототексту, що в міжтекстовій взаємодії не вступають у 
пряме корелювання, але, однак, стосуються сфери Зухтенії. Себто в активності 
«Саду у Венеції» стосовно роману-реципієнта диверсифікуються компоненти 
актуалізованого змісту з очевидним поступовим нарощенням його значущості. 
Смислову гаму «Еліші…» розширює значеннєва абсорбція, заснована на тих 
фактах уявлюваного буття, оприявлених у художньому просторі прототексту, 
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якими до літературного втілення Зухтенії долучається легендарна давнина нації 
[Ibid.: 70] і середньовічний період державності, коли 1123 року Зухтенія вже 
була царством зі своїм правовим Кодексом [Ibid.: 71], а також її загальне 
позиціонування сучасною республікою [Ibid.: 67] навіть не третього, а так 
званого «четвертого світу» [Ibid.: 69] і виникнення втілених цими фактами 
реалій художньої дійсності має свій чіткий хронологічний орієнтир.     

Водночас, пов’язаний із Зухтенією фрагмент прототексту супроводжується 
й адресним наголошенням її постколоніальної долі [Ibid.: 71], якою у значенні 
даної образної інстанції передбачається неодмінне проголошення 
концептуального для постколоніалізму стагнаційного впливу залежності країни 
від свого домініона [Рябчук 2011]. Із транслюванням даного значення в 
образному полі автоінтертекстеми, Зухтенія в реальності «Еліші…» наслідує 
деякі усталені в науковому дискурсі визначальні риси згаданої концепції [Саїд 
2007] і, відтак, опиняється в послабленій позиції залежної сторони колишнього 
культурного конфлікту з усіма проявами його знесилювальної дії. Крім того, з 
анаболізмом цього значення автоінтертекстуально маркований відповідник із 
художньої дійсності «Еліші…» стає ще одним джерелом озвучання в ній 
нюансів змісту даної категорії, постульованої і підзаголовком роману як однієї з 
визначальних рис сусідньої країни – Кравонії. У просторі «Еліші…» даним 
рефреном утворюється смисловий резонанс, яким акцентується однорідність, а 
відтак, співставність і співмірність вихідних даних цих суміжних країн у 
новітній історії художнього світу роману.      

Між тим, у просторі «Саду у Венеції» в розмові про зухтенський світ 
категорія постколоніальності волею автора зічленована з поширюваним із 
другої половини ХХ сторіччя поняттям постгуманізму, а отже, й із 
наголошуваним дослідниками в його значеннєвому діапазоні світоглядом так 
званого раціонального гуманізму. За сучасними підсумками [Гавров 2015], він 
орієнтований на визнання подальшої еволюції людини з постійним 
збалансовуванням етичної дилеми застосування усталених у техносфері 
передових технологій задля вдосконалення кожного індивіда, посилення його 
інтелекту, себто, вдосконалення природних можливостей. З 
автоінтертекстуальної диспозиції квінтесенція даного значення так само 
інтегрується до сфери «Еліші…» і, вочевидь, набуває смислоутворювальної 
активності в полі атрибутів Зухтенії.      

Виокремлена сукупна конфігурація значеннєвого наповнення прототексту, 
кооптована до твору-реципієнта, вступає до ширшої взаємодії у новому 
художньому контексті. Дане логічне перепозиціонування переконливе для 
визнання на смисловому рівні прототексту безпосередніх послідовних знакових 
етапів історії Кравонії, визначальних для її плану вже в дійсності «Еліші…». У 
ній належить припустити й урізноманітнення даної лінії розвитком 
компенсованої в автоінтертекстуальному зв’язку позитивної конотації 
постійного еволюціонування Зухтенії. Сутнісне динамічне варіювання 
відбувається у значеннях образних інстанцій, де з позиції обмежень колоніальної 
залежності й постколоніальних та постгуманістичних потенцій, зображувана 
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країна оприявнюється такою, що подолала традиційні перехідні етапи новітньої 
моделі цивілізаційного розвитку й досягла рівня так званої молодої демократії. 

Відтак, у перспективі паратекстуальної назви та підзаголовку 
автоінтертекстуальною алюзією позначається мотив віддаленої маловідомої 
країни постколоніального ареалу, з універсальною системою санкціонованих 
державою норм, означених специфічним, доволі агресивним, підтекстом 
певних традицій, похідних від прадавніх джерел. У контексті образного 
матеріалу «Еліші…» цей мотив набуває розвитку, з яким з’являється нагода 
суттєво деталізувати статус і характерологію посткомуністичної країни на 
межі з Кравонією, з яскравою, тривалою історичною долею, держави, яка вже 
виборола свободу, однак через нетривалість незалежного врядування змогла 
лише наблизитися до цивілізації [Рrodanović 2003: 48] та її ідеалів, але ще не 
долучитися до її кола, хоча вже розвивається в напрямі наслідування як 
сталих гуманістичних норм, так і їхніх орієнтирів.      

У даному матеріалі семантизується основоположний принцип самої 
автоінтертекстуальності, себто, стає істотним не лише смисловий потенціал 
прототекстового корелята, а й, власне, існування такого спорідненого художнього 
відповідника поза текстом «Еліші…». Значенням цього відгалуження 
накреслюється умовна віддалена опорна хронологічна позначка. Відтак, помітно 
видовжується часова перспектива, що в комплексі зі зміною суспільних ситуацій, 
яка вказує на часову динаміку – сприяє хронологізації часового плину в художній 
дійсності й, таким чином, позначенню вертикалі історії, відповідно, репрезентує 
історико-часовий вимір окресленого простору Зухтенії.   

На цьому рівні актуалізації міжтекстових зв’язків варта особливої уваги 
специфіка співвідношення цього образного індикатора автоінтертекстуальності 
з його наступними функціональними аналогами, які, по суті, приналежні або 
дотичні до формосмислового поля Зухтенії. У такому рішенні з’являється 
суттєва ескалація образного навантаження міжтекстового індикатора, 
пов’язаного з увиразненням країни, в якому, відтак істотнішає потужність 
циклоутворювального пункту автоінтертекстуальності твору про пригоди Еліші. 

Наступний сигнал автоінтертекстуальної взаємодії вияскравлюється в 
образному матеріалі роману-реципієнта згадкою унаочненої в романі-
прототексті «Сад у Венеції» беззаперечної для накреслення панорами Зухтенії – 
її столиці, Дакви [Ibid.: 41]. Себто наразі її образ так само виводиться на орбіту 
автоінтертекстуальності, збагачувальної для плеяди творчих імпровізацій.       

Із-поміж декількох фокусних спогадів перша фаза автоцитування, чий 
індикатор потрапив у звернення до назви міста, зосереджується в тій ситуації 
художньої дійсності, де відображається присутність Дакви в системі пунктів 
сучасних авіасполучень, що, попри порушення синхронності графіків, все ж 
підтримує шляхи міжнаціональної комунікації [Ibid.]. І надалі цей індикатор 
фігурує в нейтральних лаконічних відособлених образних контекстах твору-
реципієнта, де супроводжується конотацією міста зі спокійною атмосферою, 
сприятливою для повноцінного сучасного життя [Ibid.: 45] або ж невеликого 
міста з трьома станціями – першою, середньою та останньою – однієї єдиної 
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гілки метро, в якому, загалом, немає потреби, оскільки відстань між 
віддаленими об’єктами можна подолати й пішки, проте з’являється привід для 
гордості перед нечисельними туристами з інших країн [Ibid.: 48], а потрібно 
також виокремити й, на щастя, нереалізований план руйнування давніх, 
застарілих, архітектурних пам’яток історичного центру міста з метою 
зведення споруд із сучасною архітектурою [Ibid.: 49].  

Зауважимо, що формосмислова конфігурація корелята прототексту, 
співвідосного з даним індикатором, продукована виключно потужністю 
екфразису, відцентровується, передусім, синкретизмом національної автентики 
й сучасних тенденцій, трансформованим у значення тієї вибіркової латентної 
універсальності (близької до амбівалентності), за якою в даному міському 
просторі криється можливість і конструктивного творення, і постання первісної 
жорстокості. Зумовленим автоінтертекстуальністю абсорбуванням із субстанції 
«Саду у Венеції» вивільнених у ньому значень, в окресленому 
автоінтертекстемою сукупному образному полі роману про долю Еліші 
каталізується смислова лінія далекого міста, в чиїй реальності відбилися 
прогресивні прагнення й вагомий спадок минулого, з якого відомі панування в 
цьому місті як тяжіння до агресивних невіглаських руйнувань, так і схильності 
до органічної досконалості відродження й еволюції життєвого, зокрема 
урбаністичного простору та підтримання її благ, розвинені в готовність кожної 
миті, залежно від обставин, відновити будь-яку з даних світоглядно-ментальних 
тактик. Між тим, у логічному завершенні виокремлена вісь, вочевидь, прагне 
пролонгації увиразненням у її сукупних обрисах темпу і способу життя, що 
укладається в пульсацію, активність простору [Білик 2017].     

На даному рівні філіації значень, зрушеної автоінтертекстуальним 
відношенням романів, стає посутнім вирізнення і його сенсу. Він наразі 
обумовлюється тією плідністю автоцитування, з якою в образному матеріалі  
здатні розвинутися просторові виміри, себто риси, якими розширюється 
розгортання й художнє обігрування категорії простору у форматі міста. Себто, 
поряд із історико-еволюційним планом Зухтенії, реалізованим активністю 
попереднього сигналу, дотична йому автоінтертекстема, позначена образним 
матеріалом зухтенської столиці Дакви, конкретизує матеріальний світ 
зображеної країни й, відтак, оприсутнює її простір.      

Водночас не весь образний матеріал «Еліші…», пов’язаний зі столицею 
Зухтенії, містить автоінтертекстуальний потенціал. Натомість, у системі 
взаємопроникнень і взаємодоповнень роману образна конфігурація даного 
індикатора міжтекстових зв’язків оздоблюється демаркаційними сигналами її 
зічленовування з типово екфрастичними рисами безпосереднього змалювання 
Дакви. За ними слід виокремити у полі автоінтертекстуальності, хоча й не в 
повному його масштабі, умовну лінію розмежування, що перетинає й екфразис 
міста, накреслює рівновеликий їй формосмисловий стик цих полів, які, відтак, 
суміщаються у фрагменті основної формосмислової лінії «Еліші…». У 
накресленій таким чином зоні єднання увиразнених компенсаторних включень, 
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за аналогією до інтердискурсивної пресупозиції очікується формування суми 
вивільнених значень, чий узагальнений сенс спрямовується активністю 
автоінтертекстуального сигналу, маркованого згадкою Дакви, до позначення 
екстер’єру інтермедіальності оперети, якою, власне, організується суцільна 
наскрізна комплементарна вертикаль «Еліші в країні Святих коропів» і 
скеровується синтез значень у генеруванні сукупної семантики роману. 

Спільним для обох романів, а отже, сигнальним для 
автоінтертекстуальності, тепер уже на рівні системи образів, виявляється 
пригадування в художній реальності «Еліші…» імені одного з ключових 
персонажів «Саду у Венеції» – митця Нікота Сакотсарі [Проданович 2009: 67]. 
Він долучається до автоінтертекстуального циклу з погляду свого, так званого, 
амплуа мешканця і видатного представника Зухтенії [Рrodanović 2003: 45]. У цій 
ситуації помітне й членування в реалізації сигналу автоінтертекстуальності між 
двома індикаторами, які набувають обрисів у подвійній комбінації маркованих 
міжтекстовою потужністю образних інстанцій із взаємною логічною 
послідовністю, суголосною їхній сюжетній хронології.  

Початковий маркер вочевидь організується першим долученням Еліші до 
дійсності Зухтенії: героїня побачила напис про Нікота Сакотсарі в 
оригінальному статусі почесного імені місцевого будинку культури на візитівці 
Ігоря Агельчука, свого нового знайомого з Дакви [Ibid.: 45]. У прототексті 
образна сфера одноіменного персонажа, з якою корелює автоінтертекстема, 
забарвлюється посутньою своєрідністю. Особливістю цієї сфери стає доволі 
розлога формосмислова будова, реалізована подібно до змістовності Дакви, за 
участю потужності екфразису. Його сукупна значеннєва плідність, зосереджена 
на образі Сакотсарі, або пов’язана з ним, вказує в дійсності «Саду у Венеції» на 
профіль миловидного егоцентричного творця, не без творчих здібностей і 
розуміння естетики, однак позбавленого відчуття моральних обмежень і, до 
певної міри – світоглядних переконань та життєвих принципів, спроможного 
зробити та виправдати навіть антигуманний вибір. Він наважився на 
вседозволеність у мистецтві, посягнувши на його гуманістичне покликання, 
допустивши кровопролиття у своєму витворі, видавши за мистецтво акт 
вандалізму у вигляді нищівного соколиного полювання на беззахисних голубів. 
Дотичний до екфразису наративний план із конфігурації формосмислового 
відповідника прототексту містить віхи біографії Сакотсарі, корінного 
столичного мешканця, освіченого за зухтенськими вимогами. Він дебютував із 
мистецькими проектами в сімнадцять років і чия «виставкова кар’єра була 
розпочата в містах і галереях, чиї назви, хоча і перекладені <…> на зрозумілі 
мови, та все ж багато не говорять», а після виставки «Сайбер-Шаманізм» почала 
виходити на рівень інституцій, які «повинні бути відомими кожному, хто був 
хоч трохи наближений до любителів сучасного мистецтва» [Проданович 
2009: 69]. Чи не найпомітніший акцент даного образного матеріалу припадає на 
логіку висхідного формування творчого досвіду Сакотсарі. Між тим, 
домінантою вивільненого, наразі, значення видається поєднання переконаного, 
свідомого та наполегливого прагнення до мистецтва амбівалентної натури. 
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Зумовлена законами автоінтертекстуальності значеннєва абсорбція консолідує у 
просторі «Еліші…» силует невипадкового у сфері мистецтва і водночас 
абсолютно непередбачуваного її представника. 

Образна інстанція, обрана М. Продановичем для маркування наступного 
індикатора автоінтертекстуальної взаємодії його романів, вочевидь 
укладається побіжним резюме перебігу доленосних пригод із Сакотсарового 
фабульного життя. Вже без предметних ономастичних деталей у подіях 
минулого, в «Еліші…» проголошується, ніби митець колись брав участь у 
першому виступі Зухтенії на великій, міжнародній мистецькій арені – на 
бієнале, де потім «трапилася якась пожежа» [Рrodanović 2003: 46]. У цій 
формосмисловій конфігурації міститься означення автоцитати на рівні одного 
зі знакових сюжетних поворотів прототексту, де цей образний момент 
набуває докладнішого сюжетно-симптоматичного виваження, себто корелят із 
роману «Сад у Венеції» відображає ширший подієвий ареал. У ньому 
Сакотсарі опинився в ситуації, коли й на собі відчув подібне нелюдяне 
свавілля протягом іншого перформансу, під час якого будинок, де проводився 
захід, охопило полум’я, найхолоднокровніші почали стрибати з другого 
поверху. І невідомо, чи був артист із-поміж них, але з’ясувалося, ніби таке 
рішення могло б бути небезпечним для митцевого життя, оскільки він 
виявився гідрофобом, не здатним плавати, внаслідок чого митцеві навіть 
знадобилося кілька днів, аби подолати страх перед пароплавом [Проданович 
2009: 89], а отже, персонаж тоді втратив дієвий спосіб спасіння. Наразі 
прототекстом до реципієнта адресується продукована значеннєва лінія, де 
переважають обриси моменту, коли митець зазнав відплати за свою моральну 
недалекоглядність і, почасти, нестійкість.  

Принципової смислової ваги в даній подієвій комбінації набуває її фінал, 
який, цілком очевидно, в дійсності «Саду у Венеції» залишається відкритим. 
Водночас оформленню даного виміру автоінтертекстуального зв’язку 
притаманна специфіка, з якою пов’язане інтерпретування заданого ним 
смислового вектора у просторі роману-реципієнта. Фактором інтерпретації 
наразі стає той своєрідний образний контекст, у якому зустрічається автоцитата. 
Він визначається кінцевим епізодом ситуації: з’ясовується, що під час 
карколомних подій на бієнале молодий митець все ж-таки не зміг врятуватися й 
трагічно постраждав – «втопився в каналі у Венеції»136 [Рrodanović 2003: 46].  

Власне, цей сюжетний злам і містить логічну передумову суттєвої 
метаморфози образної інстанції, з якою пов’язаний подальший завершальний 
розвиток функції автоінтертекстуальності. Із такою конкретизацією фіналу 
індикатор міжтекстовості опиняється в процесі кореляційного сполучення 
неоднорідних образних одиниць, себто, тих інстанцій, які в межах 
(визначальної у природі образу)  форми структурування дійсності засвідчують 
різнопорядковий зміст. Адже з-поміж корелятів прототексту актуалізується 
образ Нікота Сакотсарі. Натомість, інстанцією-реципієнтом даної ланки 

                                                           
136 «udavio se u kanalu, u Veneciji». 
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автоінтертекстуальної активності виявляється не відмінна «іпостась», явлена 
цим же персонажем, а докорінно інша природа носія образу, якою стає просто 
суспільна пам’ять про нього, втілена своєрідним духовним меморіалом, 
явленим Будинком культури [Ibid.: 46], й однак, ізоморфна прототекстовому 
кореляту. Інтерпретаційні межі цієї інтертекстеми приводяться в залежність від 
істотного атрибута образу, яким реалізується індикатор 
автоінтертекстуальності. Даним атрибутом стає пов’язана з долею споруди 
передісторія її іменування на честь Сакотсарі, чий зміст симптоматичний і для 
семантичного увиразнення самої постаті митця. У реальності «Еліші…» «ця 
споруда належала до недобудованих соціалістичних руїн, із багатьма залами, 
одна з яких зовсім простора… там відбувалося проголошення незалежності 
Зухтенії, тому вона вважається місцем особливого історичного значення. 
Європейська спільнота інвестувала величезні кошти, аби привести все до ладу, 
і тепер це зовсім пристойна будівля. Не гірше, ніж у заможних європейських 
столицях» [Ibid.: 46]. «Будинок на початку не мав назви... мав за 
комуністичних часів, але всі постаралися забути, як ця руїна тоді звалася»137 
[Ibid.: 46]. І саме коли відновлювальні роботи наближалися до завершення, 
власне, й загинув автор, уславлений перформансом із соколами, велика надія 
зухтенського мистецтва. Тоді осередку культмасових заходів й присвоїли його 
ім’я, а символом зробили стилізованого сокола. Відтоді в ньому працюють 
музикологи, відкрита майстерня з виготовлення народних музичних 
інструментів, час від часу репетирує хор [Ibid.: 45–46], проте в названому на 
Сакотсарову честь будинку культури не засновують художні гуртки й не 
проводять майстер-класи з «я-мистецтва» або з організації соколиних 
перформансів. Даний фрагмент образного наповнення контексту індикатора 
міжтекстовості скеровує прирощені значення корелята із «Саду у Венеції» до 
увиразнення в «Еліші…» смислової конфігурації, де вдається скріпити 
контрастні смислові інтонування. Ними стверджується готовність 
Сакотсарових співгромадян після десятиліть руйнації і забуття їхньої культури 
віддати належне репрезентації творця в найавторитетніших міжнародних 
колах, сприятливій для поширення в світі популяризації його рідної Зухтенії, 
але не його мистецтву, в якому цей творець так і не знайшов послідовників. У 
даному своєрідному меморіалі увічнення Сакотсарової слави стає впізнаваною 
семантика постійної перестороги від втрати милосердя й людяності, зокрема 
в мистецтві, природну для обраної Зухтенією цивілізаційної позиції.  

Значення, генеровані в прототексті індикатора, маркованого Сакотсаровою 
долею, із прирощенням в комплексі стають в масштабах роману модифікатором 
семантики протосвідомого визнання примату «канону» гуманності та 
переконання в невідворотній відповідальності за його порушення.  Відтак, у 
зверненні до образу Сакотсарі, змодельованому потужністю 
автоінтертекстуальної взаємодії текстів М. Продановича, в романі «Еліша в 
                                                           
137 «Dom u početku nije imao ime… imao je u komunističko doba, ali su se svi potrudili da zaborave 
kako se ta ruševina zvala u ono vreme». 
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країні Святих коропів» остаточно вимальовується взаємоперехід мотивів, де 
покарання жорстокості обертається ствердженням одвічної розплати за 
спричинення кровопролиття. Даний перетин елементів змісту роману, 
врегульований у системі морально-етичних координат, вочевидь спрямовується 
до ідеї прагнення моральної відповідальності вчинків незалежно від суті та 
конотації подій у психокультурі світу, відображеного у творі про долю Еліші.  

Оприявлена своєрідність образних одиниць дозволяє доповнити сутнісну 
тезу М. Продановича, ніби Сакотсарі зустрічається в даних творах у різних 
статусах [Розмова… 2008: 86], уточненням щодо відмінності природи цих 
статусів, на підтвердження якої можемо наголосити на різному і формальному, 
і семантичному позиціонуванні акумульованої героєм образної сфери.   

У позначеному даним сигналом аспекті автоінтертекстуальності з’являється 
подвійна ефективність. Важлива, насамперед, відновлена в романі про пригоди 
Еліші динаміка образу Нікота Сакотсарі, розбудована явленими в прирощених 
значеннях прототексту пригодами персонажа, що загинув за обставин власного 
нехтування гуманністю й законами моралі. На завершальному рівні філіації 
значень цією динамікою розширюється семантичне русло ствердження 
життєдайності вічних цінностей. Воднораз, у площині внутрішньої форми 
віхами сюжетної долі персонажа позначається та змінність подій, якою 
реалізується вже не переповідний або часовий, а подієвий план відтворення 
історичної тяглості в зображенні дійсності його рідної Зухтенії.  

Зрештою, автоінтертекстуальність у вимірах цього образу не лише 
оприявнює його іманентну рухливість, зрушену зміною індивідуальних станів, 
а й надає цій рухливості показової ваги на рівні перебігу подій у художній 
дійсності країни, де злами в долі персонажа виявляються еквівалентом і 
показником масштабних подієвих зрушень, співмірних зі змістом категорії 
історії, наразі, виправданої і актуалізованої для реальності Зухтенії. 

У локальному підсумку змістом прототексту не пропонуються розлогі осяжні 
плани втілення Зухтенії і її реальності, але існування пов’язаного з реальністю 
«Еліші…» іншого художнього простору поза її текстом  видовжує перспективу 
явленої в ній дійсності Зухтенії настільки, аби зреалізувати не наративне, а, 
здебільшого, сюжетно-композиційне втілення категорії минуле. Водночас у 
взаємодії всього циклу автоінтертекстем прототекстом зрушується помітна 
формосмислова індукція. Зі скерованим постаттю Сакотсарі втіленням стабільної 
подієвої динаміки істотного хронологічного діапазону зростає мотивація до його 
сполучення та комбінування із втіленням вертикалі часу, де, з компенсуванням 
виокремленим наразі матеріалом просторового виміру, посилюється 
вияскравлення його тяглості. А дана конфігурація співвідносна з категорією 
просторово-часового комплексу. Відтак, увиразнені автоінтертекстуальністю 
смислові пункти виструнчуються на спільній формосмисловій лінії, якою 
окреслюється консолідування епіцентру подій та простору, поєднаних із 
образним моментом плину часу Зухтенії в обрисах хронотопу, чия аналогія з 
семантизацією часу в сербському фольклорі [Радуловић 2009: 21] вивершує дане 
рішення до традиційно обумовленого в прозовій творчості сербів.   



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 534 

Таким чином, суттєвого змістового наснаження образний матеріал, 
пов’язаний із простором Зухтенії, набуває саме в посиланні до дійсності «Саду 
у Венеції». У результаті автоінтертекстуальність дозволяє перетворити 
абстрактне зображення країни на лінійно-історичний хронотоп. У його 
форматі асимілюванням абсорбованого з прототексту значеннєвого пучка, 
посилюється концентрація в просторі Зухтенії рис позитивної динаміки 
розвитку, зовнішньої стабільності та злагоди й притаєного неспокою, 
показових для вияскравлення сутності позиціонування країни в романі у сенсі 
останнього форпосту «цивілізації»138 [Рrodanović 2003: 48]. Комплекс даних 
рис вочевидь доцентровується ідеєю середовища зі свідомо вгамованою 
жорстокістю й, однак, приглушеною готовністю до агресивності, в комбінації 
з насиченим наразі мотивом співзвучності визрівання амбівалентності натури 
персонажа із неоднозначністю рідного йому простору. 

Художній сенс розмаїття хронотопу Зухтенії виходить поза локальні 
образні межі – він пов’язаний із тим напрямом формосмислової потужності, 
на який припадає генеральне підпорядкування відповідного цій країні 
художнього простору роману вже інтертекстуально увиразненому 
змалюванню далекої Кравонії, яка межує із Зухтенією, здатною 
симптоматично утворити конотаційний контекст семантики того місця, де 
розгортаються події, доленосні для героїв «Еліші…». У результаті виразнішає 
потенціал автоінтертекстуальності у змалюванні Кравонії в системі 
міжнародного транспортного сполучення. У дійсності «Еліші…» з країн-
велетнів сучасної цивілізації до неї можна потрапити лише транспортними 
сполученнями із сусідньою Зухтенію – літаком Зухтенських авіаліній 
[Ibid.: 41]. У фокусі автоінтертекстуальності образ Кравонії набуває рис не 
лише віддаленої, а й відсталої країни, яка опинилася на маргінесі того регіону, 
що не має повсюдного зв’язку з європейською «авансценою» сучасного 
прогресу і Кравонія позиціонується поза пунктом відліку цивілізації, що слід 
вважати однією з показових ознак її хронотопу.  

Даний смисловий акцент посилюється і в автоінтертекстуальній 
актуалізації згадуваної персонажами «Саду у Венеції» столиці Зухтенії – Дакви 
як місця розташування інститутів і проведення художніх фестивалів 
[Проданович 2009: 69]. У цьому аспекті міжтекстовий індикатор у просторі 
«Еліші…» співвідноситься з фрагментом, пов’язаним із колізіями поїздки 
театральної групи «Бабалума». Наразі Даква фігурує в позиції міста, до якого 
авіарейси з «серця» європейського континента виконуються лише раз на три 
дні [Рrodanović 2003: 38], себто, залученого лише до нерегулярного сполучення 
з «материком». Дане значення набуває ефективності у своєму еталонному 
спрямуванні: залучене до контрастного порівняння, воно потрапляє до зміни 
ступеня цивілізаційної адаптації, де Даква, попри роль мистецького та 
освітнього центру Зухтенії – країни далеко не першого світу, однак позбавлена 
того інтересу з боку світової спільноти, який мотивує необхідність зв’язку з 
                                                           
138 «civilizacije». 



* РОЗДІЛ 6 * 

 

 535 

нею. Відтак, утворюється фон для увиразнення в образі Республіки Кравонії, 
позиціонованої в логічній компарації, рис тієї держави постколоніального 
світу, яка повністю втратила привабливість для спілкування, чия стагнація 
може обумовити виключно інтерес для реалізації на її теренах емблематичних 
гуманітарних програм. Крім того, потужність автоінтертекстуальної стратегії 
дозволяє вивільнити траєкторію осмислення зображених країн у вимірах 
кратності – в масштабі цілого «регіону»139 [Ibid.: 60].  

Із позиції сенсу автоінтертекстуальності, на відміну від популярного 
прочитання її призначення, що передбачає повернення до тем та ідей і їхнє 
переосмислення на іншому рівні розуміння, у досвіді М. Продановича належить 
визнати створення однієї з форм еволюції структурування дійсності, де 
звичайне співіснування компонентів розвивається в їхній зв’язок і 
взаємопосилення, за якого долаються обмежувальні грані цих компонентів і 
сукупність образних світів перетворюється на систему художнього всесвіту. 

А отже, у творі «Еліша в країні Святих коропів» спостерігається сутнісна 
художня плідність фактів уявлюваного буття, означених 
автоінтертекстуальним потенціалом, який не лише домінує в арсеналі 
міжтекстових зв’язків роману, а й помітно розширює діапазон їхніх типів, 
актуальних і для твору, і для романного доробку М. Продановича загалом. 
Знакові топоніми та ім’я персонажа, наскрізні для даного роману й для твору 
«Сад у Венеції», виявляються сигналами автоінтертекстуальності, в якій 
обидва тексти актуалізуються у прямій формосмисловій взаємодії. 

Спільністю рис змісту, а також сумісністю сенсів виокремлених 
автоінтертекстем мотивовується окреслення їхнього циклу, сприятливого для 
оптимального інтегрування вивільнених ними значень, чий комплекс 
кореспондує із загальною інтертекстуальною віссю й компенсує її у вимірах 
роману. Результати апелювання до іншого власного тексту митця мають у 
системі зображально-виражальних літературних форм помітну 
контекстуальну або підпорядковану, субверсійну ефективність. У координації 
з інтертекстуальною маркованістю принципово й те, що розбудоване 
ресурсом автоінтертекстуальності втілення місця подій у Зухтенії, подібно до 
досвіду інтертекстуальності роману, так само виявляється хронотопом, він же 
– модифікатором семантики спроби приборкання тієї жорстокості, що досі 
неподолана в сусідній Кравонії, а з увиразненням цієї семантики набуває 
сенсу локального контексту Кравонії.       

Для даної диспозиції образного матеріалу суттєвий аспект його взаємодії, 
де увиразнені в міжтекстових зв’язках риси протиставлення хронотопів 
посилюються на сюжетному рівні «Еліші…». Показовий, наразі, той 
поворотний момент, від якого розпочинається ретроспектива спільної історії 
країн-сусідів. У її реальності з’ясовується, що вони тривалий час ворогували 
через релігійні протиріччя [Ibid.: 51]. Відтак, у контекстуальному 
співвідношенні хронотопів Зухтенії та Кравонії мають бути вирізнені прояви 

                                                           
139 «u regionu». 
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етичної антитези в координатах понять блага та шкоди, що посилює ефект 
контрастності, в чиїх вимірах конотаційне забарвлення інтертекстуально 
генерованого хронотопа Кравонії зміщується від відтінків трагічного до 
антигуманного. У даному співвідношенні виокремленим художнім рішенням 
принципово розширюється формосмисловий контекст знакових дій роману.    

Орієнтиром інтегрування даних акцентів до інтермедіальної вертикалі 
оперети стає озвучена в художньому просторі Зухтенії згадка її позиції 
екстер’єру [Ibid.: 210] стосовно кравонських подій. Проголошення даного 
статусу слід визнати ізоморфним семантичному шву, за яким відбувається 
зічленовування автоінтертекстуально змодельованого образного матеріалу 
хронотопу Зухтенії в суцільний художній простір наскрізної інтермедіальної 
оперетової вертикалі. Його постулюванням у статусі модального оператора 
організовується в романі системний ланцюг образних інстанцій, де потужність 
автоінтертекстуальності вочевидь підпорядковується вияскравленню 
конфігурації змістового насичення екстер’єру сценографії, окресленої 
інтермедіальною формою означення оперетової дійсності, в масштабах якої 
вимальовується й системна дотичність до кравонського хронотопу, до 
посилення втіленого ним протиріччя трагічного постколоніального світу.    

Таким чином, в аспекті міжтекстових зв’язків у романі М. Продановича 
розробляється особлива валентність автоінтертекстуальності та 
інтертекстуальності, із семантичною активністю широкого спектра 
алюзійних корелятів зі сфери факторів декларування, власне, близькості 
текстів, а також внутрішньої форми і змісту – сюжетно-фабульної 
організації і понятійно-категоріальних акцентів. Індикатори міжтекстових 
зв’язків вказують на еквівалентний образний зміст прототексту, а сформовані в 
ньому значення прирощуються до художньої сфери роману-реципієнта й 
інтегруються до процесу смислогенезу. У формосмисловому плані відзнається 
адресна ефективність міжтекстовості роману в розбудові нею бінарної системи 
дихотомічних хронотопів. У протиставленні формується той контраст, яким в 
одному з даних хронотопів, підпорядкованому зображенню країни Кравонії, 
вияскравлюється основа його змісту. В ньому риси небаченого зубожіння й 
всеосяжне насильство набувають стереотипної сталості, якою з позиції «від 
супротивного» проголошується поціновування моральності й посилюється 
керівна для обох хронотопів ідея примату моральних цінностей як умови 
уникнення остаточної руйнації позначеного ними загалом постколоніального 
простору. Зрештою, рушійний та організаційний для всього комплексу даної 
міжтекстової системи, саме цей сенс набуває в романі й подальшого 
конституювання, передусім, у єднанні з багатогранною осяжною 
інтермедіальною образністю твору. У функціональному здобутку оприявлених 
у такий спосіб інтер’єру та екстер’єру, відбувається сутнісне насичення «Еліші 
в країні Святих коропів» деталями, спроможними увиразнити принциповий 
компонент значеннєвого анаболізму твору, де, відтак, стають контрастнішими 
кульмінаційні моменти сукупного панорамного змісту сценографії художньої 
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реальності подій роману, укладеної та позначеної інтермедіальними вимірами 
образного дискурсу оперети. 
 В увиразненій інтермедіальній системі помітна також комплементарно 
інтегрована й організована за її обумовленими М. Продановичем «законами», 
інша, відмінна від інтертекстуальної знакової системи роману – екфрастична 
образна парадигма, чию активність належить визнати в художньому просторі 
твору. Поряд із нечисельними прецедентами ілюстративного характеру без 
суттєвої смислової потужності й із відповідною факультативною істотністю, в 
поетиці спостерігаються й організаційні прецеденти, чиєму висвітленню 
належить присвятити окрему увагу. 

        
 

6.2.2.4. Урбаністичний екфразис у системі компенсаторної взаємодії 
  
    

В образному матеріалі «Еліші…», співмірному зі стратегіями 
компаративістики, вияскравлюється самостійна екфрастична парадигма, 
співвідносна з увиразненою інтермедіальною системою. Поряд із 
нечисленними вкрапленнями суто ілюстративного характеру, з 
факультативною значущістю, в поетиці роману превалюють організаційні 
прецеденти, чиє висвітлення потребує нарізної деталізації. Із-поміж них 
фігурує своєрідний екфрастичний комплекс, чиїми диференційними рисами 
укладається мальовниче, промовисте зображення урбаністичної реальності. Її 
прояви в образотворчому мистецтві позиціонуються з-поміж поцінованих 
явищ його синтетичного напряму.  

У культурологічній конвенції визначальним для мистецтва урбанізму 
вважається синтезування проявів різних видів творчості в системі споруд – в 
ансамблях будівель, площ і проспектів, рекреаційних комплексів, парків, 
стадіонів тощо, які набувають остаточної ціннісної ваги саме в комплексі 
задля облаштування за критеріями міцності та краси певного просторового 
середовища, іменованого містом [Энциклопедический… 1983: 32]. Дані 
критерії містобудування співвідносні з певними законами та нормами, 
встановленими як митцями, так і містянами [Ibid.: 33]. Себто, подібно до 
будь-якого виду мистецтва, урбанізм нерозривно пов’язаний із соціумом. І в 
даному зв’язку сутність норм і витриманість законів, актуальна для 
формування простору міста, за логікою, нарощує змістовність настільки, аби 
симптоматично позначити людські настрої, прагнення та орієнтири.  

Відтак, для смислотворення, заданого змістом екфрази, стає показовим той 
аспект зображеного ним простору міста, який відповідає усталеній у «каноні» 
урбанізму [Ibid.: 32] можливості його сприйняття в значенні символічного 
відбитка перебігу буття соціуму, його активності та ідейних пріоритетів. 
Дане осмислення посилюється завдяки літературознавчому досвіду 
опанування логіки мистецтва урбанізму, де розбудоване місто обертається на 
простір перетину свідомостей і пристрастей, зіткнення цінностей, концентрує 
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в собі темпоральну парадигму цілого спектра проблем, пов’язаних зі станом 
«суспільної свідомості» [Степанова 2013: 451], іншими словами, фіксує 
сутність динаміки суспільно-політичних процесів у ситуативному 
відображенні їхніх наслідків «чутливим» щодо них урбанізмом. І в ньому 
акумулюється спроможність зрушити у смислотворенні певну тенденцію та 
інерцію. Її визначальним фактором у художній реальності «Еліші…» стає 
статус зображених у романі урбаністичних осередків, якими виявляються не 
просто пересічні міста, а столиці двох країн. Цим статусом у смисловому 
навантаженні їхніх описів погоджується визнання в них епіцентрів 
зосередження квінтесенції ідеологій, привілейованих в узагальненій 
репрезентації окремих суспільств, масштабніших за формати особистісного 
вибору їхніх певних представників.   

За сюжетною хронологією, комбінацію урбаністичних екфраз у романі 
започатковує змалювання Дакви – створеної М. Продановичем столиці 
вигаданої ним Зухтенії. Дана якість обумовлює вирізнення в екфразі за 
класифікаційним критерієм риси прямого повного неміметичного 
неатрибутованого первинного тлумачного опису, чия змістовність 
передбачається в оприявлених ним рисах, жанротворчих для моделі 
денотативного орієнтира. Водночас потребує уваги оригінальний прийом 
компонування змісту екфрази. Попри спільне джерело оповіді, яким 
залишається наратор, здатний майстерно переповідати ситуації, розмови та 
враження, власне, зміст опису артефактів розгалужується локалізаціями в 
образних ареалах різних персонажів, себто, розподіляється між кількома 
фрагментами і координується контекстами низки обставин, що в 
дефінітивному підсумку пов’язує екфразу з дискретним психологічним типом 
опису, де комбінуються монологічний та діалогічний фрагменти-екфраземи, 
безумовної для точності вивільнених значень. 

Із погляду тлумачності та діалогічності у фрагменті опису, початковому за 
співмірною цьому опису хронологією художньої дійсності, власне, й 
вирізняється його розбудова в кордонах репліки діалогу, що в реальності 
роману відбувається між головною героїнею Елішею Стормс із її супутником 
на ім’я Ігор Агельчук, якому судилося ближче познайомитись із цим містом. З 
діапазону його знакових рис у спостереженнях персонажа унаочнилися 
найзагальніші. За ними Даква виявилася невеликим містом, де до кожного 
куточка можна дістатися пішки [Рrodanović 2003: 48], «давнім, розташованим 
на кількох пагорбах, із безліччю крутих вулиць <…>. Його перетинає річка і 
тут є декілька мостів… Річка невелика, зветься Орда. Береги круті, 
різновисокі, на одному залишилися руїни фортеці, а на нижчому – 
Кафедральний собор <…>. За часів попереднього режиму він був 
перетворений на планетарій, який довго не працював. Після встановлення 
демократії він знову був перетворений на церкву. Вночі це все освітлюється… 
має дуже красивий вигляд. З обох боків, біля самого краю, нанизані будинки, 
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переважно дерев’яні, пофарбовані в пастельні кольори, з довгими балконами 
<…> cтара частина міста, можна сказати, збережена. В основному. Перлини 
модерної архітектури <…> розсіяні трохи подалі від річки. І Будинок 
культури <…> – одна з них. Аби його збудувати, зруйнували цілий шмат 
площі <…>. Тому тепер на три боки розташовані одноповерхові будинки, 
мальовничі… й <…> один весь у бетоні, склі та мармурі»140 [Ibid.: 49]. 

Решта планів цієї урбаністичної екфрази Дакви фіксується у свідомості 
самої Еліші. Між тим, у них вирізняється суттєва смислоутворювальна 
розбіжність: кожен промальовується за різних обставин і з різних перспектив. 
Наступний фрагмент змісту екфрази відповідає епізоду художньої реальності, 
в якому героїня бачить місто у швидкій динамічній горизонталі переїзду крізь 
його простір. Перший погляд героїні віздначив наближений до центру міста 
аеродром у Дакві, який ще досі залишався будівельним майданчиком, 
будівельні крани, величезну споруду, схожу на розплюснутий м’яч, оточену 
будівельними риштуваннями [Ibid.: 53]. В очах Еліші закарбувалася вузька 
дорога, засилля рекламних щитів [Ibid.: 55], за якими розкинувся, за її першим 
враженням, «невеселий міський пейзаж <…> широка центральна вулиця. По 
обидва боки якої розмістилися понурі коробки для проживання. Еліші 
здалося, що ці стереотипні вбогі блоки нанизуються цілими кілометрами. 
Бульвар, який легко йшов підгору, перетікав у сплетіння вужчих вулиць»141 
[Ibid.: 57]. Далі, між будинками, проглядала річка і так до модерної будівлі 
готелю. Потому героїня визнала точність враження свого співрозмовника 
Ігоря Агельчука, яке, водночас, і розширила для себе, коли вже з іншої 
перспективи – з висоти поверха цього готелю перед нею з’явився інший 
вигляд Дакви: виднілися «на протилежному березі <…> великі колеса старих 
водяних млинів, притиснутих до оголених скель. Трьома мостами, кам’яним 
із арками-прогонами, бетонним і металевим, побудованими, очевидно, в різні 
часи, перетиналися фронтони мальовничих дерев’яних кількаповерхівок, 
понад чиїми дахами, вкритими черепицею або фарбованими металевими 
листами, височіла скеля із залишками цитаделі. Згаданий паном Агельчуком 
                                                           
140 «Grad je star, na nekoliko brda, mnoštvo strmih ulica. <…> Preseca ga reka, tu je nekoliko 
mostova… Reka nije velika, zove se Orda. Obale su strme, nejednake visine, na jednoj su ostaci 
tvrđave, a na nižoj je katedrala <…> u vreme prethodnog režima bila pretvorena u planetarijum koji 
dugo nije radio. Posle uspostavljanja demokratije ponovo je pretvorena u crkvu. Sve je to noću 
osvetljeno, videćete… vrlo lepo izgleda. Sa obe strane, uz samu ivicu, nanizane su kuće, uglavnom 
drvene, obojene različitim pastelnim bojama, sa dugim balkonima <…> može reći da je stari grad 
očuvan… Uglavnom. Biseri njihove moderne arhitekture, kako one iz vremena totalitarizma, tako i 
ovi najnoviji, posejani su malo dalje od reke. I Dom kulture je <…> jedan je od njih. Da bi ga 
podigli, srušili su čitavu stranu trga <…>. Tako da sad imamo tri strane sa jednospratnim kućama, 
živopisnim… i četvrtu u betonu, staklu, mermeru». 
141 «neveseli gradski pejsaž <…> široka avenija. Sa obe strane bile su sumorne kutije za stanovanje. 
Eliši se činilo da se ti stereotipni, oskudni blokovi nižu kilometrima. <…> Bulevar koji se lagano 
uzdizao pretopio se u splet užih ulica». 
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Кафедральний собор був на одному з нею боці річки й виднівся зовсім 
ліворуч, осяяний сонцем зі сходу»142 [Ibid.: 59].   

Окрема перспектива вибудовується зсередини сплетіння міської 
архітектури, яка в дійсності сюжетних подій відкривається героїні під час її 
прогулянки містом: окраїна й «передмістя, в якому зміняли одна одну дряхлі 
фабрики й тільки-но зведені склади. Широка автотраса простягалася повз 
своєрідний базар із прилавками, зібраними в правильні ряди, які тягнулися, 
здавалося, до горизонту, біля луна-парку з великим оглядовим колесом <…> 
біля будівництва сучасного торгівельного центру»143 [Ibid.: 62]. 

І вже, за наступної нагоди перебування в місті, воно оприявило перед 
Елішею інші свої принади: «сходи до ширшої вулиці, пристосованої для 
транспортного руху, яка викривленою дугою під великим нахилом спускалася 
до мосту. Будинки в цій частині міста, одноповерхівки з крутими <…> 
дахами, несли якийсь середньоєвропейський дух, відмінний від усього, що 
Еліша бачила в цій частині світу <…>. В одному з бокових провулків вона 
побачила відкриту приватну пекарню <…>. Між залізничним вокзалом і 
річкою був невеличкий парк із кострубатими деревцями, з того місця 
відкривався незвичайний краєвид: неймовірно широкий купол собору і трохи 
далі – куб готелю»144 [Ibid.: 193–194]. 

Увиразнений розподіл аспектів репрезентації ототожнюється з фактором 
формосмислу опису. Для його систематизації актуальне апелювання до 
аналогічного досвіду, сформованого в дискурсі художньої літератури, 
приміром, творчими рішеннями М. де Серто. Він, за спостереженнями 
С. Туроми, відверто позначає відмінність між двома когнітивними 
структурами, що характеризують артикуляції міста: його узагальнювальним, 
всеосяжним паноптичним баченням із висоти пташиного польоту, й міськими 
аналітиками погляду на місто «знизу» [Турома 2009]. У проекції даного 
розмежування в змісті Продановичевої екфрази, в ньому організується вимір 

                                                           
142 «na naspramnoj obali <…> veliki točkovi starih vodenica stešnjenih uz liticu. Tri mosta, kameni 
sa lukovima, betonski i metalni, nastala očigledno u različitim vremenima, presecala su front 
živopisnih drvenih višespratnica, a iznad njihovih krovova, pokrivenih crepom ili obojenim limom 
uzdizala se stena sa ostacima citadele. Katedrala koju je pomenuo gospodin Agelczuk bila je na 
njenoj strani reke, videla se sasvim levo, obasjana suncem sa istoka». 
143 «predgrađe u kojem su se smenjivale oronule fabrike i tek podignuti magacini izašli na autoput. Široka pista 
autoputa vodila ih je potom pored neke vrste pijace sa tezgama raspoređenim u pravilnim redovima do, kako se 
činilo, horizonta, pored luna-parka sa velikim točkom <…> pored modernog tržnog centra u izgradnji». 
144 «Uska kaldrmisana ulica vodila je sa trga presečenog spomenika do stepeništa, stepenište do šire, 
saobraćaju prilagođene ulice koja se, lučno zakrivljena, pod velikim nagibom spuštala do mosta. 
Kuće u tom delu grada, jednospratnice sa strmim <…> krovovima, nosile su nekakav 
srednjoevropski dah, različit od svega što je Eliša videla u ovom delu sveta <…> U jednom od 
bočnih sokaka videla je otvorenu pekaru <…> Između kolovoza i reke bio je nekakav parkić sa 
zakržljalim drvećem. Sa tog mesta otvarao se širok vidik: ugledala je katedralu sa neobičnom 
širokom kupolom i, malo dalje, kubus hotela». 
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не лише когнітивної проспекції, а й її генезису, який сходиться у ставленні 
тимчасового мешканця й транзитної, себто, незаангажованої відвідувачки. У 
даному чергуванні варто розпізнати той послідовний розвиток просторових 
планів, що уможливлює інтегрування суцільної об’єктивної стереопанорами 
міста, побаченої різними очима незацікавлених спостерігачів. Відтак, 
закладений до змісту екфрази досвід стає об’єктивним і детальним у цій 
репрезентації, достовірній для смислової осяжності. 

Загальна організація даного опису потребує уточнення одного з її 
принципів, істотного для вивірення смислової ваги, чиї аналоги в інших 
авторських дискурсах набули варіювання, й почасти сформували поле 
альтернативних позицій. Літературознавству, за переконанням В. Фесенко, 
відомі такі критерії осмислення урбаністичного простору, які у фіксуванні 
ним динаміки активності соціуму спрямовуються на конкретику руху та 
ритму життя, свободи індивіда в опозиції до втіленої природою вічності 
[Фесенко 2014: 73]. Натомість, у співвідношенні даного емпіричного 
спостереження з образним дискурсом екфразису «Еліші…», в романі набуває 
рельєфності суттєва особливість образного матеріалу. У рівновеликій йому 
художній реальності Еліша Стормс, за тлумачними репліками, щоразу 
споглядає місто або безлюдної півночі [Рrodanović 2003: 53], або в 
малолюдний ранковий час і «пульс міста»145  [Ibid.: 194] починає відчуватися 
вже поза спиною героїні. Відтак, наголошені перспективи огляду життєвих 
подій представників соціуму доцільно вважати не аналогіями, а орієнтовними 
факторами смислоутворення явлених у змісті екфрази жанротворчих рис 
урбанізму. Натомість у виокремленій панорамі видаються визначальними 
відповідні метафізичній споглядальності наголошені та вияскравлені в її 
комплексній композиції деталі архітектурного компонента урбанізму. Вони, 
звісно, не надихають урбаністичний опис вітальністю окремого образу, проте 
позначають у його змісті обриси формосмислових якостей та властивостей 
символічної наснаги простору. 

В основі увиразненого суцільного бачення, з-поміж визначальних рис, 
переважає логічне співвідношення промислової, громадської та житлової зон, 
їхній зв’язок магістралями, переконливі у транслюванні значення незмінної 
протягом, очевидно, не одного століття, продуманості й виваженості програми 
містобудування, її повноцінності. У поєднанні з упізнаваними рисами плавного 
й логічного злиття просторових об’ємів генерується суттєве для екфрази 
значення прагнення до урбаністичної естетичності, що тяжіє до смислового 
орієнтира загального ствердження естетики і з-поміж суспільних пріоритетів. 

Здається красномовним зображений описом комплекс міських будівель. 
Прояви динамізму невеличких острівців охайних затишних кількаповерхових 
кварталів, оторочених сходами, і сучасних міських ансамблів засвідчують 
жвавість і відкритість плану міста, логічні для забарвлення в описаному артефакті 
сумної пошарпаності й типової аскетичності колоритом обнадійливості. 
                                                           
145 «puls grada». 
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Наголошена в описі витриманість класичного усталеного принципу 
містобудування й бережливість до архітектурних символів історичного 
минулого, в поєднанні з повсюдними новобудовами об’єктів громадського 
призначення, в’юнких рівчачків вузьких вуличок «давнього» міста і ліній 
широких магістралей у сміливих ескізах нових забудов окраїн Дакви доволі 
виразні для значення тієї рівноваги, що переконує в смисловому пріоритеті 
принципової поміркованості соціуму, зокрема у ставленні до досвіду, та 
уважності й оптимістичного світовідчуття в переживанні сучасності, що 
вважається запорукою прагнення до моральності. 

До загальної композиції описаного урбанізму посутню виразність 
привносить річка, оприявлена з кількох перспектив. Обриси її повороткого 
спонтанного плину, сповнені очевидним значенням самостійності, 
засвідчують у зовнішній строгості «типової» забудови свободу її планування, 
вивільненого від міркувань архітекторів і обумовленого примхливістю 
поворотів русла. Смисловий орієнтир наразі доцільно визнати в тій 
оглядності громади на силу природи, яка неодмінно викликає усвідомлення 
духу толерантності та компромісів.   

Урбаністичний ансамбль суттєво наснажується виражальністю трьох 
мостів, чию своєрідніть можна помітити в неухильному нарощенні в кожному 
з них міцності й витривалості. З діапазону прочитань, привілейованих для 
даного символічного феномена у слов’янському літературному дискурсі 
[Білик 2008: 169–170], наразі не втрачає актуальності значення єднання у 
подоланні відчуження, співмірне з прагненням місцевого соціуму, втіленим у 
змісті екфрази під знаком традиції. 

Щоправда, стара фабрика та дешевизна будівельних матеріалів підупалих 
житлових будинків переконують у нерівномірності благополуччя спільноти, в її 
призвичаєності до скрути та обізнаності у спрямуванні сил на справу, далеку від 
виробничого творення, якою, за досвідом історії, у більшості випадків буває 
боротьба. Проте, неодноразове позначення в описаному урбаністичному 
просторі індустріальних споруд показне для смислового акцентування 
працьовитості громади, переконливої для її життєлюбного потенціалу. 

Видається вирішальним формосмислове навантаження уявної діаграми 
висотності, де помітна опора на симетрію, виважену руслом ріки, якою 
врівноважуються дві цитаделі – рівнозначна реальній, і символічна – храм, що 
височіє, немов обеліск на знак підтримання духовності, якої, відтак, прагне 
міська спільнота. Епіцентр смислотворення даної конфігурації доцільно 
вирізнити в рельєфному наразі співвідношенні вагомих якостей даних споруд. 
Ідетьсяпро фортецю, поціновану в історичному минулому на вагу критерію 
містобудування, осмислену в сенсі «обладунків» у прагненні до захисту 
державності [Арган 1990 ІІ: 52]. За змістом екфрази такий об’єкт після 
чергового ушкодження був залишений в руїнах – на згадку. Естафета 
«титулу» потужної броні перейшла від неї до новіших винаходів. Її силует 
контрастує у супозиції до Храму, постійно відновлюваного спільнотою Дакви, 
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навіть після відкоментованих в описі функціональних перепризначень, 
типових для часів гонінь на віру і прагнень усталити режимну ідеологію. У 
семантичному апогеї наразі  вивершується визнання незамінності для 
суспільства цього феномена й у проголошеній, відтак, потребі підтримання 
духовності, й у сбалансуванні будь-яких, навіть руйнівних, збурень. 

У розмаїтті інших об’єктів найрізноманітнішої функціональності – 
призначених для праці, орієнтованих на відпочинок, відповідних смакам 
поціновувачів старовини та ініціаторів інновацій – належить розпізнати 
значення того демократизму смаків, який ще в урбаністичному мистецтві 
доби Відродження вважався ознакою поширення гуманістичної культури 
[Арган 1990 ІІ: 50], яку, відтак, варто передбачити у смислових вимірах 
даної екфрази, зосередженої на якостях суспільства Дакви, показових для 
його принципової зрілості.  

Із даної позиції стає очевидним вилучення кольору з цієї панорами. 
Однак у ній лишаються присутніми відповідники фіксування його дещо 
обмеженого розмаїття, чиїм значенням помітно наголошується збіднілість, 
але не вихолощеність і знесиленість у повноті духовного вимірювання 
життя [Білик ІІ 2018].   

У цьому комплексі доречно диференціювати й описи творів 
монументальної скульптури – міських пам’ятників, які мають особливу 
виразність. Попри «конвенціональну» усталеність творів цього жанру 
об’ємно-просторового мистецтва з-поміж деталей урбаністичного ансамблю, 
в екфразі Продановичевого роману явленню скульптури притаманна помітна 
відособленість, самостійність і значущість в образному дискурсі, що мотивує 
до формально-ідентифікаційного виокремлення змальованих артефактів із 
парадигми урбаністики, сприятливого для деталізації та виразності 
смислоутворення. Відтак, урбаністичний опис наснажується нарізним парним 
включенням прямого згорнутого діалогічного неміметичного 
неатрибутованого цілісного первинного тлумачного психологічного 
скульптурного екфрастичного компонента. Його зміст окреслюється в 
художній реальності Ігорем Агельчуком під час розмови з Елішею: «На 
середині площі був пам’ятник якомусь із місцевих революціонерів, я думаю, 
величезний… У вогнищі змін його розпиляли. Тому вже роками стоїть 
великий куб постамента з чорного граніту і на ньому – бронзові ноги. Такі, до 
підколіна…»146 [Рrodanović 2003: 49]. Вирішальною відмінністю даного 
скульптурного об’єкта доцільно визнати наявну в коментарі особливість 
історії його зовнішніх трансформацій. За нею класичний у минулому 
пам’ятник був не зруйнований, а понівечений, чиї спаплюжені залишки 
потому не демонтувалися, а лишилися надалі вінчати меморіальний п’єдестал. 
Образний зміст екфраземи показовий у ствердженні помсти і кари у вирі 

                                                           
146 «Na sredini trga bio je spomenik nekom njihovom revolucionaru, ogroman, pretpostavljam… U 
žaru promena su ga pretesterisali. Tako da već godinama stoji ogromna kocka postamenta od crnog 
granita i bronzane noge na njoj. Tako, do ispod kolena…». 
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подій, коли напруга суспільного обурення сягала максимальних модуляцій, 
рівноцінних інстинктивній агресії протидії, чия очевидна хаотичність тільки 
посилює невибірковість цілі. Відтак, смислорух наразі спрямовується до 
фіксування масштабності первинного соціального виклику і травмованості 
суспільства аж до проявів кризи духовності. Водночас стає суттєвим і наголос 
на тій мірі заподіяних цим викликом поневірянь громади, якої достатньо, аби 
спричинити таке відчайдушне застереження від суспільно-політичних 
неспокоїв і промахів, чия ціна доволі висока, і в семантичному підсумку – для 
цього суспільства неприйнятна.  

Між тим, у кордонах архітектурної екфрази міститься й інший опис 
артефакту мистецтва скульптури. У художній реальності тепер уже сама 
Еліша помітила посередині острова, на роздоріжжі кругового напряму 
транспортного потоку доволі промовистий об’єкт місцевої культури. На 
постаменті з полірованого граніта височів гігантський пам’ятник відомому 
королю Гунрану IV Законодавцю. На ближчій відстані героїня змогла 
роздивитися «фігуру, одягнену в якусь розцяцьковану тогу. М’який нахил 
голови підкреслював корону. Однак здавалося, що головною деталлю 
пам’ятника була завеликого розміру книга на правому плечі бронзової фігури. 
Руки були здійняті вгору, й особливо видавалися долоні, які стискали 
металевий кодекс: складалося враження, ніби він замахується цією книгою. 
Риси обличчя <…> створювали враження розгніваної похмурої особи»147 
[Ibid.: 56] – за оцінкою супутного коментаря, – так, ніби був готовий цією 
книгою «скористатися наче холодною зброєю»148 [Ibid.]. Однорідність 
діалогічно оформленої прямої згорнутої неміметичної неатрибутованої 
цілісної тлумачної психологічної скульптурної екфрази з попереднім 
змалюванням скульптури у формальній організації та походженні в художній 
реальності з єдиного урбаністичного простору видається переконливою для 
об’єднання цих скульптурних описів у зведену конфігурацію. Відносна 
схематичність даного змалювання переконує в підпорядкуванні естетичної 
значимості артефакту іншій – символічній.  

Привертає увагу підтримання статуї неушкодженою, де проявляється 
смисловий акцент керованості суспільної агресії, принципова перевага 
поміркованості над потенційною готовністю до жорстокого опору, що в 
поняттєвих координатах семіотики міського простору Ю. Лотмана рівноцінне 
«перемозі розуму над стихіями» [Лотман 1984: 45]. 

Однак у силуетах, окреслених змістами екфраз, стають промовистими й 
контрастивні риси різниці між втіленими кожним кульмінаціями руху, 
переданого в статиці, показового для творів цього мистецтва й поцінованого на 

                                                           
147 «prilika odevena u nekakvu kitnjastu togu. Blago pognuta glava posebno je naglašavala krunu. Ipak, 
činilo se da je glavni element spomenika nesrazmerno velika knjiga na desnom ramenu bronzane figure. 
Ruke su bile podignute, šake koje su stezale metalni kodeks naročito su se isticale: izgledalo je kao da 
zamahuje tom knjigom. Crte lica <…> ostavljale su utisak srdite, namrštene ličnosti». 
148 «da je iskoristi kao hladno oružje». 
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вагу персоніфікації багатства нації [Энциклопедический… 1983: 328–329]. А 
красномовні й долі самих описаних творів у художній реальності роману, себто, 
оцінка громадою сутності закарбованого застиглого руху. У підсумку цих рис 
людьми був мстиво спаплюжений пам’ятник людині, що принесла буремні 
зміни й лишився збереженим монумент тому, хто дав соціуму порядок і закон – 
«один із найдавніших і найпростіших кодексів у світі»149 [Рrodanović 2003: 56], 
де метафорично стверджується вибір суспільства, його увічнений ідеал, 
визнання ним справжнього скарбу своєї культури. Ця образна інстанція, 
підпорядкована організації змісту екрфази, мотивує до співвідношення з 
творчою концепцією видатного ренесансного майстра Брунеллескі, для якого, 
за спостереженням В. Фесенко, була очевидною потужність архітектури міста у 
втіленні закону моралі соціуму [Фесенко 2014: 44]. У проекції даної тези в 
значеннях описаного урбанізму Дакви впорядковуються ті його якості, за якими 
місто стає дзеркалом суспільних потрясінь в історичних перетвореннях, чий 
перебіг закономірно відобразився в прагненні суспільства, яке заплутало в 
тенетах випробувань, жертв і недовіри, саме до усталення норм, а отже, до 
моральності. Себто, в даному скульптурному включенні формується місткий 
сектор загального смислу екфрази, де в комплексі накреслюються й обриси 
показових для громади суперечливих настроїв, узагальнених нестачею 
ресурсів, але надлишком прагнення подолати кризу і в цьому готовністю 
дотримуватися гуманістичних орієнтирів.  

Відтак, оприявлений описом урбанізм долає межі значеннєвого наповнення 
власних дефінітивних координат відновлюваного простору й суміщається із 
системою категорій етики, де смислова лінія змальованого міста втілює в його 
обрисах шлях відновлення духовності в перехідному стані суспільства. 

У формосмислових зв’язках екфрази з вужчим контекстом решти 
образного матеріалу роману помітна низка корелятів, чия ієрархія у щільності 
цієї взаємодії також не позбавлена суттєвого смислового навантаження, а отже, 
потребує нарізного окреслення. Наголосимо, що ареал опису Дакви 
вирізняється на (накресленому демаркаційними сигналами типово міжтекстової 
адресації) формосмисловому стику, яким позначається зічленовування даної 
екфрази з образним полем автоінтертекстуального індикатора апелювання до 
назви цього міста. Відповідно до (обумовленого в дослідженні для специфіки 
комплементарності) формосмислового компенсаторного взаємодоповнення, 
наразі передбачається й суміщення екфрази з полем цього автоінтертекстуального 
індикатора. У даній супозиції виражальність екфрази помітно розбудовує 
підпорядкований автоінтертекстуальності образний матеріал, зосереджений на 
оприявленні хронотопу всієї далекої країни Зухтенії, смислопороджувальними 
деталями її столиці Дакви, показовими для відображення суті суспільного 
стану, зокрема позитивного прагнення до відродження ціннісної системи. У 
цій взаємодії потрібно визнати комбінацію формосмислів, де міжтекстове 

                                                           
149 «jedan od najstarijih i najjednostavnijih zakonika na svetu». 
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оприявлення хронотопу і рис його матеріального середовища доповнюється 
екфрастичним унаочненням епіцентру цього хронотопу й квінтесенції 
притаманних йому якостей суспільних тенденцій. Між тим, у смислових лініях 
взаємодії закарбована не лише взаємна сумісність, а й особлива змістовна 
сполученість, адекватна її ототожненню з поняттям моделі цивілізації. У ній 
належить визнати обриси вищого рівня смислотворення, де, аналогічно 
інтердискурсивній пресупозиції, так само фігурує сума попередньо вивільнених 
значень. Передбачений для такого сходження семантичний шов єднає в спільній 
конфігурації даної цивілізації, обумовлені опором буремному випробуваню 
минулих суспільно-політичних потрясінь – рефлексивні насильство та 
агресивність, поєднані з намаганнями їхнього приборкання й принциповою 
чутливістю до вічних цінностей, прагненням орієнтуватися на них.  

Власне, з погляду даної комбінації інтегрована в ній урбаністична екфраза 
Дакви в подальшій взаємодії комплементарних сполук тяжіє до 
співвідношення з іншою, однорідною за жанром змальованого артефакту, – 
урбаністичною екфразою й опиняється в положенні, сприятливому для 
безпосереднього корелювання з нею. У перегуку з урбанізмом Дакви, власне, 
на його фоні стає виразнішим опис іншого столичного міста – Екаф, серця 
Кравонії, розташованої в художній реальності на помежів’ї із Зухтенією. У 
даному співвідношенні виважується й та спільність, яка мотивує до визнання 
визначальним формальним принципом – зведеність екфраз у контурах 
певного урбаністичного екфразису, з підтриманням його структурними 
компонентами симетрії якостей, відповідних класифікаційній типології та 
особливостям формосмислу.  
 Зміст цього опису урбаністичного простору хоча й локалізується у сфері 
одного образу – Еліші Стормс, проте, подібно до екфрази Дакви, так само 
розкладається на різні перспективи. Для увиразнення урбаністичних якостей 
простору видається осяжним його огляд у динамічному русі в цьому просторі. 
Еліша принагідно відзначила для себе будинки, що «виглядали так, ніби 
нещодавно зазнали впливу катаклізму небачених масштабів, після чого були 
нашвидкоруч залатані. Вони були здебільшого приземкуваті, із геть 
занепалими або незграбно поремонтованими дахами. Багато вікон і вітрин 
було запроторено дошками. <…> Тротуари, там де вони існували, були 
здебільшого завалені купами щебню, будівельним непотрібом, прилавками, 
сміттям або обідраними кузовами легковиків і вантажівок <…> Один будинок 
виглядав більш-менш уцілілим. То була одна з небагатьох кількаповерхівок і, 
до того ж, із декорованим фасадом. У центрі фронтона знаходилося коло 
годинника – <…> без стрілок»150 [Рrodanović 2003: 78]. Із коментаря 
                                                           
150 «izgledale su kao da su nedavno prošle kroz kataklizmu nesagledivih razmera i onda na brzinu 
zakrpljene. Bile su mahom prizemne, sa oronulim ili nevešto popravljenim krovovima. Mnogi 
prozori i izlozi bili su zakovani daskama. <…> Trotoari, tamo gde su postojali, bili su uglavnom 
zakrčeni gomilama šljunka, šuta, tezgama, otapcima ili očerupanim karoserijama automobila i 
kamiona. <…> jedinu zgradu koja je izgledala koliko-toliko očuvano. Bila je to jedna od retkih 



* РОЗДІЛ 6 * 

 

 547 

з’ясовується, що це президентський палац [Ibid.]. Крім того, Еліша не 
оминула увагою і простір площі, від якої розходилися вузькі вулиці і яку 
залишив у тіні показовий екземпляр урбаністичної реальності – комплекс 
корпорації «ЕЦІЛАМ» – поширений вглиб міста від одного з боків цієї площі 
«колóс зі скла, металу та граніту. Така будівля, було зрозуміло з першого 
погляду, не належала вбогому довкіллю Екафа»151 [Ibid.: 79], поза стінами 
оточена дорогами з вибоїнами і ямами [Ibid.: 121]. 

Посутню роль відіграють в описі риси вигляду міста з висоти, де рельєфно 
промальовується повсюдність маленьких будинків, схожих на фавели і 
повторюваного цілими кварталами міського краєвиду, побаченого героїнею 
дорогою до місця тимчасового перебування [Ibid.: 84]. У коментарі Елішіного 
співрозмовника ця перспектива проголошується найвигіднішою, і деталі не 
покращать її, а лише зіпсують іще більше [Ibid.: 101]. 

У синтезованому панорамному плані вияскравлюються визначальні риси 
урбанізму Екафу. З-поміж таких рис змальованого артефакту превалює 
непропорційність плану міста, промовиста для проголошення стабільної 
недбалості громади у ставленні до розширення його простору. Потребують 
уваги й позначення ламаних вертикалей будинків на другому плані, які ніби з 
середини порушують логіку горизонту і в семантичному резонансі – 
руйнують загальне відчуття спокою. 

В оприявленій описом структурі міста належить вирізнити вирішення її 
пластичних задач за рахунок замкнених важких об’ємів примітивного 
житлового масиву, чиї множинні дрібні членування на невеличкі вікна, схожі 
на бійниці, й уламки крупних деталей традиційно вважаються значущими для 
увиразнення потреби в жорсткому самозахисті, показовому для семантики 
постійних руйнівних загроз. 

Посутньої смислової ваги набувають такі самостійні одиниці 
урбаністичної морфології, як вулиці міста, чиї обриси виявляються 
розмитими, ушкодженими через розтрощеність будівель, опорних для 
загального контуру, залишених без жодного натяку на реконструкцію, 
переконливих для наголошення в системі смислоруху обумовленого 
збайдужілістю запущеного матеріального і духовного зубожіння соціуму. 

Урбанізм Екафу вирізняється також вияскравленою описом докорінною 
занедбаністю перлин історичної пам’яті. Її кричущий прояв помітний в 
ушкодженні годинника на будівлі палацу, через який трапилася й зупинка 
роботи механізму. Даною якістю змісту екфрази в його просторі, вочевидь, 
окреслився особливий формат нетипового означення фактору часу, яке у 
смислотворенні доцільно співвіднести не з позачасовістю визначальних 
реалій, а безчассям простору, синонімізованим із поняттям лихоліття.  

                                                                                                                                   
građevina na sprat, uz to i sa kitnjastom fasadom. U središtu zabata nalazio se veliki krug časovnika – 
<…> na satu nije bilo kazaljki». 
151 «kolos od stakla, metala i granita. Takva zgrada, bilo je jasno na prvi pogled, nije pripadala 
ubogom ambijentu Ekafa». 
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Між тим, у даній екфразі фігурують і фрагменти, за подібністю, співвідносні зі 
складовими первинного корелята у зведеній урбаністичній конфігурації, 
апелюванням до якого увиразнюються сутнісні значення. В обох описах 
вияскравлюється симетричне вторгнення до спокійного контуру історичної 
центральної площі амбітного «новачка» зі скла та бетону. Однак, його 
суміщенням із пологою схиленістю рельєфу перед площею формуються різні 
топографічні ситуації. У змісті опису Дакви аналогічний краєвид набуває сенсу 
епіцентру громадського єднання. Натомість, у змальованому Екафі генерується 
принципово відмінний смисл, зосереджений на підкресленні невблаганної 
вивищеності сучасного архітектурного ансамблю. Це височіння покликане 
емоційно і візуально подавляти суспільство, що погоджує загальну пригніченість.  

І в даному перегуку варто визнати відповідність розбудови істотного 
плану екфрази Екафу в типологічному сполученні за принципом опозиції 
опису Дакви, де набуває ваги вимір відмінності. Обумовлений наразі 
контрастивний зріз оприявнює формосмислову чіткість явлених описом рис 
кравонської столиці. У цьому урбаністичному малюнку істотнішає те, що 
мала б спостерігати, але не побачила Еліша: цілком очікувані, логічні й 
доречні – аеропорт, будинок культури, сквер, супермаркет та інші об’єкти з 
чіткою соціальною функцією і, безумовно, храм – потрібні соціуму для 
налагодження життя, підтримання традиції та опори духовності. 

Натомість невиправдано розлогим виявляється наголошений в описі 
розмах комплексу однієї споруди стосовно масштабу всього урбаністичного 
простору, чиє значеннєве наснаження сконцентроване на хаотичності 
забудови міста, порушувальній для її правил, відповідної смисловим 
обрисам переживання суспільством без жодного ремствування 
випробувань утисками волюнтаризму. 

Симетрично первинній екфразі дана архітектоніка так само оздоблена 
включенням згорнутої діалогічної тлумачної неатрибутованої цілісної 
психологічної скульптурної екфрази зі своєрідним оформленням її 
міметичності. Змальований артефакт у художній реальності розташувався в 
передмісті, де через руйнівні конфлікти між населенням майже втратилися 
риси первинного урбаністичного малюнка. Саме там, придивившись, Еліша 
побачила, що на одному з острівців у цих руїнах «стирчала бронзова рука. 
«Ленін», – сказав <…> новий водій і підморгнув»152 [Ibid.: 67]. Тлумачним 
компонентом екфрази позначається референт змальованого артефакту, чий 
силует набув в історії часів будівництва комунізму типових матричних 
обрисів фігури «вождя пролетаріату» з рукою, простягнутою в емоційному 
запалі. Даний жест, розтиражований безліччю авторських версій типажу 
моделі та копій скульптури, набув аксіоматичного значення заклику мас до 
боротьби [Энциклопедический… 1983: 209–210]. У перегуку з первинною 
екфразою міста Дакви, схематично зображені в даному описі неприбрані 
рештки постраждалого пам’ятника, залишені в руїнах наслідків боротьби, 
                                                           
152 «virila je bronzana ruka. ‘Lenjin’ – rekao je novi vozač <…> i namignuo». 
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посилюють смислову лінію суспільства з прихованою агресивністю, що 
опинилося перед випробуванням кризою духовності. Водночас у тому ж 
перегуку вирізняється контрастна відсутність в урбаністичному просторі 
Екафу інших меморіальних постаментів, чиє формосмислове наснаження стає 
неодноплановим. У проекції первинного корелята, симетричного даному 
опису, нестача врівноваження ушкодженого – цілим артефактом із 
укладанням зведеної дублетної конфігурації засвідчує поряд із травмованістю 
описаного об’єкта й травмованість формальної траєкторії самого опису, 
переконливу для її транспонування до смислового рівня. Крім того, 
смислорух екфрази доцільно пов’язати з несформованістю в суспільстві 
пантеону героїв, що в підсумку подовжує увиразнену смислову лінію 
бездуховності її тривалістю, тяглою в цілі покоління. Зрештою, на 
семантичному рівні даної екфраземи помітна окрема максима, що сягає 
визнання глибокої масштабної декомпенсованої травмованості суспільства, 
супроводженої тотальною втратою гуманістичних орієнтирів.  

А отже, в описі урбанізму Екафу потрібно виокремити значення драми 
повоювання соціальних свобод, що в символічності міста нарощується до 
виразного посилення у смисловому вимірі такого стану суспільства,  для 
якого вичерпним стає невиправлюваний духовний регрес. Однак, у 
(передбаченій зведеністю) типології властивостей екфраз, даний опис слід 
привести у співмірність із первинним для нього корелятом і з його 
специфічною валентністю в комплексній взаємодії відповідного йому 
образного матеріалу за схемою, виваженою міжтекстовим втіленням країни 
– екфрастичним унаочненням її столиці. Закладений у цьому комплексі 
принцип формосмислової співучасті компонентів має бути екстрапольований 
і на співвідносність урбаністичної екфрази Екафу з її образними 
кореспондентами роману, де правомірно вважати даний принцип 
організаційним і в сполученні цієї екфрази з образними інстанціями роману, 
підпорядкованими інтертекстуальному втіленню середовища хронотопу 
Кравонії, чиєю столицею є місто в художній реальності роману. За логікою 
симетрії, в їхній спільній комбінації також має бути визнане спрямування 
філіації значень до підсумкового пункту смислоруху, окресленого іншою 
окремою моделлю цивілізації, чия семантична домінанта рівноцінна 
незборюваній духовній кризі суспільства. 

Таким чином, із-поміж якостей опису домінують образні прояви 
класифікаційної відповідності зведеному комплексу, де первинний і 
вторинний описи спільні в якостях прямого повного первинного тлумачного 
дискретного психологічного типу. Водночас істотно збагачується й 
функціональний досвід неміметичності та неатрибутованості. Він 
урізноманітнюється синтетичністю описів, що вирізняється на рівні носія 
«зображення», в побудові конфігурації кожного з них із особливим – 
субординованим – сполученням денотативних орієнтирів, рівнозначних 
різним видам мистецтва, зокрема урбанізму та скульптурі, в організації якого 
збагачується емпірика включеного комбінування описів за схемою «зведений 
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екфразис у зведеному екфразисі». Формальна своєрідність притаманна й 
самому включенню, де, на відміну від неодноразово розбудованого у 
Продановичевих романах інтегрування екфрази нульового типу з підтримкою 
жанру артефакту, змальованого масштабнішим описом, у даному 
урбаністичному екфразисі актуалізується згорнутий опис із розбіжністю з 
локальним екфрастичним контекстом в жанровій приналежності змістів. Крім 
того, видається оригінальним і комбінований монологічно-діалогічний формат 
подачі, плідний у досягненні в зображенні ефекту поліхромії.  

Істотністю вирізняється спільна для обох зведених екфраз репрезентація 
ними міст за (деталізованим В. Дуркалевич) принципом акцентування 
фактографічного елемента, що веде до підсилення достовірності 
[Дуркалевич 201: 159]. Воно в художньому досвіді «Еліші…» стосується і 
змісту, і його семантичної траєкторії.  

У висвітлених описах проявляється суттєвий формосмисловий зв’язок. Він 
реалізується передусім у плані структури архітектоніки зведеного 
урбаністичного екфразису загалом, де відбувається дублювання притаманної 
потенціалу міжтекстових зв’язків, композиційної дихотомії, заданої 
аналогічною двоскладовістю, вирізненою в назві роману й масштабованою, 
власне, розбудованим на основі інтертекстуальної та автоінтертекстуальної 
тактик протиставлення хронотопів Кравонії і Зухтенії. 

Скоригований у зведеному форматі спільний значеннєвий пучок комплексу 
урбаністичних екфраз організується за принципом контрасту. І в процесі 
філіації значень стає зрозумілим призначення цього контрасту бути фактором 
смислоутворення в змалюванні Екафу, зробити зрозумілішою, яснішою 
семантику адекватного його простору тотального суспільного занепаду. 

Посутня закономірність в узагальненні смислових вимірів кожної з 
урбаністичних екфраз, у цьому зв’язку, засновується на вподобаному 
письменниками-реалістами [Фесенко 2014: 85] принципі відображення образним 
матеріалом, властивим урбаністичному екфразису, суттєвого взаємовпливу і 
спільного вираження зовнішнього соціального світу та внутрішнього людського. 
Образні «тексти» екфраз у підсумковому синтезі сукупної смислової конфігурації 
видаються симптоматичними для типізації суспільства, зосередженого в 
описаних просторах міст. Наразі належить розрізнити універсальний для обох 
компонентів сукупного урбаністичного екфразису смисловий малюнок оцінки 
сучасності суспільства перед обличчям його минулого, що скеровує до мотивації 
семантичного поля неминучих втрат у переживанні ушкодження аксіологічної 
системи з альтернативними поляризованими варіантами оптимістичного 
розвитку подій із перевагою поціновування духовності, та депресивності, де 
така перевага виявилася втраченою. 

Смислоутворювальна потужність тексту урбаністичного екфразису 
роману «Еліша в країні Святих коропів» значно посилюється в контексті 
дійсності твору, рівновеликому інтермедіальному формату відображення цієї 
дійсності. Кардинальний порух формосмислу наразі визначається стосовно 
вимірів хронотопу Кравонії та Зухтенії. У сполученні з ними виокремлений у 
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супозиції описів міст організаційний принцип контрастування розгортається 
до охоплення ним складних формосмислових конфігурацій, де вирізняються 
кордони постколоніального геополітичного ареалу. І на його розлогому фоні 
ушкоджених, але відновлюваних цивілізаційних критеріїв Зухтенії сягає 
максими амплітуда озвучання цивілізаційної катастрофи Кравонії, опорної 
для мотиву метафізичного увиразнення цивілізаційної незбалансованості з-
поміж якостей (пост)колоніального світу, що сприяє і наступному 
окресленню його закономірностей. 

І в осмисленні вищого сенсу опису урбанізму варто покластися на 
суголосний постульованій інтермедіальній системі, додатковий орієнтир, 
позначений відомим майстром міської архітектури доби Відродження 
Бальдасаре Петруцци, за чиїми оприлюдненими переконаннями архітектура 
міста тотожна сценічному майданчику [Арган 1990 ІІ: 51]. Відтак, уже в 
суцільній системі наскрізної комплементарної вертикалі роману, де 
екфразисом посилюється смислова виразність її компонентів, в 
урбаністичному екфразисі визнається той образний матеріал, який в 
інтермедіальності метаоперети входить у співмірність із типовими для її жанру 
сутнісними компонентами декору, відповідно – інтер’єру та екстер’єру в 
організації опорних формосмислових пунктів сценографії, якою скеровується 
синтез значень і, відповідно, генерування сукупної семантики у виваженому 
оксюмороном зображенні рис постколоніальної реальності роману. 
 
 

6.2.2.5. Змістовність літературного екфразису  
  
 

Систематизація екфрастичного поля твору «Еліша в країні Святих коропів» 
мотивує до увиразнення в його художньому «жанровому» спектрі важливого 
фрагмента, чия формосмислова роль набуває істотного навантаження у вимірі 
роману. Увиразнене з позиції арсеналу компаративістики фокусне 
інтертекстуальне апелювання до імені та постаті Георга Бюхнера не вичерпує 
актуалізації в романі змістового контенту, пов’язаного з життєдіяльністю 
популярного німецького драматурга. Художня парадигма різнопорядкових рис 
цього контенту поповнюється зображенням окремого літературного матеріалу – 
описом у тексті «Еліші…» синопсиса драми зі сценічного репертуару героїв, 
названої однією з Бюхнерових – незавершеною трагедією «Войцек, зоря 
Міленіуму»153 [Рrodanović 2003: 22]. Залучення критерію виду зумовлює 
диференціювання даної образності як неординарного для художніх тектсів 
літературного екфразису. У класифікаційному аспекті його художні принципи 
організації дозволяють вирізнити прямий, повний, позбавлений розривів, 
цілісний, обумовлений паспортизуванням автора атрибутований, простий, 
первинний монологічний дескриптивний тип опису.   
 Зауважимо насамперед на образних перевагах, закладених у змісті 

                                                           
153 «Vojcek, osvit Milenijuma». 
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екфрази природою тексту саме такого типу, яка робить очевидним розподіл 
десигнативного матеріалу образного змісту і, відповідно, зосередження 
смислу даної екфрази. А вона, відтак, набуває двоплановості, укладеної і 
самим описаним синопсисом, і означеною ним, рівнозначною йому, за 
визначенням, п’єсою, чиїм оглядом він став у реальності «Еліші…». 
Наголосимо, що ця ідентичність зумовлює і виправдовує їхнє симетричне й 
здебільшого симультанне «прочитання» в романі як двоєдиного явища із 
взаємопереходом смислових якостей. У його художніх можливостях стає 
впізнаваною очікувана тепер здатність до такої системи побудови простору, 
де пропорція співвідношення його компонентів врахована настільки, аби у 
перспективі опинився якомога ширший план відображення реалій дійсності.     

Задане образне наповнення оприявленого екфразою стислого огляду 
згаданого літературного тексту конкретизує в реальності «Еліші…» твір, де 
«головним героєм, чиє ім’я дало назву твору, є бідний солдат-слуга німецького 
капітана. Для забезпечення основних коштів для життя своєї малої дитини й 
невінчаної з ним партнерші Марії, він змушений за грошову винагороду взяти 
участь у псевдомедичних експериментах, точніше, у певний спосіб продати 
своє тіло. Ці обставини пробуджують у ньому схильність до фантазій, 
божевільних ідей про світові змови. В особистому житті його партнерка 
сходиться з майором-барабанщиком – важливим елементом є її захопленість 
мілітаристською іконографією, – що викликає в персонажа виражене почуття 
ревнощів. Персонаж вчиняє брутальний акт убивства ножем»154 [Ibid.]. 
Значеннєвий план даної образності, й особливо того її фрагмента, де втілюється 
випробовування персонажа зрадою і потребою у злиднях виборювати належне 
по праву, навіть продавати власне життя заради кращої долі дитини, 
безперечно, відтворює в семантичному ареалі явленого екфразою синопсиса 
константи змісту п’єси накресленням лінії руйнування особистісних рис 
людини внаслідок постійного приниження її гідності, що робить і її, і всіх 
гіпотетичних учасників такої ситуації приреченими на трагічний фінал. 

У номінаційному вимірі екфрази доцільно вирізнити рису, яка позиціонує 
опис з-поміж своєрідних образних рішень. Привертає увагу акцентований у 
назві синопсиса кінець тисячоліття: до його обріїв, як відомо, не зверталися 
письменники-реалісти (а саме цю добу представляє Георг Бюхнер). 
Генерована в даному випадку конотація порушення достеменності, однак, 
видається неостаточною. Логічна директива наразі спрямовує до 

                                                           
154 «Glavni junak po kojem drama nosi ime je siromašni vojnik-sluga nemačkog kapetana. Radi 

obezbeđivanja osnovnih sredstava za život svog malog deteta i nevenčane partnerke Marije prinuđen 

je da za novčanu nadoknadu učestvuje u ponižavajućim pseudomedicinskim eksperimentima, tačnije, 

da na neki način prodaje svoje telo. Te okolnosti podgrevaju njegovu sklonost prema fantazijama, 

sumanutim idejama o velikim svetskim zaverama. Na ličnom planu njegova partnerka zbližava se sa 

majorom-dobošarem – važan element je njena fasciniranost militarističkom ikonografijom – što kod 

glavnog junaka izaziva naglašenu reakciju ljubomore. Glavni junak vrši brutalni čin ubistva nožem». 
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незавершених творів Бюхнера, де п’єса під такою назвою відсутня, як, власне, 
не спостерігається і з-поміж прижиттєво виданих, завершених митцем праць 
[Шиллер]. У класифікаційному полі дану спецфіку доречно відобразити 
параметрами позбавленого реального референта неміметичного екфразису, 
розбудованого описом неіснуючого твору реального автора. 

Виокремлена неміметичність відкриває дефінітивний аспект зображеного 
екфразою феномена, обумовлений його бінарною природою: у значенні 
квінтесенції п’єси, обраної для інсценування, в зображеному синопсисі 
належить розпізнати стисліший, зменшений зміст, себто копію, чий оригінал 
відсутній в реальності подій і реалізується лише відобразившись у цій копії 
(себто в тексті синопсиса), що, за визначенням [Новейший… 2007: 550], 
входить до змістових берегів поняття симулякр. В окресленні його 
фундаментальнного смислового наповнення адекватною художньому досвіду 
Продановичевого роману з усього усталеного дискурсу ефективних 
тлумачень (на відміну від привілейованого для Ж. Бодрійяра маскування 
[Бодрийяр 2015]) стає позиція П. Клоссовскі. За концепцією дослідника, дане 
явище охоплює здатність передати певний обсяг того, що притаманне 
оригіналу, але не повідомляється ним, розкрити його по той бік його самого, 
водночас стверджувати тотожність симулякра й оригінала, переважну над 
їхніми відмінностями, що випливає з так званої інтегральності їхніх існувань, 
коли без приховування відсутності цього оригінала він, без зміни своєї 
природи, стає частиною дійсності вже у форматі досвіду від його 
гіпотетичного існування. І тоді, власне, виражений симулякром досвід у 
репрезентації оригінала набуває смислопороджувальної ваги, регульованої 
лише статусом самого симулякра, і завдяки йому, зрештою, оригінал здатний 
безмежно розширювати власну адаптивність до будь-якого контексту 
[Новейший… 2007: 551–553]. Виокремлений смисловий діапазон цієї якості 
змісту екфрази регулює внутрішній паритет його двоєдиного наповнення і 
статусне відношення з тією дійсністю, до якої він безпосередньо належить. 
Узгодженням наразі уможливлюється й обумовлюється властивість цього 
змісту, себто синопсиса, – виступити втіленням сутності твору, який сповна 
лише передбачається в явленій ним концепції, а конкретизується не в деталях, 
а виключно в усвідомленні динамічності його змісту, і в цьому цей твір здатен 
досягти адекватності кожній модуляції реальності його існування, а отже, 
співпадає з цією реальністю, ставши декларативним для неї, і водночас 
актуалізується не в очікуваних, так званих інерційних, для художньої 
реальності параметрах, а, натомість, сягає вимірів і масштабів самої 
реальності з повноваженнями свідчити про неї, паритетно розповсюдженими, 
таким чином, і на образність, власне, самого синопсиса.  

Між тим, ключове слово назви репрезентованої синопсисом п’єси – ім’я 
Войцек – можна знайти в заголовку одноіменної, знакової для Г. Бюхнера, 
завершеної і неодноразово інсценованої п’єси «Войцек». Помітна 
автономність даної деталі і її реальність та змістовність дозволяють визнати в 
ній рису приналежності позначеної нею образної інстанції до визнаного в 
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культурології феномена, чиї сутнісні риси видаються очікуваними й 
актуальними для реальності опису в сербському романі. І крім того, 
мотивують до її дефінітивного окреслення в параметрах самостійної нульової 
літературної екфрази з притаманними їй переконливими формальними 
ознаками атрибутованості, дескриптивності, монологічності, для якої, на 
відміну від образності синопсиса, очевидним існуванням реального прототипу 
виправдовується її міметичність. Із-поміж значеннєвих вершин його 
відомого референта, за підсумком К. Москвіної [Москвина 2007], вчені 
одностайно вирізняють деталізованіший трагізм приниженої самотньої 
людини, скривдженої байдужістю суспільства й знесиленої браком 
можливості гідно забезпечити своє життя. Ця людина інтелектуально 
розвинена й водночас доведена до знецінення категорії доброчесності, коли 
співчутливість сприймається як розкіш заможних, але ще лишається 
зрозумілим поняття провини. Вона зневірена, її світосприйняття спаплюжене 
наслідками вад соціальної системи настільки, що вона здатна служити тим, 
хто не визнає її самоцінність – не вважає її людиною,  виступити 
упредметненим піддослідним об’єктом і втратити себе або піти на зраду. І такі 
взаємини із середовищем впливають на персонажа, змінюють його духовний 
світ, перетворюють, змусивши до аморальних дій.       

В остаточній реалізації даної образності функціонального навантаження 
набуває її структурно-композиційна специфіка. Її дефінітивним аспектом 
фіксується поява в різнозмістових екфразах дискурсу одного автора, що 
декларує в даній архітектоніці опису подібне до художнього досвіду роману 
«Сад у Венеції» імпровізаційне збагачення арсеналу зведеного екфразису, 
спрямованого, як відомо, на оформлення збірної образної моделі. У її 
кордонах, поза сумнівами, закладається передумова принципового взаємного 
смислового поглиблення увиразнених літературних екфраз. Транслюванням 
вивільнених значень нульової екфрази в образному просторі синопсиса 
додатково деталізується генерований його образністю смисловий потенціал. 
Видаються наснаженішими й безперечними упізнавані в ньому (як, власне, і в 
змісті узагальненої ним п’єси) семантичні обриси тотального приниження 
людини і як наслідку, і як причини, що породжує в ній відторгнення 
підтримуваних раніше етичних цінностей і спустошує до стану духовного 
вакууму, знищує її людську природу і міцнішає настільки, аби неспинно 
множитися у стосунках цієї людини з оточенням, із іншими представниками 
соціуму, зумовити злочинні вчинки. Важливою наразі стає й компенсація 
зредукованої синопсисом цілісної ідеї твору, заявленого в реальності 
Продановичевого роману цим синопсисом.  

З визначенням зведеності в екфразисі помітне не лише поглиблення 
обсягу, а й семантизація його механізму. В увиразненні даної особливості 
будови оприявнюються обриси і потенціал такої «дзеркальної» тотожності, 
що, з одного боку, переконливо відокремлює текст, зображений змістом 
екфрази, від співвідносного з ним твору реальної дійсності, який не відбувся 
для нього у референтній ролі, з іншого – декларує зв’язок із ним, де активує 
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його в сенсі орієнтовної смислової моделі, переспрямувавши статус п’єси 
«Войцек» по відношенню до синопсиса від референта до постульованого в 
даній праці, альтернативного йому, денотата літературної екфрази. Відтак, за 
усталеним каноном, у смислових вимірах опису синопсиса передбачається 
таке успадкування значеннєвих домінант актуалізованого нульовою екфразою 
й співвіднесеного з ним Бюхнерового «Войцека», яким уможливлюється 
продукування даним образним рішенням у полі зведеного опису конотації 
достеменності, реалістичності його змісту. З екстраполюванням до його 
простору і смислів нульової екфрази стає очевидним зумовлене природою 
самого синопсиса додаткове, щільніше симптоматичне наповнення 
афішованої ним ненаписаної п’єси квінтесенцією змісту і значення – 
насиченими сукупною семантикою літературного екфразису, осяжнішими, 
співмірними не з простором сцени, а з обширами реального життя.       

І в даному пункті організації екфразису впадає в око задум особливої 
поліфункціональності якостей неміметичного симулякра в показовому 
компоненті – його розбудови не на автентичному, а на умовному творі 
певного автора. Характерне для актуалізованої драми ідейне спрямування 
відкривається саме для оздоблення реального для сербського роману 
репертуарного твору, що дозволяє позначити в ньому лише ті змістові риси 
денотата, що узгоджуються із сенсом екфрази в масштабах роману й водночас 
переважають її власний смисловий потенціал за інтенсивністю забарвлення й 
виявляються вкрай необхідними для доповнення і посилення сукупної 
семантики. Натомість саме неміметична відмежованість від зобов’язань перед 
Бюхнеровим авторством дозволяє «відкрити» зміст репертуарного матеріалу, 
адаптувати його анонсовані синопсисом гіпотетичні деталі вже до внутрішніх 
реалій дійсності «Еліші…», акумулювати ці деталі відповідно до її потреб, 
себто скерувати їхні семантичні рефлекси у виміри, значущі для 
комплементарної вертикалі роману, в семантичному резонансі з якими 
вивершуються додані до синопсису ключові слова п’єси, зокрема 
«дегуманізація, <…> убивство»155 [Рrodanović 2003: 22].  

На даному рівні розбудови художнього простору збірної екфрази набуває 
рельєфності дефінітивний нюанс, співмірний компаративістичним стратегіям, 
яким у порядку взаємодії даного образного матеріалу позначаються прояви 
масштабності вищого системного рівня роману в цілому, що потребує 
особливої уваги. Ідеться про кореспондування зі змістом даного двочлена, 
власне інтертекстуального втілення в тексті «Еліші…» творчої концепції 
Г Бюхнера. У даній образній ситуації потрібно розпізнати не лише перегук, а 
й неодмінну взаємодію, за якої відбувається різнотипна й різнопорядкова 
актуалізація спільного означника, себто, неізоморфна виражальність, 
відповідно, в різний спосіб активує одноіменний спільний смисловий контент. 
У понятійно-категоріальних і теоретико-методологічних координатах 
висвітлення комплементарних сполук, постульованих для даного 

                                                           
155 «dehumanizacija,<…> ubistvo». 
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дослідження, в наповненості даної взаємодії, показової для увиразнення суті 
художнього рішення і його результату, в самих апелюваннях до постаті 
Г. Бюхнера проявляється вирізнення і сходження приналежних його творчому 
дискурсу тотожних демаркаційних сигналів сумісності сфер міжтекстових 
зв’язків та екфразису, відмежованих у просторі сербського роману. Цими 
сигналами накреслюється семантичний шов між виокремленими 
формосмисловими масивами. Значущою для єдиного цілого екфрази, 
зрештою, видається методологічно виправдана для роману, оприявлена в 
увиразненому перебігу лінія стикування їхніх семантичних полів, що, за 
відзначеними у праці внутрішніми закономірностями даного механізму, 
збігається зі значеннєвою спрямованістю й осяжністю цього шва. Вона 
оприявнює зону комплементарного кооптування ефективного наразі 
фрагмента інтертекстуально активованого значення, генерованого 
прототекстом творчого світу Георга Бюхнера, до екфрастичного художнього 
простору, де властиві Бюхнеровій творчій концепції яскраві значеннєві 
відтінки вливаються до предметної зосередженості емоційно-смислового 
забарвлення. В увиразненому злитті значеннєвих вимірів оприсутнений 
Продановичем текст синопсису стає ймовірним для манери німецького митця 
настільки, аби ввібрати, таким чином, адекватні для нього риси не тільки з 
одного роману, а й з усієї творчої концепції німецького майстра, де пов’язані з 
екфразою певні концептуальні сигнатури Бюхнерового дискурсу 
верифікуються у статусі аксіоматичних для неї ознак і набувають додаткової 
концентрації. А такими стають різні компоненти теми трагізму соціального 
знедолення – неодмінні для неї мотиви нівелювання або втрати традиційних 
цінностей, доведення людини особливим цинізмом насильства над 
особистістю до суспільного відчуження й психологічного занепаду або 
пограничного стану, а подекуди й розколу, що робить її асоціальною.   

Потребує уваги й ситуативна відмінність даної спільноспрямованості 
деяких художніх способів, де визначальною потрібно визнати актуалізацію 
ними різних компонентів, щоправда, єдиного контенту, із наступним 
наповненням не одного мотиву роману, від імовірної наразі, але все-таки 
недійсної трансмедіальності, за якої різні стратегії, зі зверненням до спільного 
джерела, втілюють загальний мотив [Mihaljinac 2014], що могло б призвести 
до предметного звуження даного явища.   

Увиразнені смислові пункти спільної філіації значення узагальнюються й 
посилюються у взаємодії образного матеріалу даної екфрази з локальним 
контекстом, де, між іншим, відбувається й позиціонування змісту 
основоположного для неї синопсиса та репрезентованого ним твору у функції 
факту художнього простору «Еліші…». Вирішальна наразі значеннєва 
потужність озвученого коментаря, з якого стає відомою сучасна для героїв 
рецепція позначеної описаним синопсисом драми: вона, за підсумком, 
подається як «складний і важкозрозумілий твір, побудований в загальному 
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руслі злиденності й різних особистих нещасть, спричинених загальним 
зубожінням»156 [Рrodanović 2003: 19].    

Промовиста наразі й образна платформа цієї філіації, де актуалізовані всім 
комплексом можливості та значення сходяться, узагальнюються і 
спрямовуються для подальшого смислоутворення. Такою підсумковою 
платформою слід вважати визначений в реальності Продановичевого роману 
для синопсиса і невід’ємної від нього драми – їхній статус змісту 
запланованого репертуару Елішіних гастрольних виступів. У цьому статусі 
примітна показовість синопсиса і п’єси у форматі гастрольного матеріалу, 
адекватного означенню «аудиторії». Цей статус сполучує зміст літературного 
екфразису з тими художніми умовами дійсності роману, в яких максимально 
розкривається його здатність бути достеменним і змістовним у накресленні 
потенційної поведінкової налаштованості середовища й, відтак, обставин, у 
яких передбачається перебування Еліші та її театральної групи.  

Завершеного, хоча й не остаточного, сенсу виокремлене смислове 
навантаження всієї двоскладової конструкції літературного екфразису, в 
комплементарному комплексі з інтертекстуальним відповідником, набуває з 
наголошеним у Продановичевому творі безпосереднім поясненням уваги колег 
Еліші саме до згаданого твору. Сутність пояснення можна розпізнати в 
призначенні п’єси, поданої під іменем Г. Бюхнера й верифікованої наведеним у 
сербському романі описаним синопсисом. Визначальним стає її обрання 
персонажами програмним твором задля свого артистичного гастрольного турне 
до Кравонії, де акторська група Еліші Стормс мала грати поставлену за нею 
виставу, оскільки вона через наближеність її теми до проблем реальних умов 
життя «може бути добре зрозумілою»157 мешканцям цієї небаченої доти країни 
[Ibid.]. Значущість у даному випадку обумовлена осяжнішим, порівняно з 
Бюхнеровою алюзією, симптоматичним потенціалом образності синопсиса й 
актуалізованої ним п’єси з гастрольного репертуару героїв. Власне, цим 
потенціалом (комплементарно для анонсованого інтертекстуальністю 
спрямування глядацьких уподобань) показово визначається сутність реалій 
світогляду кравонців, стверджується в них трансльоване екфразисом нехтування 
етичними конвенціями, а також подразливі, а подекуди – граничні психологічні 
ситуації у значенні прийнятних і призвичаєних для згаданої «аудиторії», себто 
для репрезентативної групи населення, здатної симптоматично деталізувати 
переважні особливості атмосфери країни проживання – Кравонії. Відтак, в 
образності екфрази закладена прогностична функція, правомірна в 
екстраполюванні змісту явленого нею синопсиса та означеної ним п’єси в 
подієвій реальності Кравонії, де мають очікуватися програмні аналогії понять і 
реалій. Між тим до неї ж у художній дійсності твору з нагоди гастролей 

                                                           
156 «komplikovano i teško razumljivo delo gde je opšti okvir beda, a sa njom i razne lične nesreće 
koje proističu iz niskog standarda». 
157 «može biti dobro shvaćena». 
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потрапляють Еліша та її колеги й, відтоді, стають частиною кравонської 
атмосфери, якою детермінується локалізований в її просторі основний подієвий 
план життєвої дійсності героїв, де їхні долі регулюються й коригуються 
тамтешніми законами буття, декларованими обраною ними п’єсою.  

У даному співвідношенні образності визначається перспектива, задана 
синопсисом і пов’язана з ним п’єсою, де площина цієї перспективи не 
обмежується лише сценою виступу і виражальність обрисів наближається до 
параметрів іншого сюжетно-фабульного малюнка. 

Таким чином, у формосмисловій системі роману М. Продановича «Еліша 
в країні Святих коропів» формується вагомий досвід розбудови 
багатоскладового описового простору. В ньому формується біномна 
конструкція цілісного, атрибутованого, монологічного, дескриптивного 
зведеного літературного екфразису комбінуванням повного, прямого, 
первинного, неміметичного та нульового, непрямого, міметичного типів 
опису, компенсованих у цій спільній конструкції значеннями образності з 
очевидним інтертекстуальним потенціалом. Художня потужність даного 
комплексу засвідчує урізноманітнення літературним описом жанрової 
парадигми екфразису, а також увиразнення суттєвого семантичного акценту. 
Ним в образному фрагменті, розбудованому на артистичній роботі ключових 
персонажів, урізноманітнюється її творча проблематика, зосереджена на 
злочинному приниженні людини, що породжує в ній загрозливу агресію, 
спричиняє неухильне наростання жорстокості й має згубні наслідки, коли в 
сумі взаємопроникних значень, співмірній із реальністю масивного 
художнього простору, охопленого цією творчістю, логічно формується мотив 
трагізму приниження людини.      

Не слід обходити увагою (уможливлений увиразненою в описі синопсиса 
якістю симулякра) сутнісний функціональний напрям формосмислової 
потужності компенсованого в міжтекстових зв’язках всього ансамблю 
літературного екфразису, де можна спостерігати її особливу продуктивність. 
Образний відлік даного напряму започатковується поза змістом, власне, 
описів, між тим саме він зрушує глобальніший процес – системно скеровує 
їхні смисли і сенси в художніх вимірах простору «Еліші…» загалом. Йдеться 
про спільну активність фрагментів інтертекстуальності та літературного 
екфразису в системі наскрізної інтермедіальної вертикалі роману-
метаоперети, до якої вони інтегровані, й про злиття з ними її відповідного 
локального сектора, коли сума значеннєвих домінант змодельованого ними 
образного компонента долучається до синтезу вже в суцільній 
взаємопроникній вертикалі комплементарної сполуки «Еліші…». Наразі в 
контрастах взаємних сходжень особливо наснажується й подекуди 
еволюціонує увиразнене семантичне розмаїття, а також, почасти 
посилюються статусні потенціали на інших структурних рівнях роману. 
Визначальна позиція змістового злиття вочевидь концентрується в зауваженні 
автора змальованого гастрольного проекту, чий образ в параметрах 
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інтермедіальної організації простору рясніє рисами постановника. Він 
стверджує, ніби ключові сцени вистави, підготовленої для показу в Кравонії 
групою Еліші Стормс, будуть зіграні «перед публікою (а у відомому сенсі й 
разом із публікою)»158, коли «емоційна напруженість переходитиме в 
експресію тіла і рухів»159 [Рrodanović 2003: 23]. Видаються беззаперечними 
траєкторії очевидного посунення кордонів значимості синопсиса за образний 
простір запланованої репертуарної п’єси, настільки, аби зі збільшенням 
масштабу змінилися і тривалість та осяжність подій, і статус учасників, коли з 
долученням до акторів і тих осіб, які уособлюють світ, розгорнутий по той бік 
рампи, дії всіх, тепер дійсні для реальності роману, набули б смислової 
ідентичності із заявленими синопсисом, прорахованими та організованими 
чужою рукою постановочними сценами ненаписаної (і, за остаточним 
перебігом сюжету – так і не зіграної), хоча й виконаної та пережитої драми, 
рівновеликої вимірам однієї метаоперети. Правомірність виокремлення даної 
позиції набуває додаткового аргументу в очікуваних для Продановича-
постмодерніста й упізнаваних у просторі «Еліші…» ознаках ризомного 
розширення сфери екстраполювання ще одного, істотного, але дотепер не 
актуального, елемента з (увиразненої потужністю інтертекстуальності) 
Бюхнерової творчої концепції – привілейованої для неї метафори «світу-
театру» [Москвина 2007], яка симетрично узгоджується з організацією 
художньої матерії роману і чиї закономірності, узагальнені необмеженими 
наразі програмними категоріями «театральності» та «театралізації», 
оптимально «спрацьовують» у розбудованому М. Продановичем світі. Із 
даним перерозподілом статусного ідентифікування в образності екфрази 
належить розпізнати й риси, що дозволяють аналогізувати її з компонентом 
лібрето в інтермедіальній системі оперети, чия змістовність здатна 
асимілювати кооптовані до неї взаємопроникні значення літературного 
екфразису та міжтекстової алюзії, де й сполучене з нею поняття трагедії 
приниження людини виходить на принципово інший рівень організації 
тексту, тотожний усій його художній реальності. І вирізнена в них, 
синтезована локальна смислова конфігурація вочевидь скеровує значеннєвий 
анаболізм Продановичевого роману до переваги в генерованому сукупному 
семантичному полі передбачення й ствердження негативних наслідків 
соціального детермінізму індивіда, й передусім незмінної трагічної 
загрозливості приниження і насильства в подіях, відтворених його 
образністю. Відтак, основний семантичний вектор твору переспрямовується 
від наголошуваного Д. Айдачичем примату в романі явної жорстокості 
[Айдачич 2010: 299] в русло ідеї породження зла приниженням особистості 
або примушенням її до самоприниження, що, зрештою, спричиняє згубні 
наслідки як для її життя, так і для суспільства загалом.           

                                                           
158 «Pred publikom (a u izvesnom smislu i zajedno sa publikom)». 
159 «emotivna napetost pretočena u ekspresiju tela i pokreta». 
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 Крім того, на даному рівні семантизації змісту Бюхнерового мистецтва 
виникає змога його співвіднесення зі значеннєвим полем заявленої принагідно 
до нього відсутності/відкритості конкретної фінальної дії п’єси, декларованої 
синопсисом в реальності Продановичевого твору і постульованої, зрештою, у 
статусі смислопороджувального регламенту його інтермедіально організованої 
образності. Цілком логічно вирізнена в передбачуваному матеріалі цієї п’єси 
смислова лінія принизливого поневіряння людини наразі набуває конотації 
безкінечного, тотального континуїтету. Водночас у даній відкритості слід 
розпізнати й правомірний сенс відмови від слідування типовому для Бюхнера 
фіналу й очікування іншого варіанта розвитку завершальних подій, що 
набуває ваги для образності всієї магістральної оперетової системи «Еліші…», 
до якої транспонуються семантичні важелі актуалізованого літературним 
екфразисом Бюхнерового матеріалу. 
  
 

6.2.2.6. Портретний екфразис у синтагматичних межах світу образів  
     
 
Окремий комплекс в арсеналі екфразису твору «Еліша в країні Святих 

коропів» формується своєрідною дискурсивною ситуацією, зосередженою на 
потенціалі мистецтва живопису: на смисловій авансцені образного матеріалу 
даного роману, організованого за принципами постколоніальної оперети, 
набуває ваги помітна участь описів портрета. Принципову пліднісь посилання 
на даний вид образотворчого мистецтва варто передбачити у змістовності й у 
потужному смисловому потенціалі його знакових жанрових властивостей. За 
своєю мистецькою природою портрет в реалізації ним зовнішності певної 
моделі здатен оприявити показові риси її індивідуальності, притаманні лише 
зображеній особистості, зібрані у своєрідний вираз дослідження людського 
образу на полотні. Невипадково найвищою художньою цінністю портрета в 
мистецтвознавстві [Энциклопедический… 1983: 281–283] вважається 
моментальний відбиток духовної історії особистості, її внутрішнього життя – 
інтересів, життєвих прагнень і тривог, типових ознак соціуму та епохи – себто 
всіх нюансів, здатних сягнути типізованого збірного образу, де 
узагальнюється правдива чітка визначеність психологічної суті. 

Простір описів у художній дійсності роману окреслюється низкою 
пов’язаних із головною героїнею, Елішею Стормс, образів-сателітів, власне, 
доповнених виражальними засобами екфразису, до змісту яких входять 
компоненти, спрямовані на втілення їхніх визначальних особливостей. Одним 
із прецедентів інкорпорування мистецького артефакту в образну субстанцію 
стає опис «портрета першого Померанца»160 на ім’я Крістіан [Рrodanović 
2003: 10], у художній реальності роману – колишнього емігранта до США із 
Центральної Європи, родоначальника сімейної справи, розвиненої з віками до 
потужного промислового підприємства «Рендов-Померанц», здатного 
                                                           
160 «portret prvog Pomeranca». 
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поєднувати комерційну вигоду з гуманітарними програмами й благочинними 
проектами, чию сферу інтересів перетнув виграний гуртом Еліші гастрольний 
грант, спрямований на налагодження культурних зв’язків між країнами 
аванпосту цивілізації та її маргінесу. Цим прямим, повним, монологічним, 
первинним описом артефакту засвідчується досвід – перемежованого 
екскурсами в історичне минуле окремої родини – дискретного екфразису з 
помітними ознаками тлумачного принципу його творення. Ця риса 
узгоджується з розгортанням опису в суб’єктивному рецептивному вимірі 
однієї з героїнь роману – Синтії Померанц, дружини нащадка портретованої 
моделі, що мотивує дефінітивне визначення даного змалювання портрета у 
статусі психологічної екфрази. Водночас М. Продановичем вкотре 
підтримується принципова позбавленість описів реальних референтів-
відповідників із мистецького дискурсу, де належить виокремити очевидний 
розвиток досвіду побудови неміметичного екфразису. Між тим, автор уникає 
в описі назви або авторства змальованого артефакту, що засвідчує його 
неатрибутовану природу, з виправданим зверненням до виражальності 
жанротворчих рис твору мистецтва, засвідченого в сенсі орієнтира 
денотативної моделі даної екфрази, і до закладеного в них значення, що 
привноситься до образного простору цього екфразису, співвіднесеного з 
принциповими смисловими орієнтирами в масштабах роману загалом. 

Зміст екфрази, за законами жанру, зосереджується на безпосередньому 
зображенні особи. «Крістіан І був поданий у поясному портреті, його 
погруддя огорнула пелерина з грубого сукна. Над широкими полями 
здійнявся заламаний конус чорного капелюха, прикрашеного збоку 
металевою застібкою. Уявлене художником світло було рожевим, ніби 
походило від якогось вогню. Воно випромінювалося навскіс і підкреслювало 
помітні риси намальованого на портреті чоловіка: трохи викривлений 
крупний ніс, сивуваті брови, дивним чином підняті на кінцях, які зрослися 
між собою, але все ж не були надто густими. Глибокі зморшки окреслили 
обличчя, особливо пари майже вертикальних борозен, які пролягли над 
переніссям і спустилися з-під лінії губ. Світлі блакитні очі, в яких митець не 
оминув позначити теплі акценти відблисків, зосереджено вдивлялися в того, 
хто міг би опинитися перед картиною <…> За Крістіановими плечима 
художник уявив широкий простір – у напівтемряві все ж таки смутно 
проглядав горизонт, було доволі ознак рівнинної місцевості. Той, хто впритул 
наближався до полотна, міг би побачити, що об’єкт, схожий здалеку на якийсь 
кущ над Крістіановим лівим плечем, не належить до світу флори: то були дві 
злиті в боротьбі людські фігури. Намальовані майже в грізайлі, темними 
умбрами. Митець, можна напевно сказати мініатюрист, все ж зобразив 
упізнаваною фігуру, роздягнену до пояса, яка зігнулась і в такій позі 
замахнулася сокирою. Повернений спиною, борець мав поголену голову, з 
темені якої звисала довга косичка. Інший персонаж проглядався лише 
частково, оскільки був затулений майже до плечей. Розташований трохи 
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вище, зовсім випрямлений, він замахувався клинком, довгим ножем, чиє жало 
вінчало групу, яка боролася»161 [Ibid.: 11–12].  

В актуалізації екфразою саме поясного портрета показне істотне 
наближення моделі, яким вочевидь посилюється детальність зображених рис, 
що вказує і на перевагу їхнього смислового забарвлення. Видаються 
красномовними позначені в описі образні інстанції, тотожні рисам 
портретного малюнка [Білик 2018], жанротворчого для даного напряму 
мистецтва живопису. Зміст таких рис апріорі вважається «наочним і 
переконливим» у відтворенні знакових проявів натури [Энциклопедический… 
1983: 129], у даному випадку – втіленої оприявленою портретом особою. 
Набуває логіки символічне сприйняття грубості сукна одягу моделі. Цей 
смисловий нюанс посилюється беззаперечним наголошенням грубості, якою 
визначається навіть першопочаткова неузгодженість картини з її навколишнім 
антуражем – столами та стільцями, подібними до якоїсь космічної програми 
[Рrodanović 2003: 10]. Даними нюансами помітне озвучання грубості 
транспонується в масштабах екфрази до наголошеної, сильної семантичної 
позиції. Увиразнені на змальованому портреті спрямування викривленості, 
незламних горизонталей і неухильних вертикалей чітко прописаних ліній 
Крістіанового носу, губ та зморшок, зібраних у різких кардинальних 
перетинах, надає виразу героєвого обличчя безперечної жорсткої суворості. 
Крім того, набуває доцільності вирізнення й дивного обрису брів. Забарвлення 
цієї риси семантикою неймовірності помітно наближається до переходу в 
значення неочікуваності й непередбачуваності, за закономірностями 
мистецтва портрета [Энциклопедический… 1983: 281] поширене на смислове 
поле всього художнього ансамблю. Акцентована в описі глибина зморшок 
моделі видає в ній тривалу внутрішню напругу, пов’язану далеко не з 
позитивними переживаннями. У фронтальному зображенні фігури виявляються 
промовистими й певні риси внутрішньої емоційної динаміки персонажа, 
унаочнені зосередженим спрямуванням погляду на імовірного глядача. На 

                                                           
161 «Kristijan I bio je dat u poprsju, ogrnut pelerinom od grubog sukna. Iznad širokog oboda uzdizala 
se zarubljena kupa crnog šešira ukrašena sa strane metalnom kopčom. Svetlost koju je umetnik 
dočarao bila je rumena, kao da potiče od kakve vatre. Dolazila je malo iskosa i isticala markantne 
crte portretisanog: blago povijen krupan nos, obrve koje se pri krajevima čudno uzdižu, spojene i 
prosede no ipak ne suviše guste. Duboke bore oblikovale su lice, naročito parovi skoro vertikalnih 
brazda koje su polazile iznad korena nosa i spuštale se ispod linije usana. Svetle plave oči u kojima 
umetnik nije propustio da postavi tople akcente odsjaja usredsređeno su zurile u onoga ko bi se našao 
pred slikom <…> Iza Kristijanovih ramena umetnik je dočarao širok prostor – u polutami se ipak 
nazirao horizont, bilo je dovoljno naznaka da je to ravnica. Onaj ko bi se sasvim približio platnu 
video bi da ono što se iz daljine naslućivalo kao neki grm iznad Kristijanovog levog ramena ne potiče 
iz sveta flore: bile su to dve ljudske figure u borbi. Naslikane skoro u grizaju, tamnim umbrama. 
Umetnik, možda bi se moglo reći – minijaturista, ipak je razgovetno dao figuru golu do pojasa koja 
se saginje i odozdo zamahuje sekirom. Taj leđima okrenuti borac imao je obrijanu lobanju sa čijeg je 
temena polazio dug perčin. Druga ličnost videla se samo delimično, budući da je bila zaklonjena 
skoro do ramena. Postavljena nešto više, sasvim uspravljena, ona je takođe zamahivala sečivom, 
dugim nožem čija je oštrica predstavljala vrh grupe u borbi». 
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переконання В. Фесенко [Фесенко 2014: 46], даний спосіб репрезентації моделі у 
традиційному мистецтвознавчому «прочитанні» відомий у сенсі підкреслення її 
жвавості, аналогізованої з відвертістю й відмінною від імовірної ілюзорності 
очевидною правдивістю явлених нею особистісних якостей. 

Видається красномовним відвертий вибір символу для імпозантного 
каепелюха: на противагу уподобаному для оздоблення легкому пір’ю, модель 
прикрашає метал, що традиційно символізує розсудливість, твердість і 
користолюбство [Алексеенко 2008: 301], закарбовані, відтак, і в його натурі. 
Між тим у значеннєвому діапазоні явленого змістом екфрази одягу моделі 
доцільно передбачити й суттєвіший метафоричний нюанс, чиї обриси 
вирізняються в поєднанні смислоруху зображеного полотна з семантикою його 
«оправи». Наразі поетологічно навантажується (показове для психологічного 
статусу екфрази) враження оповідачки, ніби «серйозності картині надала важка 
багато інкрустована рама. Позолочена»162 [Рrodanović 2003: 11] – знак 
волевиявлення зображеного на портреті Померанца. Цей знак, безумовно, 
визначальний для визнання в натурі Крістіана І беззастережної жаги до 
розкоші, не зупиненої навіть підозрами в несмаку. Необхідно зауважити й на 
традиційному для мистецтвознавства [Энциклопедический… 1983: 288] 
смисловому навантаженні обрамлення як істотного компонента композиції 
описаної картини, наділеного організаційною і спрямувальною функцією в її 
тлумаченні. Особливої потужності даний сенс набуває в перегуку з 
асоційованим подекуди із феноменом золота символічним значенням 
гріховності та зрадливості [Миронова]. І в даному аспекті оприявнюється 
смислоутворювальний дисонанс позолоти й простого сукна, вочевидь, 
скерований на наголошування в семантичному полі образу моделі – відлуння її 
непереборної пам’яті про колишню бідність і непохитну готовність неухильно 
її уникати повсякчасним прагненням до збагачення всілякими способами, 
навіть власним продажним відступництвом від будь-яких принципів. 

Водночас у перегуку із сюжетною особливістю репродукції полотна 
Школи Фонтенбло, оприявленої в комплементарному паратекстуально-
інтермедіальному форматі обкладинки видання даного роману, особливу, 
почасти кульмінаційну формосмислову вагу в описаному портреті слід 
виокремити в його суттєвій образній інстанції, ідентичній компоненту 
композиції, накресленій у площині фону, в якій деталізується замальовка 
децентрованої жвавої сцени бійки двох фігур. Зауважена в описі розбіжність 
зовнішності підкреслює в персонажах ознаки представників різних етнічних 
традицій, відмінних від культурної орієнтації, явленої фігурою першого 
плану. Попри відносну схематичність окреслення, у виписаних деталях 
компонування мініатюрних фігур безумовно проглядається натягнутість поз, 
невблаганність стрімких замахів, прицільність жестів, невідступність кожного 
у максимальному наближенні до супротивника, де в пульсації 
взаємопереходів ліній упізнається джерело смислової енергії, породжувальної 
                                                           
162 «оzbiljnost slici dodavao je i težak kitnjasti ram. Pozlaćen». 
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для семантики нестримності нападок, симптоматичної у позначенні 
тривалості й безперервності драматичного протистояння. Даний 
семантичний зріз композиційного епізода поглиблюється рельєфністю в 
ньому рясноти воєнної холодної зброї. Відверті риси боротьби спрямовують 
до усвідомлення, що між фігурами на фоні описаного портрета відбувається 
не дрібна прикра сутичка, а збройний бій, який трапляється у військових 
конфліктах. Зрештою, наголошені в екфразі жести й вершинна позиція зброї 
генерують сукупну семантику повноцінної збройної військової агресії. Зі свого 
боку, спрощена репрезентація даного сюжетного фрагмента на описаній 
картині, позбавленість будь-яких додаткових композиційних компонентів 
мотивує до увиразнення в ньому відсутності жодної нагоди смислового 
плюралізму, підтвердження однозначності «прочитання» його змісту.  

Суттєва смислова лінія позначається в змістовності образного матеріалу, 
співмірного сукупній композиції описаного портрета, де, власне, остаточно 
реалізується сугестивна виразність постави зображеної моделі: Померанц 
виглядає повернутим спиною до віддалених борців. Духовним імпульсом 
цього руху, визначальним для семантичного наповнення образу персонажа, 
стає помірковане утримання від втручання в очевидний конфлікт. Набуває 
принципової значимості й підкреслене розташування двобою над плечем 
моделі, адже в утвореній перспективі головою персонаж вивищується стосовно 
супротивників, ніби позиціонує себе «над війною», а отже здатним до певної 
міри «під/рядити» її. І саме в даному аспекті, попри помітну в геометричній 
спланованості простору формальну приналежність об’єктів до різних площин, 
стають переконливими ознаки їхнього спільного позиційного і семантичного 
паритету. Видається виправданим визнання неоднозначності даної організації 
зображення. Зауважимо передусім, що промальована поза принципово 
віддаляє втілену героєм натуру від дотримання аксіологічних постулатів. 
Водночас даний поворот фігури варто також сприймати конкретніше, у 
значенні події, показової для психологічного малюнка образу, призвичаєного 
для жанру портрета. Унаочнення сутнісних штрихів цього малюнка 
відбувається в координації образного пункту екфрази з художньою реальністю 
роману, явленою поза простором опису, де Крістіан І у своїй діяльності 
виявився засновником світоглядних підвалин для майбутнього усталення 
девізу «Там, де війни, – там Рендов-Померанц»163 [Рrodanović 2003: 13–14]. 
Даний перетин смислових зв’язків екфрази набуває остаточного 
впорядкування у сполученні з відомим за творчістю художників Північного 
Відродження [Фесенко 2014: 58] досвідом символізації уподобань або натури 
моделі через елементи її просторового оточення, симптоматичні в означенні її 
морального типу. У даному зіставленні смислорух боротьби, диференційованої 
з опису портрета як найпомітніший об’єкт на фоні, відкритому аж до самоих 
обріїв, у берегах сенсу екфраземи оприявити відбиток прихованих 
недоброчесних прагнень Першого Померанца, скеровується до позначення його 
                                                           
163 «’Gde su ratovi, tu je Rednov-Pomeranc’». 
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прагнення якнайдовше запобігати припиненню бою і поблажливо вичікувати 
нюансів його перебігу, придатних для власної користі, себто розважливого 
привілеювання війни. Таким смисловим пасажем обумовлюється вирішальна 
психологічна загостреність описаного портрета.  

Крім того, за аналогією до смислового навантаження фонового сюжету 
портрета Школи Фонтенбло, визнаного орієнтиром смислоутворення роману, 
значення співмірного з ним даного епізода Продановичевого роману слід 
координувати з ширшим смисловим діапазоном, окресленим визначальною в 
подієвому просторі «Еліші…» наскрізною семантикою постійної нищівної 
загрози життю, що походить і від тієї особи, яка переконана у власній 
убезпеченості й недоторканості.   

Виважений, таким чином, сюжетний комплекс описаної картини у 
створеній ним смисловій амальгамі позначає щонайменше момент 
екзальтації у психологічній сутності персонажа – схильності до 
усвідомленого жорстокого зневажання моральних норм і потурання 
незлагоді заради власної наживи, що призводить до верховенства 
насильства, і даний акцент стає вагомим для необмеженого подальшого 
посилення в інтермедіальній системі роману загалом.    

Виразність помітна й у щільному, лаконічному способі накладання 
«мазків» образного матеріалу в змісті описаного портрета, що достеменно 
засвідчує співвідносність його змісту із семантичним орієнтиром 
обмежувальної непорушної зумовленості, до певної міри відповідної поняттю 
диктатури. Конкретизацію ідейного змісту, власне, сюжету змальованого 
екфразою портрета потрібно підсумувати оцінкою зображеного ним 
персонажа в сенсі яскравого переконаного представника негуманного світу. 

Водночас і окрема кольорова партія, традиційно позиціонована одним із 
головних модусів живопису, оприявлена з-поміж виражальних засобів 
описаного портрета, так само суттєва й у втіленні ним єдиного цілісного 
зорового образу. Наразі доцільно визначати актуальний для екфрази 
смисловий простір кольорів і смислових параметрів їхніх комбінацій 
апелюванням до «канонічних» значень [Энциклопедический… 1983: 391–
392], які сягають рівня художніх засобів жанру.  

Значимою символікою хроматизму відрізняються риси, притаманні, 
власне, моделі описаного портрета, здатні, за визначенням [Ibid.: 130], 
оприявити найтонші відтінки емоційного плану зображеного персонажа. 
Сутнісний смисловий потенціал міститься в комбінації, де над білуватою 
лінією брів Крістіана І замість білявого контуру волосся посивілого чоловіка 
зловісно височіє чорнота капелюха. Контраст даних відтінкових гам уже в 
античній філософії, насамперед досвідом Аристотеля, ототожнюється із 
втіленням світла й пітьми [Аристотель 1976]. Актуальний напрям подальшої 
семантизації даного значення накреслюється у спостереженнях над 
розвідками філософа-утопіста Фур’є, схильного співвідносити колір із 
позначенням певної людської схильності [Фесенко 2014: 75]. У проекції 
увиразненого спільного смислу в художній простір екфрази в образі 
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Померанца, де символізовану білим мудрість [Символика…] поглинає 
темрява, проявляється зовнішня транспарентність очевидної антитези 
позитивних і негативних людських якостей, із переконливою перевагою 
останніх у смисловій пропорції відтворення натури персонажа. 

Теплі акценти світлої блакиті очей мотивують до визнання в персонажі 
проблисків позитивної емоційної налаштованості, насамперед захоплення та 
задоволення. Між тим, мінімалізм даного нюансу вказує на його 
непризвичаєність і субординованість порівняно з темним «регістром» палітри, 
домінантним з-поміж кольорових відповідників темпераменту засновника 
«імперії» Рендов-Померанц. Водночас значення позиціонованого в 
«холодній» кольоровій гамі інтенсивного блакитного відтінка здебільшого 
пов’язане з тотожною семантикою [Энциклопедический… 1983: 391], у 
мистецтвознавчому дискурсі компенсованою акцентуванням аналогії до тіні 
та потаємності [Аксенова], а також докорінного неприйняття почуття 
обов’язку [Клар]. Даний значеннєвий пучок слід локально підсумувати 
афективною категорією злості, в якій потрібно розпізнати прояв 
експресивного коду сукупної конотації недоброзичливості, властивої, відтак, 
натурі Померанца. Себто, в загальному формосмисловому співвідношенні 
кольорової гами, притаманної опису Крістіана І, помітно оживає вираз 
обличчя, що передає порух його душі до жорстокості, для озвучання якої в 
образному просторі екфрази слід напевно очікувати рефренного посилення. 

Залишається промовистим і позначений у змісті екфрази кольоровий 
контекст фігури моделі, співмірний типовому для виражальних засобів 
живопису світлоповітряному середовищу, який, за понятійною конвенцією 
портретного жанру, заповнює простір полотна, обволікує предмети, 
вияскравивши чіткість їхніх контурів, і в них – подає знак загальної орієнтації 
переконань втіленої особистості. В описі портрета Померанца осяжний 
світлоповітряний простір заполонила напівтемрява. Дійсність 
Продановичевого роману мотивує до її уподібнення з виплеканим свого часу 
школою Караваджо «темним» письмом, відомим у мистецтвознавчих 
тлумаченнях передусім сприянням у відтворенні напруги. Інтенсивною 
глибокою звучністю згущеного тону, ототожненого зі значенням важкості 
[Клар], за законами оптичної кольорової цілісності заданого, відтак, для 
всього змальованого полотна, в ньому, безперечно, генерується семантика 
поля емоційної обтяжливості.  

Із даним темнобарв’ям цілком відповідно сполучуються оприявлені в 
описі портрета темні умбри, активно підкреслені у змалюванні віддалених 
войовничих фігур, уславлені в мистецтвознавстві [Цвет…] придатністю до 
імітації основного тону мореного дубу властивими їм приглушеними тонами 
темного регістру палітри зеленого та коричневого. Значеннєвий горизонт так 
званих напівхроматичних «земляних барв» [Миронова] даного пластичного 
вузла охоплює насамперед нюанси забрудненості та тьмарності 
[Энциклопедический… 1983: 195], що, безперечно, акумулюють у даній 
екфраземі й маніфестують в екфразі загалом семантику похмурості. 
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Даному колористичному ансамблю надає виразності грізайль, 
підпорядкована живопису різними відтінками одного кольору [Ibid.: 131]. 
Притаманна даній виражальній можливості живопису осяжність амплітуди, за 
художнім досвідом, застосовна здебільшого до спектра червоного і, відтак, 
його імовірним передбаченням поміж позначеними в екфразі умбрами та 
полярним до них тілесно-пастельним рубежем здатна істотно розширити 
значеннєвий ареал полотна. Проте в романі М. Продановича ця амплітуда 
грізайлі суцільно скоординується саме домінантною монохромністю темних 
умбр, що, за правилом оптичного змішування кольорів, послідовно звужують 
простір інших дотичних барв [Ibid.: 393], а відтак, і редукують ареал значень 
до обрисів блякло-змарнілої конфігурації. Ця властивість ультимативна для 
увиразнення в описаному портреті семантики бентежності. Крім того, в 
такому аспекті його образного матеріалу передбачається також смислова 
активність невід’ємного атрибута грізайлі – вальору відтінків [Ibid.: 133], 
себто їхнього співвідношення між собою, відомого своєю здатністю 
засвідчити в рисах, які втілює грізайль, і в їхніх значеннях очевидну 
приналежність до стрижневих тонкощів координованої з ними натури, у 
відтворенні підвладних лише всепроникній філігранності вальорної техніки.    

За логікою значимості відсутнього, потребує уваги неповна передача 
портретом всього притаманного світу різнобарв’я, яка, поряд із домінуванням 
похідних кольорів, простежується в очевидному повному униканні так званих 
базових, первинних і чистих – жовтого, червоного, синього, чиї значення 
традиційно ототожнюються із силою радості життя [Миронова], що, 
відповідно, в семантичному вимірі наголошує і її нестачу у світі, 
відображеному описаним портретом. 

У значенні посиленої монолітності монохромної однорідності темноти 
фону варто також вирізнити й актуалізацію акценту моноплановості, а 
отже, однонаголошеності, чиїм адресатом в образному плані екфрази, 
своєрідним об’єктом прикладання стає семантика ситуативно переважної 
палітри коричневого кольору, сфокусована наразі на увиразненні 
гнітливості в атмосфері, доцентрованій постаттю Померанца, і, відповідно, 
в його особистісних пріоритетах.  

Образні інстанції реалізації кольорового компонента змісту даної екфраземи 
принципово відповідають відомому критерію втілення «мотиву світла», 
типовому і для творів живопису, і для їхніх літературних описів, закріпленому 
за цим «жанром» завдяки досвіду наукових спостережень над знаковими 
здобутками в царині красного письменства [Уртминцева 2013: 59]. У 
Продановичевому романі актуальність даного критерію зростає у вимірах 
подачі атмосфери описаного портрета, унаочненої згадкою променів сяйва, чиї 
вкраплення порушують цілісність приглушених тонів. Між тим у смисловому 
результаті цього ефекту помітне позначення ним замість очікуваного 
освітлення – чіткого контрасту. Із ним, на відміну від переважного 
орієнтування мотиву на розбудову метафори прозріння [Ibid.: 61], у просторі 
«Еліші…» семантика гри світла, поданого навскіс не згори, тяжіє до позначення 
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прозорості, себто повної відвертості в оприявленні якостей внутрішніх – 
підсвідомих і почасти інстинктивних – схильностей освітленого об’єкта.     

Потужність ефекту освітлення в рефлекторному увиразненні рис дотичної 
моделі додає сутнісної ваги і власному смисловому наповненню того кольору, 
яким утворюється цей ефект. Показовим для нього має вважатися 
наголошений у ретельно промальованій плямі її наснажений самостійним 
значенням необмеженого неспокою [Клар] рожевий відтінок із палітри 
червоного. Він, за слов’янською традицією, здебільшого плідний у позначенні 
пристрасті [Цветовые… І], однак у художньому досвіді «Еліші…», на 
противагу призвичаєним символічним смислам, натомість, помітно 
схиляється до транслювання негативної конотації, аналогічної значенню 
зловісної небезпеки [Клар], яким істотно коригується плідність мотиву світла, 
вирішального для контрастного посилення звучності темної колористики в 
образному дискурсі даної екфрази.   

Крім того, підкреслена в описі схожість барви з вогнем у семантичному 
контексті потурання війні вмотивовує достовірність ствердження в даному 
фрагменті привнесення ним окремого життєвого руху, очевидно 
спрямованого до значення близькості тотального воєнного згарища, чиї 
пасма викарбовуються язиками полум’яного світла на реаліях дійсності 
змісту описаного полотна.  

Водночас принципова змістовність пов’язана зі спільним розподілом 
наголошених в описі світлих та темних зон і співвідношенням приналежних 
їм кольорових тонів, який слід підсумувати визнанням різкості переходу барв. 
Утворений цим розподілом приглушений, однак здебільшого нестриманий 
яскраво-темний колорит фігури Крістіана І, визначальний для емоційності 
втіленого ним образу, стає співмірним семантиці завуальованої або й 
замаскованої понурої експансивності.  

Зрештою, аналогічний дисонанс нерівномірності фрагментарних 
«спокійних» відтінків у значно розлогішому контексті моноліту так званих 
«напружених», так сповна і не розмежованому суцільним врізанням 
світлих, позитивних включень, мотивує до визнання у визначених ними 
рисах змісту екфрази семантики безперервності, асоційованої з 
безкінечністю, суголосної змісту категорії парадоксу, яка декларується в 
семантичному діапазоні сутнісних рис натури «першого Померанца» й 
посилюється в семантичному просторі роману. 

Відтак, у діапазоні різнобарв’я кольорової організації екфрази доцільно 
відзначити домінування мотивів темного та холодного тонів. 
Транспоновані до арсеналу екфрази значення увиразненого рішення 
динаміки кольорів потрібно узагальнити в берегах резонансної загалом для 
дійсності «Еліші…» теми почуття загрози непроглядної жорстокої 
агресії, зосередженої в певній індивідуальності.   

У масштабах роману типова для жанру оперети поліфонія, відтворена в 
спільній «зіграності» семантики відтінків, притаманних змісту екфрази, 
видається своєрідним камертоном для акцентів негативної конотації і 
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фактичного, і припустимого дієво-поведінкового «озвучання» світоглядної 
позиції, пов’язаної і співвідносної із зображеним на портреті персонажем. 

Для даного плану будови екфрази набуває визначальної ваги 
виокремлення безпосереднього атрибута репрезентації її змісту (себто 
описаного нею твору) з-поміж реалій художньої дійсності, де об’єкт його 
зображення, Крістіан Померанц, виявляється переселенцем із метропольної 
Європи до колонізованої, а згодом – також метропольної Америки. Відтак 
ідеться про портрет пращура, в якому, з огляду на чинник 
(пост)колоніальності, належить розпізнати діяча колонізаторської доби 
минулого його країни і представника колоніального світу в різних його 
проявах, чиї підприємства, навіть у віковому майбутті залишили за собою 
гучний у рефренному відлунні статус – «імперія» [Рrodanović 2003: 10]. Даний 
дефінітивний атрибут екфрази стає достовірним і достатнім для переходу її 
значень зі сфери емоційних відчуттів у площину понять і категорій етики.   

За логікою даного смислоутворювального переспрямування, в комплексі 
кольорового та сюжетно-композиційного складника має бути вирізнений 
певний аспект, чия істотність сягає основ суті змальованого полотна. Йдеться 
про змістовність поєднання в описаному артефакті доволі спрощеної палітри 
й вочевидь аскетичного фронтального образотворення. Аналогічну 
комбінацію рис В. Фесенко визнає проявом у живописі прагнення до так 
званого «оприсутнення відсутності» [Фесенко 2014: 91]. І справді, саме в 
цьому аспекті насичення образного матеріалу особливо чіткішає вагома якість 
живописної групи: у всій протяжності простору між фігурами Крістіана 
Померанца та войовничих персонажів, у решті доволі впорядкованого буття, 
переданого на картині, панує незвичайна порожнеча. Її глибину заповнює 
лише похмурий одноплановий колір, цей простір, навіть за всієї широти ледь 
помітного обрію, позбавлений жодного силуета, який би реагував на битву і 
зокрема з людяних міркувань намагався її припинити. Себто не 
спостерігається жодного гуманного запобіжника – як жорстокій битві, так і 
прагненню наживитися на ній. Маємо визнати, що на контрасті з даною 
оптично-візуальною «розвантаженістю», виваженою редукуванням образної 
«матерії», безумовно, вияскравлюються контури зображених людей, але, 
натомість, затьмарюються обриси людяності. Відтак, у виокремленому 
облаштуванні простору слід розпізнати спрямування явленої в ньому дії до 
значення відсутності в зображеному картиною світі гуманістичного, 
морального  начала й, у смисловому сполученні з непорушною імлою, 
притаманною колористиці цього простору, – навіть передумов для його появи.  

Таким чином, спільно з іншими художніми ознаками описаного портрета, 
його кольорова складова продукує семантику, яка спрямовує до узагальнення в 
індивідуальності зображеної на портреті особи чітких рис, субверсійних для 
теми потужної деструктивної стійкої сили неспинної жорстокості зрадливих 
колоніалістичних амбіцій, спрямованих до наживи на чужих слабкостях.  
    Опорна взаємодія помітна й у смисловому навантаженні суттєвої для 
живопису, властивої для портрета Померанца загальної експозиції, увиразненої 
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в ній лінії горизонту, що, безумовно, відображає передусім смислову 
неохватність зображеного явища. Однак, у цій деталі спостерігається істотна 
неоднозначність, адже дана лінія водночас виявляється єдиним компонентом 
внутрішніх обширів портрета, який перетинає його повністю і, таким чином, 
реалізує синтез простору, символізувавши його емпіричну й семантичну 
цілісність, вкрай необхідну для позначення комплексності і горизонтальної, і 
всіх інших притаманних портрету актуальних перспектив. За логікою 
увиразнення решти їхнього переліку, смислове навантаження посилюється в 
розгортанні опису полотна по лінії його внутрішньої перспективи – від 
найближчого об’єкта переднього плану до найвіддаленішого. Семантичний 
ефект даного рішення узгоджується з виваженою в цій перспективі 
експозиційною співмірністю розмірів фігур першого та другого плану 
композиційної будови. У ній варто розпізнати окрему ритмічну організацію 
зображення, що може виявитися ознакою не лише просторових вимірів 
існування намальованих об’єктів, а й, відповідно до «канонів» живопису, 
передати відчуття часового розвитку сюжету, себто вписати його у внутрішній 
часовий потік [Энциклопедический… 1983: 131]. І помітна різниця в 
масштабах вказує на ту дистанційованість, у якій фонові силуети необхідно 
розуміти в сенсі як віддаленого оточення, імовірного для цієї вкритої 
численними зморшками, а отже, літньої людини, так і квінтесенції її життєвого 
минулого, зосередженого на очікуванні власного зиску від чужої боротьби.  

На даному рівні смислового керування екфрази стає директивною 
логіка обумовленості втілення натури Крістіана І саме художніми 
можливостями портрета, їхнього привілеювання з-поміж інших творчих 
стратегій для побудови художнього наповнення опису. Мотивацію для 
такої обумовленості потрібно передбачити в притаманній живопису 
загалом, і насамперед жанру портрета, властивості фіксації будь-якої 
динаміки певного змісту. У проекції значення даної властивості на 
оприявлений описом портрет усі значення притаманних йому рис 
виявляються незмінними, стабільними для його центрального образу. 

Зрештою, у виявленому співвідношенні внутрішньої матерії описаної 
картини, позначеному перетином двох перспектив – горизонтальної та 
глибинної, якому відповідає сполучення часового та просторового вимірів 
дійсності, явленої описаною картиною, слід вирізнити особливу геометричну 
впорядкованість, врівноважену в цьому сполученні спільною універсальною 
константою, символізованою образом Крістіана І Померанца.   

У смислопороджувальній активності екфрази залишається актуальною і 
ще одна властивість жанру портрета, відома, за спостереженням Дж. Аргана, в 
історії мистецтва вже з досвіду Леонардо, якому феноменом «Джоконди» 
вдалося сповна втілити у портретному полотні зв’язок між загальним і 
окремим, передбачити та позначити спільне начало в конкретному явищі 
[Арган 1990 ІІ: 18]. У відповідності до даної властивості, смислова домінанта 
змісту портретної екфрази долає кордони суб’єктивного поля персонажа, де 
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вона генерована, й сягає співмірності з реальною сталою сутністю всього 
створеного Померанцем, і передусім його промислової імперії.  

Нарощенням масштабності смислу передбачається і його зіставність із 
іншими, зовнішніми для опису, додатковими орієнтирами з художнього світу 
роману, себто, в подальшому перебігу смислогенезу екфрази спричиняється 
адекватність її змісту розгалуженішій системі факторів. Дана система 
проявляється у співвідношенні змісту екфрази, себто дійсності, відображеної 
описаною картиною, і самого портрета з художньою реальністю роману 
загалом, для якої портрет є справжнім і де він стає епіцентром тривимірного 
смислового простору. У цьому аспекті доцільно апелювати до програмної для 
портрета можливості безпомилкового достовірного, почасти 
«фото/графічного» відтворення, узагальненого позначення й символізації 
особистісних морально-психологічних рис людини з такого далекого 
минулого, коли фотографій, поцінованих на вагу документа, іще не було. І 
дійсність портрета, з генералізованими нею певними особистісними рисами, 
стає аксіоматично достовірною та правдивою для епізодів реальності роману у 
статусі їхнього історичного минулого, вписаного в осяжний часовий діапазон і 
пролонгованого цією реальністю в перспективу майбутнього. Тоді ж у 
хронологічній інверсії реальність роману слід вважати історичним майбуттям 
стосовно переданої екфразою дійсності портретованої моделі. У даному 
позиціонуванні зміст екфрази – портрет – своїми жанровими властивостями 
видовжує часову перспективу тривалості зображених ним рис психологічної 
суті персонажа, поширених на втілення його прагнень, на знаковий здобуток у 
кожному моменті його існування і водночас верифікує ці риси й усталює їх у 
такий спосіб, аби з легендарного минулого вони перейшли в статус 
історичних, істинних та беззаперечних і, крім того, зберегли свою істинність і 
постійність при транспонуванні по всій висхідній часовій вертикалі. Даний 
смисловий акцент посилюється притаманною явленому артефакту здатністю 
прогнозування, що безпосередньо визначається у тлумачному вимірі екфрази 
декларуванням полотна в його описі у сенсі «попереджувального, 
віщувального»164 [Рrodanović 2003: 12], де належить вирізнити позиціонування 
зображених індивідуальних специфічних рис тепер уже і як типових, чий 
легітимний смисл пролонгується на весь координований із ними наступний 
художній час твору. Відтак, відбувається особливе варіювання «канонічних» 
властивостей жанру портрета, помітне у виокремленій реалізації в романі 
прагнення рельєфно втілити феномен, тотожний всій квінтесенції портрета в її 
сталості, не локалізувати, зосередивши в певному конкретному часі, а 
рівномірно розповсюдити по всьому його можливому обсягу і плину.   

Власне, в даному художньому досвіді функціональності стратегії 
компаративістики доречно розпізнати модус оприявлення семантики 
незупиненої жорстокості колонізації не лише в аспекті синхронії, а й у 
діахронній вертикалі буття, себто в поліхромній, різнобічній репрезентації, 
                                                           
164 «urokljive». 
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і в ній узагальнити синтезоване унаочнення її здатності бути завжди, у 
чому спостерігається сенс актуалізації саме жанру портрета й 
стверджується ефективність його екфразису.   

У генерованому значеннєвому комплексі доцентровий суб’єкт змісту 
екфрази перетворюється на основоположника не лише «школи» безжальної 
рішучої гендлярської «хватки», її безпринципного застосування в експлуатації 
інших та визискування з їхнього розбрату, а й непорушної традиції 
неухильного плекання цих з’яскравлених екфразою особистісних рис в усіх 
послідовниках його роду, з-поміж яких кожен чоловік символічно носив його 
ім’я [Ibid.: 11]. Дана семантика описаного портрета першого Померанца 
корелює із сенсом оприявленої в дійсності роману панівної ідеології далеких 
нащадків, вірних його принципам, адже війна виявилася основним джерелом 
доходу заснованого ними через віки в системі корпорації «Рендов-Померанц» 
фінансового фонду, поповнюваного за рахунок продажу протезів пораненим 
солдатам різних сучасних воєн і водночас спрямованого на фінансування 
міжнаціональних проектів у країнах так званого «третього світу» [Ibid.: 9], 
декларативно гуманітарної, а фактично – мілітарної природи, провокативної 
для всілякого розбрату, де накреслюється траєкторія для окремої типізації.  

А отже, пікторальний план даної екфрази стає відправним пунктом 
далекосяжної смислової перспективи, де оприявнюються функціональні для 
матеріалу роману сукупні обриси живучої в усі часи похмурої, жорстокої та 
аморальної колонізаторської когорти, зацікавленої в зростанні проблем 
незгоди (пост)колоніального світу в прагненні власного збагачення на цих 
проблемах за всяку ціну. Наголошене позиціонування робить правомірною 
тенденційність для реальності роману даного смислового наповнення 
екфрази, рівновеликого єдності виокремлених значень притаманних їй рис, 
показових для жанру денотата. 

Інший прецедент портретного екфразису за сюжетною хронологією 
пов’язаний із пізнішим часом, із іншим місцем репрезентації картини, її 
моделлю та глядачем описаного полотна. Йдеться про відзначене тепер уже 
головною героїнею роману Елішею Стормс зображення Рантміза Невроза, за 
сюжетною історією – далекого предка її нового знайомого, з яким її звела доля в 
місті призначення гастрольної поїздки, – Мілтона Невроза, найкрупнішого 
місцевого можновладця, що виявився покровителем злочинного знищення на 
чужині Елішіної театральної групи «Бабалума». Зображений на змальованому 
портреті основоположник династії роду Неврозів у реальності роману 
популяризується як «велика людина», один із місцевих ділків, що непохитно 
самоствердився, коли одного разу «виплив із магми історії, з хаосу, традиційно 
панувавшого там завжди <…> Вийшов переможцем із тодішньої війни кланів і 
позбувся загроз від завжди агресивних сусідів»165 [Ibid.: 88]. 

                                                           
165 «isplovio iz magmi istorije, iz haosa koji je ovde po tradiciji uvek vladao <…> Izašao je kao 
pobednik iz tadašnjih borbi klanova, otklonio opasnost od uvek agresivnih suseda». 



* РОЗДІЛ 6 * 

 

 573 

У змісті екфрази «Рантміз Невроз був поданий у поясному портреті, його 
погруддя огорнула пелерина з грубого сукна. Над широкими полями 
здійнявся заламаний конус чорного капелюха, прикрашеного збоку 
металевою  застібкою. Уявлене художником світло було рожевим, ніби 
походило від якогось вогню. Воно випромінювалося навскіс і підкреслювало 
помітні риси намальованого на портреті чоловіка: трохи викривлений 
крупний ніс, сивуваті брови, дивним чином підняті на кінцях, які зрослися 
між собою, але все ж не були надто густими. Глибокі зморшки окреслили 
обличчя, особливо пари майже вертикальних борозен, які пролягли над 
переніссям і спустилися з-під лінії губ. Незвичайні жовті очі, в яких митець не 
оминув позначити теплі акценти відблисків, зосереджено вдивлялися в того, 
хто міг би опинитися перед картиною <…> За плечима Рантміза Невроза 
художник уявив широкий простір – у напівтемряві все ж таки смутно 
проглядав горизонт, було доволі ознак рівнинної місцевості. Той, хто впритул 
наближався до полотна, міг би побачити, що об’єкт, схожий здалеку на якийсь 
кущ над Рантмізовим лівим плечем, не належить до світу флори: то були дві 
злиті в боротьбі людські фігури. Намальовані, майже в грізайлі, темними 
умбрами. Митець, можна, напевно, сказати мініатюрист, все ж зобразив 
упізнаваною фігуру, роздягнену до пояса, яка зігнулась і в такій позі 
замахнулася сокирою. Повернений спиною, борець мав поголену голову, з 
темені якої звисала довга косичка. Інший персонаж проглядався лише 
частково, оскільки був затулений майже до плечей. Розташований трохи 
вище, зовсім випрямлений, він замахувався клинком, довгим ножем, чиє жало 
вінчало групу, яка боролася»166 [Ibid.: 88–89]. 

Цілком очевидно, що у Продановичевому досвіді апелювання до творчих 
відповідників стратегій компаративістики превалює оригінальне промовисте 
рішення повної тотожності змісту екфраз, за винятком прізвища 
портретованої моделі та кольору її очей. Однаковими виявляються навіть та 
грубість, якою визначається першопочаткова неузгодженість картини з її 
таким самим навколишнім антуражем – столами та стільцями, подібними до 
                                                           
166 «Rantmiz Nevroz bio je dat u poprsju, ogrnut pelerinom od nekakvog grubog sukna. Iznad širokog 
oboda uzdizala se zarubljena kupa crnog šešira ukrašena sa strane metalnom kopčom. Svetlost koju je 
umetnik dočarao bila je rumena, kao da potiče od kakve vatre. Dolazila je malo iskosa i isticala 
markantne crte lica portretisanog: blago povijen krupan nos, obrve koje se pri krajevima čudno 
uzdižu, spojene i prosede no ipak ne suviše guste. Duboke bore oblikovale su lice, naročito parovi 
skoro vertikalnih brazda koje su polazile iznad korena nosa i spuštale se ispod linije usana. Neobične 
žute oči u kojima umetnik nije propustio da postavi tople akcente odsjaja usredsređeno su zurile u 
onoga ko bi se našao pred slikom <…> Iza ramena Rantmiza Nevroza umetnik je dočarao širok 
prostor – u polutami se ipak nazirao horizont, bilo je dovoljno naznaka da je to ravnica. Onaj ko bi se 
sasvim približio platnu video bi da ono što se iz daljine naslućivalo kao neki grm iznad Rantmizovog 
levog ramena ne potiče iz sveta flore: bile su to dve ljudske figure u borbi. Naslikane skoro u grizaju, 
tamnim umbrama. Umetnik, možda bi se moglo reći – minijaturista, ipak je razgovetno dao figuru 
golu do pojasa koja se saginje i odozdo zamahuje sekirom. Taj leđima okrenuti borac imao je 
obrijanu lobanju sa čijeg je temena polazio dug perčin. Druga ličnost videla se samo delimično, 
budući da je bila zaklonjena skoro do ramena. Postavljena nešto više, sasvim uspravljena, ona je 
takođe zamahivala sečivom, dugim nožem čija je oštrica predstavljala vrh grupe u borbi». 
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якоїсь космічної програми [Ibid.: 87], а також оприявлені у психологічному 
параметрі опису враження й асоціації. А побачений портрет, подібно до 
оцінки глядачкою-нараторкою зображення родоначальника фамільної гілки 
Померанців Крістіана І, був визнаний «віщувальним»167 [Ibid.: 88].    

Визначальна наразі повна формальна симетрія і змістова тотожність 
переконливо вказують на ідентичність смислових якостей та властивостей даних 
екфразем. Слід також визнати й класифікаційну однорідність екрфазем, яку 
порушує лише вторинність даного опису стосовно змалювання портрета 
Померанца. Себто, в романі розбудовується окремий варіант зведеного 
екфразису, де віддалені в романі описи кількох творів різних авторів, але 
спільного напряму, в зіставленні та взаємодії, зрештою утворюють цілісну збірну 
модель із поширенням смислових властивостей і семантичних домінант одного 
компонента даного екфрастичного комплексу – на зміст іншої екфраземи.   

Наразі актуальна не лише сутність транспонованої семантичної 
конфігурації, зосереджена на користолюбному потуранні насильству та 
жорстокості, типовому для суб’єкта з колоніального середовища, що 
виявляється системотворчим у смислогенезі змісту даного опису, а й 
значення, власне, самої передачі цих значень між екфразами. Важіль 
смислового керування наразі слід розпізнати в узгодженні інтелектуально-
ментального та позиційного взаємовідношення моделей, втілених даним 
портретом і його попереднім корелятом, а також цих творів мистецтва. 
Явлена в реальності роману однаковість описів різними (за соціальним 
статусом, професійною орієнтацією, національною приналежністю і віком) 
реципієнтами-оповідачами окремих портретів, написаних різними 
художниками різних часів і країн, підкреслює не лише наголошену, а й 
тотальну незмінну спільність внутрішнього світу, стремлінь та етичних засад 
зображених портретами діячів. Водночас у смисловому фокусі опиняються не 
просто випадково ситуативно ідентичні між собою розрізнені персонажі – 
стає ключовою іще одна їхня спільна ознака. За даних умов мотиваційним і 
вирішальним для смислопороджувальної сили даного комплексу екфраз стає 
деталізований фактор рівноцінної сюжетній – історичної дійсності роману, де 
обидва змальовані портрети виявляються присвяченими представникам 
окремих країн, Крістіан Померанц – економічно потужної, Мілтон Невроз – 
традциійно залежної, щоправда, в різних статусах, але однаково пов’язаних із 
колоніальними системами. Тоді ж даний портретний екфразис належить 
визнати модусом ідеї, в якій середовища, дотичні до колоніальної доктрини, 
однаково потворно впливають на особистості, незалежно від суспільно-
економічного рівня та націоналних традицій середовищ, ані від власного 
рангу та соціального положення самих людей у цих середовищах. І, власне, в 
силовому полі даної ідеї коригується певний оптичний ефект, де між такими 
людьми виявляються розмитими кордони і стають знівельованими особисті 

                                                           
167 «urokljive». 
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відмінності – в їхньому тяжінні до єдиного збірного образу.  
На даному рівні формування цілісного смислового навантаження 

екфразису видається очевидною притаманна йому, вияскравлена в його 
семантичних зв’язках із дотичними образними інстанціями роману, 
імпровізація з сутністю втіленого ним світогляду урізноманітненням його 
типізації, яка відбувається не лише в часі, а й у просторі. Така повторюваність 
супозиції втілених рис із категорією колоніальності спрямовує цю супозицію 
в художній дійсності до рівня закономірності, що водночас супроводжується 
показовою спільністю цих рис, визначальною і для архетиповості. 

Відтак, сутність співвідношення змісту екфраз слід передбачити в окресленні 
ним певного архетипу людини колоніального світу, позначеного змістами даних 
компонентів портретного екфразису, явленими в цих змістах аксіологічними та 
поведінковими традиціями. З-поміж втілених описаними картинами 
особливостей стає визначальною незмінна напружена готовність до байдужого 
зловживання в «постколоніальній» сфері проблемами колонізованого світу та 
його знесилених чварами представників задля власного зиску.   

Жанр портрета в екфразисі наразі не просто забезпечує фіксацію певних 
ідентичних для описів знакових рис і в моменті, і в процесі їхнього існування. 
Він фіксує достеменну реальну фактичну позначку далекого минулого 
когорти колонізатора і водночас опредметненою ланкою між явленими ним 
рисами у цьому минулому і в будь-якому майбутньому, пов’язаному з даним 
типажем незалежно від географічного ареалу й громадянської приналежності. 
Зрештою, ідентичне бачення різними митцями логіки, заснованої та 
проповідуваної певними персонажами, спрямовує до визнання їхньої одвічної 
приналежності в дійсності твору до спільного світу адептів колонізаторської 
ідеології, де всі можновладні представники не відрізнялися ніколи, були й 
залишатимуться одностайними в аморальному потуранні жорстокості задля 
нерозбірливої гонитви за наживою.   

А отже, в явленому у синтагматичних берегах світу образів «Еліші…» 
портретному екфразисі спостерігається сутнісна змістовність, компенсаторна 
для магістральної інтермедіальності роману. У досвіді художньої реалізації 
даної зведеної змістовності потребує уваги притаманне їй бінарне 
композиційне компонування рівноцінних і рівнозначних екфраз, суголосне 
повторюваній у романі моделі подвоєння організаційних образних інстанцій у 
різних схемах смислового керування, де дане рішення набуває масштабів і 
якостей загального структуротворчого і смислоутворювального принципу. 
Однак, на відміну від дихотомії, переважної в організації актуальних для 
твору членованих відповідників стратегій компаративістики, у даній сукупній 
комбінації визначальною у взаємодії фрагментів стає не опозиційність, 
тактична для загального смислового контрастування, а односпрямованість 
конотації, рушійна для резонансного нарощування оприявленої семантики.   

Таким чином, в обох складників зведеного екфрастичного диптиха 
відбувається перетворення силуетного портретного зображення, де 
філігранність і точність описаних мальовничих пластичних засобів, зокрема 
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малюнка, композиції, кольору, ритму, вказують на притаманну кожному з 
явлених портретами зображень і Померанца, і Невроза – якість архетипу 
морально спотвореного і деградованого колоніального диктатора, що 
водночас, у взаємному синкретичному інтегруванні, позначає повсюдність та 
всепроникність увиразнених портретами якостей. Відтак, слід визнати спільну 
для обох екфразем консолідацію в них семантичної основи образу 
універсального антигероя, позиціонованого в сенсі логічного «продукту» 
колоніального світу й, відтак, його повноформатного втілення, яким 
скеровується мотив трагізму (пост)колоніальних реалій. 

У даному рішенні відбувається й синкретизація сукупного образного 
плану описів у розширених смислових кордонах, які охоплюють діапазон, 
співмірний із постульованим сучасним літературознавством 
[Літературознавча… 2007 І: 96] дефінітивним вимірам архетипізації явища, 
втіленого змістом портретного екфразису загалом, який, відтак, обертається 
на генератор смислу узагальнення безмежного тотального духовного 
занепаду (пост)колоніальної доктрини.  

Із перспективи комплементарного сполучення в портретному екфразисі 
видаються переконливими ознаки його відповідності формосмисловому стику 
з тією зоною суцільної інтермедіальної вертикалі роману, єднанням із якою по 
лінії семантичного шва, власне, й реалізується окреме компенсаторне 
семантичне наснаження в цій вертикалі притаманних їй, за жанром 
орієнтовного денотата, відтворених образними інстанціями роману рис 
театральної постановки деталізуванням з-поміж них істотної для цієї 
постановки суцільної світоглядної основи, властивої амплуа учасників, наразі 
– імпресаріо та однієї з головних дійових осіб, явного негідника, з якими 
співвідносяться активні в дійсності роману портретовані засновники 
«промислового дому Рендов-Померанц» і ділової династії Неврозів. Водночас 
сенс екфразису визначається не лише даним доповненням, а й системною 
співмірністю між цими учасниками постколоніальної оперети, де спільна 
тональність їхнього традиційного ідейного налаштування робить зрозумілою 
невипадковість сполучення зусиль даного імпресаріо саме з такою 
імперсонацією. Наголошена закономірність ефективна і в окресленні 
передумови подальшої загальної смислової синхронізації спрямування 
майстерності та прагнень тих суб’єктів художньої реальності «Еліші…», які 
підпорядковуються зазначеним амплуа у вимірах постульованої в романі 
системи виражальних можливостей оперети.    

Зрештою, у співвіднесенні з принциповими смисловими орієнтирами 
роману в цілому, виокремлені в портретному екфразисі ноти жорсткого 
свавілля в загальній поліфонії «Еліші…» надають особливої емоційності 
звучанню теми трагізму жорстокості та насильства, виводять її в різні – 
високі та низькі – смислові тональності, з якими вона набуває вагомого 
посилення з погляду інтермедіально відображеної в романі своєрідної 
партитури декларованої автором «оперети». 
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6.2.2.7.  Смислорух архітектурного екфразису  
 
 

У безпосередньому перегуку з тими образними одиницями «Еліші…», якими 
оприявнюється художній зміст опису портрета, потенціал екфразису з огляду на 
сюжетно-фабульне локалізування набуває суттєвої імпровізації. Її риси в поетиці 
Продановичевого роману концентруються в мальовничому ансамблі, 
підпорядкованому змалюванню творів архітектури, чия жанрова «етимологія» 
сягає одного з основних напрямів творчості, для якого основою типізації визнані 
об’ємні споруди – житлові та громадські будівлі ділових та адміністративних 
центрів тощо [Энциклопедический… 1983: 33]. За понадстолітнім досвідом 
культурологів, усі види архітектури, відомої в поняттєвих обріях синтетичного 
виду мистецтва, нерозривно позв’язують не лише функціональність, 
конструктивність та естетичність, а й істотну емоційну та інтелектуальну 
наснаженість [Ibid.] і, таким чином, уважаються потенційованими вагомою 
різноспрямованою виражальною та смислотворчою потужністю.    

Відповідно до загальних факторів організації образного матеріалу 
екфрази, видаються суттєвими можливості, обумовлені оригінальною 
актуалізацією у статусі орієнтира її денотативної моделі, з-поміж імовірних 
варіантів селективного діапазону архітектури об’ємних споруд, – саме будівлі, 
на якій, власне, й зосереджується основа змісту екфразису. Водночас 
потенціалом екфразису в романі М. Продановича вкотре варіюється та 
проникність і чутливість, яка уможливлюється остаточною відмовою в описі 
від історично популярної конкретизованої референції його визначального 
масиву на користь – ідентифікованого в понятійному полі неміметичності – 
вигаданого письменником артефакту і його вичерпної розбудови, власне, в 
абстрактних жанрових параметрах денотативної моделі будівлі зі 
збереженням підвладної цим параметрам довільності конструктивної 
авторської імпровізації, а отже, й гносеологічної покладливості семантики та 
сенсу екфразису авторовому задуму.  

Під цим кутом зору найвідоміші величини виражальності актуалізованої 
різнопланової денотативної моделі належить розпізнати у площині усталених 
уявлень національно-ментальних картин світу слов’ян і, відповідно, літератур 
цих народів, де будівля здавна осмислена в сенсі локусу численних знакових 
буттєвих колізій на рівні символізації різноманітних проявів життя 
[Словенска… 2001: 321]. І в даному розумінні цього символу виважуються, 
власне, архітектурні параметри споруди, чиї безпосередні художні значеннєві 
виміри здатні, за переконаннями мистецтвознавців, виявитися паспортизацією 
панівних життєвих цінностей замовників. У генеруванні таких вимірів змісти 
виражальних засобів архітектури, рівноцінних її жанротворчим рисам, які 
деталізують спектр, власне, архітектурних параметрів, за визначенням 
[Энциклопедический… 1983: 33], і успадковують її потенціал компонента сфери 
духовної культури. Себто здатні втілювати людські ідеї та переконання в 
художньому образі споруди й бути промовистими стосовно сутності цих 
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переконань. З-поміж найосяжніших одиниць цієї своєрідної «мови архітектури» 
перевага традиційно надається значенням, зосередженим проявами параметрів 
обсягу, форми споруди, стилю, її оздоблення тощо.    

Увиразнена симптоматичність видається доцентровою й у циклі 
смислотворення екфразису літературного твору. І для неї стають показовими 
оприявлені в цьому екфразисі архітектурні параметри описаного будинку, 
обумовлені «каноном» виду творчості. Для них стають суттєвими образні 
інстанції, в яких закладене безпосереднє змалювання рис виражальних 
засобів, притаманних цьому жанру, себто архітектурних якостей. В оцінках 
Н. Маньковської, у масштабах мистецтва загалом значення таких 
виражальних жанротворчих рис архітектури мають потужність 
просторового письма, чия структура володіє власною драматургією та 
оповідністю [Маньковская 2000: 32]. У співвідношенні з властивостями 
змісту опису будівлі в романі М. Продановича доцільно визнати їхню 
адекватність для скеровування значень виражальних жанрових рис, наведених 
в екфразисі «Еліші…» – притаманних актуальному для нього виду 
архітектури. За ними ж визнається ключова роль у формосмисловій 
організації цього екфразису, вирішальній для сукупної семантики та сенсу 
цього екфразису в масштабах роману. І, власне, в ньому, зрештою, 
невипадкове передбачення особливої смислової ваги опису будівлі, 
підпорядкованої титульному оприявленню основи життєвої позиції, 
відстоюваної персонажами, з якими пов’язаний архітектурний об’єкт.      

Описом, явленим на початку роману, репрезентується будівля штаб-
квартири й адміністративного центру могутньої промислової імперії «Рендов-
Померанц». Зауваження на натхненності невідомого архітектора передбачає 
визнання в класифікаційному полі екфрази підтримання нею досвіду 
неатрибутованих якостей у конфігурації прямого, повного монологічного, 
первинного, тлумачного типу опису. Між тим розмежування цілісності його 
структури й розподіл фрагментів-екфразем з-поміж образних інстанцій 
іншого, зокрема й неекфрастичного змісту, спрямовує до визнання в цьому 
описі ознак дискретного типу.     

Описовому сектору екфрази передує один із його тлумачних компонентів, 
який містить зауваження, ніби пішохід або відвідувач, який би спробував 
визначити стильову приналежність великої будівлі Фонду, «відчув би вагання 
і подив»168 [Рrodanović 2003: 8]. І, власне, зміст ініціального, найрозлогішого 
з-поміж фрагментів дискретного опису будинку й починається виваженням 
стильового аспекту з ареалу жанрових ознак, наведених потому в 
репрезентації архітектури цієї будівлі. Про неї стає відомо, що «в її давнішій 
частині, відкритій портиком до Джеферсон авеню <…> можна було впізнати 
якийсь напрям класицизму <…> Шість колон із коринфськими капітелями 
підтримували портик із фронтоном. Світлим тоном вапняку вони утворювали 
ясний контраст із тепер уже патиновою, потемнілою фасадною цеглою 
                                                           
168 «našao bi se u nedoumici». 
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полотна стін. Розмальований фронтон не мав фігурного декорування, але 
орнаментування було представлене понад всякої міри. Посередині був 
розташований круглий щит із девізом Фонду, написаним у кілька рядків 
довершеною антиквою <…> Нова добудована частина, в яку переселився весь 
Фонд, була орієнтована в бік ріки. Невідомий архітектор надихався творами 
одного з найпопулярніших будівельників кінця двадцятого сторіччя Френка 
Гері. Однак у реплікації даної моделі архітектор, – обмежений бажаннями 
«інвестора», себто людей інтелектуально-ділового кола, чиє гасло найчастіше 
складається зі слів ‘сучасно, радикально, але все ж помірно’, – не зайшов 
надто далеко. Алюмінієві фасади, звідти, були залишені переважно 
вертикальні й лише злегка хвилясті. Але й того було достатньо, аби цей анекс, 
обернений до південного заходу, в сонячний день <…> справляв враження 
потужної пожежі прерій. Безсумнівно, цей ефект був вирішальним в 
остаточному виборі архітектурного проекту й матеріалу для фасадів <…>, 
оскільки мотивом заснування Фонду було поширення інтелектуального вогню 
в різних частинах світу»169 [Ibid.: 8–9].  

 Визначальне для екфрази першопочаткове зауваження на – визнаній її 
фактором – символічності змальованого нею артефакту. Образна основа цієї 
символічності полягає в накреслених у змісті опису віхах історії будівлі, яка в 
реальності роману, на відстані кількох століть від основних подій, 
задумувалася й замовлялася, аби бути «обличчям» і «серцем» прибуткової 
справи «Рендов-Померанц», засновником цієї справи, ділком-емігрантом 
Крістіаном І Померанцем, чий образ вибудовується змістовністю портретного 
екфразису роману. Доволі показна наголошена описом подальша доля 
споруди: протягом віків вона добудовувалася нащадками магната, безумовно, 
у відповідності вже з їхніми прагненнями й концепціями, за одним із 
супровідних коментарів тлумачного виміру, – втриманими навіть ціною 
примусового перекроювання вже сповна готового архітектурного проекту 
через незначну неточну деталь [Ibid.: 13]. За даним визначальним фактором, 
помітний у змісті екфрази принцип збірності стає й організаційним для її 
смислового навантаження, орієнтованого на спільну основу життєвих позицій 

                                                           
169 «stariji deo, portikom otvoren prema Džeferson aveniji, <…> mogao bi se prepoznati kao neka 
vrsta klasicizma. <…> Šest stubova sa korintskim kapitelima nosili su trem sa zabatom. Svetlom 
bojom krečnjaka oni su činili jasan kontrast sa sada već patiniranom, potamnelom fasadnom opekom 
zidnog platna. Kitnjasti zabat nije imao figurativnu dekoraciju, ali je zato ornamentika bila 
zastupljena preko svake mere. U središtu je stajao kružni štit sa devizom Fondacije, ispisanom u 
nekoliko redova, otmenom antikvom <…> Novi, dozidani  deo u koji se preselila Fondacija bio je 
orijentisan prema reci. Nepoznati arhitekta inspirisao se delima jednog od najpopularnijih neimara 
kraja dvadesetog veka, Frenka Gerija. Ipak, možda obavezan željama investitora, ljudi iz poslovno-
intelektualnog kruga čiji je moto najčešće moderno, radikalno, ali ipak umereno, u repliciranju 
modela nije išao suviše daleko. Aluminijumske fasade ostale su, otud, uglavnom vertikalne i samo 
blago zatalasane. No i to je bilo dovoljno da taj aneks, orijentisan prema jugozapadu, posmatran za 
sunčanih dana <…> ostavlja utisak moćnog prerijskog požara. Ne treba sumnjati da je to bilo 
presudno u konačnom izboru arhitektonskog projekta i materijala za fasade <…> u uverenju da je 
motiv zbog kojeg je Fondacija osnovana širenje intelektualnog plamena u delovima sveta». 
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цілого роду Померанців. Відтак, корелювання даної екфрази із портретною 
помітне не лише на рівні їхньої сюжетної супозиції в масштабах роману, за 
якої в художній реальності об’єкт, оприявлений архітектурною поетикою, стає 
локальним простором унаочнення портрета, описаного в іншій. Крім того, 
очевидний і перегук між цими екфразами у регістрі їхнього сенсу, насамперед 
атрибуції їхніми смисловими домінантами певних аспектів спільного 
доцентрового для них типізованого оприявлення когорти Померанц, де 
потужність архітектурної екфрази у відповідному їй наведеному аспекті 
основи життєвої позиції стає достеменною для увиразнення і спільних якостей, 
сутнісних для такої позиції, і динаміки формування змісту цих якостей.   

Ініціальна позиція рис стилю мотивує до передбачення переваги їхнього 
значення та смислового наповнення в просторі екфрази. У деталізації 
даного архітектурного параметра видаються місткими наголошені 
екфразою в змальованому нею артефакті – риси суміщення різних стилів. І 
вже з даної позиції доцільно розпізнати принципову неоднозначність 
екфраземи. У наголошеному комбінуванні для змальованого артефакту 
правомірне очевидне значення (далекого від розмаїття) стильового 
різнобою, рушійного для скеровування смислоруху до какофонії, 
субординованої семантиці безпринципності вибору. 

Водночас за мистецтвознавчою традицією, змістовність і полюс конотації 
комбінування стилів пов’язується і з мірою спорідненості або віддаленості 
притаманних цим стилям концепцій [Энциклопедический… 1983: 376]. У 
проекції даної логічної схеми на образний матеріал екфрази в ній вирізняється 
певна своєрідність формосмислової будови. Один із актуальних стилів – 
класицизм набуває буквального позначення, однак інший подається у форматі 
мінімізованої за обсягом архітектурної екфрази, включеної до опису будівлі, 
що урізноманітнює Продановичів досвід комбінування архітектоніки 
екфразису інтегруванням до повного опису додаткового нульового непрямого 
міметичного атрибутованого компонента за схемою «один в іншому». Зміст 
даної вставки насичується апелюванням до творчої манери та концепції 
одного з найвідоміших архітекторів сучасності Френка Гері, чия майстерність, 
втілена неймовірними, надскладними спорудами в дусі постмодернізму і 
визнана в сучасному мистецтвознавчому дискурсі «геніальним божевіллям» 
[Френк…]. Таке звернення, безперечно, покликане привнести в екфразу 
змістовність не лише типових рис поетики цього стилю в архітектурі 
(передусім експресивність та еклектицизм виражальних засобів), а й їхніх 
своєрідних імпровізацій, майстерно віднайдених адептом деконструктивізму – 
знавцем ексцентричних деформацій ілюзорної цілісності традиційних 
архітектурних елементів, симпатиком крихких та ламаних поверхонь і 
метафоризації металевих стін. Відтак, у явленні художнього ансамблю 
сходяться значення базової для класицизму [Энциклопедический… 1983: 183] 
строгої організованості, чіткості та геометричної правильності планування 
обсягів і «де(кон)струкції» цих рис, властивої «Герієвому постмодернізму», 
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кооптованої нульовим складником до смислового простору екфрази. У 
їхньому спільному смислорусі належить вирізнити декілька напрямів.  

Орієнтиром одного з них стає тотальна нерозбірливість у засобах, близька 
до семантики цинізму, співмірна з (відомою за тлумачним виміром екфрази) 
концептуально закарбованою в архітектурі неперебутною для когорти 
Померанців сентенцією, опорною для всієї прибуткової роботи їхньої 
промислової машини, яка проголошує: у світі «немає незамінного»170 
[Рrodanović 2003: 8]. Із даним окресленням значеннєвих горизонтів тих стилів, 
до яких апелює зміст екфрази, очевидний і орієнтир семантизації принципу 
їхнього гуртування, як, власне, й зічленовування в описі їхніх типових образних 
проявів. Показова наразі відома в культурології опозиційність між цими 
стилями. І хоча певні нюанси цієї семантизації, відтак, кореспондують із 
твердженням єдності протилежностей, проте її варто ототожнити із суміщенням 
несумісного. У  дисонансі, який у даному єднанні переважає над логікою 
звичайного еклектичного збігу стильових проявів минулого, потрібно 
розпізнати фактор, із яким пов’язана передумова наступного вагомого відрізку 
увиразненої траєкторії смислоруху даного опису: в сукупному семантичному 
просторі екфрази дана розбіжність показова для увиразнення в життєвій позиції 
того апарату, на чиє існування орієнтована функціональна якість змальованої 
будівлі, риси стабільного беззастережного всепоглинання, співмірного 
динаміці неухильного зневажання норм, координованого з аморальністю, що 
стає організаційним моментом смислотворення опису споруди Померанців. 

Водночас доречна й семантизація класифікаційного визначення 
непрямої якості самої нульової екфрази, чия понятійна основа, як відомо з 
позиції О. Яценко [Яценко 2011], включає до типізації критерій 
відповідності образного матеріалу формулі «подібно до…». Суміщенням 
даного критерію з екфрастичною комбінацією Продановичевого роману в 
ній оприявнюється смисловий акцент такої імітації, мімікрії, за якою має 
вирізнитися семантика власної неспроможності до розважливості та 
доброчесності, зокрема у виваженні естетичного. Вона, відтак, притаманна 
життєвій позиції, втіленій описаним артефактом. 

На дану смислову конфігурацію, оприявлену описом стильового 
параметра архітектури будівлі, логічно нашаровується значення наголошених 
у тлумачній преамбулі екфрази вагання і подиву, висловлених в оцінці 
стильової композиції. У них передбачається тяжіння до семантики 
сумнівності й недовіри, не лише виправданих, а й дидактичних, коли йдеться 
про відшліфовування зневаги до засад моралі.   

У функціональності образних проявів стилів зосереджена й 
симптоматична вага здатності кожного з них унаочнювати свою ідею в 
художніх прийомах цілої системи [Энциклопедический… 1983: 375], 
співвідносних із іншими архітектурними параметрами змальованої споруди, 
з-поміж яких усі пов’язані з новою частиною будівлі реалізуються виключно 
                                                           
170 «Ništa nije nezamenjivo». 
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такою симптоматичністю. Із даної позиції стає промовистою образна 
інстанція, в якій набувають рельєфності – визначальні для жанру будівлі – 
риси композиції її відкритого обсягу. Предметне вияскравлення портика 
давнішого крила створює умову актуалізації й інших заданих змістом екфрази 
– оприявлених і потенційованих – компонентів зовнішньої форми, себто 
панорамнішого охвату цього портика в комбінації із рівними рельєфними 
колонами на фронтоні та з їхнім переходом у кардинально відмінне від них, 
обумовлене Герієвою стильовою концепцією порушення класичної лінійності 
конструкції та суцільну гладінь її поверхонь. В екфраземі наразі окреслюється 
ансамбль із таким ескізом малюнка зовнішнього обсягу, який слід вважати 
модусом семантики суворої  непередбачуваності. 

Між тим, деталізована описом зовнішня композиційність стає доволі 
місткою і для зосередження в ньому іншого архітектурного параметра – 
ритму, чиїм носієм уважається напрям чергування просторових рис споруди. 
Сутнісна виразність передається у змальованому Фонді його позбавленням 
потягу до вертикального розподілу деталей його обсягу (неодмінного для 
позначення піднесеності та легкості). Натомість в описі зосереджується 
уявлення про прямий дворівневий «короб», чиї композиційні компоненти – і 
найдавніші, і новобудовані – чергуються в горизонтальному напрямі, себто 
утворюють так званий «горизонтальний ритм» [Ibid.:, 36]. Екстраполюванням 
його значення у простір даної екфраземи в ній стає очевидною промальовка 
скутого обтяженого об’єму з безумовною семантикою непереборної 
приземленості життєвих устремлінь замовників. 

У логічному сполученні з даними якостями будівлі виявляються 
наголошені в екфразі матеріали спорудження цього архітектурного 
артефакту, виразні для втілення відповідальності й розважливості в 
опануванні благ прогресу. В описаному приміщенні Фонду династії 
Померанців виявляється сутнісним контрастне поєднання в арсеналі 
будівельних засобів і архаїчного вапняку з універсальною цеглою, й 
підвладного новітнім методикам алюмінію з вибагливим склом. Безперечною 
у смисловій основі цього поєднання видається хаотичність, сприятлива для 
генерування семантики прагнення до вседозволеності. 

Виразний потенціал міститься і в образному пункті, де вимальовуються 
типові для архітектурних параметрів тепер уже деталі зовнішнього обсягу. 
Їхні риси вирізняються в позначених у змісті опису вигадливих лініях 
ажурних рослинних аплікацій рясного декорування колон, які вбачаються у 
згаданих в описі коринфських капітелях, співвіднесених із лаконічними 
відрізками усічених граней розробленої Ф. Гері системи опор. В унаочненому 
суміщенні жанротворчих для архітектури компонентів форми 
конкретизується комбінація плавних і ламаних ліній, нестача декору й 
надмірність орнаменту. Співвідношення між собою цих художніх засобів має 
узагальнитися поняттям неузгодженості, а отже, сягнути резонансу семантики 
неблагозвуччя в тій життєвій позиції, втіленню якої і підпорядкована 
архітектура даної змальованої споруди. 
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Прикметна й виразність притаманних опису образних моментів, 
співмірних параметру внутрішньої просторової композиції будинку, яка 
вважається сутністю закритих об’ємів архітектурних якостей 
[Энциклопедический… 1983: 33]. Принцип групування приміщень збігається 
з директивою консолідації цих дискретно зображених приміщень у 
художньому просторі роману. У зображеному будинку риси репрезентації 
внутрішнього простору концентруються й на змалюванні великої зали для 
конференцій [Рrodanović 2003: 9], так само великого кабінету керівника 
[Ibid.: 10], сходів, вітальні, низки просторих приміщень. Із-поміж них «та 
кімната, за яку <…> просторішою була лише аудиторія на першому поверсі, 
складалася з двох відмежованих колись приміщень»171 [Ibid.], високотехнічної 
елегантної білої перегородки, що, за останнім словом техніки, виринала з 
пілястра, аби перетнути конференц-зал до протилежної стіни і поділити його 
на дві менші кімнати, де було значно легше досягти робочого усамітнення 
[Ibid.]. За відомою жанровою нормою [Энциклопедический… 1983: 33], вибір 
композиції, по суті, не буває довільним, оскільки підпорядковується 
призначенню споруди, що слід вважати безпосереднім відображенням 
концепції життєвого вибору пов’язаних із ним осіб. Красномовна й 
індиферентність опису до зон рекреації на користь переваги робочих 
приміщень, яким притаманне системне постійне подрібнене членування 
форм, чия мета, вочевидь, далека від варіювання обсягів, натомість 
безпосередньо пов’язана з нарощуванням можливостей експлуатації цієї 
будівлі за рахунок економії реконструкції. Виокремлений комплекс рис 
організації внутрішніх просторових елементів споруди скеровують до їхнього 
погодження з архітектурно-композиційним завданням універсального 
раціонального пристосовництва, співмірного з його конкретизацією 
семантикою здирницького прагнення скористатися якомога більшою 
кількістю робочих рук без найменших затрат і в цій наживі остаточно 
позбутися ситуацій, провокативних для виявлення чуйності до абсолютно 
зрозумілих суб’єктивних людських піклувань і потреб. 

І безумовна значущість помітна в рельєфно виписаних у змісті екфрази 
жанротворчих для архітектури рисах іншого її параметра – художнього 
оздоблення будівлі. У відповідних артефакту образних одиницях привертає 
увагу і різнорівнева мармурова підлога [Рrodanović 2003: 10], і – диво 
авторських експромтів та гордість сучасних власників Фонду – одне, 
відмінне від решти, вікно споруди, для якого була «відстояна» неправильна 
форма: то була «видовжена прорізь у стіні із хвильоподібною нижньою 
кромкою і зрізаною навскіс – верхньою»172, асоціаційована своєю 
оригінальністю з перевагою «кінематографічного кадру»173 [Ibid.: 12–13]. В 

                                                           
171 «Ta odaja od koje je <…> prostraniji bio samo auditorijum u prizemlju, sastojala se od dve 
donekle izdvojene celine». 
172 «Izduženi procep u zidu sa zatalasanom donjom ivicom i zakošenom gornjom». 
173 «sinemaskopskog kadra». 
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осяжності використання коштовних оздоблювальних матеріалів правомірно 
генерується значення помпезності, в якій фіксується зв’язок із смисловою 
конфігурацією тяги до розкоші. 

Для цих рис у Продановичевому романі прикметна не лише рафінована 
самостійна формосмислова вага, а й потенціал, опорний для виокремлення в 
них концентрації змісту такого архітектурного параметра, як масштаб будівлі, 
залежний, за визначенням [Энциклопедический… 1983: 36], не від дійсних 
розмірів, а від членованості форм, скупченням дрібних деталей або ж їхнім 
униканням, перевагою суцільних вертикалей і великих компонентів. У фокусі 
даного роз’яснення наголошена в описі ряснота невеликих вікон скеровує до 
вирізнення в артефакті істотної смислової інтонації. Ці образні прояви 
некрупного членування поверхонь стін, безумовно, мають вивищуватися до 
смислового рівня заземлення й утискання масштабу з наближенням його 
оцінки до семантики дріб’язковості, якої, вочевидь, не змогли позбутися у 
своїй життєвій позиції замовники зображеної споруди, попри їхню неухильну 
жагу до атрибутів заможності.  

І одна з деталей оздоблення будівлі Фонду потребує предметного 
увиразнення з огляду на той суттєвий аспект втіленої життєвої позиції, який 
слід розпізнати в смисловій потужності образного матеріалу, 
підпорядкованого явленню споруди. Йдеться про наголошене в її описі 
оздоблення стель усіх його приміщень олов’яними плитами [Рrodanović 
2003: 13]. У тлумачному відповіднику даного фрагмента екфрази фіксується 
аксіоматичне смислове наповнення, зосереджене на поясненні даної деталі 
бажанням Крістіана Шостого Померанца, сучасного нащадка Крістіана І – 
засновника династії і замовника споруди – захиститися від непередбаченого 
шкідливого впливу (відомих із замітки в медичній газеті) променів космічних 
часток, здатних проникати крізь земну атмосферу [Ibid.:, 13]. У цьому 
образному ансамблі вочевидь концентрується категорична слабкість навіть 
перед сумнівною загрозою, що надає змальованому нею об’єкту смислової 
ваги пам’ятки про остаточну перемогу у втіленій ним життєвій позиції 
непереборного, породженого невіглаством підспудного панічного страху.  

Для доповнення суцільного смислового горизонту набуває потужності 
суміщення описового виміру екфрази з одним із аспектів її тлумачного плану, 
де вияскравлюється контраст між унаочненою художньою дійсністю роману 
чисельністю дрібномасштабних деталей архітектури будівлі та проголошеним 
у коментарі її визнанням у цій дійсності монументальною, величною і 
розкішною [Ibid.: 14], що відповідає сутності типової самооцінки адептів 
втіленої спорудою життєвої позиції. Смислорух даного контрасту помітно 
прагне до полюсу різкої невідповідності, потужної в рефлексуванні глибин 
цієї увиразненої самооцінки представників когорти Померанців на 
семантичному рівні превалювання удаваності, рівнозначної тій 
неправдивості, яка вважається конкретизацією аморальності загалом. 

Зрештою, далекосяжний семантичний потенціал притаманної 
архітектурі  й актуальної для оприявленого будинку фундаментальності 
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адекватна позначенню спільної якості всього комплексу смислових рис, які 
превалюють у даному описі. 

А отже, значеннєві виміри притаманних змісту екфрази архітектурних 
виражальних засобів, жанротворчих для орієнтира її денотативної моделі, у 
їхній сукупній композиції інтегруються в комплекс якостей (передбаченої 
смисловим навантаженням опису) основи підтриманої Померанцами життєвої 
позиції, із генеруванням у ній різноплановості. Вона тяжіє до узагальнення 
єдиними обрисами багатьох проявів бездуховності, що в спільній спадкоємній 
тяглості, відповідній діапазону цілого роду, мають бути співвіднесені із 
семантикою віх динаміки знедуховлення. Вони ж наближають сутність цієї 
життєвої позиції до духовної деградації тих замовників, які ініціювали явлену 
екфразою архітектуру. Із позиції атрибутивного сенсу саме ця сукупність 
значеннєвих домінант опису будівлі набирає ваги самостійного аспекту 
типізації когорти Померанців, явлених у художній реальності виключно в 
сюжетно-поведінковому вимірі – позбавлених персональних змалювань.     

Водночас у подальшому розгортанні сюжету унаочнюється відмежований 
суттєвим масивом подій художньої реальності нарізний промовистий опис 
іншого вияву авторової волі – штаб-квартири підприємства «ЕЦІЛАМ». У 
зіставленні даного змалювання з попередньою архітектурною екфразою, 
підпорядкованою явленню будівлі Фонду «Рендов-Померанц», з’являється 
очевидний перегук їхніх змістів у зосередженні на артефактах однієї 
жанрової природи – архітектури будівель ділових установ, орієнтованих на 
втілення життєвих позицій певних персонажів. Увиразнена спільність 
обумовлює вирізнення в їхньому комплексі збірної моделі, відповідної 
визначальним властивостям зведеного екфразису, де дана екфрастична 
складова набуває класифікаційного статусу вторинної, і для неї 
передбачається й смислова та семантична кореляція з первинним для неї 
компонентом – описом приміщення Померанцевого фонду. За іншими 
класифікаційними критеріями дана екфраза, подібно до співвіднесеного і 
комбінованого з нею опису, так само відрізняється рисами прямого повного 
неміметичного, дискретного, первинного тлумачного, психологічного з 
розбіжністю в частині діалогічності даного опису будинку, спроектованого 
популярним, але призабутим російським архітектором, що зумовлює 
неатрибутованість даного екфрастичного компонента. 

Зміст цієї вторинної екфрази зведеної архітектурної модифікації 
зосереджується на явленні замовленої в художній реальності кравонським 
магнатом Мілтоном Неврозом для впорядкування власної імперії – 
багатокорпусної, але водночас монолітної будівлі, яка зайняла майже весь 
простір міста, крім того залишку, що дістався міській інфраструктурі 
[Ibid.: 84]. Декларований даною образною інстанцією естетизм архітектурного 
проекту не в змозі приховати його очевидну етичну неповноцінність. У 
семантичному відлунні образним простором «Еліші…» акцентів портретного 
екфразису опис резонує з ним в озвучанні даної якості, де варіює і посилює 
семантику наступального здирництва стосовно ближнього.  
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У цій екфразі, подібно до первинної, помітною образною рельєфністю 
позначаються ті жанротворчі для архітектури риси, якими деталізується 
композиція відкритого обсягу змальованого артефакту: у змісті відповідного 
екфразі образного матеріалу роману чітко вимальовується різнорівневий 
комплекс, де «чорний гранітний корпус будівлі на п’ять або шість поверхів 
представляв <…> обличчя, що виходило на площу, й водночас основу, над 
якою здіймалася зсунута всередину вежа висотою поверхів тридцять. Нагорі 
вежі, обкладеної рефлектованим склом, височів знак компанії»174 [Ibid.: 79]. В 
оприявленому описом зсуві основного корпусу слід вирізнити якість 
асиметричності, притаманну розташуванню компонентів споруди, варту її 
значеннєвого ідентифікування в понятійному полі дисгармонії, на 
смисловому рівні втілення життєвої позиції транспонованої до конфігурації 
етичного дисбалансу, спричиненого превалюванням загарбництва над 
імовірною для цієї позиції позитивністю цивілізаційного вибору.   

Помітна виразність притаманна й комбінації вияскравлених даною 
екфраземою матеріалів – скла та чорного граніту, промовистих для 
погодження інтенсифікації в описі конотації зловісності. Водночас 
семантичний потенціал явленого в описі скла посилює істотність інших 
виразних рис описаної споруди. У ній мотивується унаочнення опції 
відсутності, себто нульового образного форманта, чий зміст, за логікою, має 
оприявитися, проте з’ясовується його нестача, і ця відсутність обумовлює 
зміну значеннєвого балансу екфрази. Скляна поверхня щільно і яскраво 
віддзеркалює у явленій будівлі витриманість всього корисного для 
показушної оптимізації роботи й для іміджу, і в суцільності цієї толоки стає 
помітним, що в споруді немає нічого для щирої турботи. Увиразнене 
превалювання скла в арсеналі архітектурних матеріалів видається сумнівним і 
маестро архітектури Френку Гері, переконаному, ніби гігантські скляні 
коробки ототожнюються з холодністю та ворожістю до людини й неодмінно 
потребують гуманізації [Френк…]. І, власне, увиразнена нестача гуманності, 
чия глибина зумовлює потребу компенсації, стає базовим принципом усієї 
смислової організації екфрази.   

На відміну від первинної екфрази, де в архітектурній «мові» превалює 
активність стилю, в даному описі переважають прояви параметра внутрішньої 
просторової композиції. Образному матеріалу, відповідному властивим цій 
композиції виражальним засобам, надає розмаїття згадка в описі про 
притаманний явленому артефакту «безмежний хол»175 [Рrodanović 2003: 80], 
гелікоптерний майданчик [Ibid.: 89], про робочий кабінет власника – «кімнату, 
яка за розмірами могла бути порівняна єдине з вестибюлем на першому 

                                                           
174 «Crni granitni trakt građevine od pet ili šest etaža predstavljao je <…> lice prema trgu i ujedno 
osnovicu nad kojom se uzdizala u dubinu pomerena kula visoka tridesetak spratova. Na vrhu 
reflektujućim staklom obložene kule bio je znak kompanije». 
175 «beskrajni hol». 
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поверсі»176 [Ibid.: 86]. Згадуються просторі студії і монтажні кімнати п’ятьох 
або шістьох поверхів скляної вежі, призначені для медійної імперії у складі 
«ЕЦІЛАМу», а також анфілада приміщень редакційного та консалтингового 
призначення для підготовки друкованих ЗМІ [Ibid.: 91], спеціально 
облаштовані лабораторії із пластичної хірургії [Ibid.: 92]. Йдеться і про 
розташовану у внутрішньому дворі рекреаційну зону, що виявилася «набагато 
меншою за Сентрал Парк, але й у ній не відчувалося нестачі широких смуг, 
схожих на луги, вдумливо розповсюджених груп дерев, озерця та фонтанів»177 
[Ibid.: 93], про зоопарк, який зайняв один із куточків цієї зони [Ibid.], й 
оформлене в її межах поле для гри в гольф [Ibid.: 94], зрештою, про гордість 
магната Невроза – примітний за скісним високуватим дахом павільйон імітації 
біосфери коралового атолу [Ibid.: 95–96] й іще багато вільних приміщень 
[Ibid.: 99]. Із позиції екфрастичної функціональності в даних образних 
інстанціях слід визнати формосмислову різновимірність, яка координується з 
рештою ареалу жанротворчої виражальності екфрази. Один із цих вимірів 
вияскравлюється в чітких обрисах диспропорції співвідношення внутрішніх 
приміщень, призначених для власника і для працівників корпорації. Їхня 
змістовність генерує в архітектурній екфразі значення прагнення магната до 
зверхньості, чий резонанс передбачається й на актуальних етапах остаточного 
смислотворення, орієнтованого на втілення його життєвої позиції. 

Інший вимір набуває обрисів із огляду на значущість просторової 
композиції для ствердження обізнаності замовника в новітніх технологіях 
будівництва й проникнення до таємниць найсучасніших матеріалів. Однак 
смислове навантаження наразі не вичерпується помітною могутністю, а й 
доважується орієнтуванням на мотивацію очевидної помпезності, де 
вгадується радше ажіотаж, породжений жагою підкорити все, ніж 
прагнення естетики й усвідомлення її законів. Саме в цій жадібності має бути 
вирізнена основна лінія семантичної замальовки того задуму, під впливом 
якого могла народитися зображена екфразою архітектурна форма. Суттєвий 
смисловий акцент помітний у членуванні, власне, зібраних у композиції 
архітектурних складників описаної споруди. Їхнє очевидне значення 
крупномасштабності доцільно відрефлексувати у смисловому руслі, де поріг 
величі долається прагненням до гігантоманії, чия непомірність зумовлюється 
тією ж дріб’язковістю, притаманною рисам архітектурного втілення життєвої 
позиції династії Померанців. Відтак, у жадібній гонитві замовника за 
самодостатністю будівлі її силует виявився відповіднішим «лігву», чиєю 
стійкою відособленою й зосередженою готовністю до демонстрації сили та 
могутності в ньому продукується семантика осередку махини всеподавлення.  

Водночас у змальованій будівлі доцільно розпізнати й оригінальне 
співвідношення кількох корелювань жанротворчих для неї рис, одні з яких 

                                                           
176 «odaju koja je veličinom mogla da se poredi jedino da predvorjem u prizemlju». 
177 «mnogo manji od Central parka – ali ni ovde nisu nedostajali široki potesi slični livadama, 
promišljeno raspoređene grupe  drveća, poneko jezerce, fontana». 
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зазнають приглушення основної автономної значимості, її підпорядкування на 
користь вивершування секундарних якостей, для акцентування ними нетипових 
смислів образних одиниць, відповідних виражальним засобам мистецтва 
архітектури. Попри відмінний від притаманного первинному опису, виважений 
у даній екфразі вертикальний ритм у чергуванні певних обсягів і деталей 
споруди, очікувані наразі обриси легкого злету поступаються переконливості 
надмасивної цокольної частини з посиленням значення переобтяженості. Крім 
того, складносполучуваний об’єм, попри помітну власну індивідуальність, 
узалежнюється від превалювання над нею технічної раціональності, й у цій 
прорахунковості втрачається неодмінна для творів архітектури 
[Энциклопедический… 1983: 34] чуттєвість, досягнена натхненним 
неспокоєм творчого пошуку і покликана перетворити завбачливу 
впорядкованість, притаманну описаній Неврозовій споруді, на естетичність 
емоційного динамізму, чия жвавість, цілком очевидно, не осяяла жодної з 
просторово-композиційних компонентів будинку «ЕЦІЛАМ». Відтак, у цьому 
складному об’ємі його очевидна строкатість не переходить і в очікуване 
значення динамізму, а натомість випростовується в несподівану, але цілком 
логічну наразі перспективу, з якої змальований об’єм, з усім його лоском, 
дорівнює запопадливо укладеній заскорузлій купі. І, власне, вплив даного 
значення слід передбачити у смислотворенні, пов’язаному з певною якістю 
увиразненої в описаному об’єкті внутрішньої просторової композиції. Сутність 
цієї якості тотожна відомому в архітектурі прийому «перетікання просторів» 
[Ibid.: 37], у чиїх проявах в художній реальності, всупереч типовій потужності, 
не промальовується органічна домірна зграйність зі значенням гармонії – цю 
гру рельєфу в екфразі вочевидь заступає статика, в якій простори зливаються у 
монотонну громіздку внутрішню єдність із наголошеними в ній пласкими 
глухими елементами обмежувальних поверхонь, чия смислова вага наразі 
виправдано тяжіє до ствердження й призвичаєння тиску в тій життєвій позиції, 
що виявилася визначальною для явленої архітектури. 

Безумовно, важливе й деталізування в описаному артефакті такого 
архітектурного параметра, як оздоблення, зокрема яскравості амальгами 
типових для жанру деталей внутрішнього декорування та технологій. Їхня 
образна основа оприявлює розмаїття, організоване системою «мармур-метал-
монітори»178 [Рrodanović 2003: 80]. У тлумачному плані дана система оцінена 
у смисловому еквіваленті «кроку в наступний міленіум»179 [Ibid.: 91]. Однак у 
цьому застосуванні найдорожчих ресурсів акумулюється прагнення до 
несамовитої розкоші в деталях, яку траєкторією смислоруху варто сполучити 
з обрисами сумбурної хаотичності. У її спектрі, на відміну від несмаку, слід 
розпізнати панічність у побоюванні схибити, не врахувавши й не підім’явши 

                                                           
178 «mermer–metal–monitori». 
179 «korak u naredni milenijum». 
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своїм всевладдям якийсь атрибут цієї розкоші. У даному напрямі кінцевим 
етапом подовження цього смислоруху має бути визнана етична дисгармонія, 
що в семантичному форматі фатально спотворює комплекс цілого.  

Потребує уваги і ще одна суттєва якість явленої споруди. Її позначає в 
описі безліч різнофункціональних ліфтів [Ibid.: 85] і різнообладнаних робочих 
місць [Ibid.: 89], розкидані по всьому простору будинку корпорації кав’ярні та 
ресторани з національною, європейською, сичуанською і тайландською 
кухнею [Ibid.: 94], низка приміщень на останніх двох поверхах, спеціально 
обладнаних для кількаденного гостювання відвідувачів корпорації, які 
скеровують до увиразнення у смисловому діапазоні передбачення у Невроза 
цілої армії поплічників та однодумців. Відображену в смислових вимірах 
множинність і багатоскладовість належить адаптувати до властивостей її 
змісту, достовірних і переконливих для визнання збірності цієї екфрази. У ній 
спостерігається сутнісний аспект сумісності та співмірності в регулярній 
взаємодії з первинним описом зведеного комплексу. Відтак, у даній образній 
ситуації вирізняються передумови сутнісного аспекту смислотворення 
архітектурної екфрази, де очевидне урізноманітнення її обумовленої зведеним 
типом спільності з первинним корелятом і перегуком із ним у збірності 
мотивує до визнання в ній проявів симетрії до цього корелята.  

У сумі прирощених екфразою значень наголошується генерування 
індиферентної безпринципної жаги всевладдя – саме ця риса 
спрямовується до смислового навантаження даного опису будинку, де, 
відповідно до первинного опису, екфразис втілює певну життєву позицію 
персонажа, розбудовану на проявах духовного занепаду, який у даному 
випадку набуває рис рефлекторного. 

Таким чином, в архітектурному екфразисі стає суттєвим урізноманітнення 
ним моделі прямого повного дискретного первинного тлумачного, 
психологічного і переважного для романів М. Продановича неміметичного, 
неатрибутованого типу опису архітектури будівлі з оригінальним рішенням 
його загального оформлення. У сукупній структурі екфразису, симетрично до 
його портретного корелята, так само проявляється зведений комплекс, 
укладений композиційною двоплановістю відособлених екфраз, відмінних між 
собою у підтриманні первинною – монологічності, а вторинною – 
діалогічності будови. У проекції притаманного їй принципу в площині змісту 
стає очевидним комбінаторне з’яскравлення кожного з архітектурних описів, 
із яких первинним компонентом розширюється активний для роману 
М. Продановича «Сад у Венеції» досвід розгалуження опису нарізним 
включенням до його змісту нульової непрямої міметичної атрибутованої 
також архітектурної екфрази. Вирізненими в образному матеріалі екфраз 
рисами мальовничої «мови» архітектури у втіленій кожним із описів 
життєвій позиції проголошується значення повсюдності в кожній із них 
цинічної бездуховності. Водночас влучно й переконливо переданий цією 
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мовою значеннєвий переспів лунає також у суголоссі всієї складної 
конфігурації, сповненої спільними рисами байдужого здирництва у ставленні 
до світу. Відтак, у взаємодії зведених описів інтегральний смисловий 
орієнтир міститься в унаочненні спільності різних життєвих доктрин, 
озвученої  мотивом бездуховності.   

Між тим, у зведеному архітектурному екфразисі криється окрема 
перспектива прирощення значень і смислової індукції, обумовлена його 
наголошеною однорідністю з портретним корелятом. Дана однорідність 
позначає позиціонування цього екфразису в складній системі логічної 
субординації, співмірної з етапом семіозису в масштабах усього роману.   

Визначальна в цій субординації – особлива структура супозицій. За однією 
з них, крім співвідносності екфраз відповідно до сюжетного контексту та 
змістового чинника, між описами помітна й співмірність архітектурного 
екфразису в цілому з портретним корелятом на рівні композиційності – в її 
зведеній двоскладовості, укладеній екфразами, так само співмірними в 
кордонах кожного портретного або архітектурного – типу екфразису. Вони 
водночас співвідносні й за однаковим класифікаційним статусом первинності 
або вторинності у зведеній конфігурації та однорідні за жанром змальованих 
ними об’єктів і за збірністю формосмислу, відповідно до кореляційних 
властивостей цього первинного компонента. Увиразнена співмірність на 
композиційному рівні організаційних компонентів видається системною і, 
відтак, достеменною для передбачення нелінійної різнорівневої 
сполучуваності між зведеним портретним та архітектурним екфразисом, яка 
поширюється й на спільну для них схему взаємовідношення між його 
співмірними компонентами-екфразами.  

У даній схемі відокремлення кореляції між екфразами, спорідненими за 
спільністю змістів, слід позначити умовною віссю (визнаної стосовно однієї з 
дефінітивно заданих пар) симетрії, а розмежування перегуку між цілими 
зведеними екфразисами – віссю аналогії, де кожну вісь належить вважати 
ізофункціональною принципам синхронізації смислового керування у взаємодії 
цих екфраз, що стає показовим і для визначення принципів співвідношення у 
вирізненому спільному контурі вже сукупного смислоруху.  

За віссю симетрії у попарній супозиції актуалізується властива первинним 
екфразам здатність підтримувати зв’язок поза формосмисловими кордонами 
зведеного цілого, що підпорядковується відповідності кожної з них єдиному 
архетипу. Екстраполюванням цієї властивості у простір суміщення вторинних 
портретного та архітектурного описів, мотивованого зв’язком між сюжетною 
локалізацією змальованих ними артефактів, у цьому просторі також 
оприявнюється взаємне корелювання, спрямоване на осяжніший план 
співмірності, який охоплює їхні змісти й генеровані ними значення у 
смисловому руслі окремої архетипізації. І, власне, в заданому цією симетрією 
транспонуванні принципу формосмислової взаємодії вторинних екфраз до 
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властивостей первинних з’являється можливість синхронізації з парою екфраз, 
зосереджених на образі когорти Померанців, різних значень і смислової ваги 
решти різножанрових описів. І ця синхронізація обумовлює й симетричне 
врівноваження співвідношення художніх показників даних параметрів 
вторинних портретної та архітектурної екрфаз із різноспрямованими 
змістами, де, відповідно, будівля імперії Мілтона Невроза співвідноситься з 
вторинним складником зведеного портретного екфразису, чиїм змістом, 
відповідно до обставин художньої дійсності, оприявнюється експонований у 
цій споруді портрет не самого Мілтона, а його далекого пращура – Рантміза 
Невроза. Себто, за принципом симетрії, стає директивним урегулювання у 
співвідношенні вторинних екфраз відповідності їхніх смислів і змістів, які, на 
відміну від первинних описів, не спільноспрямовані, але симетричним 
транспонуванням смислових властивостей первинних екфраз у масштабах 
вторинних уможливлюється відповідна адаптація. Згідно з нею, смислове 
поле збагачується позначенням такої спільноспрямованості, а отже, й 
встановленням смислової єдності між персонажами, за якої зону смислового 
фокусування вторинних портретної та архітектурної екфраз обіймають не 
різні споріднені об’єкти, а один, злитий за ознакою принципової збірності. І в 
даній симетрії смислова закономірність первинних екфраз виявляється 
адекватною вторинним, які наслідують і притаманну первинним описам 
властивість охопити даною збірністю декілька генерацій попередників. 
Таким чином, набуває обрисів суттєва смислова компенсація. Вона 
відбувається в наголошеному симетрією поширенні увиразненої збірності й на 
попередні генерації Мілтона Невроза, визнати за ним тяглість поколінь, що 
дозволить у розмові про опис архітектурної імперії Мілтона Невроза й 
екфрази портретного зображення його предка визнати в спільній смисловій 
потужності масштаб цілого клану Неврозів. Йому, відтак, співмірна втілена 
вторинною архітектурною екфразою життєва позиція, тотожна основі 
гіпотетичних цивілізаційних засад усіх Неврозових пращурів, які не знайшли 
змоги замінити для себе чинники ціннісного контексту.    

Водночас значеннєве наповнення вторинної архітектурної екфрази також 
підпорядковується фактору симетрії. У його рушійному впливі слід розпізнати 
легітимізацію для сукупності значень, підсумованої цинічним ненаситним 
здирництвом її спрямування в генероване портретною екфразою ширше 
значеннєве русло, узагальнене в берегах загальної моральної деградації. Відтак, 
за фактором симетрії значення первинних різножанрових екфраз синтезуються 
в сутності певних якостей спільного збірного архетипу когорти Померанців, а 
вторинних – у сутності ідентичних якостей іншого рівноцінного йому спільного 
для цих якостей архетипу клану Неврозів, де й концентруються у спільній 
позиції архетипізації явлених екфразами якостей цієї стагнації. 

Із погляду даної сполучуваності архітектурного екфразису з портретним 
чіткіше вимальовується й траєкторія вісі аналогій, якою відокремлюються 
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смислові сполучення всіх чотирьох актуалізованих екфраз, згрупованих у 
зведені конфігурації. У такому співвідношенні смислових керувань ці 
якості спрямовуються в окремі формати, в яких зведений портретний 
екфразис стає модусом типового особистісного світогляду, а, відповідно, 
архітектурний – так само універсальних осяжніших переконань, що 
сягають масштабів життєвої позиції.   

І саме на цьому рівні аналогії для цих якостей, згрупованих у контурах 
зведеного одножанрового архітектурного екфразису, вивищується рівень 
осмислення: вони, подібно до портретного екфразису, вписуються в контекст 
(пост)колоніальності, суміщаються з координатами архетиповості 
(пост)колоніальної доктрини, в яких позначається генезис цих якостей і їхньої 
спільності. Оприявлена обома екфразисами моральна деградація виводиться у 
план її причинно-наслідкового зв’язку з вадами (пост)колоніалізму. Втілена 
портретним екфразисом неодмінна закономірність духовної деградації для цієї 
(пост)колоніальної ідеології доповнюється й явленою архітектурними описами 
спричиненістю моральної деградації такою ідеологією, себто занепад виявляється 
не лише закономірним для (пост)колоніальності, а й обумовленим нею. 

Відтак, у даній складній діалектичній системі логічної субординації 
розмикається локалізація значення моральної деградації, яке організує не 
лише опцію особистого світогляду, а й ареал цієї життєвої позиції стосовно 
певного архетипу адептів імперської ідеології і де така деградація, 
позиціонована у плані спільної градієнти двох визначальних сфер ціннісного 
горизонту двох різних кланових систем семантизується як всепроникний 
наслідок (пост)колоніального впливу. І саме в даній супозиції оприявнюється 
рівнозначність екфразисів, які, відтак, виявляються ізоморфними, а 
оприявлений ними потенційно багатоплановий світ – одновимірним.  

Зрештою, в комплементарній системі роману, на відміну від унаочнення 
останнього нащадка династії Невроза в суб’єктивно-описовому та 
поведінковому вимірах, у репрезентації нащадків Померанца відповідна 
подієво-поведінковій канві описовість суцільно заміщена архітектурним 
екфразисом, здатним не лише втілити атрибутивну для певного архетипу 
квінтесенцію життєвої позиції, а й транслювати її в інтермедіальній вертикалі 
роману на рівні образного матеріалу, яким відтворюється істотне 
узагальнення аксіологічних пріоритетів діяльності імпресаріо та головної 
дійової особи, типових фігурантів організаційного компонента мистецтва 
оперети. Із перспективи генерованого урбаністичним екфразисом смислу 
цивілізаційної незбалансованості (пост)колоніального світу, рівноцінного 
контексту сценографії, власне увиразненою значеннєвою сутністю 
портретного та архітектурного екфразисів, їхньою потужністю типізації, поряд 
із концептуальними деталями, накреслюється загальний фактор життєвих і 
світоглядних постулатів тих персонажів, що вважають свої життя імперією. 
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6.2.2.8. «…Якщо дорога веде до храму»: релігійний екфразис на образній 
авансцені «постколоніальної оперети» 
 
 

Істотна сфера розмаїття стратегій компаративістики в комплементарному 
сполученні відповідного їм образного матеріалу Продановичевого роману 
позначається особливим прецедентом актуалізації (співмірно з наскрізною 
інтермедіальною системою) того яскравого екфразису, чий зміст 
підпорядковується оприявленню артефакту релігійного дискурсу. Плідність 
літературного звернення до його глибин загальновідома в різні культурні епохи, 
приміром, у французькій традиції за шедевром В. Гюго «Собор Паризької 
Богоматері» [Гюго 2016], в українській романістиці – уславлена творами 
О. Гончара «Собор» [Гончар 1968], П. Загребельного «Диво» [Загребельний 
1979]. Гуртувався й систематизований Т. Бовсунівською досвід додаткового 
виокремлення даного варіанта саме з-поміж опцій загальної типології 
екфразису [Бовсунівська 2013 ІІ, 19] на противагу підсумку О. Яценко де даний 
носій зображення не фігурує в діапазоні критеріїв [Яценко 2011]. Цією увагою в 
комплексі обумовилася правомірність і ствердився суттєвий потенціал 
ідентифікації такого мальовничого опису, оприявленого у Продановичевому 
романі, що уможливлює (до певної міри аксіоматичне) позиціонування певних 
якостей, визначальних для його формосмислового наснаження.  

В образному матеріалі «Еліші…», який відповідає екфрастичному 
компоненту комплементарної системи, обриси створеного митцевою фантазією 
об’єкта релігійної сфери помітні в інстанціях, співмірних із тим фрагментом 
художньої дійсності, де розлого й детально зображається функціонування 
храму монастиря із назвою Гермія – єдиної вцілілої сакральної споруди по всій 
території Кравонії, країни, куди з гастрольним туром потрапляє театральний 
гурт «Бабалума», очолений головною героїнею Елішею Стормс, чиєю 
свідомістю, власне, синтезуються деталі цього артефакту, визначальні для 
змісту опису. Його увиразнені риси, у сполученні з рештою комплексу 
формальних ознак, відповідають властивостям, передбаченим, за 
класифікацією, повному монологічному дискретному простому первинному 
тлумачному екфразису з дедалі розмаїтішим імпровізуванням досвіду 
неміметичності та неатрибутованості й оригінальним комбінуванням 
прямого та порівняльного, а отже, непрямого способу подачі змісту.  

У культурній традиції феномен храму здавна відомий в уніфікованому 
значенні культової споруди для виконання релігійних обрядів, у яких 
проявляється світовідчуття, засноване на вірі. А отже, екфрастичне звернення 
до поняття храму має вагому потужність і в актуалізації основоположних 
категорій етики (співмірно з його якостями й зі складовими його образного 
поля в масштабах роману), і в накресленні орієнтиру осмислення цих 
категорій у моделі пов’язаних із храмом обставин, заданих художньою 
дійсністю роману, із виходом смислоруху на універсальний рівень звернення 
до духовності, незалежний від своєрідності, власне, передбаченого обряду.  
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Водночас для смислоутворення даного екфрастичного рішення 
Продановича-письменника стає вирішальним той сенс, який наголошує в 
понятійному і якісному полі феномена храму Проданович-культуролог, 
припустивши в ньому іпостась мікрокосмосу, здатного відтворити сутність 
існування світу і в цьому бути маніфестом знакової ідеї спасіння [Пејић 
2010: 11–21], де в основі співвідношення належить розпізнати принцип 
причинно-наслідкового зв’язку.  

За фабульними вимірами відтвореної постколоніальної дійсності храм 
Гермії, удалений служителями поміж гори не з бажанням наблизити його до 
чистоти природи, але в прагненні уберегти від жорстокості людей із лихими 
намірами, опинився обабіч торованих шляхів місцевого соціуму, куди ведуть 
лише добре знані або випадкові стежини.  

Власне, в найвищій частині плато Еліші й відкрилася незвичайна споруда з 
базилікою. Спочатку героїня побачила «фасад із баштами на кутах. Велика 
будівля була зведена з ретельно витесаних блоків сіруватого каменя. До холу 
двоповерхового вестибюля вели п’ять високих дугоподібних отворів. Колись 
їх було більше – Еліша помітила, що два з них були замуровані. Крізь 
середній вона потрапила на видовжений простір подвір’я»180 [Рrodanović 
2003: 147]. «До святилища можна було ввійти із критої галереї з колонами, 
через портал, прикрашений рельєфними наличниками. Над монументальними 
дверима, в напівкруглому фронтоні колись мав існувати настінний малюнок. 
Фарбовані поверхні виднілися на місцях, де повідпадав нанесений поверх 
зображення інший шар штукатурки – недостатньо, аби можна було визначити, 
чи то був зображений портрет святого, чи, може, сюжет якоїсь сцени <…> За 
ними, всупереч очікуванням, не було ніякої церкви. Але все ж приміщення з 
квадратною основою, в якій вона опинилася, багато чим нагадувало 
сакральний простір. Тьмяне дифузне світло потрапляло крізь високо 
розташовані вузькі вікна, подібні до бійниць. Стіни приміщення були темні, 
імовірно, вкриті шаром кіптяви. Таким був і неглибокий купол широкого 
діаметра. Пустоти в кількох місцях вказували на те, що цей сліпий купол був 
дерев’яним. На протилежній стіні між двома аркоподібними входами 
знаходилася апсида, трохи вужча за купол, навислий над цим приміщенням. 
Половину своду займало зображення Архангела у високому рельєфі. Під його 
обличчям був не вівтар, а різновид різьбленого трону з високою спинкою. 
Частина цієї напівкруглої ніші була відділена пурпурною завісою. З 
освітленого простору, який слідував за цим, лунали звуки якоїсь проповіді. 
Вона проголошувалася невідомою Еліші мовою. Але інтонація не залишала 
жодних сумнівів: голос був підвищеним, ритмічним, із наголошеним 
                                                           
180 «fasada sa kulama na uglovima. Velika građevina bila je izvedena od precizno isklesanih kvadera 
sivkastog kamena. U prizemlje dvospratnog trema ulazilo se kroz pet visokih, lučnih otvora. Nekada 
ih je bilo više – Eliša primeti da su dva prolaza nevešto zazidana. Odabra središnji i nađe se u 
izduženom prostoru predvorja». 
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ритмічним тоном. Цю проповідь або наративну частину якогось літургійного 
обряду час від часу <…> заміняли короткі вступи хору. <…> до протилежної 
стіни з проходами й апсидою, під куполом, на якому, попри кіптяву, деінде 
виблискувала позолота, не було призвичаєної вкритої плитками підлоги ще 
одного подвір’я. Еліша стояла нагорі дивної аудиторії <…> із симетричними 
проходами. Від неї до центру приміщення спускалися каскадні платформи з 
простими сидіннями <…> Сходи, які в основі утворювали форму хреста, 
спускалися до круглого басейну й поринали під спокійну поверхню прозорої, 
чистої води. Продовгуваті ліжники з білого каменю були останніми 
сходинками й знаходилися зовсім під водою»181 [Ibid.: 148–149].  

На фоні дна басейну світлого рожевуватого кольору героїні було добре 
видно коропів. Із позиції перед апсидою рельєф Архангела набув 
монументальнішого вигляду. У концентричних колах його очей зблизу 
виднілися обриси риб [Ibid.: 149–150]. «Інша частина споруди <…> 
безперечно, була церквою – базилікою, подібною до багатьох, побачених на 
репродукціях у книгах із історії мистецтва. Ряди колон ділили простір на три 
продольні нефи, над значно вужчими й нижчими боковими нефами 
розташувалися яруси-галереї, а ще вище знаходилася низка приміщень, які 
надавали всьому простору прозорості, абсолютно відмінної, аніж у тому 
приміщенні, де був басейн <…> Простір нефа від вівтаря розділявся низкою 
крихких дерев’яних колон, пов’язаних <…> балкою. До цієї горизонтальної 
балки були підчеплені срібні рельєфи різних розмірів з образáми святих – 

                                                           
181 «U samo svetilište ulazilo se iz trema kroz portal ukrašen reljefnim dovratnicima. Nad 
monumentalnim vratima je, u polukružnom zabatu, nekada morala postojati nekakva zidna slika. 
Obojene površine videle su se na mestima gde je otpao preko slike naneti drugi sloj maltera – 
nedovoljno da bi se odredilo da li je slika bila portret sveca ili prikaz neke scene <…> Iza njih se 
nije, kao što je očekivala, nalazila crkva. Ipak, odaja kvadratne osnove u kojoj se našla po mnogo 
čemu podsećala je na nekakav sakralni prostor. Oskudna difuzna svetlost dolazila je kroz visoko 
postavljene uske prozore slične puškarnicama. Zidovi odaje bili su tamni, možda obloženi slojem 
čađi. Takva je bila i plitka kupola širokog prečnika. Šupljine na nekoliko mesta ukazivale su na to da 
je ta slepa kupola bila načinjena od drveta. Na naspramnom zidu, između dva lučna prolaza, nalazila 
se apsida jedva nešto uža od kupole koja je nadsvođavala ovu odaju. U polukaloti bio je prikaz 
Arhanđela u visokom reljefu. Pod njegovim licem nije stajao oltar već neka vrsta isklesanog prestola 
sa visokim naslonom. Deo te polukružne niše bio je odeljen purpurnom zavesom. Iz osvetljenijeg 
prostora koji se nadovezivao na ovaj dopirali su glasovi neke propovedi izgovarane na Eliši 
nerazumljivom jeziku. Ali intonacija nije ostavljala prostor za bilo kakvu sumnju: glas je bio 
uzdignut, ritmičan, sa naglašenim dramatičnim tonom. Tu propoved ili narativni deo kakvog 
liturgijskog obreda povremeno su <…> smenjivali kratki horski odgovori. <…> do naspramnog zida 
sa prolazima i apsidom, pod kubetom sa kojeg je, uprkos čađi, ponegde svetlucala pozlata, nije se 
nalazio običan popločani pod još jednog predvorja. Eliša je stajala na vrhu nekakvog čudnovatog 
auditorijuma. <…> kojom se stizalo do simetričnih prolaza. Od nje prema središtu odaje spuštale su 
se kaskadne platforme sa jednostavnim sedištima. Te rustične klupe je sa svake strane po sredini 
presecalo stepenište. <…> Stepeništa koja su u osnovi davala sliku krsta spuštala su se do kružnog 
bazena i uranjala pod mirnu površinu prozračne, čiste vode. Izduženi ležajevi od belog kamena su 
predstavljali poslednje stepenike, i bili su sasvim pod vodom». 
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єдине убранство базиліки»182 [Ibid.: 150]. Між колонами вівтарної 
перегородки виднілася щільна непрозора завіса [Ibid.: 151].  

Оригінальність артефакту, кардинального для змісту екфрази, 
обумовлена й скерована його неміметичністю та неатрибутованістю, 
підпорядковується оприявленню в романі традиції вірування, незнаного в 
історії людства. Відтак, визначальну смислоутворювальну вагу слід 
визнати в комплексі атрибутів описаної споруди, покликаних унаочнити її 
сакральне начало, культове призначення, за М. Продановичем, – так звану 
сакральну топографію храму [Пејић 2010: 11].   

В арсеналі даного комплексу потребують уваги риси, подані компонентом 
екфрази, розбудованим за (передбаченим непрямим типом) порівняльним 
принципом із апелюванням до визначальних особливостей і мотивів, 
усталених шанованим реальним релігійним каноном: для Продановичевого 
роману, насамперед для його головної героїні, – християнським. У даному 
рішенні вивільнені в аналогіях значення набувають аксіоматичної ваги.   

За увиразненими в описі обрисами базиліки, культової споруди, відомої з 
ранньохристиянських часів своїм призначенням збору общини й паломників, 
помітна актуалізація у значеннєвому полі екфрази сенсу цього релігійного 
дійства, узагальненого силою релігійного морального наставляння у 
благочесті, витлумаченому в найглибшому сенсі шляху до спасіння.  

Явлені в описаному комплексі відповідні християнському канону класичні 
можливості передачі божественного – купол, розсіювання світлових променів 
із (обумовленим метафізичним сенсом) ефектом перетворення простору на 
світло, галереї, апсида, вівтар, зразки іконопису, достеменні для унаочнення 
обізнаності у понятті святості, символічна форма хреста, а також непроникна 
завіса для символізації таїнства – за аналогією до спостережень Дж. Аргана за 
еволюцією храмової архітектури [Арган 1990 І: 25], поєднуються смисловим 
ланцюгом створення відмінного від матеріальної форми у просторі – згустку 
емпіричного простору, відповідного певному канону релігійного служіння, 
натхненного вірністю й відданістю вірі.  

Зображений у композиції храмового комплексу Архангел, за конфесійною 
приналежністю героїні, видається зрозумілим їй своєю силою провісника 
благого знання шляху долучення до духовності – запоруки захисту й добра, 
покликаного уникати всевиправдовування, але прагнути всепрощення.  

Не основні, але наполегливі своєю виразністю риси впізнаваного 
традиційного візантійського хроматизму, варійованого сполученням пурпуру 
й золота, залучають до семантичного поля екфрази притаманне цій 

                                                           
182 «Drugi deo građevine <…> bio je nesumnjivo crkva – bazilika slična mnogima čije je 
reprodukcije viđala u knjigama iz istorije umetnosti. Redovi stubaca delili su prostor na tri uzdužna 
broda, nad znatno užim i nižim bočnim brodovima postojale su galerije, a još više bio je niz prozora 
koji je ceo prostor činio prozračnim, sasvim različitim od onoga sa bazenom <…> Prostor broda je 
od oltara razdvajao niz krhkih drvenih stubova povezanih <…> gredom. Na tu horizontalnu gredu 
bili su okačeni srebrni reljefi različitih veličina sa likovima svetaca, jedina dekoracija bazilike». 



* РОЗДІЛ 6 * 

 

 597 

двокольоровій гамі розуміння довершеності [Энциклопедический… 1982: 54], 
що вивільняє в описі прагнення духовної досконалості.    

Гармонізовані звуки голосів, які асоціюються зі співом літургій, 
засвідчують існування очевидної аналогії культового канону, а отже, 
відповідність релігійному призначенню, зосередженому, за спостереженнями 
митця, на символізації і відтворенні в думках космічної драми спасіння [Пејић 
1020: 27], ствердивши дане величне поняття в семантичному полі екфрази. 
Водночас інтонація молитви, за рецептивним досвідом Н. Медніс [Меднис 
1999], здатна позначити молитовну формулу, рівноцінну своєю сакральністю 
словесному еквіваленту явленого екфразою релігійного символу, відтак, 
молитовного по суті. Зрештою, у єднанні з – передбаченою для храму його 
реальним контекстом – можливістю долучитися до «обряду пізнання Божої 
волі»183 [Рrodanović 2003: 152] у семантичних обрисах споруди 
вимальовується відкритий простір вербалізованого зв’язку із Всевишнім як 
прояв безмежності віри. 

Із осяжністю смислового ареалу даних рішень в релігійному екфразисі 
відбувається достеменна сакралізація явленої екфразою реалії художньої 
дійсності роману і, відповідно, її смислу, чиїми вимірами для цієї 
реальності примат сакральності безумовно постулюється з-поміж 
орієнтирів її розбудови. 

Попри безперечну індивідуальність, прописану своєрідністю храму Гермії, у 
морфології його простору вирізняється й істотність насиченої тактичними 
рішеннями універсальної храмової архітектури, позбавленими рафінованої 
естетичності й сприйнятими в сенсі способу організації простору – рішеннями 
змістовними і промовистими в проголошенні суті основоположної для цього 
храму релігійної доктрини. У їхньому спектрі прикметна пропорційність 
членування об’ємів і комплексу споруди загалом, і церкви зокрема, директивна 
у скеруванні безумовного наразі значення згладженої рівноваги до 
семантичного орієнтування на символічне вивершення потреби гармонійності. 

Помітна в описі суцільність внутрішніх об’ємів створює неподільність 
світлоповітряного середовища, сприятливу для позначення в ньому 
перспективи семантичних варіацій мотиву природності та цільності в обріях 
втіленого наразі вищого смислу – служіння вірі. 

В увиразненні описом глядацьких місць попід стінами однієї з частин 
храмового комплексу доволі передбачлива їхня співмірність позначенню тієї 
зони, де релігійний канон прилягає до організації повсякденного побутування, 
що у форматі екфрази набуває здатності скерувати її семіозис до конфігурації 
здатності явити правила життя. 

Видається переконливою сутнісна формосмислова вага притаманних 
змісту екфрази рис внутрішньої декорації змальованого храму, переданої 
митцем складною символічною системою [Пејић 2010: 19]. Помітні прояви 
чуйності в іконічній символізації рельєфу, зворушливої уважності – в 
                                                           
183 «Obred saznavanja Božje volje». 
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інкрустації ажурно-декоративного орнаменту, вдумливості – у збагаченні 
вівтаря й витонченості – у доборі барв видаються не просто прорахованою 
майстерністю ремісництва, а єднанням релігійних поривів душі, покликаних 
досягти ясності метафізичної духовної істини, які наближають змальований 
храм до втілення міці сакральної духовності.  

Даний нюанс у панорамі потужних сполучень перекриттів каркасу 
споруди посилює в ній значення тектонічної стійкості, незламності, 
непохитності, витривалості, доволі інтенсивних, аби логіка смислоутворення 
не заперечувала ототожнення змальованого храму з джерелом вітальної 
відроджуваності, чия подальша семантизація суміщається з істотним 
проявом сакральності, яким наразі узагальнюється уявлення про Божественне, 
– з дивом збереження храму й зосередженим у ньому милосердям спасіння. 

Із позиції увиразненої конфігурації формосмислу рис змальованого храму 
вирішальна вага помітна в якості, втіленій образними інстанціями, 
зосередженими на відтворенні матеріалів споруди, поєднаних тектонікою її 
маси. Показова й консолідація в ній землі, каміння, дерева, води та 
наголошеного легкістю верхнього ярусу базиліки, де превалює повітря. 
Увиразнення у змальованому просторі даного збігу, сприйнятого в сенсі 
символу первозданної стихії [Українська… ІІІ 1963, 101], наснажує цей 
простір зрушеною її значеннєвим наповненням семантикою – визнаного в цій 
першооснові світу – оплоту всього в ньому сущого і джерела духовності, 
вочевидь неодмінного для створення храму і закарбованого в деталях його 
простору, співмірного організаційному принципу семантизації екфрази. 

Зрештою, даються взнаки помітні в описі сліди колишньої блюзнірської 
наруги над цим осередком священнодійства: їх відтворюють помітні риси 
відновлення храму внаслідок свідомих ушкоджень. Значущість цих рис, 
безумовно, симптоматична для означення ницості суспільства. Водночас 
суттєвий і позначений ними інший напрям смислоруху, накреслений  
ретроспективною панорамою художньої дійсності, де зображений екфразою 
артефакт в умовах превалювання постколоніальної ідеології не став 
непорушним, але виявився нездоланним і потрібним, навіть попри вразливість 
і незахищеність. Саме в цьому напрямі формосмислом екфразису в системі 
його ідейної організації досягається символізація неперебутності віри та 
релігійної етики, співмірної із сутністю існування і спасіння світу. 

Яскравим значеннєвим відтінком наснажує екфразу й чітко виражений 
ритмічний розвиток головного об’єму по вертикалі з підкресленими в ньому 
пластичними вузлами структурного зв’язку, оприявленими ярусами й 
насамперед галереями. Даний злет, що збігається з визначальною якістю 
готики, від часів апофеозу цього мистецького стилю набув відомої 
універсалізації з її усталеним у культурології [Арган 1990 І: 136] прочитанням 
передусім у сенсі вищості, яка прагне горизонтів небесного, означає зв’язок із 
небесним-божественним началом, що вважається запорукою вознесіння. А 
відтак, властива змальованому храму направленість угору переконлива для 
визнання в руслі мотиву висоти – його семантики піднесеної високості. 
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Водночас у виокремленій в описі вертикальній динаміці, притаманній 
змальованому храму, помітна й змістовність виразної пластики вузьких 
видовжених вікон, легких, неглибоких вигинів на рівні склепінь, що тяжіють 
до лінійності або кутастості форм, низки високих колон, які підтримують 
конструкцію і впорядковують простір горішньої позиції джерела світла й 
рельєфів із зображеннями святих. У даній ритміці деталей відображається 
розвиток просторово-пластичної структури за принципом раціональності, яка 
в класичних підходах, за Дж. Арганом [Ibid.: 122], уважається графічно-
просторовим унаочненням уявлення будівлі як символу суміщення віри та 
явленої Богом Істини, що екстраполюванням у зміст екфрази позначає в 
ньому семантику аксіоматичної істинності втіленої ним суті ідеї спасіння.   

Зрештою, даною семантичною наснаженістю наголошеної вертикалізації 
простору вочевидь підкреслюються контури всіх екфрастичних рішень й 
посилюється їхня спільна структура, що, за логікою, потребує співвідношення 
даної якості змісту екфрази із загальною морфологією образного матеріалу 
роману. Із цієї позиції помітне символічне організаційно-структуротворче 
навантаження вертикалі в масштабах твору, очевидне в подоланні нею 
локальності переходом у центральну вісь сюжетно-фабульної траєкторії, 
звідки починається прямування її амплітуди до кульмінації і розв’язки. 

Відтак, релігійний екфразис, яким суттєво урізноманітнюється діапазон 
актуалізованих стратегій компаративістики в романі «Еліша в країні Святих 
коропів», містить визначальну потужність. У діалектиці оприявленого ним 
артефакту закладені в ньому формосмислові властивості відтворюють таку 
модель мікрокосмосу, чиї якісні риси, визнані модусом ідеї спасіння, 
розбудовуються ствердженням сили відданої віри і її втілення – релігії, 
заснованої на гуманістичному світовідчутті і, незалежно від сутності обряду, 
рівнозначної глобальному фактору – символу оплоту духовності, 
антагоністичному девальвації моральності. У смислопороджувальних тенденціях 
роману дана модель здатна з’яскравити полярність і водночас позначити її 
рівновагу. Гермія стає безумовною ціннісною альтернативою знаній довкола 
диктатурі й із даної позиції ствердження нею віри виявляється стабілізаційним 
чинником цивілізаційного дисбалансу посиленого вагомістю руйнівного 
духовного занепаду. І охоплені зрушеним та організованим екфразою 
семіотичним процесом символічні максими якостей споруди формують сутнісну 
консолідовану, рельєфно оформлену, проникну тему, яка перебігом своїх 
модуляцій переконує: коли дорога веде до храму, той, хто прямує нею, дістається 
істинного мірила буття, а в його осягненні – розради й наснаги, неодмінних для 
збереження і спасіння, зокрема в екзистенційних випробуваннях.    

Виразну концентрацію у змісті даної екфрази деталей із сутнісним 
потенціалом доцільно ототожнити з позначенням нею одного з епіцентрів 
усієї образної композиції роману, а її семантичну потужність – спрямувати на 
рівень одного з піків амплітуди семантичних коливань, співмірного із 
суб’єктивною, авторською домінантою головної ідеї твору. 
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Комплементарною актуалізацією в наскрізній системі інтермедіальності 
зміст релігійного екфразису суміщається з образним матеріалом роману, 
відповідним інтер’єру сценографії постановки постколоніальної метаоперети, 
де компенсує його константний орієнтир, тотожний доцентровому критерію 
смислоутворення й почасти конотації його компонентів, відтворених подіями 
і реаліями художньої дійсності, що виправдовує визнання його визначальної 
ролі на образній «авансцені» роману «Еліша в країні Святих коропів». 

А отже, у творі М. Продановича про пригоди Еліші спостерігається 
помітна активність портретного, літературного, архітектурного та 
урбаністичного в комбінації зі скульптурним, а також релігійного екфразису, 
який, на відміну від досвіду роману «Сад у Венеції», не набуває загальних 
структуротворчих якостей, однак, натомість, виконує неперебутню автономну 
– і локальну, й супровідну – компенсаторну роль у повномасштабному 
завершеному формуванні образного матеріалу «Еліші…» в системі 
комплементарної взаємодії явлених у романі міжтекстових стратегій, 
організованої моделлю валентності інтермедіальності, інтертекстуальності та 
автоінтертекстуальності, відтак, повноцінно й остаточно реалізується саме з 
позиції компонента в цій взаємодії. У формосмислових вимірах наведених 
«жанрів» екфразису слід визнати реалізацію сутнісних нефрагментарних 
властивостей ключових складників системи образів роману. Семантичний 
підсумок оприявлених екфразами формосмислів видається адекватним темі 
проголошення неперебутної цінності гуманістичних засад. 
 Генеровані змістовністю екфразису семантичні лінії, власне, й 
співфункціонують із образним матеріалом іншого характеру в спільній 
комплементарній системі, організованій інтермедіально реалізованими 
змістовими вимірами оксюморону постколоніальної оперети. У даному єднанні, 
власною потужністю кожного опису, «тексти» екфраз компенсують загальний 
комплементарний інтермедіально-міжтекстовий простір. Переконливе наразі 
фокусне вияскравлення екфразами знакових рис амплуа, сценографії, сценарію, 
партитури мотивує до вирізнення у сукупній формосмисловій плідності 
екфразису роману образного втілення деталізації постановки метаоперети, 
властивої художньому явленню постколоніальної дійсності. 
    
 

6.2.2.9. Гіпотипозис у художньому дискурсі: текст і контекст  
 
  

Із-поміж яскравих і переконливих корелювань образних одиниць 
Продановичевого роману зі стратегіями компаративістики, наділених 
сутнісним смисловим навантаженням, у творі про пригоди Еліші 
вивершується й досвід принципової супідрядності недругорядних детальних 
описів тих компонентів художньої дійсності, чиї змісти залишаються поза 
класичною типологією видів мистецтва [Энциклопедический… 1983: 173]. 
Ідеться про суттєвий емпіричний досвід, який відповідає систематизованим 
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Т. Бовсунівською визначальним рисам гіпотипозису, сприйнятому в 
поняттєвих кордонах (створеного на основі спостереження життя) 
докладного, мальовничого, естетизованого опису в художньому творі 
атрибутів побуту, які не належать до парадигми творів мистецтва. У цих 
берегах він позиціонується у статусі опису, близькоспорідненого екфразису в 
конкретному змалюванні певного явища або аспекту сфери культури 
[Бовсунівська 2013 ІІ, 11], чия художня реалізація образними інстанціями 
літературного твору наслідує екфрастичний механізм і закономірності. 

Відрефлексоване в численних спостереженнях над ідентифікаційними 
параметрами гіпотипозису сучасне визначення його якостей, за підсумком 
Р.Бобрика, передбачає в зображенні такого типу співмірність його змісту тому 
образному матеріалу, якому притаманна природність і пластичність. Дане 
явище потребує узагальнення в обрисах детального живого художнього опису 
нехудожньої реалії, чию визначальну властивість дослідник у загальних рисах 
пов’язує з конкретизацією певного почуття [Бобрик 2013: 78], яка, відтак, стає 
основною смисловою потужністю гіпотипозису. У рушійному механізмі 
даної властивості наразі й спрацьовує увиразнена на матеріалі екфразису, 
закономірна для різних типів опису в актуалізації заданої прототипом 
інформації, істотність наведених у змалюванні рис явища, які виявляються 
структуротворчими й, відповідно, змістовними для цього прототипу, 
сполученого з описаним явищем. Вихідною ж основою даного механізму 
виявляються образні інстанції роману, рівновеликі цьому опису, якими власне 
втілюються риси змістом гіпотипозису. 

Зазначений досвід у Продановичевому романі концентрується в 
красномовних і влучних змалюваннях реальності готелю, яка дістає 
можливість зреалізувати постульовану художнім експромтом А. Хейлі 
[Хейли 1978], власну потужність у мотивації та симптоматичному 
відображенні людської екзистенції і, таким чином, набуває смислової ваги 
дієво-динамічного втілення емоційно-чуттєвої сигнатури здійснення 
прагнень і сподівань особистості. 

Прецедент такого конкретизованого, промовистого і, безумовно, 
значущого опису в Продановичевому романі потрібно розпізнати в 
деталізованих і виразних описах готелів, де в художній реальності почергово 
облаштовувався тимчасовий «особистий» простір головної героїні, Еліші 
Стормс, яку надія на краще спрямувала в подорож – у прагненні в сумлінній 
акторській роботі дістатися природних людських благ. Власне, реальність 
готельного буття час від часу стає запропонованою обставиною цих 
обнадійливих прагнень героїні, мотивує до її визнання фактором стосовно 
синхронізованої з даною обставиною чуттєвої реакції на прояви реальності.  

Суттєвий орієнтир у позначенні смислоруху цієї ситуації, заданої у змісті 
гіпотипозису, міститься у підтвердженому в дискурсі художньої прози досвіді 
творчого осмислення феномена закордонних подорожей, за яким в істотному 
діапазоні значень, за підсумком В. Силантьєвої [Силантьева 2015: 235], 
іноземець на чужині апріорі, у будь-якій мізансцені, почувається самітно. В 
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екстраполюванні квінтесенції даного досвіду на співвідносні з нею 
компоненти змісту гіпотипозису Продановичевого роману, уможливлюється 
вирізнення окремого семантичного камертона, переконливого у налаштуванні 
й корекції смислоутворення, відповідного цьому змісту.  

Суттєва виразність притаманна опису помітного в художній реальності 
роману «відзначеного безліччю зірок»184 [Рrodanović 2003: 194] готелю в 
столиці Республіки Зухтенії, чия духовна сфера в минулому пройшла 
випробування колоніалістичною долею, – у намріяній письменником Дакві, 
де на шляху до місця призначення своїх кравонських гастролей, в очікуванні 
зміни транспорту провела одну ніч Еліша Стормс і її театральна група. 

Даним описом нюансується атмосфера сучасного готелю, яка проявила 
себе ще під самим навісом, де «густа прорідь галогенних ламп майже 
створювала враження денного світла. Переливалися капоти чорних лімузинів і 
джипів із реєстраційними номерами інституцій ООН»185, тихо шелестіли 
електронні ключі від номерів у вигляди пластикових карток [Ibid.: 57]. У 
даному фрагменті змісту гіпотипозису переважає значеннєва конфігурація, 
зосереджена на примарності освітлення та слизькій похиленості поверхонь, 
що сполучає смислорух із семантикою непевності. 

Не меншою виразністю відзначається і фрагмент опису, в чиєму ареалі 
накреслюється центрове середовище – «кімната з широким ліжком, 
темносиній ковролін, квітчастий візерунок покривала, телевізор на 
консольному столику, пульт дистанційного управління, стереотипно складені 
рушники, дезинфікаційні засоби, охайно впорядковані блокноти, проспекти 
готелю і міста, статистичний щорічник Зухтенії, авторучка з назвою та 
логотипом готелю <…> друкований матеріал, <…> ванна перед дзеркалом, 
завширшки із саму кімнату»186 [Ibid.: 58], телефон, штори, що прикривають 
скляну стіну [Ibid.: 59]. Надалі цей простір безперешкодно переходить у хол зі 
шкіряними кріслами та прозорим закутком, позначеним чітким дзвоном 
порцеляни й столових приборів [Ibid.: 60–61].   

У всьому значеннєвому масиві наведених деталей рельєфно вивершуються 
переконливі контури інтер’єру, визнаного в мистецтвознавстві значним кроком 
у відображенні відносин між людиною і її найближчим середовищем. Одним із 
показових критеріїв смислового прочитання інтер’єру з часів Джотто 
вважається співвідношення в ньому речей [Энциклопедический… 1983: 170], 
співставне й зі змістом гіпотипозису Продановичевого роману. Із позиції даного 
критерію видаються переконливими риси різкого надлишку вільних об’ємів, 

                                                           
184 «preporučen mnoštvom zvezdica». 
185 «gusti raster halogenih svetiljki skoro da je stvarao utisak dnevne svetlosti. Presijavale su se haube 
crnih limuzina i džipova sa registracijama Ujedinjenih nacija». 
186 «soba sa širokim krevetom, tamno plavi tapison, cvetni uzorak prekrivača, televizijski prijemnik 
na konzoli, daljinski upravljač, stereotipno složeni ubrusi, dezinfikovane sanitarije, uredno naslagane 
beležnice, prospekti hotela i grada, statistički godišnjak Zuhtenije, hemijska olovka sa imenom i 
znakom hotela <…> štampani materijal <…> kadu, pred ogledalom širokim kao celo kupatilo». 
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незаповненості інтер’єра змальованого готеля. Очевидна неоднозначність цих 
рис зрушує їхнє семантичне  балансування, в якому домінує перевага над 
семантикою рахування зі свободою самовиявлення – іншого семантичного 
наповнення. За ним, цей простір затуляється повсюдними в ньому побутовими 
лакунами, яких забагато, аби героїня могла наснажити їх деталями свого життя, 
де відображається її особистість. Обмаль деталей, безумовно, відповідає 
значенню універсальності, чий наступний смислорух, всупереч призвичаєним 
аналогіям із адаптивністю, тяжіє натомість до семантичного окреслення 
тотального знеособлення, гіпертрофованого до безликості, де побічним ефектом 
необмеженості ситуативних суб’єктивних проявів стає усвідомлення для героїні 
повної спустошеності даного середовища.  

Сутнісна смислоутворювальна потужність помітна в пов’язаних із даним 
матеріалом гастрономічних образах, позначених епізодом художньої реальності, 
зосередженим на сніданку, який чекав Елішу у великому холі перед рецепцією. 
«Довгий стіл у їдальні запропонував гостям готелю розкішний асортимент 
найрізноманітніших частувань. Майже такий, аби на цьому «шведському столі» 
можна було організувати гастрономічну мандрівку навколо світу: ананаси й 
плоди ківі були складені немов уявна скульптурна інсталяція, у затінку дзюрчали 
прозорі контейнери з шістьма видами соків, на срібних тарелях пропонувалися 
сири, виготовлені в різних країнах, уславлених своїми виробами. Любителі 
омлета могли обирати між двома основними варіантами з незначною 
модуляцією – яєшня могла бути з курячих і страусячих яєць. Ковбаски, пряні 
трави, рекомендований шеф-кухарем зухтенський національний йогурт»187 
[Рrodanović 2003: 60]. Оприявлена в даному епізоді гіпотипозису своєрідна 
інтер’єрна сценка з елементами натюрморту, який походить від класичних 
зразків голландських майстрів XVII сторіччя, з відтоді визнана промовистою у 
вираженні прикмет певного локусу, здатних опосередковано оприявити 
притаманну йому сутність ставлення до життя [Энциклопедический… 
1983: 248]. У полі генерованих значень зображена композиція доволі 
прогнозована своєю екзотичністю і водночас нестандартна її неодмінним 
атрибутом – нетрадиційністю, яка в семантизації тяжіє не до очікуваного подиву 
або захоплення, а натомість до полюсу непризвичаєності – чужинності в 
амплітуді смислового забарвлення середовища. Його безпосереднє відтворення 
відчуженістю стає очікуваним і в емоціях героїні. Окрім того, діапазоном 
оприявленого описом асортименту, помітно пов’язаним і зі значенням буяння 
достатку посилюється лаконічність його образного контексту. 

                                                           
187 «Dugački sto u trpezariji ponudio je gostima hotela raskošnu izložbu najrazličitijih jestiva. Skoro 
da se na tom “švedskom stolu” moglo organizovati gastronomsko putovanje oko sveta: ananasi i 
plodovi kivija bili su naslagani kao maštovite skulptorske instalacije, u senci su žuborili providni 
kontejneri sa šest vrsta sokova, srebrni pladnjevi nudili su sireve nastale u svim zemljama koje se 
diče svojim vrstama. Ljubiteljima omleta ponuđene su dve osnovne varijante sa još ponekom 
modulacijom – kajgana je mogla biti od kokošijih ili nojevih jaja. Kobasice, pahuljice, zuhtenski 
folklorni jogurt izdvojen posebnom preporukom šefa kuhinje». 
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Акцентується для семантики гіпотипозису й вихоплена в свідомості героїні 
окрема модальність осмислення простору готелю. З нею Еліша щедра на 
перетворення його якостей і здатна на цю одну ніч представити цей простір своїм 
домом [Рrodanović 2003: 57]. Між тим, визначальне насамперед розходження 
даного осмислення з обставинами художньої реальності, за яких Еліша навіть не 
встигла дістати взяті із собою речі [Ibid.: 59]. Увиразнена сутність надії героїні 
залишається контрастним відблиском, сходження з яким у реальності готельної 
кімнати наголошується відсутність жодної можливості, аби в ній з’явилася бодай 
найпростіша постійна деталь, яка утвердила б його «своїм» для героїні, дозволила 
б освоїтися, наблизися до нього, що довідно транслює семантику чужинності. 

Згадка в описі про охайність безумовно позначає у смисловому ареалі прояв 
піклування, проте він залишається адресним, але не цільовим. І для героїні 
залишається потреба користуватися лише тим, про що подбала сама, без жодної 
завбачливої турботи, що посилює озвучання самотності в загальному 
смисловому просторі образних інстанцій, пов’язаних із унаочненням готелю. 

Увиразнена схильність не збалансовується навіть істотністю епізода 
опису, виразного в оприсутненні хлопців у лівреях, які підбігають, аби 
прийняти багаж [Ibid.: 57], або бармена, здатного спритно розносити 
замовлену каву [Ibid.: 60]. На фоні інших виокремлених формосмислових 
домінант цьому епізоду не підкоряється значеннєвий пік турботи – піддається 
лише висота її імітації, досягнута значеннєвою силою технічно виконаної 
послуги, спрямованої на формальну впорядкованість і стильність, за якою 
криється перевага чуттєвої спорожнілості. 

У семантичному підсумку даного гіпотипозису маємо розпізнати 
обриси нестачі в змальованому обширному просторі душевного тепла – 
того, що людина привносить у своє, власне буденне життя, у звичаї та 
спілкування, що перетворює формальну монотонність на яскравий, 
осмислений життєвий потік. Ним оприявнюється та осяжна порожнечість, 
якою виважується мотив неперебореної самотності людини в незнайомому 
світі, віддаленої від призвичаєних опор, які надають упевненості у власній 
здатності вплинути на довколишні події.    

Наступний красномовний опис зосереджується на репрезентації 
тимчасового пристановища Еліші вже в країні гастролювання очоленого нею 
театрального гурту, в Кравонії, чия реальність тривалий час формувалася під 
впливом колоніальної ідеології. У гіпотипозисі оприявнюється не типовий 
готель у кравонській столиці – Екафі, а його значно покращений варіант – 
розташовані у будівлі штаб-квартири промислової «імперії» Невроза, приватні 
апартаменти готельного типу для гостей власника. Примітний і сам простір, 
великий, проте позбавлений затишних куточків-прихистків, без яких 
притаманна йому відкритість переконливо тяжіє до семантики незахищеності. 

В епіцентрі змістовності даного гіпотипозису, подібно до попереднього 
опису, також вирізняються риси інтер’єру номера, де, за перебігом подій 
художньої дійсності, запропонували розміститися Еліші. Підпорядковані 
явленню цих рис образні інстанції роману сконцентровані у фабульній 
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ситуації, де в трикімнатному номері до послуг героїні виявився великий 
холодильник із пляшечками мінеральної води, широке зручне ліжко, по 
телевізору в кожній кімнаті [Ibid.: 96], один із яких – великий, дистанційно 
керований – розташувався на консольній підставці, чиєю настройкою не був 
передбачений жоден канал новин – лише музика, спорт і кінофільми, 
гідромасажний пристрій, джакузі [Ibid.: 83–85], бар, із залишеним для 
відповідної нагоди набором видовжених бокалів і куплена на спеціальному 
аукціоні пляшка ексклюзивного ігристого вина, м’який гарнітур, де диван і 
крісла сучасного дизайну були обтягнуті білою шкірою [Ibid.: 97].  

У значеннєвому ареалі даного фрагмента змісту гіпотипозису домінує 
чинник обтяженості розкішними предметами, що скеровує семантику до 
окреслення великого тиску, суголосної змісту безпосереднього коментаря 
Еліші, яка ототожнює явлене середовище з перебуванням у в’язниці, хоча й із 
розкішним інтер’єром [Ibid.: 96]. У даному відчутті героїні варто визнати вагу 
резюме реалії, позиціонованої у статусі змісту даного гіпотипозису. 

У його наголошених рисах оприявленого інтер’єру слід вирізнити, що, на 
відміну від лаконічності, яка підпорядковується його доцільності, в даному 
випадку він здається не продуманим, а чванливим, його деталі не керуються 
розкішшю, а пристосовуються до неї, віддалившись від меж розумного і 
втративши за цими обріями власний сенс, поступившись ним на користь такого 
надмірного нагромадження, де – цілком природно – не залишається простору 
для деталей особистісного прояву, де є все для проголошення розкоші та 
ефекту, але немає місця, бодай, для чогось із справжніх потреб самої Еліші. 
Відтак відносини героїні із середовищем даного інтер’єру також виявляються 
небездоганними. Оскільки притаманні йому якості обертаються для героїні 
неочікуваними обставинами, чия сутність рівноцінна семантиці витіснення. 

Суттєву роль відіграє перехід уваги на описовий фрагмент, вочевидь 
покликаний деталізувати сервіс послуг. У його діапазоні опинилися промовисті 
дії: «люб’язний жіночичй голос попросив її укласти меню для сніданку, який 
буде доставлений безпосередньо в номер»188 [Ibid.: 83], після чого на сніданок 
принесли заставлену тацю з теплими круасанами [Ibid.: 85]. Навіть наголошена 
теплота згаданої в описі мініатюрної деталі натюрморту не перекриває пихатого 
прагнення найвищого стандарту, якому чуйна продуманість поступається 
настільки, аби посилити значення принципової байдужості до особистості у 
привілейованому прагненні подбати про стильність готельних послуг. Таким 
чином, неосяжний на початку подорожі простір надії героїні на пошук шляху до 
можливості гідно забезпечити своє життя у середовищі готелю, змальованого в 
цьому гіпотипозисі, звузився до острівця самотності. 

Завершальним об’єктом опису, особливо з’яскравленим в образному 
матеріалі роману, стає готель, за реаліями художньої дійсності – вже на 
Елішиній рідній землі, чиє минуле так само дотичне до (пост)колоніальної 
ідеології. У цьому комплексі героїня має перечекати нетривалий час, аби 

                                                           
188 «Ljubazni ženski glas zamolio ju je da sastavi meni za doručak koji će joj biti donet u apartman». 
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зреалізувати свою надію дістати нагоду віднайти шлях власного порятунку 
від тривалого загрозливого переслідування, тривалого відтоді, як розпочалася 
кравонська гастрольна поїздка героїні.  

Вирішальною і в даному описі виявляється посутність притаманних йому рис 
інтер’єру. З-поміж них домінує некричущий вхід, сходи ексалатора у вузькому 
коридорі, які ведуть до просторого місця чергового по поверху, приглушене світло, 
гілки ліани, столики, оточені стільцями, подібними до модерних скульптур, 
екстравагантні лампи, штори-жалюзі, телевізор, широка ванна із сенсорними 
датчиками та електронними дисплеями і довга мармурова стільниця з умонтованою 
сантехнікою, дзеркалом, розпластаним по всій стіні над нею, з білими рушниками, 
зі складеними по порядку шампунями та іншими дрібничками, які можуть 
знадобитися в царині скла й мармурових плит лицювального декору. І кожен із 
предметів був позначений особливим лейблом відомого дизайнера [Ibid.: 212–214]. 
Виразна передусім діаграма предметного наповнення змальованого готельного 
номера, де своєрідні піки амбіцій ефектності й функціональності, безперечно, 
передають міць вартісних сучасних технологій упорядкування простору людини, 
близьку до іншого прояву гордовитого лоску. На це значення гармонійно 
нашаровується інший – вписаний до тлумачного аспекту гіпотипозису – 
значеннєвий варіант із фіксуванням уваги на узагальненні цієї очевидної, почасти, 
поверхової комбінації якостей готельної кімнати, проголошеної простором, 
пристосованим до найвищих естетичних вимог [Ibid.: 212].  

В образних інстанціях роману, якими оприявнюється специфіка дизайну 
зображеної гіпотипозисом готельної реальності, слід розпізнати диференціювання 
у формосмислі показової облаштованості та атрибутивної для неї непродуманості, 
невиваженості деталей. Із нею смислорух переспрямовується до полярної 
семантичної конфігурації, де така підкреслена, пафосна довершеність виявляється 
результатом слідування «канону», а не прагненням небайдужого піклування про 
потреби людини. І в одвічному протиріччі між «ідеальним» і «природним» 
викристалізовується втрата уваги до людини, фундаментальна для теми 
зумовлення відчуття людиною власної непотрібності. 

У перегуку з даним виміром формосмислу, вкотре для гіпотипозису 
Продановичевого роману виявляються промовистими деталі інтер’єру 
кімнати, асоційованої в культурологічній традиції зі «світом інтимних речей» 
[Энциклопедический… 1983: 212]. Однак цей семантичний потенціал вщент 
перекроюється наголошеною в гіпотипозисі готелю повсюдною 
впорядкованістю, де вгадується самодостатня правильність, непроникна 
настільки, що простір остаточно відторгає кожен прояв індивідуальності, який 
опиняється обабіч цього апогею лоску. З цієї взаємодії народжується 
знеособленість нейтральності, що тяжіє до семантики індиферентності, яка 
посилює нестачу душевного тепла в цій розкоші, її позбавленість жодного – 
навіть очікуваного – прояву особистої чуттєвості, зокрема гостинності тощо.  

У преломленні увиразненими деталями опису виразно посилений у 
ньому надлишок сяйва бликів і світлих відтінків генерує значення 
холодності, чий потенціал прагне до семантики відстороненості, в якій 
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доцільно вирізнити узагальнювальну наснагу. А отже, знову середовище все 
одно сповнене факторами озвучання мотиву самотності людини, наразі й у 
знайомому їй, але відстороненому світі.  

Таким чином, у вияскравленому образному матеріалі, відповідному суті 
гіпотипозису, належить визнати сутнісну функціональність оригінального 
образного матеріалу, відповідному стратегії гіпотипозису. Структура 
комплексу описів урізноманітнюється поновленням у ньому синтезованості 
композиції, укладеної наразі трискладовим ансамблем. Вивільнений у 
художньому наснаженні формосмислів фрагментів гіпотипозису спільний 
значеннєвий пучок єднається в усвідомлення кожного простору по-своєму 
байдужим, що в синтезі сукупної смислової конфігурації рефлексує 
своєрідним калейдоскопом, де в динаміці легких візерунків слід розпізнати 
обриси трьох «облич» самотності. Риси одного з них зрушуються 
порожнечею формалізації, гримаса іншого формується власною зайвістю в 
атмосфері притиску й вираз останнього наснажується самовдоволеною 
холодністю – наслідком почуття відстороненості. І перед кожним із цих 
уявних облич, потужних емоційних факторів, прагнення сумлінної праці 
обернулося для героїні дедалі більшим загостренням почуття непотрібності. 

Така формосмислова спільність рівнозначна образному кліше, себто, 
переконлива для визнання в гіпотипозисі готелю, покликаному 
сконцентрувати перспективу надії, полярного їй оригінального топосу 
безпідставної одинокості, чиєю типізацією врегульовується узагальнення 
колізій щиросердних прагнень героїні втілити свою надію на плідну 
професійну самореалізацію, де відбувається смислова індукція теми 
непереборної невиправданої самотності людини в дегуманізованому 
суспільстві, якій помітно поступається тема суєтності повсякдення.  

Дану значеннєву вагу доцільно визнати адекватною тому відрізку 
семантичного шва інтермедіальної системи роману, де її включення стає 
компенсаторним для образних інстанцій, співмірних зі знаковою мізансценою, 
показовій для позначення загальної правди поведінки персонажа й, відтак, 
визнаної одним із найпереконливіших організаційних проявів сценографії 
[Энциклопедический… 1990: 180], зокрема постколоніальної метаоперети.   

У стикуванні з конфігурацією спільної суцільної взаємопроникної сполуки 
роману обриси підпорядкованого змісту гіпотипозису образного матеріалу 
доповнюють у ній компонент, рівновеликий партії головної героїні. Значеннєві 
«ноти», трансльовані гіпотипозисом із даного пункту доповнення, актуалізують в 
інтермедіальній системі, основоположній для наскрізної комплементарної 
вертикалі твору, глибинний емоційно-конотативний регістр звучності теми 
вимушеної самостійності й невиправної непотрібності людини у світі, де 
несподівана допомога виявляється проявом не закономірності, а випадковості, 
подарованої вдалим збігом обставин. У даній позиції компенсування увиразненої 
теми стає рівнозначним акцентуванню в генерованій сукупній семантиці 
метаоперети лейтмотиву самотності, основного в загальній мелодії 
байдужості, співставної з жорстокістю (пост)колоніалізму. 
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6.2.2.10.  Особливості «місць доданків» у константі комплементарної 
«суми» «Еліші…» 

       
 

У своєрідному варіюванні комплементарно змодельованої немоноформної 
інтермедійно-міжтекстової системи, увиразненої в основі текстотворення 
роману М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів», слід вирізнити 
особливу істотність конфігурації, співмірної стратегіям компаративістики, 
позначеної організацією в ній субстанції роману за схемою дворівневої 
полікомпонентної, «включеної» структури, побудованої за типом актуалізації 
«взаємного включення (один в іншому)» з її логічним нечленованим 
гармонійним переходом у дотичний формат «взаємного відгалуження (один 
від іншого)». У художній системі роману злиття комплексу цілісної 
комплементарної сполуки відбувається з очевидною динамічною симетрією 
фрактальних у взаємному відношенні складників із арсеналу стратегій 
компаративістики. Виокремлена модель їхньої валентності охоплює 
асортимент комбінаторики, укладений на рівні підзаголовка – єднанням 
виражальності паратекстуальності та маркера інтермедіальності, а на рівні 
тексту роману – сполученням образних втілень інтертекстуальності, 
автоінтертекстуальності, інтермедіальності, екфразису та гіпотипозису.    

Висвітлена позиційна конфігурація функціоналізованих у комплементарно 
поєднаній системі виокремлених у ній відповідників дискурсивних практик 
мотивує до вирізнення сутнісної активності у сполученнях очевидних різних 
типів міжтекстовості (паратекстуальності, інтертекстуальності, 
автоінтертекстуальності) та інтермедійності, а саме інтермедіальності та 
екфразису. Відтак, поряд із комплементарною паратекстуальністю, сутнісну 
змістову роль у романі відіграли три форми міжтекстової поетики.  

Арсенал стратегій «Еліші…», з огляду на актуалізований у романі «Сад у 
Венеції», видається значно вужчим, між тим і виокремлені в романі притаманні 
йому способи оприявлення в літературному тексті змістовності різних знакових 
систем належить визнати плідними у реалізації співприсутності в романі 
кількох осяжних дискурсів: оперети, літератури, живопису, архітектури, 
скульптури, кінематографу, урбаністики і релігії, – урізноманітненій 
нерівномірним розподілом їхньої репрезентації, вочевидь не пов’язаним із 
критерієм ієрархії в системі культури. Увиразненою у формосмисловій 
організації домінантною системною розгалуженістю образного відповідника 
інтермедіальності, суттєво скерованого категорією оперети, що спрямовує в 
загальному плані до остаточної панорами формосмислу твору, обумовлюється 
його постулювання у дефінітивному статусі роману-метаоперети, де, відтак, 
самостійні смислові «партії» виконуються конфігураціями неідентичної для 
інтермедіальності, іншої виражальності.    

Водночас даному арсеналу, чиї взаємодоповнювані образні прояви 
впорядковані у співмірній із масштабами роману системній вертикалі, властиві 
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складніші стикування, де комплементарний характер взаємопроникнення її 
нерозривних образних компонентів кореспондує з їхнім взаєморозподілом, 
регульованим за художніми законами мозаїки. Саме в її виражальному рельєфі 
означальною потужністю її художньої «мови» виструнчується суцільне 
формосмислове наповнення, власне, кожного з компонентів, якими укладається 
системна єдність загального значеннєвого малюнка цієї комплементарної 
вертикалі, показової і для визнання дедалі ширшого (порівняно з 
фотоекфразисом роману «Сад у Венеції») урізноманітнення Продановичевого 
досвіду масштабування функціонального навантаження в екфрастичній 
актуалізації художнього змісту категорії мозаїки.  

Пов’язана з мистецтвом оперети інтермедіальна система формосмислової 
організації роману виявляється сприятливою для сполучення з образними 
кореспондентами інших стратегій компаративістики (інтертекстуальності, 
автоінтертекстуальності, екфразису) і для їхньої активності в цій системі, для 
оптимального розгортання сутнісного потенціалу. Важливо, що за цих умов 
одиниці кожної з форм синтезу мистецтв, залежно від поетикальної ситуації, 
саме в інтермедіальному форматі набувають додаткової остаточної функції, а 
отже, й статусу одиниці інтермедіальної виражальності.    

З огляду на погоджену ефективність, у просторі роману позначається 
багатовимірність образної організації притаманної йому інтермедійно-
міжтекстової морфології. У цій диспозиції належить розпізнати кодування 
рис театральності в образах, корельованих із виражальністю мистецтва 
оперети. У цілісному комплексі цих рис деталізується узагальнена смислова 
конфігурація, де подібний до імпресаріо, зверхній, пихатий голова 
благочинного фонду «Рендов і Померанц» через свою байдужість та 
егоцентричність стає керованим жорстоким і мстивим військовим, що 
скориставшись вадами постколоніальної ситуації, видається організатором 
заснованої на цих вадах постановки, загалом зрежисованої одного разу 
вивільненими у світ злими намірами, зокрема й жорстокого, насильницького, 
владного підкорення інших. Ці злі наміри, в усій гамі їхньої страхітливої 
бездуховності, варто розглядати в масштабах показового узагальненого 
образу, чиє безпосереднє втілення можна розпізнати, власне, в 
(пост)колоніальності, долучивши її до образної системи роману. У такому 
зростанні значущості на вищому рівні її узагальнення набуває обрисів один із 
загальних чинників смислового керування роману М. Продановича. Важливо, 
що, на відміну від явленого текстом «Саду у Венеції» крюотичного театру і 
знакової для нього жорстокості як художньої мови для вираження почасти 
ізоморфних ідей, в «Еліші…» жорстокість стає не способом, а об’єктом 
виражальної активності, коли в реальності постколоніального світу з 
посттоталітарним укладом традиційне мистецтво вистави набуває суті у 
явленні, в розігруванні жорстокості, фатальному для акторів, статус яких 
перебирають на себе всі персонажі роману.  
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У даній системі інтертекстуальність (з актуалізацією у прототекстовій 
ролі творів Л. Керролла, Г. Бюхнера та М. Булгакова) позначає в 
семантичному наповненні образного змісту роману аспект глибокої морально-
етичної деградації, мотиваційної для загальної злостивості тоталітарно 
колонізованого простору, наразі явленого хронотопом Кравонії, у смисловій 
концентрованості якого зло насильства стає кричуще яскравим.   

Автоінтертекстуальність доповнила значеннєвий анаболізм у перебігу 
генерування семантики «Еліші…» компонентом, де наголошується нота 
прагнення викорінення жорстокості з-поміж суспільних наслідків 
тоталітаризму в зображеному хронотопом Зухтенії, альтернативному, 
позитивнішому варіанті прояву постколоніальної долі, з його антитезовою 
виразністю суголосних оксюморону внутрішніх протиріч, що спрямовує до 
контрастування з кравонським хронотопом, передусім на рівні способів 
переживання постколоніального синдрому, значущих у романі для 
рельєфності злої волі, сутнісної у субстанції постколоніальності.  

Дані формосмислові обриси складників неоднорівневої структури 
комплементарної сполуки, рівнозначної магістральній художній системі 
роману, посилюють у пунктах їхнього взаємопроникного єднання ті напрями, 
де взаємодоповненням, зокрема екфразисом у всій своїй оригінально 
варійованій класифікаційній типології, включаються до компенсаторної 
розбудови образного матеріалу, співмірного з інтермедіально явленими 
реаліями. Йдеться про організатора-імпресаріо – одну з актуальних для 
оперети дійових осіб із амплуа посттоталітарного диктатора, а також про 
складові партитури та сценографії, зокрема мізансцену та інтер’єр і екстер’єр, 
яким відповідають образні інстанції столичних осередків двох 
посттоталітарних країн, організаційних у формуванні додаткового рівня 
протиріччя, але вже у масштабах, змінених від однієї країни до цілого 
постколоніального геополітичного ареалу. З ним метафізично й діалектично 
співвідноситься знецінення цивілізаційних пріоритетів. Водночас споріднений 
із екфразисом гіпотипозис доповнює сегмент системи метаоперети, 
відповідний основі її першої партії, яку наснажує визнанням самотності 
людини в середовищі з девальвованою духовністю. 

У даний спосіб інтермедіально явлена канва перегуків із мистецтвом 
оперети насичується орнаментальними смисловими лініями різного іншого 
образного походження, чиєю компенсаторністю позначаються сутнісні 
риси персонажів і відносин роману, показові стосовно змісту цих перегуків, 
доцентрових у спільній функції.   

Для художньої системи твору стає істотною організація образного 
матеріалу відповідно до диференційних рис кожної з актуальних стратегій 
компаративістики. Йдеться про передбачену з проспективної рамкової позиції 
комплементарності репродукції обкладинки і потому реалізовану в просторі 
роману, передусім зведеними екфразисами, складну дублетну комбінацію 
їхнього формосмислового цілого. Вона повторюється рефреном у вимірах 
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образних інстанцій інтертекстуальної розбудови хронотопів, у плані 
урбаністичного екфразису із втіленням епіцентрів цих хронотопів, портретного 
екфразису, сполучуваного з цими епіцентрами відображенням їхніх панівних 
ідеологій і увиразненням можновладців-ідеологів, архітектурного екфразису, 
зосередженого на символах їхніх життєвих доктрин. Актуальний і гіпотипозис, 
аргументований у забарвленні особистого простору головної героїні в 
кожному із наведених середовищ. Між тим у художньому досвіді роману 
вивершення числа «два» (на відміну від Продановичевого твору «Сад у 
Венеції», де йдеться про безперечне інтертекстуальне наснаження) наразі має 
інші – суто символічні виміри. І саме в них, зрештою, стає промовистим 
істотне семантичне наснаження, упізнаване в цій якості рефрену відповідно 
до категорії контрасту, ствердженої кольоровим виміром екфрази, коли в 
зіставленні з виокремленим членуванням і оптичним двоїнням, посиленим 
синкретичною багатоплановістю решти образного матеріалу, єдиним 
цілісним і монолітним виявляється лише зміст релігійної екфрази. Він із 
кооптуванням до образного комплексу, відповідного суцільній 
комплементарній сполуці роману, позначає в ньому ствердження істинності 
й непохитності символу вірування й віри, а в кінцевому сенсі – посилює в 
романі перевагу аксіологічних пріоритетів.   

Позиції формосмислових стиків даного неоднорідного образного 
матеріалу наразі характеризуються посилювальним ефектом в увиразненні 
ним окреслених оперетовою інтермедіальністю смислів, чия організованість 
тезою про складні внутрішні та зовнішні протиріччя постколоніального світу 
в цій спільній тенденції наснажує і сам інкорпорований матеріал в його 
загальному трагізмі, показовому для цього світу.           

У диференційованих позиціях компенсування оприявнюються акценти 
сукупної семантики, якими в тональності протиріччя постколоніальності та 
оперети наголошуються різні переспіви мотиву неприйняття озлоблення та 
його інструментів – насильства й жорстокості, що завжди обертаються 
трагізмом, – і, натомість, ствердження верховенства моральності та 
гуманності. Саме цей мотив синтезуються і лейтмотивізуються в романі 
«Еліша в країні Святих коропів».          

Дана інтердискурсивна ситуація скеровує до вирізнення в ній суттєвого 
розширення М. Продановичем смислового спектра актуалізованої 
підзаголовком роману й розвиненої його змістом категорії постколоніальності, 
яку слід сприймати і в її посттоталітарній субверсії. З огляду на доцентрові 
наразі насильство та жорстокість, на смисловій авансцені, на відміну від 
переваги, власне, девальвування національної ідентичності, опиняється 
вирізнення та осмислення психологічно-ментального критерію проблеми 
гноблення. У руслі даного переосмислення увиразнюється маргіналізація і, 
відповідно, мотиваційна для неї расова вищість, які супроводжуються 
визнанням концептуальних порушень у суспільній свідомості обох сторін даної 
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конфронтації, насамперед комплексу меншовартості – в колоніях та знецінення 
моральних постулатів – у метрополіях, які, відтак, слід вважати незмінними 
наслідками колоніального і, відповідно, основними викликами 
постколоніального існування, де, зрештою, система поневолення, реалізована в 
загальних рисах насильством над основами особистісного мислення, не лише 
загрожує втратою національної ідентичності пригніченого етносу, а й 
призводить до моральної ущербності, а подекуди і спотвореності всіх учасників 
цієї системи, втрати ними аксіологічної опори. 

І даний семантичний акорд стає основою для окремої мелодії. В 
озвучанні нею світу без етичних констант вирізняється наголос на такому 
його позбавленні визначальних властивостей і вимірів, коли цей світ 
втрачає себе, прийнявши, наприклад, подобу оперети й залишившись 
зручною декорацією для чужої гри, що дозволяє увиразнити у гамі 
постколоніальної проблематики, поряд із загрозою національній – і 
ураження ціннісно-цивілізаційної ідентичності.          

Із позиції самої постколоніальності, оформленої виражальністю 
мистецтва оперети, із генерованою даною комбінацією семантикою 
суперечності оксюморону, суцільний ритмічний малюнок значень і смислів 
наскрізної комплементарної вертикалі, укладений єднанням (виокремлених 
із рельєфного образного матеріалу їхніх змістів) мозаїчно фрагментованих 
основних формосмислових ліній та семантичних акцентів, концентрує в 
романі головну тему фатального трагізму загрозливого насильства та 
жорстокості, як самопродукованих, так і редуплікованих суб’єктивною 
озлобленістю, жорстокосердям та загальними суспільними владними 
амбіціями, індиферентністю, байдужістю, притаманними й 
(пост)колоніальному типу мислення.       

У консолідованій і скерованій інтермедіальною оперетою конфігурації 
особливу роль варто визнати за оприявленням смислової кульмінації сукупної 
системи значень. Вона має бути синхронізована з узагальненням відомої з 
виступів письменника ідеї «Еліші в країні Святих коропів», помітної у 
визначенні ним роману в сенсі «книги про глибокі непорозуміння, зокрема, 
між Сходом і Заходом, де нормальні люди –  …їх усе ж більшість, – є 
жертвами. Причому жертвами забобонів, пихатого незнання, стереотипів», 
цивілізаційної нетерпимості [Мілета… 2009]. Відтак, смисловим апогеєм 
стає визнання злої волі й, власне, її різноманітних інваріантів – жорстокості, 
тощо – джерелом найтрагічніших атрибутів і наслідків (пост)колоніального 
світу. У даній кульмінаційній тезі потрібно вирізнити суттєву тональність 
семантизації образного матеріалу, в якій зображені насильство та 
жорстокість тоталітарного минулого виявляються страшним дієвим 
інструментом, здатним відтворити в «постколоніальній опереті» мотив 
загрозливості для людини відмови від готовності до порозуміння, що наразі 
призводить не до відсутності благополуччя, а до втрати життя.   
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На відміну від симптоматичних означень, наразі буквально унаочнюється 
безпосередній перебіг, де колоніальність породжує такі умови, в яких зло, 
одного разу започатковане приниженням, пригніченням і насильницьким 
підкоренням, зрощене жорстокістю, вивільнене байдужістю, зрушене люттю 
помсти, породжує інше зло і тяжіє до нього, збігається з ним, входить у 
геометричну прогресію, неспинно множиться, зростає хвилею трагедій, яка 
долає кордон постколоніального ареалу і шириться, незважаючи на мішені, 
без розрізнення адресатів, вражає й тих, хто випадково, грою долі, 
опиняється на його шляху до тотального поглинання. Показова в реальності 
роману й згадка подробиць терористичного акту в Нью-Йорку 11 вересня 
2002 року [Рrodanović 2003: 201–203], переконлива для усвідомлення 
невинятковості, чисельності таких нищівних «цунамі».   
 Загалом у синтезі значень компонентів комплементарної сполуки й 
передбаченому для його завершальної фази генеруванні сукупної семантики 
цієї сполуки видається переконливим з’яскравлення її спільної константи, 
сконцентрованої як на невідворотності, так і на невиправності наслідків 
насильства, бездуховності та жорстокості, повсюдної для колоніальних світів. 
Її посилення засвідчується потужністю інтертекстуальних зв’язків. Її слід 
розпізнати в наведеній М. Продановичем у фінальному фрагменті «Еліші…» 
цитаті з міркувань про театр видатного сербського письменника першої 
половини ХХ сторіччя Мілоша Црнянського: «Ґете розповідає, ніби в театрі, 
коли опускалася завіса, публіка аплодувала акторам, які по черзі виходили 
перед завісою на поклон. У кінці, каже він, публіка починала вимагати, аби 
вийшли й ті, хто, за комедійним сюжетом, був убитий. Вони вигукували: 
Мертві! Мертві! I morti! I morti!»189  [Ibid.: 221].   

Відтак, в опереті, зіграній інструментами насильства, жорстокості 
підкорення, зверхності, байдужості, оманливості, очевидно порушуються всі 
природні для неї структурні зв’язки й системні закономірності, якими 
формується її дефінітивна сутність. І під камертональним знаком 
оксюморону в даному сукупному смисловому ансамблі слід вирізнити 
окремий перехід звучання, в якому замість рис жартівливості оперети 
впізнаються якості реквієму по долях людей постколоніальної реальності, в 
яких моральна травмованість насильницькою зневагою та спотвореність 
безпідставною недозволеною зверхністю ушкоджують аксіологічний 
горизонт, віщують тотальну катастрофу.      

Зміцнені орієнтиром дискурсивної пресупозиції конвергенція та 
взаємозбагачення значень компонентів нарощуються до їхнього 
взаємопосилення, де довідно стверджується семантична домінанта 

                                                           
189 «Gete priča kako je, u teatru, kad se spusti zavesa, publika pljeskala glumcima, koji su izlazili 
pred zavesu i klanjali se, redom. Na kraju, kaže, publika bi tražila da iziđu i oni, koji su u komediji, 
ubijeni. Vikalo se: Mrtvi! Mrtvi! I morti! I morti!». 
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комплементарної сполуки, спрямована на виразну репрезентацію 
художнього значення роману, зосередженого на протистоянні злочинним 
прагненням насильницького володарювання та байдужості, на запобіганні 
будь-якому жорстокому й, тим більше, згубному вчинку, який не заслуговує 
на виправдання й не може наблизити до жодної мети, але поряд із такою 
неспроможністю призводить до стійких руйнівних наслідків і зворотної дії 
не має, на відміну від втіленого романом театру, де вбиті герої з останнім 
звуком вистави підводяться й виходять на поклон. За постульованим у даній 
праці принципом компенсації, варто взяти до уваги образну інстанцію 
роману, в якій слід розпізнати художнє рішення автора, ефективне для 
врівноваження виокремленого протесту виявленням вагомого засобу 
подолання його першопричини перемогою зла в собі, озвученого 
переконанням одного з персонажів, ніби «лише віра і наполегливість <…> а 
ми маємо вірити в чудеса… змогли привести до оновлення того, що люди 
<…> вважають сутністю свого існування»190 [Ibid.: 174].  

Саме в оприявленні даних горизонтів і полягає «метароль» 
інтермедіально зіграного мистецтва оперети в образному «житті» роману.  

Зрештою, в активності стратегій компаративістики слід погодити 
позначення ними у плані змісту твору траєкторії принципового розширення 
поля його «прочитання». Йдеться про логіку виникнення непорозуміння між 
представниками різних світів внаслідок втрати ними зв’язку з 
загальнолюдськими етичними цінностями і його висвітлення у руслі 
проголошеного Продановичем-митцем переконаного й наполегливого 
прагнення помітити й проаналізувати грубі порушення норми [Розмова… 
2008: 93], де набувають увиразнення і сутнісного розширення нюанси 
повторюваної – істотної для творчого світогляду митця – глобальної ідеї 
трагізму нехтування гуманністю в усіх ситуаціях і проявах, його 
недопущення та нівелювання його нищівної сили з опорою на вічні цінності 
буття, які в романі «Еліша в країні Святих коропів» прецедентно 
осмислюються з огляду на вади колоніальних прагнень, що має вважатися 
кульмінацією конотативно варійованої, але по суті – незмінної «суми» 
смислотворення у притаманному роману варіанті системи образних 
взаємопроникнень і взаємодоповнень, визначальних для загального 
комплексу специфічних особливостей інтермедійно-міжтекстової 
комплементарності роману-метаоперети М. Продановича «Еліша в країні 
Святих коропів», значущого для увиразнення збагачень сербського роману 
кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя оригінальним художнім досвідом плідності 
творчих рішень, відповідних стратегіям компаративістики. 

 

                                                           
190 «samo su <...> vera i upornost… a moramo verovati u čudo... doveli do obnove onoga što ljudi 
<...> smatraju suštinom svog postojanja». 
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***  
Отже, в комплементарних сполуках, помітних у сербському романі на 

межі тисячоліть, зокрема в творчому досвіді М. Продановича, суттєво 
варіюються формальний і змістовий виміри образного матеріалу. 
Масштабність даного прецедентного досвіду стає мотиваційною і доцільною 
для внутрішньої типізації виокремленого художнього явища. З огляду на 
форму, змодельовані за інтермедійно-міжтекстовою формулою, вони 
засвідчують різноманітні конфігурації компонентності образності стратегій 
компаративістики з різним функціональним навантаженням. У їхньому ареалі 
спостерігаються приклади паратекстуально-інтермедіальної моделі 
валентності, явлені образністю «обкладинка+репродукція картини» («Сад у 
Венеції», «Еліша в країні Святих коропів», «Червона хустка з чистого 
шовку»), які у своєму ситуативному прецедентному явленні вичерпують і 
завершують змістовний образний монолог. Водночас видаються помітними й 
образні ситуації, де такі варіанти опиняються у концептуальному зв’язку з 
образною системою цілого твору, інтегруються в розгалуженіші 
моделювання, укладені багатокомпонентними комбінаціями 
паратекстуальності, інтертекстуальності, інтермедіальності та екфразису, які 
виявляються формо- і смислоутворювальними для роману в цілому, 
формують його художній універсум («Еліша в країні Святих коропів»). 

Між тим смисловою ефективністю комплементарних модифікацій і 
притаманною їй полівалентністю посилюється можливість увиразнення в 
поетиці М. Продановича не лише утвердження вищої ідеї актуальності 
моральних і гуманістичних постулатів, а й тих смислових ситуацій, де 
акцентування цих постулатів закріпилося й простежується з періодичною 
постійністю. У підсумку в романах митця посутньо реконструюється 
вивершена ним «уявна шкала духовності» [Розмова… 2008: 75], яку слід 
вважати програмною для Продановича-письменника. У даному 
розширеному аспекті осмислення духовності набуває ознак правомірної 
статусної трансформації зі смислової формули до семантичної матриці, 
здатної в художніх світах його постмодерністських романів до 
інтегрування категорій етики з поняттями та орієнтирами, якими оперує 
людина у побутово-особистісному вимірі екзистенції буття, аби поряд із 
глобальністю цих ідей показати їх елементарно-суб’єктивні еквіваленти, 
які не приземлюють ідею, а декларують її всюдисущість у пізнанні себе і 
світу, що сприяє висвітленню співзвучного із увиразненою тезою 
концептуального для творчого світогляду М. Продановича «питання про 
метафізичну основу цивілізації» [Ibid.: 76]. Відтак, із позиції і прецеденту, і 
універсуму образні сполуки з комплементарним характером єднання 
репрезентують принципову, почасти організаційну смислову потужність у 
дискурсі сербського роману порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч. 

. 
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РОЗДІЛ 7. 

Імагологічна проекція в поетиці сербського роману  
нового міленіуму 

 

 

7.1.   Ескіз етнообразу: поняттєві координати, класифікаційний аспект 
 
 

Фундаментальні якості імагології традиційно пов’язуються з її ключовою 
категорією – літературним образом/іміджем, який у класичному прочитанні 
імагологічної проблематики (за умови широкого розуміння поняття в сенсі 
будь-якого образу) конкретизується до концептуально-ментального, 
національного формату з термінологічним позначенням «літературний 
етнообраз» або «літературний етноімідж». 

Поряд із відомою традиційною художньою привабливістю надзвичайно 
цікавим видається смисловий ефект, розглянутий Д. Наливайком у зв’язку з 
окресленням предмета літературної імагології. Йдеться про бінарну 
структуралізацію світу на взаємопов’язані – свій та інший простір, причому 
останній є не лише опозицією своєму, а й, чи не передусім, способом, формою 
його присутності у світі [Наливайко 2006: 93–94]. У зв’язку з цим особливу 
увагу привертає образне відтворення певних національних реалій у дискурсі 
інокультурної картини світу. А саме – літературні образи представників інших 
національностей, що створюються в певній національній чи регіональній 
свідомості й відбиваються в літературі [Будний 2008: 352]. 

Г. Сиваченко зауважує на двоспрямованій типологізації образів усередині 
імагології з конкретизацією виокремлення гетероіміджу, або в синонімічному 
ряду – гетерообразу (образу «чужого»), та автоіміджу (власного образу) з 
«широкою конотацією, яка неодмінно враховує власний досвід реципієнта» 
[Сиваченко 2011: 142–143], де помітне наголошення в понятійному виваженні 
критерію так званого «чужого», відмінного від «іншого», а також передбачити 
потенціювання оригінальності, прецедентності формосмислу такого образу. 

У напрямі осмислення сутності імагологічного образу вагому роль відіграв  
відзначений Д. Наливайком момент виявлення підміни поняття 
імагологічного образу стереотипом, «що має кінцевим результатом спрощені 
й однобічні, проте стійкі уявлення одного народу про інші <…> Це ніби така 
собі перевернена піраміда, на вістрі якої, що за нього служить певна риса того 
чи іншого народу, вибудовується його досить довільний образ/імідж. Однак, 
таке, в сутності своїй слушне визначення імагологічного стереотипу, теж не 
вільне від певної звуженості» [Наливайко 2011: 11].  
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Дана позиція солідарна міркуванням Г. Сиваченко з твердженням про 
цілковиту відмінність літературного етнообразу «іншого» від стереотипу, 
оскільки перший містить особисту інтерпретацію Іншого, що не 
притаманне стереотипу, який «лише виражає суспільну думку соціуму» 
[Сиваченко 2011: 157].  

Виявляються резонансними й узагальнення Л. Попович з приводу 
поняття стереотипу на українському та сербському національному 
творчому матеріалі [Поповић 2014: 77–80], підсумки С. Мілосавлєвич-
Мілич стосовно семантичної транспозиції інонаціонального 
[Милосављевић-Милић 2008: 214-215], і виражена Д. Жуничем гіпотеза, 
наснажена навіть закликом до свідомої цілеспрямованої деконструкції 
стереотипів певних національностей у літературі [Жунић 2010: 211].  

Потребує продовження теза дослідників щодо суттєвого розмежування 
імагологічного образу етнічного Іншого від інонаціонального стереотипу. 

Увиразненим якісним визначенням іміджу в координатах етнічного 
критерію (задля окреслення його властивостей) мотивується звернення до 
узагальненої  традиції прочитання «іміджу» [Турома 2009]. За підсумком 
ученого, такі уявлення, концепти ментальності за своєю природою і 
структурою є інтегрованими образами, специфічними етнокультурними 
дискурсами, що відзначаються значною тривкістю й тривалістю, але не 
лишаються незмінними, набувають додаткових показових рис залежно від 
умов контексту, репрезентативних для самих образів і, власне, 
симптоматичних для контекстуальної реальності. 

Вирішальним для організаційного принципу актуалізованого в 
дослідженні аспекту літературної імагології стає підсумоване 
Д. Наливайком визначення іміджу, запропоноване сформованою в середині 
ХХ сторіччя школою «Анналів». Воно зосереджується на значимості для 
етноіміджу зображень (пов’язаних із його втіленням) культури, способу 
життя й духовного світу, свідомості, позиціонованих на рівні невіддільних 
рис такого образу, реалізованих на матеріалі персонажів і сюжетів у їх 
предметно-емпіричному статусі, у певних елементах та інтенціях, 
оприявлених у літературному творі,  на смисловому рівні – згуртованих в 
ансамбль уявлень та ідей про Іншого, «не–свій» світ, чиїм центром 
виступає людина, що неминуче виводить її образ на перехрестя 
ідеологічних, культурологічних та інших проблем [Наливайко 2011: 14–29].  

Змістом даного визначення актуалізується та організується його 
ідентифікація, посутня для імагологічного образу, що визначається у 
співвідношенні цих ознак із ситуативною етнокультурною реальністю. 
Розміщене, таким чином, у парадигмі «образ-смисл», розуміння 
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імагологічного образу передбачає в ній функціональну вагу: саме в них слід 
розпізнати своєрідність певних компонентів механізму та закономірності 
функціонування і зокрема смислотворення. 

У формосмисловому результаті імагологічного етнообразу передбачається 
його співвідносність із властивостями осмисленого Дельозом [Делез 1998] і 
Ґваттарі [Ґваттарі 2015] концептуального персонажа, зосередженого на 

вияві особливостей, чия вага дорівнює вимірам національної ментальності, 
що виявляються рівновеликими категорії типажу. Дана теза знаходить 
перегук і в українському науковому дискурсі, приміром, у дослідницькому 
досвіді М. Брацкої [Брацка 2005]. 

У смислові ідентифікації даних образів доцільне й залучення крос-
культурного орієнтира, себто типу наукового пошуку, згідно з яким, за 
визначенням [Берри 2007], поведінку людини та спільноти вивчають у 
контексті їхніх культурних особливостей, де привілеюється головне завдання 
крос-культурного дослідження: відкриття феноменів, здебільшого нових, що 
існують у розглянутій культурі, формулювання типів поведінки людей, які б 
співвідносилися з явищами, спільними для всіх представників людського 
роду, незважаючи на специфіку їхнього прояву в різних культурах, до 
прикладу, з константами етичних постулатів [Головаха 2006]. 

Таким чином, риси іміджу вказують на ті його властивості, якими в 
літературному тексті може реалізуватися осмислення національних якостей за 
певними критеріями залежно від динаміки локальної дійсності.  

Дана теоретико-методологічна схема ефективна для висвітлення 
імагологічного дискурсу романів М. Продановича. Попри превалювання в них 
різноспрямованих і різнорівневих апелювань до змістовності та 
виражальності різних видів мистецтва, у полі авторової творчої концепції і, 
відповідно, художньої емпірики не втрачається й предметна адресна увага до 
підкресленого ним «вияву ідентичності» [Мілета… 2009].  

У романах митця, порівняно з проявами інших стратегій 
компаративістики, загалом спостерігаються здебільшого компактні 
імагологічні включення. Водночас яскравість образних інстанцій, відповідних 
понятійному «канону» імагології, і їхня стабільність скеровує до визнання в 
них тієї системності, яка мотивує і до виокремлення їхньої формосмислової 
потужності в масштабах творів. 
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7.2. Галерея етноіміджів у «великій» прозі М. Продановича 
 
 

Безумовним уявляється особливе позиціонування своєрідного посутнього 
іміджевого профілю в образному світі роману М. Продановича «Еліша в 
країні Святих коропів». Персонаж не фігурує з-поміж антагоністів або 
протагоністів, між тим відзначається істотною формосмисловою вагою та 
рельєфним контрастним оприсутненням у творі. Ідеться про Ігоря Агельчука 
– супутника головної дійової особи Еліші Стормс, із яким вона знайомиться в 
літаку дорогою в далекий екзотичний край. 

Показна наразі національна самоідентифікація Агельчука в художній 
дійсності «Еліші…», висвітлена його поміркованими роздумами: «якщо ви 
запитаєте мене, хто я за національністю <…>… Коли мав отримати стипендію 
в Гарварді, я був українцем <…> Aле я ніколи не жив і там. Переважно 
переїздив… навіть коли був дитиною»191 [Рrodanović 2003: 46–47]. Помітним 
наголошенням у даній образній інстанції непорушності для персонажа 
відчуття ним національної пам’яті, навіть попри об’єктивну потребу 
постійного перебування в інонаціональних середовищах, вочевидь 
актуалізується осмислення образу під знаком патріотизму. Водночас 
позначений напрям смислоруху, доцентрований діями, що відбуваються в 
часових координатах сучасності, закономірно сягає іншого смислового 
ареалу, який охоплює нагальну нині, як і в українському знесамостійненому 
минулому, проблематику закордонного заробітчанства, визнану в сучасних 
імагологічних спостереженнях [Погребняк 2015: 14] актуальною для 
літературного модусу українців. 

Увиразнення в образі Агельчука – статусу гарвардського стипендіата 
мотивує до визнання в ньому проявів інтелектуально розвиненої 
особистості з різноспрямованими інтересами, прагненням до знань, 
високоякісної освіти, ґрунтовної фахової підготовки, з бажанням і 
готовністю реалізувати себе в самостійній цікавій праці, а не в очікуванні 
дрібного або великого зиску від діяльності інших.  

Симптоматично показовими для кругозору, втіленого цим етнообразом, 
видаються притаманні йому зовнішні риси, увиразнені в художній дійсності 
при першій зустрічі Агельчука з ключовою фігурою роману – Елішею Стормс. 
«Він мав велику грушеподібну голову. Дрібнозавивисте світло-каштанове 
волосся було довгим на тих ділянках, де ще досі існувало – на тім’ї, де воно 
більше не росло, утворилася прогалина, а високі залисини ледь не єдналися з 
чолом <…> мав вуса, які <…> носили в яскраві шістдесяті, в часи, коли він міг 
бути школярем: вони звисали понад краями губ і спускалися до щелепної 
кістки. Довгі бакенбарди рухалися назустріч цим чудернацьким і дуже 

                                                           
191 «A ako me pitate šta sam <…>… Kada je trebalo dobiti stipendiju na Harvardu, bio sam Ukrajinac. 
<…> Mada nisam nikada živeo ni tamo. Uglavnom sam se selio… čak i kad sam bio dete». 
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примітним вусам. Він занурився у свій ноутбук, коли літак іще був на злітній 
смузі. Не відводячи погляду від екрана, він дістав зі срібної тютюнниці дуже 
тонку скручену вручну сигарету»192 [Рrodanović 2003: 43–44].  

Даний аспект літературного етноіміджу доцентровується рисами, 
альтернативними запопадливому, декларативному самовияву, чиє 
осмислення, між тим, доцільно пов’язати не з позначенням в образі бажання 
виділитися й привернути увагу, а з прагненням забарвити власний буттєвий 
простір, зробити його оптимістичнішим, яскравішим. Потребує уваги й – 
суголосна з прикметою незвичайних вус – помітна в даному образі 
обізнаність із дотриманням стилю, зокрема коли йдеться про впорядкування 
зовнішності. Формосмисл даної образної інстанції посутньо деталізується 
виокремленням срібної табакерки, такого витонченого атрибута цілком 
популярної звички, де з-поміж рис етнообразу симптоматично акцентується 
поціновування естетичного навіть у деталях навколишньої дійсності. 
Водночас не варто залишати поза увагою помітне акцентування в цій 
образній інстанції нюансу, рівноцінного ностальгічній інтенції стосовно 
дитячих вражень та уподобань. 

Доволі красномовний рід занять Агельчука, про який він говорить 
докладно й відверто – музиколог, «займаюся музикою. <…> Я <…> на 
тривалому навчанні, у проекті вивчення музичної спадщини Зухтенії і 
можливостей її транспонування в сучасний музичний вислів… веду майстер-
клас при <…> Будинку культури. Керую музичним гуртом, виступаю як 
хормейстер, а трохи й фотографуємо»193 [Ibid.: 45]. 

В унаочненому вимірі етнообразу міститься чи не єдине переконливе 
посилання на культуроморфний аспект усталеного в соціокультурному 
дискурсі [Кульчицький 1949] стереотипу українців, доволі осяжний для 
увиразнення в певній персоналії з їхньої спільноти – представника 
музичної і співочої нації, у корелюванні з історичним контекстом – 
уславленої від Нового часу цілою плеядою обдарованих майстрів із 
виготовлення музичних інструментів, обізнаних у тонкощах народження 
музичного звуку, композиторів, аранжувальників, диригентів, музикантів-
солістів, співаків та інших знавців музичного мистецтва, зокрема іменами 
Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Миколи Лисенка, Миколи 

                                                           
192 «Imao je krupnu kruškoliku glavu. Sitno kovrdžava svetlosmeđa kosa bila je duga u onim 
delovima u kojima je još uvek postojala – na temenu je bila oblast gde više nije rasla, a visoki zaslisci 
samo što se nisu spojili sa ćelom <…> je imao brke kakvi su se <…> nosili cvetnih šezdesetih 
godina, u vreme kada je on mogao biti školarac: prelazili su krajeve usana i spuštali se do vilične 
kosti. Dugi zulufi kretali su u susret tim bizarnim i veoma upadljivim brkovima/ Zagnjurio je u svoj 
prenosni kompjuter još dok je avion bio na pisti. I on je, ne skidajući pogled sa pljosnatog ekrana, iz 
srebrne tabakere izvadio veoma tanku ručno savijenu cigaretu.». 
193 «Ja se bavim muzikom <…> Ja sam <…> na dužem studijskom boravku, na projektu proučavanja 
muzičkog nasleđa Zuhtenije i mogućnostima njegovog transponovanja u moderni muzički izraz… 
vodim radionice pri <…> Domu kulture. Imam bend, koordiniram horove, ponešto i snimamo». 
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Леонтовича, Соломії Крушельницької, Бориса Гмирі, Стефана Турчака, 
Анатолія Солов’яненка та багатьох інших. 

Впадає в око вибір персонажем не найскладнішої чоловічої професії. Але 
саме її неодмінною вихідною умовою вважається істотна творча здібність та 
емоційна чутливість, натхненність, а також непрості в опануванні – 
розвинений музичний смак, здатність інтуїтивним чуттям визначати художню 
значущість музики, а також навички з музичної критики й публіцистики, без 
яких абсолютно неможливе навіть імітування професійності, не говорячи про 
справжню фахову готовність творити. 

Показовим стає й акцент на унаочненому з-поміж рис образу українця 
Агельчука вивченні ним національної музичної спадщини іншого народу, 
зухтенців, а також на пошуку художніх способів її осучаснення. Доцільно 
вивершити в осмисленні даної риси етноіміджу притаманне йому прагнення 
пояснити, показати привабливість і красу, виплекану на національному 
творчому досвіді, вивільнити наснажливу енергію тисячоліттями збереженої 
та консолідованої народної музичної творчості відповідно до запитів 
сьогодення, себто наблизити її до теперішнього слухача, аби повернути 
людям споконвічне вроджене джерело їхньої духовності, підтримати 
патріотизм. І, що не менш важливо, зрушити закладену, за визначенням 
[Энциклопедический… 1985: 323], в ареалі властивостей музичного 
фольклору його здатність підтримати в людях відчуття єдності, спорідненості 
й до певної міри посприяти тому, аби віднайти сенс життя, адже 
етномузичний дискурс, за своєю сутністю, вважається не лише мистецтвом, а 
й частиною життя народу, його побутових обрядів, праці тощо, а його 
вивчення, відповідно, вивищується до рівня шляху пізнання історії народу, 
основ його духовної культури. І саме така діяльна участь, за обставинами 
художньої дійсності, власне, й виявилася насправді потрібною зухтенському 
народу, знесиленому, спантеличеному, розгубленому через лише нещодавно 
припинені, проте тривалі сторіччями війни за незалежність. Носій етнообразу 
виявляється уважним до людських потреб і свідомим у прагненні поряд із 
пошуком власного блага приносити користь тому етнічному соціуму, з яким 
він поділяє тло землі та затишок неба. 

Із-поміж обраних Агельчуком занять рівноправно згадується й 
активність у сфері іншого творчого напряму – фотографії, чиє осмислення 
в силуеті етнообразу тяжіє до співвідесення з розлогим спектром фахових 
інтересів та здібностей і уподобань поза обріями музичної творчості – у 
сфері мистецтва загалом. 

Суттєвий вимір втіленого Агельчуком етнообразу оприявнюється з 
деталізуванням його особистого простору в художній дійсності роману:  
«Агельчукова мансарда справляла приємне враження – світло лилося через 
велике вікно на фронтоні й кілька косих вікон на даху. Велике приміщення 
ліворуч було перетворене на щось подібне до студії для фотозйомок, крізь 
жмути кабелів проглядали якісь колонки, дерев’яний ‘Ревокс’ на великих 
стосах плівок <…>. Червона бас-гітара марки ‘Фендер’ була притулена до 
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підсилювача. У глибині  кімнати виднівся й комплект барабанів. На полицях 
розмістилася колекція <…> різноманітних духових, ударних і смичкових 
інструментів мрійливих, незвичних форм. Усюди в помешканні панував 
відчутний хаос: перевернуті пляшки вина, крихти чипсів у масному 
пластиковому посуді, недопалки у філежанках кави, зім’яті пластикові 
стакани були слідами розслаблення минулої ночі»194 [Рrodanović 2003: 195]. 

Не варто лишати поза увагою безпосередньо проголошену позитивну 
оцінку мансарди – місця локалізації і концентрації персонажевого 
особистісного світу. Однак субстанція роману містить також вагомі 
симптоматично-рефлексивні ознаки цього світу, істотні для загальної 
смислової ідентифікації. Пануванням у творчій атмосфері помешкання 
значної кількості різномасштабного професійного приладдя й чіткою 
впорядкованістю в цій дещо хаотичній атмосфері помітного розмаїття 
музичних інструментів, безперечно, вияскравлюється серйозність Агельчука у 
ставленні до професії і його завзятість у безперервному пошуку виграшних 
рішень у виконавстві та фотомистецтві. І, зрештою, саму відчутну 
хаотичність, відмінну від картинної вивіреної неторканої зразковості, також 
доволі змістовна для символічного вираження постійного повносилого 
оперування власником цими інструментами, виразного для окреслення 
наполегливості, безперервності Агельчукової творчої роботи, ніби на мить 
призупиненої в очікуванні якнайшвидшого продовження. 

В образному втіленні етноіміджу помітний і високий якісний рівень 
інструментів, промовистий у явленні притаманної Агельчуковому світогляду 
ґрунтовності фахового підходу, здатної вказати на поціновувача музичної 
«мови» з відчуттям законів її жанрів, зокрема музичного фольклору, 
складності взаємодії виражальних можливостей музики. 

Типом і чисельністю самих різноманітних інструментів засвідчується 
музична допитливість, позначається широке коло музичних уподобань. Вони ж 
видаються достеменними для означення готовності персонажа до складного 
міжжанрового синтезу з передбаченим високим рівнем підготовки та 
здатністю зрозуміти художній смисл мелодії і втілити задум у живому 
звучанні, з делікатним збереженням манери, своєрідності способів художнього 
вираження, стрункої мінливості постійно оновлюваного народного награшу, 
для чиєї підтримки необхідна актуалізація всієї здобутої ним у музичній освіті 
суми об’єктивних знань, насамперед з історії та теорії музичної культури й 

                                                           
194 «Agelczukovo potkrovlje ostavljalo je prijatan utisak – svetlo je stizalo kroz veliki prozor na 
zabatu i nekoliko kosih, krovnih okana. Veliki prostor na levoj strani bio je pretvoren u nešto slično 
studiju za snimanje, iz svežnjeva kablova provirivali su nekakvi zvučnici, drevni ‘Revoks’ sa velikim 
pladnjevima traka <...>. Crvena bas-gitara marke ‘Fender’ bila je naslonjena na pojačalo. U dnu je 
postojao i komplet bubnjeva. Na policama je bila raspoređena kolekcija <…> – različiti duvački, 
okidački i gudački instrumenti maštovitih, neuobičajenih oblika. Svugde u stanu vladao je popriličan 
haos: prevrnute boce vina, čestice čipsa u masnim plastičnim posudama, opušci u šoljicama kafe, 
izgažene plastične čaše bejahu tragovi opuštene atmosfere prethodne noći». 
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музичної акустики, гармонії тощо. Відтак, в етнообразі з’являється окрема 
смислова поліфонія, чиєю співзвучністю наголошується домінування у 
світоглядній системі, відтвореній цим образом інонаціонального представника, 
відповідальності, поєднаної з поміркованим життєвим оптимізмом. 

У спільній же перспективі увиразненими етапами смислоруху, 
урізноманітненими опорою на формосмисл миті простих непримхливих 
буденних пустощів, явлених в образному діапазоні даного етноіміджу, 
накреслюється очевидна позбавленість образу українця схематичності, де він, 
натомість, набуває життєвої повноти, її строкатих відтінків і в них – 
забарвлюється зворушливістю у світоглядних проявах. 

Однак для остаточного завершення смислотворення образного унаочнення 
Агельчукового помешкання, де втілилися прояви його особистісних рис, стає 
визначальною замальовка життєвих обставин, за яких до цього помешкання 
персонажа-українця потрапила Еліша Стормс і, власне, відбулося це 
унаочнення. У художній дійсності, рівновеликій фабульному виміру 
структури роману, Агельчук після знайомства дорогою, на прояв звичайної 
ввічливості, залишив Еліші свої контактні дані й запросив навідати його 
студію за зручної нагоди. І коли нагода виявилася не зручною, а вимушеною – 
Еліша несподівано, без попередження, переслідувана й безпорадна, без речей, 
документів та засобів до існування раптом навідала його, припустивши в його 
участі останній і єдиний порятунок від нищівної мети озброєних бандитів, – 
Агельчук не відмовив у прихистку та допомозі. Попри власну небезпеку, він 
надав притулок Еліші на рятівному шляху, дав їй перепочити й 
зорієнтуватися. Не менш важливим за дані прояви розуміння й співчутливості 
видається щирість українця, коли він правдиво, без самовиправдовування та 
ретушування дійсності допоміг Еліші розібратися в реальному стані всієї 
неприглядної загальної ситуації державних масштабів, чиїм наслідком 
виявилися і її поневіряння. За публікаціями в пресі він пояснив замовну й 
зрежисовану офіційну позицію щодо трагедії, чиєю випадковою жертвою 
була героїня й адресував її до людини, здатної віднайти не зовсім безпечний і 
традиційний (у вантажному відділенні військового літака дружньої держави), 
але єдиноможливий шлях додому. Даний напрям осмислення образу 
Агельчука резонує із зауваженим Д. Чижевським [Чижевський 1992] з-поміж 
якостей психотипу українця прагненням миру та гуманності як найвищих 
соціальних та етичних цінностей. 

У смисловому виваженні даного штриха до етнообразу в ньому належить 
визнати промальовку конфігурації світоглядних орієнтирів, за якими пошук 
кращої долі й, напевно, необтяжливого шляху водночас вибудовується на 
пошуку можливості здобути ці життєві переваги не паразитуванням на зусиллях 
оточення або здобутках випадкових супутників, а за рахунок власної 
конструктивної винахідливості, креативності, нестандартності мислення, 
поступливості й працьовитості, яка почасти межує з готовністю беззастережно 
жертвувати власними силами та часом. Відповідно, імагологічний образ 
українця доцільно узагальнити вирізненням у ньому доктринального 
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позиціонування надійного, відповідального, людяного сприйняття життя [Білик 
ІІ 2018], незважаючи на помітну, на перший погляд, богемну легкість.  

А отже, оприявлений у сербському романі образний імідж українця 
вочевидь обумовлюється національними традиціями та реаліями сучасного 
світу. Контекстом, вужчим – у художній субстанції роману і ширшим – поза 
його кордонами, до образу привносяться національно забарвлені риси 
кругозору. Вони тяжіють до остаточного осмислення не в обріях етнічної 
своєрідності, а, натомість, у координатах категорій етики, де етнообраз стає 
нейтральним і в цьому природним та життєвим зі смисловим вивершенням у 
ньому готовності до пошуку оптимального рішення за будь-яких обставин, 
рівнозначного етичній врівноваженості в прагненні буттєвих істин. 

Досвід художньої значущості етноіміджів нарощується в романах 
М. Продановича і в силуетах представників іншої, не української, етнічної 
приналежності, чия своєрідність полягає у втіленні ними імагологічних образів. 

Одним із істотних прецедентів стають упізнавані іміджі, помітні з-поміж 
епізодичних персонажів роману «Сад у Венеції». У творі позначається 
локальний формосмисловий план із вираженою оцінною конкретизацією в 
оприсутненні англійців. В образній парадигмі пошуку нових творчих рішень у 
мистецтві вони проголошуються ексцентричними [Проданович 2009: 82]. 
Смислове домінування за критерієм світобачення етнічного представника 
наразі проявляється в поведінковій схемі – розкутості в самовираженні, де 
передбачається відчуття власної внутрішньої свободи, що його варто 
пов’язати в реальному історичному контексті з кількасотлітнім накопиченням 
досвіду концептуальної необмеженості, уможливленої владною позицією 
громадян країни – колишньої метрополії. 

Натомість, майже одночасно, за рік – у романі «Еліша в країні Святих 
коропів» образ англійця набуває й іншого безпосереднього зображення в 
позбавленій оцінних коментарів поведінково-симптоматичній площині. 
Даний образ зосереджується в художній субстанції епізодичного персонажа 
роману – поручика з Бредфорда на ім’я Джозеф Юсуф Самір, що перебуває на 
службі Її Величності за програмою миротворчої місії. Його батьки свого часу 
були біженцями з Кашміру, тікали від сутичок та війн, натомість для нього 
сутички й війни, за збігом обставин, постали професійними питаннями 
[Рrodanović 2003: 183–184]. За перебігом сюжетних подій, представник 
етнокультурної спільноти Британських островів, попри ризик для власного 
життя, евакуює головну героїню з країни, де її наздоганяють озброєні вбивці, 
до першої ж відносно безпечної території – за кордон сусідньої держави – в 
технічному просторі керованого ним військового автомобіля під кулями 
переслідувачів, таким чином урятувавши її від невідворотної загибелі. У 
даному «реверсному» еміграційному вимірі образу представника колишнього 
колонізатора у світоглядному поруху стають контрастними ознаки розвитку 
усвідомлення осяжності власних прав у річищі переконаного беззастережного 
поціновування окремого людського життя. 
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Доцільно зауважити й на зображенні росіянина, промальованому в 
імагологічній парадигмі романів М. Продановича. Вихідним етапом 
виваження даного етнообразу стає відтворення в образних берегах 
хронологічного первня – роману «Сад у Венеції» – епізодичного персонажа, 
чиї якості сконцентрувались у фокусі інформаційно-оцінного плану 
спілкування двох розповідачів: «отой у пенсне – росіянин, Олексій, уже 
довгий час просто Алекс… Уславився за часів Горбі, тоді він приїхав у Нью-
Йорк і відкрив галерею на двадцять другій, двадцять сьомій, на якомусь 
поверсі… З картинами він майже прогорів, але не можна сказати, що в них 
усе кепсько <…> є повно речей, які вивозити з Росії вигідніше, ніж 
мистецтво… Плутоній, скажімо, або щось із тієї ж серії. Кажуть, він у добрих 
стосунках із останніми тамтешніми комуністами, із спецслужбами. <…> 
Начебто має і якісь гральні клуби та бари по всій Москві. <…> Алекс 
намагався переконати всіх навколо, що з’явився новий Баскіят, але з якихось 
причин це не пройшло… В усякому разі, вони досить обсесивні <…> можуть 
і побитись перед усіма» [Проданович 2009: 79]. У підсумку доволі 
конкретного й рельєфного, образного оформлення етноімідж очевидно 
визначається рисами заможного ділка, що у власному неспинному збагаченні 
не гребує фальшуванням антикваріату та контрабандою військових засобів 
масового знищення й для якого апогеєм емоційності виявляються стусани. 

Між тим, образ росіянина непоодинокий у романах М. Продановича, а 
отже, урізноманітнений різноаспектним унаочненням. Імідж власника 
російського паспорта з’являється й у романі «Еліша в країні Святих коропів». 
Дане увиразнення росіянина не єдине й у структурі даного твору. Відтак, його 
своєрідність полягає у збірному принципі розбудови, реалізованої 
формосмисловою потужністю кількох епізодичних персонажів. Один із них – 
відомий портретист, який півроку працював над увічненням на полотні й у 
фарбі патологічного потвори-диктатора з країни на маргінесі цивілізації 
[Рrodanović 2003: 88]. Для світоглядного прояву, втіленого в даному 
етнообразі, посутня підкреслена безіменність, рівнозначна універсалізації тієї 
безпринципності, згубного бажання хвалькувато вивищити того, хто 
заслуговує на осуд, що виразно домінує у смисловій вазі. 

Показовим для іншої «іпостасі» імагологічного образу стає згадка 
представників даної етноспільноти в сенсі диктаторської колонізації невеликої 
далекої держави. Приміром, за словами місцевого мешканця, «на жаль»195, 
росіяни мали на їхній землі своїх людей, «і хоча вони своєчасно добровільно 
були виведені з Кравонії, та й далі, тепер під прапором ООН, почуваються як 
господарі, ніби це ще й досі їхня колонія – зверхньо»196 [Ibid.: 131], а дехто з цих 
армійців – генерал Крівошапкін і три його ад’ютанти – навіть проводили ніч в 
апартаментах із популярним юним артистом – зіркою програм нічних клубів. В 

                                                           
195 «na nesreću». 
196 «Iako su se svojevremeno dobrovoljno povukli iz Kravonije, i dalje se, sada pod zastavom 
Ujedinjenih nacija, ponašaju kao gazde. Kao da je ovo još uvek njihova kolonija… bahato». 
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аналогічних смислових координатах росіяни з Москви згадуються і з-поміж 
тих, хто століттями лицемірно визискує на нещасті, паразитує на зубожілому й 
знекровленому війнами населенні країни [Ibid.: 138]. 

В очевидному буквалізованому художньому ескізі наразі доречно 
наголосити на певній іманентній трансформації образу росіянина, яка 
вияскравлюється у суміщенні кількох його втілень різними персонажами, чиї 
значеннєві виміри у творах оздоблені посутніми відмінностями. У даних 
розбіжностях смислового звучання слід розпізнати суттєву метаморфозу 
етноіміджу, де в ньому – порівняно з романом «Сад у Венеції» – стає 
очевидною моральна деградація. 

Водночас потужна й імагологічна складова образного арсеналу в 
написаному десять років потому романі М. Продановича «Аркадія». У його 
художній субстанції розбудовується ще один російський етноімідж, якому у 
творі підпорядковується решта локальних фрагментарних імагологічних 
рішень, а також образних відповідників інших міжтекстових та 
інтермедійних стратегій компаративістики. 

Втілення даного іміджу пов’язане з гротесковим зображенням уявної 
альтернативної лінії історії, зосередженої в топосі вигаданої місцини під 
назвою Бока-Таборська. Її історичний план рясніє правдоподібними 
громадянськими війнами та соціальними смутами в минулому, 
верифікованому в річищі реальної історії, передусім означенням простору 
топонімами Балкани та Адріатика й хронологічно виструнченому 
синхронізуванням із реальними датами та подіями всіх знакових випадків 
художньої дійсності роману. 

У даному образному матеріалі етноімідж розвиває досвід збірної 
конфігурації, чиєю структурою, знову ж, синтезується декілька формосмислів. 
Один із них промальовується образними вимірами етнічної спільноти – росіян. 
Їхнє здебільшого буквальне втілення проглядається вже на початковому 
відрізку сюжетної вісі твору, що містить екскурс в історію зображеного життя. 
Саме в симетричному для нього фрагменті художньої дійсності фігурує генерал 
місцевої армії з бажанням покласти край безчинствам «московиттів», що 
«всупереч законам честі тут не воюють, а підбивають на заколоти і оплачують 
розбій; і <…> застерегти Полк Далмазі від тих нещасть, які московитти 
накликають на свої голови брехливими обіцянками і задурюванням» 
[Проданович 2015: 18]. В оцінках цього історичного минулого землі 
«приморського раю» звучить також інше відверте узагальнення: «за весь цей 
час у кордонах Боки-Таборської рідко траплялися росіяни: <…> часом котрийсь 
інженер влаштовувався в арсенал, а закидали його туди ненадовго добре 
замасковані совєтські шпигуни, просто щоб оцінити шанси на підняття 
революції й надати підтримку нечисленному комуністичному підпіллю чи 
бодай тим його представникам, що не проходили своїх університетів у вогких 
казематах антинародної монархії» [Ibid.: 22]. А все позаяк із давніх давен 
«прагнули матушку-Росію, таку простору й таку непридатну до життя, у той чи 
інший спосіб скупати в Середземному морі» [Ibid.: 35]. 
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Згадка про росіян присутня й в оцінках того періоду, який у 
співвідношенні з основними подіями твору набуває змісту сучасності краю, 
коли багато хто з місцевих мешканців Боки-Таборської, чия власність 
збагатилася сякими-такими літніми будиночками на першій лінії біля 
адріатичних вод, більше не мали щонайменших фінансових можливостей 
для їхнього утримання. «У ролі покупців їхньої нерухомості з’явилися 
росіяни, із тих, які недостатньо багаті, щоб дозволити собі дачі на 
Лазурному узбережжі» [Ibid.: 29]. 

У наведених фрагментах очевидного однозначного формосмислу роману 
потрібно розпізнати своєрідну прелюдію до концентрації тих мотивів, у чиїх 
модуляціях набувають смислового озвучання й постаті окремих 
представників цього етносу в розлогому ареалі образу росіянина. 

Знакова постать у плеяді цих представників, із її привілеюванням у 
художній дійсності через позиціонування в параметрах ключового 
персонажа, промальовується в одному зі згаданих покупців, готових 
наживатися на чужих злиднях, бізнесмен із Росії на ім’я Аркадій Дєнісовіч 
Кісловодский. Народжений «у Совєтському Союзі <…> У дванадцять років 
очолив неформальну організацію, що за певний відсоток скорочувала час на 
купівлю дефіцитних товарів народного споживання. У сімнадцять років 
обраний головою обласного комітету комсомолу Південномафіозного 
автономного округу <…> разом зі ще трьома своїми друзями з комсомолу 
<…> став власником металопрокатного заводу імені Максима Горького, а 
трохи згодом – і концесіонером прилеглих шахт <…> На жаль, один із його 
партнерів був недостатньо обережний з дозуванням наркотичних речовин 
<…> а інші двоє закінчили свої життя за <…> не зовсім зрозумілих обставин. 
Таким чином <…>  пан Аркадій Дєнісовіч Кісловодский зробився власником 
гігантських ливарень та шахт» [Ibid.: 32], об’єднаних в інтерконтинентальний 
концерн під назвою «Аркадія». Саме його торкнуло палке бажання збудувати 
для власного відпочинку комплекс на ділянці Адріатичного узбережжя, вже 
зайнятій іншими забудовами.  

Кульмінаційна взаємодія рис даного втілення етнообразу збігається з 
епізодом художньої дійсності, де ігноруванням або порушенням усіх 
професійних, соціальних і, зрештою, етичних норм Аркадієва нерухомість 
уже була побудована, але приспана місцева влада, отямившись, зажадала 
побачити дозвільний сертифікат на забудову, чия відсутність була б сигналом 
для знесення споруд. І початок саме цих дій зрушив дивовижні метаморфози в 
Аркадієвій постаті, оприявив і каталізував усі його істинні, почасти приховані 
якості. «Пан Кісловодский дихав глибоко й голосно, і кожен видих помітно 
збільшував його тілесну масу. У три кроки він опинився посеред групи 
робітників і муніципальних чиновників <…> і перш ніж заступник голови 
встиг відповісти бодай щось, Аркадій Дєнісовіч відгриз і проковтнув його 
голову, і потім, другим швидким укусом, і тіло <…> Охоронці <…> були 
зжерті наступними. Не врятувалися й робітники, що спробували заховатися в 
кабінах екскаваторів і вантажівок – у наступну мить Аркадій уже пожирав 
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машини, одну за одною, збільшуючи свою тілесну масу до велетенських 
розмірів. Кроками, від яких здригалася земля, попрямував до Табора, де 
найперше проковтнув катедру з мощами святого Панкратія, захисника міста, 
решту храмів та будинків, мури, вежі й ворота, ресторани, магазини, банки, 
пекарні, винарні, ринок звичайний і рибний, барвисті яхти на причалі, словом, 
ціле місто з довколишніми горами. <…> У дедалі більшому шлунку <…> 
невдовзі опинилися епічна поезія, <…> сім національних парків <…> Потім 
він проковтнув міністра Лопічича, братинську будівлю Інституту охорони 
культурної спадщини та історичних безцінностей, разом із директором, 
канцтоварами, архівом, класифікаторами й реєстраторами <…> престол і 
регалії, приготовані на випадок, якщо громадянин Рістанович не зможе 
опиратися вимогам народу й знову перетворить державу на монархію, усі 
годинники «Ролекс» <…> 2 844 302 мобільні телефони як легальні, так і 
контрабандні <…> Скаженій люті Аркадія Дєнісовіча не було кінця-краю, він 
вирушив до північних кордонів Превалітани, за ним лишалася порожнеча 
<…> від <…> землі дивовижних краєвидів та унікальних людей залишився 
тільки півострів Люштина з комплексом «Вілла Аркадія», що самотньо 
стримів посеред синього моря <…> про реальні наслідки цього незвичайного 
явища зможуть говорити тільки майбутні покоління» [Ibid.: 307–310]. 

Наступним втіленням представника російської етноспільноти стає Васілій 
Кузьмановіч Тарабукін, у художній дійсності – помічник Кісловодского, або 
простіше – «придворний», у шістдесятницькому минулому – солдат 
окупаційних військ на території Чехословаччини [Ibid.: 216], чоловік 
«химерний з вигляду», біоенергетик та екстрасенс, чиє поточне завдання 
полягало в тому, аби «щовечора перед сном знаходити найкраще 
розташування для Аркадієвого ліжка» [Ibid.: 35]. 

Уособлення світоглядних рис, властивих вихідцю з російських 
національних реалій, зосереджує «Єґор Васільєвіч Чєрношлюкін, директор із 
загальних питань корпорації «Аркадія», у перекладі – <…> командир полку 
людей <…> що разом були покликані виконати всі побажання шефа» 
[Ibid.: 36]. Саме він залагодив колізію з тими місцевими мешканцями, які при 
повальному девальваційному скуповуванні узбережжя «на жаль» не бажали 
розлучатися зі своїм майном, куди вклали десятиліття праці, – за організації 
Єґора «з допомогою фахівців із братньої Росії впоралися й із цим досить 
швидко й безболісно: сімейство Павловичів одного ранку знайшло свою сіру 
пуделицю зарізаною й розіп’ятою на вузлуватому оливковому дереві перед 
будинком, у домі ядерного фізика на пенсії поліція знайшла героїн у 
кількостях, достатніх для триденного забезпечення Берліна й Парижа» 
[Ibid.: 37], Чєрношлюкін завжди прибирав безлад, що залишався після 
Аркадієвих «митей екстазу та розпусти», оскільки для нього «Аркадій був 
ходячим божеством, він вірив йому більше, ніж товаришеві Лєніну колись, 
більше, ніж святому Сéрґію Радонєжському тепер» [Ibid.: 92]. 

Іншим героєм другого плану виявляється москвич Фєофан Аксентьєвіч 
Зулавский, письменник із кількома – доволі відмінними – версіями офіційної 
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біографії, відзначений нагородою «Перочинний ніж Шолохова» за творчість у 
цілому» й званням «великого боярина літератури російської», в одній із 
біографій – «описаний як майбутній дворазовий лауреат Нобелівської премії з 
літератури», автор нескінченної епопеї «про російське проникнення в теплі 
моря й про те, як загалом люто розсварені релігії та держави об’єднуються, 
щоб завадити цьому природному крокові» [Ibid.: 41–46]. Його здобутком став 
– відповідний духу постмодерну – радикальний роман «Російська рулетка». У 
його виданні, сповненому хворобливого натуралізму, «з допомогою експертів 
у різних галузях механіки, балістики, інформатики <…> сконструйовано було 
книгу, яка не тільки містить смертоносні метафори, але й за певних умов 
може ненароком випустити ракету в обличчя читачеві» [Ibid.: 49]. Знакові ж 
досягнення Зулавского розгорнулися на «поприщі» офіційного біографа 
Аркадія Кісловодского й літописця всіх його акцій. 

Імагологічно наснажена і постать іще одного вихідця з російської 
етноспільноти – особистого Аркадієвого духівника, отця Тіхона, відкритого 
будь-яким розмовам із Кісловодскім, за його будь-якого настрою й 
токсикологічного стану. Священик, на диво, «показав себе чудовим радником у 
галузі комерції, інвестування, біржових торгів» [Ibid.: 284], а в очах 
Чєрношлюкіна – залишився «звичайним нахлібником» [Ibid.: 306]. І коли сусіди 
Тіхона по будиночку для гостей в комплексі «Аркадія», «усі без винятку дуже 
чемні й побожні росіяни», почали заважати старцеві молитися, «особливо коли 
нап’ються й у коридорах, ледь одягнені чи й зовсім роздягнені, поливаються 
шампанським і вимащуються паштетами, ікрою та фруктовими кремами» 
[Ibid.: 285] – Тіхон попросив Аркадія про особисту резиденцію біля затоки. 
Мовчазною священиковою згодою підтрималося бузувірське «оновлення» 
неоціненної сакральної пам’ятки – давнього храму місцевого монастиря – та 
всіляко схвалювалися ремонтні роботи, які знищили саму пам’ятку й прилеглий 
ландшафт із допоміжними будівлями та приміщеннями [Ibid.: 286–291]. 

В «Аркадії» спостерігаються й епізодичні персонажі з російського 
етнічного кола. Один із них – Сємьон Нікітовіч Назарєнко, архітектор, який 
взяв на себе відповідальність підготовки проекту Аркадієвого відпочинкового 
комплексу, огрядно оптимізованого назвою «домік» [Ibid.: 40], на 
мальовничих землях, відтятих ним шантажем за безцінь. Назарєнкової 
майстерності не похитнув творчий виклик, збурений потребою планування в 
цьому комплексі окремого приміщення для допоміжного персоналу, чия 
велелюдність неодмінно передбачала окремі умови для постійного 
проживання «–скарбників, відповідальних за підкуп місцевої влади, <…> –
логістів, щомиті готових підтримувати незалежну лінію поставки кокаїну, 
<…> –снайперів для захисту від настирливих папараці» [Ibid.: 90–91], а також 
перебування там для надання тимчасових послуг господареві: «–виконавців 
російської камерної музики ХІХ та раннього ХХ століття, –виконавців 
російської хорової музики, – декламаторів і декламаторок російської поезії, –
виконавців та виконавиць російських романсів, –віртуозів-балалаєчників, 
<…> –інтерпретаторів суперечностей російської душі» [Ibid.]. 
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Промовисті епізодичні ролі виконують у художній дійсності роману й 
інженер Олег Юрієвич Правдолюбов, який своїм хитрим невіглаством 
прорекламував випадково віднайдені ним чотири неприглядні подряпані 
дощечки як прадавню метафізично й символічно наснажену «Колосову 
книгу» [Ibid.: 113–114]. А крім того – й лектор Фьодор Дмітрієвіч 
Архангельский, що власною фальсифікацією звеличив Правдолюбівську 
маячню до вершин великої місії, так званої палеолінгвістичної 
«розшифровки» подряпин, де очікувалося відкриття приголомшливої 
історичної правди праслов’янської доби, до чого виявився причетним і сам, 
вагомо резюмувавши: «умом Расію нє понять» [Ibid.: 111 – 124] і водночас 
підтвердивши справедливість історичного ревізіонізму, здійсненого його 
товаришем, іншим російським науковцем Анатолієм Тімофєєвічем 
Фоменком. Він у художній реальності математичними та астрономічними 
розрахунками довів, що «Махмед-завойовник – син імператора Юстиніана, а 
Тамерлан та Адольф Гітлер – насправді одна й та сама особистість, 
помилково сприйнята як дві особи, розділені віками. І так далі»  [Ibid.: 125]. 

Контрастує у творі й маргінальний персонаж Владімір Марклєнович 
Єрмолєнко, колишній москвич, доцент Інституту вивчення історії 
Всесоюзної комуністичної партії більшовиків. Осяяний сонцем «офіційної 
науки», він мріяв відвідати лекцію «’Колосова книга’ як незаперечний доказ 
багатосотлітньої брехні західних істориків» у конгрес-холі готелю 
«Метрополь», де, познайомившись із доктором фізкультурних та 
бюротехнічних наук, легко повірив у його «об’єднавчу теорію 
всепроникного КОЛА», перед чиєю істинністю, під тягарем персонажевих 
«аргументів», капітулювала навіть аксіоматична категорія слов’ян, у тезах 
доктора перетворена на «колов’ян» [Ibid.: 116–131]. На запрошення цього 
самозванця Єрмолєнко прийняв пропозицію про працю в Бока-Таборській 
місцині із зобов’язанням посприяти роботам із розвалу зведених на 
узбережжі будиночків і зачистки простору для зведення Аркадієвих хоромів, 
а вже цей трудовий десант через недалекоглядність і необережність 
закінчився для нього трагедією. 

З-поміж епізодичних персонажів фігурує і друга Аркадієва дружина Соня. 
Після розлучення при розподілі майна вона дістала двох бізнесменових папуг. 
Однак «Сонін коханець, алкоголік та, ще гірше, літературний критик, невдаха, 
що відгукувався на ім’я Альоша Костромін, мав алергію на пір’я, тож сірих 
папуг брутально викинули на московські мінус п’ятнадцять» [Ibid.: 68]. 

Яскравим колоритом забарвлені й постаті двох братів-контрабандистів 
Андрєя та Андрєя, за старшинством – Першого та Другого, і їхнього батька, 
Нікіти Андрєєвіча Соловіна: чолов’яга «так напився, дізнавшись про 
народження четвертого сина, що, реєструючи новонародженого в РАГСі, 
забув, що в їхньому вбогому домі вже є один Андрєй. Адміністративна такса 
за заміну імені становила понад сорок рублів, а Нікіта Андрєєвіч не мав 
стільки грошей. Так вони назавжди й лишилися з однаковими іменами» 
[Ibid.: 167]. Саме Андрєї, за перебігом сюжетних дій, таємно, себто без 
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візового оформлення, перевезли до Боки-Таборської іншого персонажа – 
Івана Всєволодовіча Пріма, або просто Ванюшку, свого земляка, учасника 
секції з веслування, задля активніших тренувань на доступній відкритій воді. 
Йому було байдуже, куди тікати з рідного містечка під назвою Новий 
Комсомольськ, що з’явилося на топографічних картах, лише відколи на 
сибірському болотяному пустирі, через близькість джерела сировини, 
збудували фабрику мітел й оточили її робітничими бараками, відмежованими 
кількома проїздами-вулицями [Ibid.: 163–179]. 

У даних образних інстанціях «Аркадії» помітний перегук із так званим 
глобальним «імагологічним <…> конструктом» [Будний 2008: 360], що, зі 
свого боку, дозволяє імплікувати оприявлені смислові домінанти у власний 
ситуативний художній стереотип, адаптований до обраної ідейної концепції 
твору, корельований із нею і коригований відповідно до неї і симптоматичний 
для її увиразнення. Доцентрове ядро даного конструкту позначається 
спільністю погляду, що єднає всіх цих своєрідних персонажів у силует 
уособлення прокламаторства ідеї про живучість поділу світу, за яким у місці 
балканського помежів’я цивілізацій росіяни «просто зобов’язані бути 
присутні… широко й фундаментально» [Проданович 2015: 51]. 

Образи, дефінітивно пов’язані з константами іміджів, відповідно до 
гротескового втілення, попри всю сумну негуманність, виявляються 
переважно шаржованими й почасти сатиричними. Невипадково у 
міркуваннях про твір Л. Керролла «Аліса в Країні Чудес» М. Гарднер 
звертається до переконань американського протестантського письменника-
теолога, представника так званої діалектичної теології Рейнхольда Нібура, 
який в одній зі своїх проповідей назвав сміх своєрідною нічиєю землею між 
вірою та відчаєм, де можна зберегти розум, сміючись над зовнішніми 
вадами буття [Гарднер 1991]. 

У гротескних параметрах даного збірного етнообразу беззаперечно 
вимальовується поліхромне втілення складної амбівалентності, чиїми 
смисловими обрисами охоплені миттєві проблиски прагнення естетичної 
довершеності, готовності до проявів поступливості, однак сповна 
витіснені патологічними жадібністю, безпринципністю, войовничістю, 
жорстокістю й підступністю.  

Слід вирізнити віддалену в часі розбудову образу росіянина, достеменну 
для визнання його динаміки. У ній показове формування констант, 
непорушних під будь-яким впливом, де превалює ціннісний регрес і особливо 
вияскравлюються метаморфози, якими зрушується бездуховність образу в 
гіпертрофованому зростанні, своєрідному метафоричному «еволюціонуванні» 
від негуманної спотвореності до гіпертрофованого морального занепаду.  

Зрештою, компілятивною взаємодією формосмислів даних персонажів, 
приналежних російській етнічній парадигмі, конкретизується окремий типаж, 
визначальний для осмислення унаочненого ним етнообразу як стабільно 
негативного, хоча й очевидно наближеного витриманим ним комплексом 
енергійних рис до незламної витривалої постаті. 
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За формальною дифузністю та смисловою вагою негуманності, 
генерованою в комплексному навантаженні втілень етнообразу росіянина, 
помітна й деформація смислових конфігурацій його навколишнього світу з 
художньої реальності настільки, аби почали видаватися контраверсійними 
ціннісні та логічні принципи дій, притаманних даній реальності, аби 
позитивні позначки аксіологічної шкали зазнали зсуву до протилежного 
відрізку, нашарувалися на пункти етичної негації і почасти втратили власну 
самототожність, коли, наприклад, добром видається менше зло або все у світі 
набуває неадекватної або зворотної оцінної конотації. 

Увиразнені у висвітлених персонажах смислові аспекти літературного 
іміджу росіянина дозволяють окреслити його полісемантичну 
конфігурацію із системним реалізуванням ідеї заперечення тиску у 
відносинах в будь-якому масштабі – від особистісного до регіонального, 
осмисленого як явище чужинне, що виводить цей імідж на статусний 
рівень «чужого», себто гетерообразу. 

Осмислення аналогічних образних прецедентів відбувається й у самій 
російській літературі та в літературознавчих студіях, зосереджених на 
творчому досвіді з аналогічною тематикою. У дослідженнях 
Г. Мережинської спостереженнями над літературним оприявленням окремих 
представників російського соціуму на зламі тисячоліть виокремлюється 
образ так званих травестизованих, гротескних карнавальних королів, які в 
універсальних позачасових параметрах логічно мотивуються природним 
реагуванням на випробування й труднощі будь-якого перехідного часу, 
однак скерованим до пошуків сенсу існування, фундаментальних для 
загального філософського дискурсу [Мережинская 2016: 144–145]. Саме цей 
смисл прагне синхронізації зі змістом того фактора, який, за підсумком 
Н. Божиловича [Božilović 2007: 42–46], до сьогодні залишається значущим 
для проблеми збереження ідентичності на Балканах. 

Таким чином, у галереї формально простих і складених етноіміджів, 
увиразненій у романах М. Продановича «Сад у Венеції», «Еліша в країні 
Святих коропів», «Аркадія», створюється амбівалентне смислове 
забарвлення. У смисловій сфері кожного твору культивуються опорні плани, 
достеменні для вирізнення дихотомії «етноімідж – гетерообраз», які 
відіграють у смислотворенні беззаперечну роль, оскільки утворюють 
контрастивний зріз, показовий для рафінованості й чіткості філософського 
спектра, передовсім його етичного виміру.  

Отже, у визначеній відповідно до формосмислового критерію типології 
галереї іміджів, оприявлених у романах М. Продановича, стає правомірним 
вирізнення формосмислового наснаження двох нарізних груп – класичної, до 
якої варто віднести образні ситуації, де в полі певних персонажів позначаються 
потужні акценти на їхній етнічній приналежності. Крім того, помітними 
виявляються типологічні обриси групи збірного гротескного іміджетворення, 
яка оприявнюється прецедентами своєрідної розбудови образу «іншого» 
виключно на інонаціональному орієнтуванні. Його зміст у такому випадку 
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насичується художнім відображенням не остаточної інтелектуально-
ментальної, світоглядної, а за її підтримки – морально-етичної градієнти, а, 
здебільшого, переконань, яким наразі підпорядковується загальна структура 
символізованого образу. І в даній динамічності поетики набуває ваги досвід 
окремого прочитання імагологічних можливостей дистанціювання від 
класичної організації стереотипів і почасти етноіміджів та гетерообразів 
оригінальним розширенням їхнього потенціалу в сфері конструювання цих 
образів показовими ситуативними поглядами та реакціями, що зумовлюються й 
визначаються прецедентними «запропонованими» обставинами. 

Суттєвої ваги набуває введення в організаційний план імагологічних 
образів пародії та іронії, привілейованих для універсального виміру 
постмодерністської концепції. 

Співставленням виокремлених етноіміджів вочевидь вимірюється етична 
антитеза, чиї полюси припадають на прояви опорних категорій етики – 
бездуховності та людяності. Відтак, відповідним імагологічній стратегії 
художнім досвідом романів М. Продановича відбувається істотне 
імпровізування в берегах гетероіміджу з його віддаленням від стереотипізації 
шляхом оригінальної трансформації підкресленого Г. Сиваченко усталеного 
підходу до етнічного стереотипу, ґрунтованого на виявленні культури чужого 
народу крізь призму власних культурних цінностей [Сиваченко 2011: 144], де 
питомі для імагології риси, показові для світогляду національного 
представника, виявляються неостаточними. Художній досвід сербського митця 
на рівні суб’єктивності в іміджі відрізняється зосередженням, на відміну від 
сербської національної аксіологічної традиції, на критерії вічних цінностей 
людства, їхнього гуманістичного виміру. Видається безпомилковим зауваження 
на намірах автора сягнути поза кордони національної ідентичності, вивищити 
осмислення явлених ним світів до сфери, керованої законами феноменального 
поціновування людського життя. Ідея імагологічної моделі фокусується на 
конкретизуванні такої позиції із наголосом на її неодмінному осмисленні. 
Відтак, варіюється мотив неприйняття байдужості й – із крос-культурної 
перспективи – прагнення примирити індиферентність із вимогами етичної 
конвенції. Тому слід вважати невипадковими явлені у полі таких образних 
ситуацій в текстах сербського митця діалогами персонажів логічні схеми 
їхнього можливого або неодмінного зрушення до етично виваженої позиції, або 
переорієнтування до проблисків позитивності. 

І з даної позиції смислорух Продановичевих національних іміджів 
спрямовується до увиразнення в кожному своєрідного і спільного для всіх – 
щоразу дедалі нагальнішого прагнення гуманності незалежно від національної 
приналежності людини та обставин, за яких ця приналежність 
оприявнюється, а також – незалежного від етичної поляризації образів – 
орієнтування на універсальні філософські постулати, де формується суттєвий 
досвід імагології в інтердискурсивній системі стратегій компаративістики у 
сербському романі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя. 
. 
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Сучасною літературою мотивується дедалі осяжніша й розгалуженіша 
внутрішня ієрархія стратегій компаративістики. Їхні константи і варіанти 
виструнчуються з вирізненням міжтекстових зв’язків (і типів 
інтертекстуальності, автоінтертекстуальності, паратекстуальності, 
метатекстуальності, гіпертекстуальності, архітекстуальності), із 
передбаченням інтермедійності (відповідно, екфразису, інтермедіальності, 
синестезії) і з виокремленням імагології (зосередженої на оприявленні 
етнообразів). На теоретичному та емпіричному ґрунті даного ареалу 
ствердилося панорамне виявлення образних відповідностей типам 
стратегій у художніх субстанціях «великої» прози, що виявляється плідним 
і для системного комплексного висвітлення образного розмаїття сербського 
роману помежів’я ХХ–ХХІ сторіч. 

Сформованою протягом ХХ століття художньою парадигмою даних 
образних відповідностей у репрезентативних творчих здобутках відомих 
представників сербського красного письменства, які значно передують 
зламу тисячоліть, засвідчується помітна схильність до подолання 
фрагментарності, схематичності, іконічності в образних співмірностях 
стратегіям компаративістики показовою повноформатністю й 
корелюваццям із комплексом таких стратегій. Із їхньої позиції в епіці 
вражає розмаїттям образна матерія, контрастна в аспекті 
інтертекстуальності (як, наприклад, у творах Б. Пекича, М. Павича, 
Г. Петровича), екфразису та інтермедіальності (найрозлогіші з них 
притаманні романам І. Андрича, Б. Чосича, Д. Кіша, М. Павича, 
Г. Чир’янич, Г. Петровича, А. Гаталиці, В. Баяца С. Срдича, М. Шелича), 
синестезії (її ескізи помітні у Д Кіша, М. Павича, Г. Петровича, С. Срдича, 
В. Стевановича й обриси – у В. Тасича, Л. Арсич). Воднораз прикметна й 
художня актуалізація програмними романами літературних діячів ХХ 
сторіччя, зокрема М. Црнянського, М. Олячі, М. Селімовича, Г. Петровича, 
рельєфніших, з огляду на імагологію, дихотомічних образів «Свого» та 
«Свого-як-Чужого», чиї контекстуальні плани містять системні згадки в 
позитивних конотаціях Києва або України. Досвід їхньої актуалізації в 
сербському романі, поряд із образним втіленням категорії патріотизму й 
поціновуванням рис національної самобутності, засвідчує в масштабах цих 
рис порух авторів сягнути поза обрії етнічної специфіки, й передусім 
ментальності, до метафізичних вершин аксіологічних констант. Усім 
ансамблем оригінальних рішень ладнається передвістя для формування в 
національному літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя 



* ВИСНОВКИ * 

 

 635 

продуктивної та плідної розмаїтої організації зображально-виражальних форм 
структурування дійсності за принципами, рівноцінними стратегічним 
напрямам компаративістики, себто долається спорадичність і 
започатковується системність образної емпірики, відповідної цим стратегіям. 
В обріях спільного досвіду образного потенціювання стратегічних для 
компаративістики типів і форм індикаторами інтертекстуальності, 
інтермедійності та імагології, явленими на рівні елементів внутрішньої 
форми, переконливо вияскравлюється й вагомість репрезентативних для 
сербського роману своєрідних прецедентів – поцінованих творів представника 
сучасних письменницьких лав М. Продановича, переконливих для окреслення 
тенденції компаративістичних стратегій у сербському романі. 

З огляду на місткий контекст національної літературної творчості, для 
програмних романів митця «Вечеря у Святої Аполлонії», «Червона хустка з 
чистого шовку», «Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих коропів», 
«Ультрамарин», «Аркадія» стає стратегічною актуалізація міжтекстових 
зв’язків, інтермедійності, імагології, ефективних у вирізненні своєрідних 
формальних і смислових моделювань образів.  

Плацдарм стратегій компаративістики дає змогу скласти стійке 
достеменне уявлення про імпровізації з образним матеріалом, які 
співвідносяться і з класичними, традиційними типами та формами арсеналу 
стратегій, і з їхньою своєрідною комбінаторикою, якою, відтак, 
підновлюються набутки сербського роману помежів’я ХХ–ХХІ сторіч. У 
такій органічній єдності аналітичних можливостей втілюється особливий 
спосіб побудови художнього світу з опорою на змістовий і виражальний 
потенціал різних видів мистецтва. 
У досвіді оформлення в Продановичевих творах образних відповідностей 

стратегіям компаративістики на рівні сюжету, образів, персонажів тощо, 
спостерігається своєрідність, принципова для зміцнення 
смислоутворювального ресурсу. 

У фокусі міжтекстових зв’язків творчі рішення М. Продановича 
безпосередньо корелюють передусім із канонічними рафінованими типами 
та формами міжтекстовості. З-поміж передбаченого арсеналу виявляються 
масштабними декілька традиційно усталених типів – 
інтертекстуальність, гіпертекстуальність (змодельована на внутрішній 

відсилковості, урізноманітнена послідовним укладанням із 
різноспрямованістю інтерпретанти) і паратекстуальність (оформлена 
поетапністю реалізації епіграфа). 

Обриси форми та компоненти змісту творів виявляються такими 
індикаторами інтертекстуальності, зосередженими на транслюванні домінант 
прототекстів, з-поміж яких значна частина апелювань належить, за прийнятою 
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класифікацією, до цитації, ремінісценції та алюзії (потенційованої 
синонімізацією маркерів спільної прототекстової сфери і комплексною 

полінасиченістю образних контрапунктів інтертекстуальними маркерами). 
Зауважимо, що чисельність і багатоманітність даних перегуків позначені як 
їхньою неускладненістю, лінійністю («Червона хустка з чистого шовку», «Сад 
у Венеції»), так і складеністю (розгалуженістю та багатокомпонентністю) й 
нелінійністю конструкцій суто інтертекстуальних посилань, розбудованих за 
моделлю «один в іншому» («Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих коропів»). 

На ґрунті Продановичевого досвіду стає істотнішою змога зімкнути 
прототекстові кореляти в окремий ареал. За внутрішнім варіюванням у 
«жанровому» діапазоні інтертекстуальності фігурують: 

� культурологічна інтертекстуальність, 
� міфологічна інтертекстуальність: 

� звернення до загальнолюдських міфів, 
� апелювання до суспільних міфів, 

� теологічна інтертекстуальність, 
� історична інтертекстуальність,  
� суспільно-політична інтертекстуальність, 
� філософська інтертекстуальність, 
� фольклорна інтертекстуальність, 
� архетипна інтертекстуальність (адресована до 

ідеологічних міфологем масової свідомості), 
� літературна інтертекстуальність (різнотипні масштабні й 
нерідко розлогі апелювання до творчості класиків світової 
літератури – Т. Манна, Л. Керролла, М. Булгакова – і 
сербської, приміром, А. Ісаковича). 

Поетика сербського роману суттєво збагачується й насиченою палітрою 
перегуків із інтермедійністю в таких типах як екфразис, інтермедіальність 
та синестезія. Помітну роль відіграє їхнє промовисте унаочнення в 
художній матерії Продановичевих романів. Контури й рельєфи образних 
втілень інтермедійності відзначаються контрастною чіткістю вітражного 
штибу, яка, зрештою, виокремлює їхні формальні та смислові плани й тим 
самим посилює образну виразність. 

У сербському романі на межі ІІ міленіуму частішають самостійні описи, 
не лише фрагментарно задіяні в конструюванні образного матеріалу творів, а 
й визначальні для змісту загалом. У романах  М. Продановича набувають ваги 
співмірні екфразису численні змалювання творів різних видів мистецтв із 
несинтетичною та синтетичною природою. Формальними характеристиками 
словесного вираження візуального образу підтверджується актуальність 
повного спектра усталених класифікаційних версій, де стає переконливішою 
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практика традиційних структур, з-поміж яких розширюється діапазон 
одиничних нульових міметичних екфраз.   

Між тим Продановичів досвід засвідчує в дискурсі сербської романістики і 
специфіку, визначену образною співмірністю такому екфрастичному 
формату, що має потенціал багаточленної різносполучуваної ускладненої 
комбінаторики. У його оперативному плані фіксується блок прямих 
психологічних екфраз із двома утвореними в їхній системі компонентами 
зведеного, первинного, згорнутого, цілісного, умовно міметичного, умовно 
атрибутованого, тлумачного, монологічного типу з поєднанням одного з них 
зі зведеним, простим, згорнутим, дискретним, міметичним, атрибутованим, 

тлумачним, монологічним варіантом, а також локального компактного 
двочленного комплексу простого, первинного, прямого, згорнутого, 
неміметичного, умовно атрибутованого, монологічного, цілісного, 
тлумачного, психологічного типу, суміщеного з варіантом простого, 
первинного, нульового, цілісного, міметичного, атрибутованого, 
дескриптивного, монологічного опису. Емпірична своєрідність 
багатокомпонентності розвивається прецедентним інтегруванням даних 
конфігурацій до ускладненого комплексу єднання простих, прямих 
психологічних екфраз первинного згорнутого дескриптивного монологічного 
типу з ознаками дискретного, міметичного, атрибутованого та дискретного, 
неміметичного неатрибутованого, бінарно зічленованого з непрямою, 
нульовою, атрибутованою, міметичною екфраземою кінострічки і цілісного, 
неміметичного, неатрибутованого, монологічного, тлумачного описів, а 
також первинного, технічного в комбінації із вторинним, повним – цілісних, 
неміметичних, неатрибутованих, дескриптивних, монологічних 
класифікаційних версій і комплексу цілісних, повних, діалогічних, 
дескриптивних, неміметичних із умовною атрибутованістю – первинної 
екфрази, розгалуженої нульовим, міметичним, монологічним включенням 
опису скульптурного твору, і вторинної, фрагментарно урізноманітненої 
мікроекфрастичним включенням-покликанням, а також помітною 
несимультанністю («Сад у Венеції»). Між тим, посутня й відповідність 
триномній екфрастичній конструкції із повних, прямих, цілісних, 
неміметичних – первинного, монологічного та вторинного, діалогічного – 
складників зведеного, тлумачного екфразису з умовною атрибутованістю та 
включенням нульового, міметичного, монологічного опису музичного явища 
(«Сад у Венеції»), а також комплекс, змодельований прямим, повним, умовно 
атрибутованим, неміметичним, монологічним, дискретним, зведеним, 

первинним, тлумачним змалюванням з актуалізацією неодноразового 
прямого, нульового, міметичного, атрибутованого, монологічного, 
первинного, дескриптивного посилання («Сад у Венеції»).  
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Продановичевою творчою емпірикою в сербському романі засвідчується й 
декілька інших експромтів із екфразисом. Йдеться про умовну 
атрибутованість, притаманну описам арт-перформансу та творам фото-, 
сценічно-концертного синтетичного видовищного мистецтва («Сад у Венеції»), 
і про прецедент умовної міметичності. Вони вмотивовані, відповідно, 
визначенням авторства та прототипів явлених екфразами творів, власне, в 
художній (а не в реальній позатекстовій) дійсності реалізованих змалюванням 
фоторепродукції і фотоавтопортретів, видовищних мистецтв («Сад у Венеції»). 

У певних (відповідних екфразису) описах перформансу, робіт художньої 
фотографії, творів сценічно-концертного та синтетичного видовищного 
мистецтва розроблена й прецедентна неміметичність. У художньому просторі 
роману пропонується переважно опис зорового образу не мистецького твору 
або заходу, відомого в реальній історії культури, що, за спостереженнями 
Т. Бовсунівської, характеризує переважну більшість відомих в літературній 
практиці екфраз [Бовсунівська 2013 ІІ], а натомість, вигаданого письменником 
артефакту. Між тим, в екфразах фігрують усі ознаки, що дефінітивно 
вирізняють в образному полі кожної з них доволі впізнавані риси, формально і 
семантично завершені, цілісні результати творчості в різних жанрах мистецтв, 
сформовані за законами цих жанрів і явлені з урахуванням їхньої виражальної 
специфіки. А отже, моделювання значеннєвого зв’язку і його результату, на 
якому розбудовується яскрава образна система кожної з таких екфраз, 
своєрідно варіюється уникненням референтності. Наразі не відбувається 
конкретизація явища з-поміж усіх однотипних. І з суто денотативною 
актуальністю, покликаною до загальної типізації явища, замість референта 
виступає денотат або ансамбль показових жанрових рис і перебирає на себе 
основну функцію з подальшим принциповим розширенням змістового поля й 
увиразненням семантичної поліфонії. Дане художнє рішення суттєво 
урізноманітнює сербський романний дискурс. Саме такі неміметичні описи 
переважно наснажуються включеним зічленовуванням із нульовими 
міметичними екфразами, спроможним не лише урізноманітнити екфрастичний 
матеріал, а й посилити достовірність змальованих змістових моделей. 

Із позиції діапазону стратегій компаративістики романний доробок 
М. Продановича привносить до неміметичного екфрастичного фонду 
сербського постмодерністського роману вагомий досвід актуалізації 
своєрідних екфраз-експромтів і поглиблює його художню проникність.  

Істотним для даних ускладнених багаточленних прецедентів виявляється 
своєрідний характер композиційно-смислового комбінування компонентів, 
який, попри свою ключову атрибутованість, не набуває в ній остаточного 
позначення, а супроводжується умовними орієнтовними рисами. Показовими 
для сутності цього характеру виявилися моделі принципу єднання. З-поміж 
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імовірних схем для поетики романів актуальна низка рішень. Зокрема колаж 
(властивий образам бієнале, арт-перформансу, балагана, мистецтва художньої 
фотографії, художньої мініатюри, скульптури і включена до його структури 
локалізована і відокремлена в ній конфігурація, з’єднана за принципом 
мозаїки (простежується в блоці образів фоторепродукцій, фотоавтопортрету, 
художньої фотографії та енкаустики в романі «Сад у Венеції»). Присутнє й 
класичне зіставлення (за ним розбудований триєдиний комплекс концертного 
і вокально-виконавського мистецтва «Саду у Венеції»).  

В окремих випадках стає репрезентативним тип комбінування й 
взаємопроникнення складників описового комплексу, приміром, у романі 
«Сад у Венеції», ідентичного  жанротворчим ознакам фрески (в образності 
біномної конфігурації екфраз-перформансів колажного комплексу арт-
екфразису), а також принципам типології (простежується в матеріалі 
фоторепродукцій та художньої фотографії мозаїчного блоку колажного 
комплексу арт-екфразису).    

Поряд із наведеним розмаїттям взаємного корелювання в жанровій 
палітрі описів спостерігаються й інші приклади, складні та ускладнені за 
формою і різні за поліваріантністю екфрастичного комбінування, а відтак, і 
за полівалентністю в них видів і жанрів мистецтва (концерт і вокальна 
виконавська діяльність і, крім того, в іншій модифікації – постановка 
альтернативного театру та явища театрального, кіно- і коміксового мистецтва 
в романі «Сад у Венеції»). 

У змістових параметрах, за критерієм обраного прототипу або аналога, 
превалює образний стрій, розбудований видами зображального мистецтва, 
репрезентованими описом художньої фотографії та скульптури, особлива 
зображальна група пластичних видів мистецтв представлена 
фотоілюстрацією і, зокрема, фоторепродукцією, художньою фотографією та 
мініатюрою, група прикладного мистецтва – описом енкаустики, видовищне 
мистецтво оприявлене змалюванням балагана, види просторово-часового 
напряму представлені творами кіномистецтва й музики з перевагою її рок-
напряму. Помітну варіативність засвідчує образна відповідність екфразису 
синтезу мистецтв, де з-поміж жанрів групи синтетичних мистецтв, за 
мистецьким відповідником, домінують приклади локальної актуалізації та 
масштабного змалювання арт-перформансу, концерту й вокальної 
виконавської діяльності. Очевидна і практика жанрового розмаїття 
референтів. З виокремленого арсеналу «носіїв» екфрастичного зображення 
твори з груп синтезу мистецтв і видовищ не згадуються з-поміж критеріїв у 
класифікації, постульованій для даного дослідження, що засвідчує емпіричну 
прецедентність даного досвіду для сформованої теоретичної «конвенції». 

Із-поміж механізмів образної реалізації домінує одинична відповідність, за 
якої екфрастичний образ розкривається на матеріалі конкретного зразка чи 
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абстрактної моделі єдиного жанру і виду мистецтва певної національної 
культурної скарбниці. Водночас екфрастичний дискурс прикладів сербського 
постмодерністського роману збагачений і важливими іншими оригінальними 
ситуаціями жанрової мобільності в полі референта або денотата. Ідеться про 
формування системи вербалізованого зорового образу або приналежного їй 
(чи дотичного і лише частково явленого в ній) певного персонажа із 
залученням множинної активності кількох різних зразків різних видів 
мистецтва нетотожних національних парадигм («Сад у Венеції», образ Ліни 
Девелич з екфрастичним залученням зразків традиції латиноамериканського 
співу та французького крюотичного театру). Між тим фігурують і відмінні 
зображення неоднотипних видів мистецтва, але в повторній актуалізації 
спільної для них єдиної парадигми конвенції виду мистецтва, національного 
або історичного типу культури – в різних художніх пунктах суцільного 
характеротворення цих образів (наприклад, у ситуації несинхронної 
різножанрової, наразі корельованої з енкаустикою та скульптурою 
актуалізації мистецтва давньогрецького світу для оформлення певного образу 
«Саду у Венеції»). Суттєва продуктивність і результативність даної практики 
пов’язана з функціональною різноспрямованістю її проявів, очевидною в їхній 
ефективності задля урізноманітнення значеннєвого забарвлення і водночас 
для його наскрізної системної синкретизації.     

Привертають увагу і випадки множинності у форматі іншої кореляції, 
окресленої формально ідентичними описами, координованими з неізоморфними 
референтами або денотатами для формування образу (такою стає ефективність 
нульової тлумачної екфрази мистецтва художньої фотографії та скульптури у 
позначенні характерної риси образу «Саду у Венеції»).  

У полі словесних описів явищ мистецтва спостерігається й жанрове 
розмаїття, продуковане селективністю художніх творів. Із пріоритетом 
змістових принципів змалювання актуалізується потенціал рекламних плакатів 
із парадигми популярної друкованої продукції, кіномистецтва, музики та 
музичного виконавства («Сад у Венеції»), а також живопису (секундарні 
вкраплення в романах «Вечеря у Святої Аполлонії», «Ультрамарин») у форматі 
одиничних нульових екфраз і взаємного корелювання їхніх результатів. На 
відміну від цілком очікуваної дифузності у структурах творів, вони, натомість 
набувають типологічної спільності в гуртуванні окремою доцентровою 
смисловою силою. Для такої супозиції характерна орієнтація на образне 
оформлення релевантних у просторі кожного твору визначальних якостей 
певного образу або нюансів самостійного мотиву. У цій інтегральній моделі 
«класичний» нульовий екфразис, подібно до інших авторських версій описів 
візуальних образів і мистецьких здобутків, так само відзначається суттєвою 
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своєрідністю. Вона простежується в наборі формальних рис, групованих 
варіантами комплектів психологічного, атрибутованого, міметичного, 
прямого, та психологічного, неатрибутованого, неміметичного, непрямого 
типу, а також у його ситуативній схильності до творення суположень 
бінарного нелінійного і трискладового лінійного характеру із двоядерною 

структурою референта  («Сад у Венеції») або чотирискладової зведеної 
конфігурації («Еліша в країні Святих коропів»). Дана скоординованість 
художньої субстанції відзначається виваженням у ній образної альтернативи 
колажу, чий візуальний аналог, за Л. Меренік [Меrenik 2011: 138], привілеює з-
поміж образотворчих здобутків митця. 

У місткому образному матеріалі, відповідному суто інтермедіальній 

парадигмі, позбавленому будь-яких внутрішньовидових та інтердискурсивних 
перетинів і включень, виняткова активність притаманна саме онтологічному 
типу. З огляду на жанровий критерій, вона оприявлена в сербському романі 
переважно виражальністю знакових систем видів мистецтв із несинтетичною та 
синтетичною природою. Принципова продуктивність розвинена 
інтермедіальністю виражальних засобів літератури й нелітературної знакової 
системи, зокрема літератури й синтезу мистецтв, де серед жанрів групи 
синтетичних мистецтв актуалізується архітектурний пейзаж-ведута й оперета. 

Специфічне варіювання в романах сукупності формальних особливостей 
образного світу, відповідного інтермедіальності, з’являється в прецедентах 
збігу системності, осяжності та розповсюдженості, які в аспекті стратегій 
компаративістики видаються переконливими прикметами диференціювання 
поетики інтермедіального роману-метафрески («Вечеря у Святої 
Аполлонії»). Запропоноване поняттєве відгалуження, безумовно, не 
спричиняє змін у жанровій типології постмодерністського роману. Водночас 
із даним ідентифікуванням набуває рафінованішої деталізації і суттєво 
урізноманітнюється фактичне підґрунтя емпіричного виміру його художнього 
еволюціонування в сербському національному літературному процесі.    

Крім того, образні відповідники інтермедіальності, подібно до 
екфразису,  в романній творчості М. Продановича мають потенціал 
різносполучуваної складної комбінаторики у форматі колажної 
модифікації й на її системних смислових рівнях.  

Із появою «Ультрамарину» в сербському романі помежів’я ХХ–ХХІ сторіч 
зміцнився досвід синестезії, де митцем викристалізувався власний кольорово-
емоційний синестетичний фонд із ефективністю в ньому не лише 
моноскладового, а й комбінаторного плану: подвійного – однорідного та 
контрастного – і полікомпонентного сполучення кольорів. Між тим, 
заснована на потенціалі асоціативності образна відповідність синестезії в 
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цьому творчому експромті поряд із «класичним» оприявленням і сама 
виступає еквівалентним мірилом в образному матеріалі, співмірному іншій 
стратегії компаративістики – дефінітивній суті екфразису, в чиєму явленні 
синестетичний образний матеріал набуває потужності в подвійному 
кодуванні формосмислу. 

Відтак, весь ансамбль розмаїття образного матеріалу, відповідного інтермедійній 
стратегії компаративістики, скеровує до вирізнення в романах М. Продановича 
посутнього досвіду організації поетики форми літературного твору.  

Водночас із перспективи окремих поєднань стратегій компаративістики, 
через творчі імпровізації М. Продановича для сербського роману (поряд із 
моноформним підходом) виявилися характерними й особливі образні 
транспозиції дискурсів, якими культивуються специфічні трансформації 
сполучення художнього матеріалу, співмірного такому поєднанню, яким 
вияскравлюються прецеденти побудови двох варіантів структурно й 
семантично складних комбінацій. З метою оптимізації їхнього висвітлення в 
дослідженні запропоноване введення додаткових ідентифікаційних 
типізаційних категорій в усталених класифікаційних кордонах. 

З огляду на критерій формального принципу їхньої оригінальної авторської 
образної реалізації, ідеться про специфічні сходження міжтекстових зв’язків із 
поєднанням двох і більше форм у формально-смислових габаритах складних 
симбіотичних конструкцій лінійного, а також нелінійного типу. В їхній 
ситуативній типології вирізняються дворівневі модифікації симбіотичних 
конструкцій із багатократним членуванням, утворені інтертекстуальним і 
гіпертекстуальним типами міжтекстових зв’язків, трирівневі конфігурації 
несимультанного подвоєння інтертекстуальності та її суміщення з 
метатекстуальним типом міжтекстовості. 

Крім того, в Продановичевих рішеннях потенціалом обох 
компаративістичних стратегій, розвиненим своєрідними проявами взаємного 
інтегрування відповідного їм образного матеріалу, в теоретико-
методологічному аспекті вивершується помітний арсенал інтердискурсивних 
практик, вартих ототожнення з комплементарними сполуками, в чиєму 
дискурсі уможливлюється окреме внутрішнє диференціювання за критерієм 
механізму і компонентності формальної реалізації.  

Відповідно до аналітичної доцільності, його дефінітивне термінологічне 
означення фокусується на типології ключових розрізнювальних ознак, де 
вирізняється локальне співвідношення концептуальних і оперативних 
понятійно-категоріальних орієнтирів, сумісних із аналогами у проявах 
симбіотичних систем. Їх доцільно представити таким порівнянням:  
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симбіотичні системи комплементарні сполуки 
оперування внутрішньосистемними 
одновидовими  (ізоморфними) одиницями 

оперування неізоморфними одиницями 
(різних дискурсивних практик і знакових 
систем) 

передбачення у змісті категорії 
продуктивного формосмислового 
співіснування складників  

передбачення у змісті категорії 
комплексного взаємодоповнюваного 
синкретичного накладання компонентів 

єднання за принципом формосмислового 
зрощення та живлення  

єднання за принципом  компенсаторного 
сполучення і взаємопроникнення  

взаємодія за механізмом 
формосмислового зічленовування, 
значеннєвого транспортування й 
поповнення 

взаємодія за механізмом структурного 
інтегрування, формосмислового злиття 
й значеннєвого кооптування та 
доповнення 

наступне концентрування значень 
адаптація значеннєвого пучка у синтезуванні сукупної семантики 

інтегрування до смислотворення образного матеріалу 
участь у творенні формосмислового цілого 

 
 

В аспекті взаємного сполучення образного матеріалу, визначального для 
симбіотичних систем, відповідних міжтекстовості, актуалізуються 
інтертекстуальний, гіпертекстуальний і метатекстуальний типи, комбіновані 
за кількома принципами: нелінійним (паралельним, кількарівневим) і 
лінійним черговим, а крім того, в образному носії одного типу міжтекстових 
зв’язків зрощенням і відповідних йому статусно-функціональних 
властивостей, і рис, притаманних іншому певному типу з-поміж решти всього 
діапазону міжтекстовості, що помітне у форматі назви твору.  

Емпіричний досвід, відповідний суті симбіотичних конструкцій, 
розгортається в романах М. Продановича не за однією схемою. Помітний 
формосмисловий потенціал проявляється в художніх ситуаціях 
амбівалентності міжтекстових функцій, реалізованої парним 
комбінуванням властивостей інтертекстуального та паратекстуального типів 
міжтекстових зв’язків, здебільшого в образних вимірах цитати або алюзії у 
форматі назви твору. Дана конфігурація у творчості М. Продановича 
динамічно варіюється від залучення полівалентних («Сад у Венеції) та 
полісемантичних («Еліша в країні Святих коропів») корелятів із 
позатекстового історико-літературного простору, до актуалізації 
прототекстів з ширшої сфери – позалітературної дійсності, наснаженої 
культурологічними «текстами», насамперед із мистецтвознавства, 
актуального для практики роману «Вечеря у Святої Аполлонії». Крім того, у 
функціональності міжтекстових зв’язків продукується плідна співучасть 
співмірного їм образного матеріалу в складній сполучуваності із 
відповідниками різних типів міжтекстовості. Водночас увиразнене 
комбінування інтертекстуальності та паратекстуальності, орієнтованих до 
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прототекстів із розширеним спектром значень, реалізується в романному 
досвіді М. Продановича й іншими формами – цитуванням та алюзією у 
форматі епіграфа, побудованого з бінарним структуруванням і в ньому – з 
окремим потрійним компонуванням міжтекстовості у комплексі цілого 
(«Ультрамарин»). Між тим, даний досвід урізноманітнюється й двоскладовим 
симбіотичним комплексом із актуалізацією на паратекстуальній платформі 
алюзійної інтертекстуальності та автоінтертекстуальності («Червона хустка з 
чистого шовку»). Окреслена симбіотична модель реалізується і кількома 
іншими типами з репертуару міжтекстових зв’язків єднанням 
метатекстуальності та інтертекстуальності в образному матеріалі, 
розбудованому полемічністю з інтегруванням до неї прихованого 
інтертекстуального «діалогу», які, у свою чергу, демонструють особливу 
образну емпірику – своєю очевидною схильністю до наступного анаграмного 
поєднання («Сад у Венеції»), що, відтак, притаманне сербському роману на 
межі століть і вочевидь збагачує досвід програмних для нього ідеологій 
постмодернізму та post-постмодернізму. 
Комплементарність (із позиції стратегій компаративістики) набуває 

очевидної показовості передусім у матеріалі вагомого для кожного 
літературного твору образного комплексу обкладинки та ілюстрацій, де у 
форматі рамкового компонента з паратекстуальною природою простежується 
активність виключно трансформаційної інтермедіальності. 

Формальна ефективність даних сполук набуває особливої виразності у 
варіюванні домінантної для них парцеляції, типової для post-
постмодерністської образної «мови». В емпіриці комплементарного варіанта 
інтермедійної та міжтекстової стратегій компаративістики стає очевидним, що 
актуальна для творчого методу Продановича-письменника категорія мозаїки 
значуща не лише у функції ситуативної матричної моделі, а й у статусі 
системного конструктивного організаційного формосмислового начала 
розбудови образного змісту романів. І саме з перспективи взаємодії стратегій 
компаративістики в дискурсі сербського роману вдається вирізнити досвід 
комплементарної символізації багатовимірності твору, коли роман 
виявляється «метаоперетою» за критерієм ідейного наповнення і «мозаїкою» 
– за архітектонікою художньої субстанції («Еліша в країні Святих коропів»). 
Водночас спостерігається і прецедент консолідації за мозаїчним принципом 
не лише рельєфу формальної будови роману або складників структури 
загалом, а й пов’язаних із ними образних відповідників різних стратегій 
компаративістики, збагачених своєрідною взаємною координацією та 
субординацією: наскрізне визначальне інтермедіальне відтворення жанрових 
рис оперети компенсується виражальними засобами міжтекстових зв’язків та 
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екфразису, спрямованими на відтворення різних атрибутів постановки, себто 
вони набувають функції і статусу одиниць інтермедіальної виражальності, 
виявляються ситуативними складовими знакової системи образної «мови» 
інтермедіальності. А отже, зазнають подвійного формосмислового кодування, 
в якому слід визнати потужність у багатовимірній, детальній і осяжній 
передачі задуманого автором образного світу. Відтак, стає безперечним досвід 
збагачення сербської романістики порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч оригінальною 
художньою практикою, в якій з’являється роман-метаоперета. 

Водночас на рівні втілення фактів уявлюваного буття окрема плідність 
комплементарної взаємодії кількох різних стратегій компаративістики 
спостерігається і в увиразненні такої складної багатовимірної формально-
змістової категорії як хронотоп. Ідеться про сполучення та взаємопроникнення 
автоінтертекстуальності та екфразису у формуванні хронотопу далекої 
держави Зухтенії, а також інтертекстуальності й екфразису – в розбудові 
хронотопу Кравонії, субординованого оприявленню постколоніального світу 
роману «Еліша в країні Святих коропів». Зрештою, у самоцитуванні, 
увиразненому в форматі автоінтертекстуальності та комплементарних сполук, 
чітко окреслюється універсум митцевої автопоетики, якою у сербському 
романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч виважується досвід розбудови в 
макросистемі дискурсу розмаїтого, єдиного, цілісного художнього світу. 

Урізноманітнення досвіду інтермедійності уможливлюється і каталізується 
даною комплементарністю у варіюванні, зокрема комбінуванні екфраз у кордонах 
окремого зведеного комплексу, наразі – бінарного, рівнозначного системній 
дублетності в стабільній повторюваності самостійних образних одиниць, 
відповідних різним стратегіям компаративістики. Рушійна осяжність та 
концептуальність смислового наснаження цих предметних образних одиниць, у 
поєднанні з плідністю даного варіанта в досягненні контрастивності, скеровує 
його до рівня принципу структуротворення. Водночас даний досвід посилюється 
й урізноманітненням комбінування екфраз за схемою «один в іншому» 
актуалізацією в цій схемі і простих, і, окремо, зведених описів («Еліша в країні 
Святих коропів»), які за формальною типологією розподіляються за появою в 
повних описах як нульових компонентів, так і згорнутих. Між тим розмаїття 
реалізується у складносполучуваних конструкціях із програмним ізоморфізмом 
різножанрових, зокрема портретного та архітектурного, екфразисів. Збагаченню 
форм сприяє комбінована монологічно-діалогічна подача, сприятлива для 
досягнення в зображенні ефекту поліхромії. Посутнє збагачення арсеналу проявів 
інтермедійності у комплементарних сполуках потрібно визнати в актуальності 
типологічного аналога екфразису – в гіпотипозисі, в якому досягається й окрема 
оригінальність, увиразнена в тричленності його композиції. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 646 

Таким чином, аспект нетрадиційних сполучень, підвладних стратегіям 
компаративістики, робить очевидним урізноманітнення митцем 
художнього світу сербського роману.  
Імагологія як окремий напрям порівняльного літературознавства з-поміж 

критеріїв висвітлення образного дискурсу сербського роману не поступається 
розмаїттям образній актуалізації міжтекстової та інтермедійної стратегій 
компаративістики. Між тим у досвіді М. Продановича яскрава імагологічно 
виважена образність помітно підпорядковується інтердискурсивним образним 
тактикам і в цій позиції насичується потужним змістовим потенціалом, із 
якого розвивається посутня смислотворча емпірика. Образний світ романів 
М. Продановича, співмірний імагологічній стратегії компаративістики, з 
актуалізацією із її дефінітивного спектра суто етнічного критерію осмислення 
іміджів, суттєво забарвлює досвід сербського роману на межі тисячоліть 
моноплановим різноаспектним втіленням образу українця, а також 
обігруванням етнічних конструктів, чиїми комплексами уособлюються 
представники британської та російської спільнот, вияскравлених у динаміці 
консолідації визначальних рис, плідних для увиразнення жвавої природності 
їхніх змістів і закономірності смислів.  

У підсумку даної художньої концепції магістральна, ключова актуалізація 
потенціалу імагології в романах «Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих 
коропів», «Аркадія» засвідчує прецедент своєрідного моделювання, де 
уможливлюється відхід від традиції прочитання «іміджу» тяжінням до 
уникнення в ньому стійкості уявлення із залученням, натомість, логіки його 
ситуативного розуміння. 

У сербському романі сформувався й образний досвід, чиє осмислення, 
поряд із варіюванням комбінаторики компаративістичних стратегій, потребує і 
їхньої суцільної субординації, взаємної супідрядності, скерованої параметрами 
синкретичної цілісності форми і смислу творів. У такому випадку в проекції на 
загальний зміст роману, приміром, імагологічний ефект координується з 
прагненням реалізації різних нелітературних знакових систем. Відтак 
імагологія набуває організаційної ролі по відношенню до міжтекстовості 
(«Аркадія»), або ж поступається на користь вивершення образних інстанцій, 
відповідних гіпертекстуальності («Сад у Венеції»), та інтермедіальності, чи 
навіть різним формам однієї стратегії – урбаністичної та архітектурної – у 
берегах одного екфразису  (М. Проданович «Еліша в країні Святих коропів»). 
За даним принципом виважується підпорядкування, в яке входить екфразис 
визначних творів італійського фрескопису й живопису, стосовно образного 
матеріалу, співмірного інтермедіальності («Вечеря у Святої Аполлонії») або 
синестезії («Ультрамарин») у розбудові цілісної структури творів.    
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Художні здобутки, до яких виявляються застосовними стратегії 
компаративістики, підтримують і розвивають загальну образну 
поліваріантність сербського роману кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя, 
рівноцінну поліжанровості сербської прози, сформованій з часів 
постмодернізму, виокремленій А. Татаренко [Татаренко 2010: 78] у зв’язку 
з типізацією постмодернізму в сербському літературному дискурсі. 
Водночас емпіричний план даної поліжанровості питомо збагачується 
творчим вибором М. Продановича, яким привноситься притаманне цим 
рішенням літературне варіювання образного еклектизму, рівнозначного 

стратегіям компаративістики. 
Образний дискурс романів М. Продановича урізноманітнюється й 

багатократним кодуванням виражальності видів мистецтва літературними 
прийомами, рівноцінними компаративістичним стратегіям. Живопис у 
текстах митця зустрічається в трьох форматах – екфразису («Еліша в країні 
Святих коропів»), інтермедіальності («Вечеря у Святої Аполлонії»), синестезії 
(«Ультрамарин»), в паратекстуальній інтермедіальності (обкладинки романів 
«Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих коропів», «Червона хустка з чистого 
шовку»). У даній емпіриці вивершується й образне оприявлення синтетичних 
видовищних мистецтв: концерту в екфразі «Саду у Венеції» та оперети в 
інтермедіальних вимірах «Еліші в країні Святих коропів», двічі набуває 
знаковості пейзаж міста – з інтермедіальної («Сад у Венеції») і з екфрастичної 
перспективи («Еліша в країні Святих коропів»). Водночас помітне й 
неодноразове кодування колористичного та нумерологічного образного 
матеріалу. У даному кодуванні рясніє звернення до червоного кольору 
(екфразис «Саду у Венеції» та синестезія «Ультрамарину»), а також до 
значущих повторів числа «два» (інтертекстуальність «Саду у Венеції» і 
комплементарна система «Еліші в країні Святих коропів»). 

Зовнішнім комплексним поєднанням і внутрішньою синтетичною 
природою актуалізованих видів мистецтв скеровується й дефінітивне 
увиразнення в образних прецедентах ознак трансмедіальності, себто 
оприявлення в романах творами кількох видів мистецтв або кількома 
тактиками самих романів спільного образу, теми або мотиву. І за кожної 
обставини образний матеріал не втрачає смислової взаємодії. У спектрі таких 
рішень вирізняються мотив жорстокості в арт-екфразисі «Саду у Венеції» 
та комплементарності в «Еліші в країні Святих коропів», образ лабіринту в 
гіпертекстуальності та інтермедіальності роману «Сад у Венеції». І 
своєрідним видається наскрізне оприявлення феномена мистецтва: 
поетикою, розбудованою з урахуванням художньої діяльності, 
оприявнюється посутній і почасти прецедентний аспект, визначений самим 
автором у смислових координатах «митця в ролі реципієнта мистецтва» 
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[Продановић 2011: 3]. Таким чином вияскравлюються цілком своєрідні грані 
здобутків літературної творчості, де виражальними засобами мистецтва 
створюється його рафінований образ, рівноцінний втіленню і об’єкта, і 
знаряддя пізнання, зокрема буття та його цінностей. 

Варіюванням формальних конфігурацій кожного образного явища, 
відповідного міжтекстовості та інтермедійності, укладається цілий арсенал 
художніх можливостей для формування локальних значень і їхніх комбінацій, 
себто трансформацій у генеруванні цілісного й завершеного семантичного 
наповнення всього розмаїття образної субстанції створених М. Продановичем 
художніх світів. У даному аспекті наведені тактики набувають ваги засобів 
смислового декодування і дозволяють виокремити в кожному з митцевих 
романів розбудову образним матеріалом, відповідним компаративістичним 
стратегіям, багатовимірного смислового простору.  

Увиразненому в проекції компаративістичних стратегій, систематизованому 
й підсумованому смисловому результату образної матерії творів 
М. Продановича виявляються притаманними очевидні акцентування 
усталених у культурній скарбниці людства інтелектуальних надбань, супутні 
для екстрагування з них значеннєвих констант, які набувають 
концептуального характеру і включаються до системотворчих компонентів 
романів. За цим критерієм, типологія в аспекті міжтекстових зв’язків дозволяє 
виокремити етичну (аксіологічну) та екзистенційну інтертекстуальність, де 
смисловий діапазон синхронізується, власне, з прототекстовими сферами 
музикознавства, кінознавства, театрознавства тощо, а також із дискурсами 
різних видів мистецтва, історії, науки, зокрема філософії і теології. 

Із-поміж художніх резервів розукрупнення й деталізування, власне, 
формування смислового наповнення міжтекстово, інтермедійно та 
інтердискурсивно орієнтованого матеріалу в романах М. Продановича 
актуалізується передусім зовнішній механізм включень. У творчому досвіді 
митця на матеріалі, виокремленому із інтердискурсивних позицій, зокрема 
комплементарних інтермедійно-міжтекстових єднань, у сербському романі 
помежів’я ХХ–ХХІ сторіч засвідчується значеннєва потужність образних 
втілень привілейованих для поетики постмодернізму аплікування, ризом, 
лейтмотивізації у розширеному функціональному діапазоні – не лише 
ситуативної актуальності, а й конструктивних, матричних напрямів 
смислотворення. Принципову роль відіграє і залучений у різних контекстах і 
ситуаціях прийом редуплікації структуротворчих ресурсів, здебільшого 
образів та мотивів, підпорядкований вияскравленню їхнього змісту. Такими 
виявляються мотиви неприйняття жорстокості в долі митця й 
ствердження невідворотної розплати за втрату людяності, озвучений 
змістами «Саду у Венеції» та «Еліші в країні Святих коропів», мотив 
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деструктивності почуття страху, розвинений у творі М. Продановича «Сад 
у Венеції», прагнення людяності, втілене романами «Вечеря у Святої 
Аполлонії», «Червона хустка з чистого шовку», «Ультрамарин», «Аркадія».  

Оригінальний досвід суттєво урізноманітнюється й системним 
повторенням бінарної дихотомії, фіксованої стратегією міжтекстових зв’язків 
на рівні хронотопів і підтриманої художнім ресурсом екфразису, що 
унаочнюється в романі «Еліша в країні Святих коропів» на прикладі 
протиставного зображення двох країн третього світу і їхніх столиць, де 
образне рішення посилюється прецедентом нарощування його функції з 
перетворенням на організаційний принцип співвідношення та взаємодії 
явлених країн і їхніх образних сигнатур та атрибутів. Суттєвої ваги набуває 
ефективність комплементарності, мотиваційна для втілення редуплікації і на 
ідейному, і на статусно-понятійному рівні романів. Її безперечним здобутком 
стає збагачення творчого досвіду М. Продановича творенням топосу 
самотності людини в суспільстві з травмованою духовністю («Еліша в країні 
Святих коропів»), топосу творчості («Ультрамарин») і, крім того, 
активністю різних видів міжтекстових зв’язків в озвучанні складного 
багатотонального мотиву збереження гуманності суспільства. 

У цьому аспекті актуальності інтермедійної стратегії компаративістики  
оприявився (не в останню чергу із творчістю М. Продановича) приклад 
урізноманітнення й поглиблення в сербському романі помежів’я ХХ–ХХІ 
сторіч смислотворчої наснаги колористичних образів, співмірних із 
екфразисом, інтермедіальністю й синестезією, увиразнилася 
поліфункціональність та полівалентність цих образів у параметрах екфразису 
й синестезії, пов’язана наразі не лише з неодноразовим кодуванням. У даних 
художніх вимірах концентрується цілий спектр колористичної семантики, 
системний для творчих переконань митця, постульований у його 
образотворчому арсеналі, а подекуди й прокоментований ним особисто. 
Даний спектр, між тим, істотно поповнився з виявленням (поряд із заданими 
авторською позицією) окремих акцентів, ситуативно актуальних для 
образності романів, себто варіантів, «зрощених на ґрунті» іманентної 
семантики творів митця. Таким потенціалом вкотре проголошується істотна 
смислова вага колористики в сербському постмодерністському романі, 
розвинена з творчою концепцією М. Продановича, здатна модернізувати 
національну літературну скарбницю. 

Семантичні структури Продановичевих романів, утворені прирощенням 
інтертекстуально увиразнених смислових полів, посилили в сербському 
романному досвіді приклади як симетричні, так і асиметричні (децентровані), 
а також анаграмні, що в результаті має семантично посилювальний ефект. 
Актуалізовані ними домінанти демонструють варіативність, яка 
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систематизується у функціональній і морфологічній типології. У 
функціональному аспекті актуальними виявилися фонові (контекстуальні), 
фокусні, предметні, магістральні (тотожні наскрізним ідеям романів).  

З точки зору іманентної організації смислотворення здійснюється у 
складних трансформаціях смислового простору, зокрема в притаманних 
романам М. Продановича і вияскравлених із компаративістичними 
стратегіями: суміщеннях («Вечеря у Святої Аполлонії»), трансгресіях 
(«Ультрамарин»), стратифікаціях («Сад у Венеції»), конвергенціях («Еліша в 
країні Святих коропів»). Плідності у зв’язку з цим набувають прийоми 
подвійної актуалізації маркерів – у перегуку з різними типами 
компаративістичних стратегій, зокрема в міжтекстовому та інтермедійному 
полях, що характерно для поетики звернення до представників царини 
мистецтва (Леже, Мельєса тощо). 

Крім того, в досвіді симбіотичних систем формується й така 
багатоманітність співмірного міжтекстовості образного матеріалу, де 
оприявнюється приклад смислової диверсифікації, коли спільний результат 
продукується різними способами, насамперед функціонуванням 
передбачуваних значень і додатковою семантизацією аспектів активності 
складників комплексу (що засвідчує назва роману «Сад у Венеції»). 

Водночас слід наголосити й на синтезі міжтекстових функцій кожної з 
диференційованих у практиці сербського роману своєрідних симбіотичних 
систем, що завершується в масштабах твору генеруванням остаточної 
семантичної субстанції, подекуди розбудованої смисловими модуляціями, між 
тим, переважно лінійного характеру, зі смисловою полівалентністю («Сад у 
Венеції», «Еліша в країні Святих коропів»), достеменною для ствердження в 
сербському постмодерністському романі семантичної багатовекторності самої 
міжтекстової образності й багатоплановості її змістовного сукупного результату.  

З огляду на організацію, різні інтермедійні типи та форми засвідчують 
принципову схильність до масштабних узагальнень зі складною 
внутрішньою кореляцією смислів у конструюванні цілісних образів (Сад у 
Венеції»). І художній емпіричний досвід сербського роману на межі 
тисячоліть мотивує увиразнення у принципі синкретизування смислової 
архітектоніки творів суттєвих моделей. У романі «Сад у Венеції» 
виокремлюється прецедент актуалізації автономних міжтекстового та 
інтермедійного планів із відмежуванням смислових полів і чіткою взаємною 
кореляцією, які остаточно результують у їхній сумі, що, зрештою, формує 
спільну основу змісту твору. Натомість, досвід роману М. Продановича 
«Еліша в країні Святих коропів» демонструє синкретизацію таких полів, чия 
остаточна розбудова не набуває поетапного оформлення й повністю 
завершується не в комплексі, а лише в єдності.    
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Принципова самобутність оприявнюється з дієвістю компаративістичних 
стратегій у прийомах творчого відображення компонентів концепції 
постмодернізму. У романах М. Продановича цей масштабний смисловий 
ефект здійснює поетика анаграми, розбудована в масштабах цілого твору 
(«Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих коропів»). 

Кожен образний відповідник компаративістичних стратегій відтіняє 
відсутність у системі образів романів цілковитого позитивного ідеалу або 
типажу. Будь-який персонаж перебуває в моральному пошуку. У ньому – 
екзистенційний акцент перемоги над страхом і гуманістична позначеність 
онтологічного дискурсу сербського постмодерністського роману, тотожні 
акцентам сербської національно-ментальної картини світу. Прецедент 
остаточної втрати персонажами ясності усвідомлення моральних цінностей 
потрапляє до закономірності озвучання цього пошуку мотивом реквієму по 
душах, скалічених жорстокістю й насильством.  

Напрям осягнення підсумку даного значеннєвого розмаїття увиразнюється 
в роздумах митця, де він визнає: «Я належу до покоління, що доповнило набір 
традиційних тем. Попередня генерація віддавала перевагу натуралістичним 
сюжетам із суспільних маргінесів, а ми ввели інші» [Плавання… 2013]. 
Осяжність цих тематичних обріїв визначається за критерієм, власне, 
смислового наповнення, де маркованими активними компонентами змісту 
романів – відповідними таким стратегіям компаративістики, як міжтекстові 
зв’язки та синтез мистецтв, зокрема складні міжтекстові та міжродові 
конструкції, – а також різноманітними апелюваннями до прототекстів Біблії, 
Євангелія, історії християнства і феномена віри утворюється як загальне 
гносеологічне, так і метафізичне та діалектичне висвітлення кризи 
духовності, осмисленої в діапазоні полярності прагнення відновити систему 
аксіологічних орієнтирів і байдужої згоди на її нівелювання. У фокусі 
основоположної для М. Продановича так званої уявної шкали духовності 
принциповим виявляється відповідний стратегіям компаративістики 
функціональний художній план, де, позначена згадками про пророка Ісаію, 
Святий Плат, реалії візантійської культури, окреслюється смислова 
конфігурація з ключовими постулатами, якими, у порядку теологічної 
ієрархії, актуалізуються, відповідно, сфери:  
біблійної і євангельської парадигми із семантичним потенціалом                              – творення, 
візантійської культури               – оформлення, 
християнізації                  – поширення, 
новітніх суспільних потрясінь                                  – збереження  

                     цінності віри, християнських текстів і постульованих ними 
етичних норм та аксіологічних орієнтирів. 

Вони ж ситуативно посилюються системною лейтмотивізацією ствердження 
добра і гуманності у світі. 
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На різних етапах смислотворення, в тому числі й на завершальному, 
спостерігається систематизація домінант, за єдиним для них – анаграмним 

принципом. За його визначенням, у масштабі загальної змістової композиції 
Продановичевих творів з’являється змога трансформувати, змінити задану 
сюжетною хронологією та фабульною ієрархією черговість цих домінант, 
відповідно до наголошеного наразі примату етичного начала, 
перепозиціонувати їх за критерієм етичної біполярності й впорядкувати у 
відповідній кінцевій послідовності:  

боягузтво, зрадливість, оманливість – патріотизм, сумлінність, співчутливість. 
Невипадково й синестетичний колір у М. Продановича також з’являється 

там, де слід виміряти людяність. Цій його потужності субординована окрема 
модальна полісемія, де колір стає синестетичним альтернантом низки модусів 
звернення до життя: від прецедентного втілення його самого – до осягнення 
життєвої духовної суті з невідступним ствердженням у ньому примату 
гуманності. І таким чином у смислотворенні оприявнюється прецедент 
принципу взаємодії етичного та естетичного, заснованого на асоціативному 
вираженні духовного засобами прекрасного. 

І в комплексі образність самого осягнення сакрального, за розбудованим 
інтермедіальністю смисловим спрямуванням, прочитується в сенсі інструменту 
екзистенції, в обріях її класичної виваженості як модусу пізнання.  

Із такої позиції людське життя в його оприявлених Продановичевими 
романами життєписному та автобіографічному аспектах, зображене не 
пересічним і буденним – воно опиняється у фокусі історії і, відтак, у координатах 
її закономірності та відповідальності, з безсумнівною потребою відтворення 
ціннісних орієнтирів. Дана смислова константа в підсумку виявляється 
рівнозначною виокремленим у романах ескізам екзистенційної лінії, де набувають 
вирішальної ваги типові екзистенціали (себто любов, вірність, турбота, страх, 
рішучість). Водночас у їхній парадигмі з творчістю М. Продановича в сербському 
романі помежів’я ХХ–ХХІ сторіч осмислюються сакральність і мистецтво. 

Відтак, у художній субстанції романів оприявнюється загальна системна 
тенденція компонування образного матеріалу, співмірного стратегіям 
компаративістики, у трирівневій комбінації оперативної, концептуальної та 
символічної – «іконічної» – площин творів. У них проявляє себе система 
інтертекстуально, інтермедіально, екфрастично й синестетично зрушених 
образних маркерів, що відображають віхи, за чиїми позатекстовими 
корелятами уможливлюється відтворення в дискурсі творів хронології 
становлення етичних постулатів і, у взаємозворотному механізмі, – 
окреслення в текстах романів ізоморфної їй семантичної лінії пріоритетного 
позиціонування усталених етичних орієнтирів. Відповідно, системою 
інтерпретант у смислових результатах міжтекстових зв’язків та референтів і 
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денотатів – у інтермедійності вичленовується стійка базисна схема, 
своєрідний код прочитання змісту поширеного в сербському романі топосу. 
Його статусу вочевидь сягає категорія мистецтва, де слід диференціювати 
примат мистецтва подолання трагічної жорстокості та збереження 
етичних законів буття. На озвучанні даного мотиву зосереджена семантична 
поліфонія кожного визначального образного рішення.  

Із даним спрямуванням резонує й досвід імагології, з чиєї позиції 
осмислення образного матеріалу підпорядковується не типологічній 
рельєфності етнічного силуету, а натомість підсумковому етичному 
виваженню профілю, вирізненому в національному матеріалі, з гармонізацією 
етично негативних та нейтральних етноіміджів їхнім примиренням під знаком 
спільного прагнення сенсу та істин буття, й, відтак, засади висвітлення 
переспрямовуються від естетики до гносеології, в ньому посилюється 
етичний пріоритет, а зрештою – розширюються кордони смислової 
рекультивації даної моделі, зокрема й відповідно до змін загального для неї 
конотаційного контексту. 

В увиразненій одностайності твори демонструють програмний ізоморфізм 
стосовно сприйняття ситуацій життя як моментів істини гуманістичного 
синтезу людяності й добра в їхньому статусі етнокультурних універсалій, 
незмінних атрибутів пізнаного світу й константних орієнтирів у його 
нескінченному пізнанні. І в літературній творчості, як і в образотворчому 
мистецтві, М. Проданович свідомо зважується на болісний художній досвід – 
іконографії «мистецтва катастроф» і «теорії кінця» [Мerenik 2011: 43], аби 
нею відобразити цінність гуманістичного блага. Увиразнений комплекс 
очевидно корелює з імагологією, скерованою у смислотворенні увагою до 
моральної самоідентифікації особистості, що прагне усвідомити зміст 
гуманістичної мети свого буття.  

Формальні та смислові домінанти проаналізованих творів узгоджуються з 
типізаційними рисами різних хронологічних етапів сербського роману 
(відповідно до його усталеної внутрішньої періодизації) в часовому діапазоні 
від кінця ХХ до відліку ХХІ сторіччя (приміром, прояви компаративістичних 
стратегій, притаманні роману «Вечеря у Святої Аполлонії», розглядають в 
апогеї доби так званого «високого» постмодернізму тощо). Важливо, що 
розвиток творчої концепції М. Продановича відбувався як у справжньої 
«дитини» того часу, в якому він здійснився як митець [Ćirić]. 
Постмодерністська орієнтованість мала для письменника не спорадичний 
характер, а набула сутнісних, тенденційних ознак. В емпіричному плані 
дослідження для творчості митця засвідчилась актуальність типових 
загальновизнаних формальних констант концепції постмодернізму – 
ризомності, фрактальності, які, зі своєрідністю та оригінальністю 
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індивідуального творчого авторського світогляду, реалізувалися в 
перспективах основних компаративістичних стратегій, збагативши розмаїтий 
план своєрідності сербського романного дискурсу. Із часом обриси митцевої 
постмодерністської поетики еволюціонували в символічні образні моделі, 
поєднані чітким принципом, у складні різномасштабні інтегральні 
конструкції. У міркуваннях про власні творчі стратегії М. Проданович визнає: 
«метод <…> приходить як констатація апостеріорі. Я вважаю себе абсолютно 
вільним – можу зробити і щось традиційне, і якийсь колаж <…> тому з 
визначенням пост-пост погоджуюся» [Плавання… 2013]. І на цих етапах 
стратегії компаративістики дали змогу вирізнити в митцевому образному 
досвіді обриси остаточних смислових конфігурацій і семантичних моделей, 
посилених «привілейованими» категоріями постмодернізму («симулякру», 
«лабіринту» тощо) з гармонійним переходом до суттєвих дефінітивних 
позицій post-постмодернізму, які водночас зазнають очевидного оновлення з 
уведенням до їхнього ареалу компонентів парадигми етики, стабільної для 
Продановичевих творів. Зазначені смислові контрапункти в усіх 
письменникових рішеннях, оприявлених в обріях сербського роману, 
виступають смисловими етапами онтогенезу ідеї примату етичного напряму, 
позначають привілейованість аксіологічного орієнтира в художній реальності 
творів. Дане узагальнення дозволяє вирізнити в кожному з романів образні 
аналоги введеної М. Продановичем до понятійно-категоріального діапазону 
свого творчого кредо «уявної шкали духовності» [Розмова… 2008: 75], 
увиразнити уявлення про неї в сенсі своєрідної смислової матриці, 
релевантної для митцевої літературної поетики загалом. І кожним із її 
зазначених акцентів увиразнюється не лише індивідуальна творча суб’єктивна 
аксіологічна сфера, а й загальний гносеологічний план мистецького дискурсу. 

Таким чином, в узагальненій перспективі реалізована в дослідженні 
аналітична потужність основних компаративістичних стратегій 
(інтертекстуальності, інтермедіальності та імагології) оприявила в знакових 
сербських романах помітне емпіричне розмаїття, показове для динамічності 
творчих концепцій, спроможних розвинутися до епохальних масштабів. У 
сукупності потенцій та орієнтирів, закладених або лише означених 
свогочасними творчими здобутками видатних національних літературних 
діячів ХХ сторіччя Б. Станковича, І. Андрича, М. Селімовича, Д. Кіша, 
Д. Албахарі, М. Павича, Г. Петровича й багатьох інших), доробок 
М. Продановича урізноманітнив діапазон поетики у сербському романі кінця 
ХХ – початку ХХІ сторіччя. Употужнені творчим досвідом попередників, 
імпровізації М. Продановича з відповідним компаративістиці художнім 
матеріалом в моделях будови образів не лише заявили про себе як 
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(спонтанний або свідомий) образний засіб, а й виявилися ефективним 
інструментом плідного системного смислотворення, чутливого до тенденцій в 
онтологічній, когнітивній площині екзистенційної сфери людського буття. І 
цим смисловим ефектом у сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч 
розвинувся його етичний, естетичний, гносеологічний, аксіологічний 
характер, співвідносний із основними напрямами філософської думки.  

У даному контексті стає зрозумілою вага (оприявленої різними 
компаративістичними стратегіями) доцентрованості романної творчості 
яскравого учасника сербського літературного процесу М. Продановича. 
Таким епіцентром виявляється значущий перегук митцевої поетики з – 
визначальним для розвиненого православ’ям світорозуміння та укоріненим у 
візантійській ментальній традиції – прагненням подолати простір і час 
беззастережним тяжінням до смислових обріїв позачасовості, неперебутності 
[Ребић 2004: 25]. У цій сумі Продановичеві твори, суголосно здобуткам його 
сучасників, засвідчують глибинність своєрідної національної літературної 
практики пізнання світу через звернення до сутнісних життєвих явищ, де 
різнобічно осмислюється в координатах синхронії та діахронії феномен 
суспільної рецепції вічних цінностей буття. Такою спрямованістю 
зміцнюється сутнісний зв’язок не лише з «високим» постмодернізмом і post-
постмодернізмом, а й із концепцією постгуманізму в тих її дефінітивних 
координатах, очевидних зокрема для Н. Любарець [Любарець 2013: 216–219], 
М. Тимчишин [Тимчишин 2013: 485–486], Ф. Фукуями [Fukuyama 2003], 
І. Хассана [Хассан 2004], де не спростовується прагнення гармонізувати в 
нагальному переосмисленні гетерогенність системи технократичного світу й 
намагання зберегти ідентичність та актуальність поняття людяності, а, 
натомість, девальвується вага ліберального гуманізму з його лояльністю до 
структур колоніалізму. Ідеться про ті координати, де визначається сутність 
оновленого гуманізму, плідного для плекання нездоланності спільних 
цінностей людства, що унаочнилося Ф. Балденспергером і в 70-х роках ХХ 
сторіччя було підтримане Г. Ерором на позиції найважливішого завдання 
компаративістики [Eror 2007: 19] і чию актуальність, відтак, слід визнати 
безперечною в сербському романі на межі тисячоліть. 

А отже, міжтекстові зв’язки, інтермедійність та імагологія засвідчили 
власну доктринальну роль в сербському романі й своїми прецедентними 
результатами в даній художній практиці проілюстрували продуктивність і 
плідність у статусі методологічних знарядь компаративістики, передусім у 
розкритті формосмислової багатоплановості складників структури 
літературного твору «великої» епічної форми. У даному аспекті 
акумульований звершеннями знакових представників сербського роману ХХ 
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сторіччя й притаманний творчим здобуткам М. Продановича інструментарій 
літературної поетики засвідчив очевидну закономірність втілення в історико-
літературному дискурсі тріади постмодерністської, post-постмодерністської 
та постгуманістичної ідеології. І в її форматі в усіх притаманних романам 
полісемантичних і багаторівневих конструкціях озвучується проблема 
втрачених цінностей буття й інтелектуального шляху її подолання як 
універсальний код розкриття сенсу в ситуативно-індивідуальному та 
глобальному, метафізичному розумінні цього слова. У комплексі ж вивершені 
у Продановичевих романах прагнення глобалізаційної осяжності й повернення 
до традиційних цінностей виводяться у співмірність із концепцією 

метамодернізму, перспективною для чіткішого та глибшого контекстуального 
виваження літератури ХХІ сторіччя, і ці прогресивні й далекосяжні орієнтири 
привносяться до сербського літературного дискурсу нового міленіуму. 
Підтвердженою прикладом творчості М. Продановича дієвістю всього 
репертуару стратегій компаративістики в розмаїтті сербського роману на межі 
тисячоліть оприявнюється художня багатомовність, оригінальна образна 
поліглосія, яка потужністю кожної зі своїх виражальних можливостей збагачує 
цей дискурс якнайточнішим вираженням оригінального погляду на напрями 
осмислення універсальних філософських питань буття, метафізичної основи 
цивілізації, засвідчує готовність ширше охопити її сакраментальний зміст і 
досягти сутнісних глибин у прикладах його осмислення для урізноманітнення 
невичерпного інтелектуального досвіду людства. 

 
. 



* ДОДАТКИ * 

 

 657 

ДОДАТКИ 
 

 
1. Андреа дель Кастаньйо «Тайна Вечеря» (до пункту 5.3.3.) 

 

 
2. Фра Анджеліко «Осміяння Христа» (до пункту 6.2.1.) 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 658 

 
 

3. Артемізія Джентілескі 
«Юдифь обезголовлює Олоферна» 
Репродукція на обкладинці видання 

роману М. Продановича «Сад у Венеції» (до пункту 6.2.1.) 
 

. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 659 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
 
 

1. 500 шедевров [текст] / под ред. Н. Борисовской. – М.: «СЛОВО/SLOVO», 2006. – 512 с. 
2. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза [текст] / Віра Агеєва. – К.: Інститут 
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 1994. – 159 с. 
3. Айдачич Д. Жорстокий театр для жорстокої дійсності (про насильство в романі 
«Еліша в країні Святих коропів» Мілети Продановича) [текст] / Деян Айдачич // Айдачич 
Д. Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2010. – С. 296–300. 
4. Айдачич Д. Комікс у прозі сербського постмодернізму [текст] / Деян Айдачич // 
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда 
Булаховського. – 2014. – Вип. 24. – С. 234–239. 
5. Айдачич Д. Про роман М. Продановича «Ультрамарин» – спогади, роздуми й 
почуття [електронний ресурс] / Деян Айдачич. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14990. 
6. Ајдачић Д. Мадоне италијанске ренесансе у делима Милоша Црњанског и Милете 
Продановића [текст] / Деян Ајдачић // Ајдачић Д. Србистички мозаик: Књижевност. – 1 
изд. ‒ Београд: Алма, 2017 (Младеновац: Пресинг). – С. 98–108. 
7. Аксенова И.Н. Цветовой символизм [электронный ресурс] / И.Н. Аксенова. – 
Режим доступа: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Philologia/1_137953.doc.htm. 
8. Алгебра музыкознания и гармония литературного текста [электронный ресурс] // 
НЛО. – 2010. – № 101. – Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1717/1737/. 
9. Алексеенко В.В. Новейшая энциклопедия символов и знаков [текст] / В.В. Алексеенко, 
И.С. Горецкая, Э.В. Коган, А.С. Колесникова, М.О. Рахно. – Ростов-на-Дону: Издательский дом 
«Владис». – М.: Издательский дом «РИПОЛ Классик», 2008. – 544 с. 
10. Альберти Л.-Б. Три книги о живописи [текст] / Л.-Б. Альберти // Десять книг о 
зодчестве: в двух томах. – Т. 2: Материалы и комментарии; пер. с итал. 
А.Г. Габричевского – М.: Академия архитектуры, 1937. – С. 25–63. 
11. Американське товариство синестезії: матеріали [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nevis.stir.ac.uk/~ldg/ISA. 
12. Андреев Л.Г. Сюрреализм: История. Теория. Практика [электронный ресурс] / 
Л.Г. Андреев. – М.: Гелеос, 2004. – 352 с. – Режим доступа: 
http://books.google.com.ua/books?id=GPBUDl7SUyoC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%D0%
BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%
8C%D1%82%D0%B5%D1%80&source=bl&ots=o94QnujlWA&sig=V3PIZt_ZtgxLbV9Ag
YuQUKcrodg&hl=uk&sa=X&ei=WWJ2U97dEqan4gSRq4D4Cg&ved=0CE4Q6AEwCTgK#
v=onepage&q=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0
%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80&f=falsе. 
13. Андрић И. На Дрини ћуприја [текст] / Иво Андрић. – Сарајево: Свјетлост – 
Београд: Просвета, 1967. – 461 с. 
14. Андрић И. Проклета Авлија [текст] / Иво Андрић. – Загреб: Младост, Београд: 
Просвета, Сарајево: Светлост, 1972. – 206 с. 
15. Андрић И. Травничка хроника [текст] / Иво Андрић. – Београд: Просвета: БИГЗ: Српска 
књижевна задруга: Нолит, 1991. – 443 с. (Сабрана дела / Иво Андрић. – Књ. 3). 
16. Анри П. Относительные конструкции как связующие элементы дискурса [текст] / 
П. Анри; пер. с фр. Л.А. Илюшечкиной // Квадратура смысла: французская школа 
анализа дискурса / Предисл. Ю.С. Степанова; общ. ред. П. Серио. – М.: Изд. группа 
«Прогресс», 1999. – С. 158–183. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 660 

17. Арган Дж.К. История итальянского искусства [текст] / Дж.К. Арган; пер. с ит.: в 2-х 
т. – Т. 1: Античность, Средние века, Раннее Возрождение / Научн. ред. и послесл. 
В.Д. Дажиной. – М.: Радуга, 1990. – 319 с., ил., 96 л. ил. 
18. Арган Дж.К. История итальянского искусства [текст] / Дж.К. Арган; пер. с ит.: в 2-х т. – 
Т. 2: Высокое Возрождение, Барокко, искусство XVII века, искусство ХІХ – ХХ века / Научн. 
ред. и послесл. В.Д. Дажиной. – М.: Радуга, 1990. – 239 с., ил., 128 ил. 
19. Аристотель. О душе [текст] // Аристотель. Сочинения в 4-х томах; пер. 
П.С. Попова. – Т. 1. – М.: Мысль, 1976. – С. 371–448. 
20. Арнольд И.В. Семантика, стилистика, интертекстуальность [текст] / Ирина 
Владимировна Арнольд. ‒ Изд. 4-е. – М.: Ленанд, 2016. – 448 с.  
21. Арсланов В.Г. Иконология Т. Митчелла (Критика Н. Гудмена и З. Гомбриха) 
[текст] / В.Г. Арсланов // История западного искусства ХХ века. Учебное пособие для 
вузов. – М.: Академический проект, 2003. – С. 510–548. 
22. Астаф’єв О.Г. Образ і знак [текст]: українська емігрантська поезія у структурно-
семіотичній перспективі / О.Г. Астаф’єв. – К.: Наукова думка, 2000. – 269 с. – 
(Бібліотека журналу «Сіверянський літопис»). 
23. Ахметагић Ј. Антропопеја: библијски подтекст у Пекићевој прози [текст] / Јасмина 
Ахметагић. – Београд: Драслар партнер, 2006. – 165 с. (Библиотека Траг).  
24. Базима Б.А. Колір і психіка. Монографія [електронний ресурс] / Б.А. Базима. – Х.:  ХДАК, 
2001. – 172 с. – Режим доступу: http://bib.getenjoyment.net/171-uchenie-tsvete-19819.html. 
25. Бајац В. Хамам Балканија: роман и друге приче [текст] / Владислав Бајац. – Изд. 4. 
– Београд: Архипелаг, 2009. – 302 с. – (Библиотека Златно руно). 
26. Балановская Т. Тайны луврской картины [текст] / Татьяна Балановская. – Режим 
доступа: http://www.odessapassage.com/passage/magazine_details.aspx?id=32902. 
27. Бањаи Ј. Реторика цитата и постмодерни дискурс [текст] / Јанош Бањаи // 
Теоријско-историјски преглед компаратистичке терминологије код Срба: Огледна 
свеска бр. 1. – Београд: Књижевно друштво «Свети Сава», 2006. – С. 103–117. 
28. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія [текст] / Пітер Баррі; 
пер. з англ. – К.: Смолоскип, 2008. – 360 с.  
29. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика [электронный ресурс] / Ролан 
Барт; пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 
с. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm. 
30. Барт Р. Третий смысл [текст] / Ролан Барт; пер. с фр. // Строение фильма. – М.: 
Радуга, 1984. – С. 175–187. 
31. Басара С. Фама про велосипедистів [текст] / Светислав Басара; пер. із сербської 
Андрія Любки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2017. – 288 с. 
32. Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии: 
вызовы, границы, перспективы от «антропологического поворота» к «Cultural turns» 
[электронный ресурс] / Д. Бахманн-Медик // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 
107. – Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/2194/2199/. 
33. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике [текст] / 
Михаил Бахтин // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 234–407. 
34. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского [текст] / Михаил Бахтин. – М.: 
Худож. лит., 1972. – 470 с. 
35. Башчаревић С. Иманентна поетика Исидоре Секулић [електронски ресурс] / Снежана 
Башчаревић // Зборник радова Учитељског факултета. – 2016. – Бр. 10. – С. 31–48. – 
Доступан: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-9343/2016/1452-93431610031B.pdf. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 661 

36. Бгабга Г. Націєрозповідність (передмова до книги «Нація і розповідь») [текст] / 
Гомі Бгабга // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературної критичної думки 
ХХ ст. / За ред. М. Зубицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 559–562. 
37. Бедзир Н. Русская постмодернистская проза в восточно- и западнославянском 
литературном контексте [текст]: Монография / Н.П. Бедзир. – Ужгород: «Видавництво 
Олександри Гаркуші», 2007. – 472 с. 
38. Беллончи М. Лукреция Борджиа. Эпоха и жизнь блестящей обольстительницы 
[текст] / Мария Беллончи; пер. Л.А. Игоревский. – М.: Центрполиграф, 2003. – 460 с. 
39. Беляева Н.В. Русский роман XX века: интертекстуальность как конструктивный 
принцип [текст] / Н.В. Беляева // Русскоязычная литература в контексте 
восточнославянской культуры: Сб. статей по материалам Международной интернет-
конференции (15‒19 декабря 2006 года) / Науч. ред. Т.Л. Рыбальченко. – Томск: изд-во 
Том. ун-та, 2007. – С. 248-263.  
40. Берар Е. Экфрасис в русской литературе ХХ века [текст] / Е. Берар // Экфрасис в 
русской литературе. Сборник трудов Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. – 
М.: МИК, 2002. – С. 142‒155. 
41. Берестовская Д.С. Синтез искусств в художественной культуре [текст] / Диана Сергеевна 
Берестовская, Вероника Геннадиевна Шевчук. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2010. – 230 с. 
42. Бернадська Н.І. Роман: проблеми великої епічної форми [текст] / Ніна Іванівна 
Бернадська. – К.: Логос, 2007. – 116 с. 
43. Берри Д. Кросс-культурная психология. Исследование и применение [текст] / Берри Джон 
В., Пуртинга Айп Х., Сигалл Маршалл Х.; пер. с англ. – Х.: Гуманитарный центр, 2007. – 560 с. 
44. Библијски речник [текст] / прир. Радомир Ракић. – 3. измењено и допуњено изд. – 
Београд: Златоусти, 2002. – 335 с. 
45. Бидерманн Г. Энциклопедия символов [текст] / Г. Бидерманн; пер. с нем. / Общ. 
ред. и предисл. М. Свеницкой. – М.: Республика, 1996. – 335 с. 
46. Билик Н. «Текст-међу-текстовима»: семантичка ефикасност реминисцентног 
аспекта интертекстуалне димензије романа Милете Продановића «Врт у Венецији» [elektronski 
resurs] / Наталија Билик // Serbian studies research. – 2016. – Vol. 7. – No. 1. – S. 109–123. – 
Dostupan: www.academia.edu/33217081/SERBIAN_STUDIES_RESEARCH_vol.7_no.1_2016 
47. Білик Н.Л. Вічність міфу в миттєвості прози: теоретичний аспект міфологічної 
інтертекстуальності в літературознавчій семіотиці [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні 
дослідження слов’янських мов і літератур. – Вип. 11. – К., 2010. – С. 252‒261. 
48. Білик Н.Л. Екфразис концертного мистецтва в романі М. Продановича «Сад у Венеції»: 
семантичний аспект [текст] / Н.Л. Білик // Мова і культура. – 2014. – Вип. 17. ‒  Т.III (171). – С. 264–269. 
49. Білик Н.Л. «Епіграф долі»: паратекстуальність роману М. Продановича «Сад у 
Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Слово і час. – 2014. – № 5. – С. 90–96. 
50. Білик Н.Л. Інтертекстуальний простір роману М. Продановича «Сад у Венеції» 
[текст] / Н.Л. Білик // Літературознавчі студії. ‒ Вип. 37. – Ч. 1. – К., 2013. – С. 37–42.  
51. Білик Н.Л. Інтертекстуальні перспективи біблійного дискурсу в романі 
М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження 
слов’янських мов і літератур. – Вип. 19. – К., 2012. – С. 212–218. 
52. Білик Н.Л. Інтертекстуальні проекції візантійської етноментальної традиції у 
романі М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Літературознавчі студії. – 
Вип. 40. – Ч. 1. – К., 2014. – С. 46–53. 
53. Білик Н.Л. «Мозаїка душі»: семантична ефективність формальної своєрідності 
фотоекфразису в романі М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні 
дослідження слов’янських мов і літератур. – Вип. 25. – К., 2014. – С. 144–153. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 662 

54. Білик Н.Л. Особливості метатекстуальності роману М. Продановича «Сад у Венеції» 
[текст] / Н.Л. Білик // Проблеми слов’янознавства. – 2013. – Вип. 62. – С. 114–121.  
55. Білик Н.Л. Перспектива автоінтертекстуальності в романі М. Продановича «Еліша 
в країні Святих коропів» [текст] / Н.Л. Білик // Слово і час. – 2017. – № 6. – С. 56–63. 
56. Білик Н.Л. Пізнаний світ: образ Венеції в романах Ю. Андруховича «Перверзія» і 
М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Літературна компаративістика. – 
Вип. IV: Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – 
Ч. ІІ. – К.: ВД «Стилос», 2011. – С. 330–349. 
57. Білик Н.Л. Портретний екфразис у романі М. Продановича «Еліша в країні Святих 
коропів» [текст] / Н.Л. Білик // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки». – 2018. – № 1 (15). – С. 107–112. 
58. Білик Н.Л. Романна творчість М.Продановича у контексті сербського 
постмодернізму [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов’янських мов і 
літератур. – 2010. – Спец. вип. – С. 196–202. 
59. Білик Н.Л. Своєрідність інтермедіальної практики роману М. Продановича «Сад у 
Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 
– Вип. 23. – К., 2013. – С. 161–169. 
60. Білик Н.Л. Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича «Сад у 
Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 
– Вип. 22. – К., 2013. – С. 221–229. 
61. Білик Н.Л. Семантична результативність метатекстуальності роману 
М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження 
слов’янських мов і літератур. – 2012. – Вип. 18. – С. 190–197. 
62. Білик Н.Л. Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв 
у романі М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Літературознавчі студії. 
– Вип. 43. – Ч. 1. – К., 2015. – С. 28–36. 
63. Білик Н.Л. Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальному полі роману 
М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження 
слов’янських мов і літератур. – Вип. 24. – К., 2014. – С. 253–260. 
64. Білик Н.Л. Смислова ефективність арт-екфразису в романі М. Продановича «Сад у 
Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Літературознавчі студії. – Вип. 42. – Ч. 1. – К., 2014. – С. 81–89. 
65. Білик Н.Л. Формосмисл образу українця в романі М. Продановича «Еліша в країні 
Святих коропів» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов’янських мов і 
літератур. – Вип. 33. – К., 2018. – С. 159–166. 
66. Білик Н.Л. Українсько-сербські літературні взаємини ХХ сторіччя: контакти, рецепція, 
типологія (на матеріалі творчості Іво Андрича): Навчальний посібник [текст] / Н.Л. Білик. – 
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 206 с. 
67. Білик Н.Л. Формосмислова специфіка нульового екфразису в романі 
М. Продановича «Сад у Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Компаративні дослідження 
слов’янських мов і літератур. – Вип. 26. – К., 2014. – С. 125–133. 
68. Білик Н.Л. Цитування в інтертекстуальному дискурсі роману М. Продановича «Сад у 
Венеції» [текст] / Н.Л. Білик // Літературознавчі студії. – Вип. 39. – Ч. 1. – К., 2013. – С. 80–86. 
69. Білик Н. Урбаністичний екфразис роману Мілети Продановича «Еліша в країні 
Святих коропів» [текст] / Наталія Білик // Spheres of Culture / Ed. by I. Nabytovych. –
 Lublin, 2018. – Vol. 17. – Р. 68‒73. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 663 

70. Білик Н. Шляхом до «Країни Чудес»: інтертекстуальний код роману 
М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів» [текст] / Наталія Білик // Зборник 
Матице српске за славистику. Review of Slavic Studies. – 2016. – Бр. 90. – С. 135–144. 
71. Білоног Ю.І.  Художня парадигма «автор-читач» у романній творчості Мілорада 
Павича [текст]: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Білоног Юлія Іванівна; Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 20 с. 
72. Блэк саббат / Black Sabbath [электронный ресурс]  // Универсальная энциклопедия 
Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: 
http://megabook.ru/article/%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%20%D1%81%D0%B0
%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%2F%20Black%20Sabbath. 
73. Бобрик Р. Деякі спостереження над взаємозв’язками літератури й живопису [текст] 
/ Роман Бобрик // Екфразис: вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. 
Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2013. – С. 63–79. 
74. Бовсунівська Т. Жанрові модифікації сучасного роману [текст] / Тетяна 
Бовсунівська. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 368 с. 
75. Бовсунівська Т. Роман-екфразис: генеза, дефініції та модифікації жанру [текст] / 
Тетяна Бовсунівська // Екфразис: вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. 
Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2013. – С. 149–175. 
76. Бовсунівська Т. Синкретизм мистецтв і становлення теорії екфразису [текст] / 
Тетяна Бовсунівська // Екфразис: вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. 
Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К. : ВПЦ 
«Київський університет», 2013. – С. 5–20. 
77. Бовсунівська Т.В.  Теорія літературних жанрів: Жанрова парадигма сучасного 
зарубіжного роману: Підручник [текст] / Т.В. Бовсунівська. – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2009. – 519 с. 
78. Богдановић Д. Свети Јован Лествичник [текст] / Д. Богдановић. – Београд: 
Лествица, 1963. – 175 с. 
79. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции [текст] / Ж. Бодрийяр; пер. А. Качахов. – М.: 
Постум, 2015. – 240 с. 
80. Бойко М.Н. Цикличность в истории европейского романа [текст] // Циклические 
ритмы в истории, культуре и искусстве. – М.: Государственный институт 
искусствознания, 2002. – С. 215–239. 
81. Большакова А.Ю. Архетип, миф и память литературы [электронный ресурс] / 
А.Ю. Большакова // Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира 
писателя: Материалы Международной заочной научной конференции. Астрахань, 19‒24 
апреля 2010 г. – Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2010. – С. 7–16. – Режим 
доступа: http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/mat-ly%20Isaev%20GG.pdf. 
82. Бонч-Осмоловская Т. ПОРЯДОК, ХАОСМОС, ПУСТОТА (математические формы 
и естественно-научные парадигмы в «романах» Жоржа Перека «Жизнь способ 
употребления») [электронный ресурс] / Т. Бонч-Осмоловская // Новое Литературное 
обозрение. – № 106. – Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/2072/2092/. 
83. Борисова И. Перевод и граница: Перспективы интермедиальной поэтики 
[электронный ресурс] / И. Борисова // University of Toronto / Academic electronic journal in 
Slavic Studies. – № 7. – Режим доступа: http://www.utoronto.ca/tsq/07/borisova07.sh. 
84. Борхес Х. Л. Алеф: Прозові твори [текст] / Хорхе Луїс Борхес / Пер. з ісп. – Х.: 
Фоліо, 2008. – 572 с. – (Бібліотека світової літератури). 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 664 

85. Брагинская Н.В. «Картины» Филострата Старшего: генезис и структура диалога 
перед изображением [электронный ресурс] / Н.В. Брагинская // Теоретические проблемы 
культуры. – С. 274–313. – Режим доступа: http://ivka.rsuh.ru/binary/85345_38.1298803673.71468.pdf 
86. Брајовић С. Текст и контекст [текст] / Снежана Брајовић. – Београд: Просвета, 
1997. – 176 с. – (Библиотека Књижевни свет). 
87. Брајовић Т. Компаративно проучавање јужнословенских књижевности [текст] / 
Тихомир Брајовић // Појмовник упоредне књижевности: зборник радова / уредници 
Бојан Јовић, Тихомир Брајовић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013 
(Београд: Чигоја штампа). – С. 95–128. 
88. Брацка М. «Свій» і «Чужий» козак у поезії «української школи» польського 
романтизму [текст] / Марія Брацка // Слово і час. – 2005. – № 4. – С. 70–77. 
89. Брехт Б. Теория эпического театра [электронный ресурс] / Бертольд Брехт // 
Бертольд Брехт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. – Т. 2. – М: 
Искусство, 1965. – Режим доступа: http://www.etnolog.org.ua/pdf/e-
biblioteka/mystectv/teatr/breht_bertold_teoriya_epicheskogo_teatra.pdf. 
90. Брузгене Р. Музыка и литература: математизирование как аспект имагологии [текст] / 
Рута Брузгене // Літературна компаративістика. – Вип. IV: Імагологічний аспект сучасної 
компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. 1. – К.: ВД «Стилос», 2011. – С. 106–115. 
91. Будний В. Порівняльне літературознавство: Підручник [текст] / В. Будний, 
М. Ільницький. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с. 
92. Булгаков М. Роковые яйца [текст] / Михаил Булгаков // М.А. Булгаков.  Собрание 
сочинений. В 5-ти т. – Т. 2: Дьяволиада; Роковые яйца; Собачье сердце; Рассказы; 
Фельетоны / Редкол.: Г. Гоц, А. Караганов, В. Лакшин и др.; подгот. текста и коммент. 
В. Гудковой, Л. Фиалковой. – М.: Худож. лит., 1989. – С. 45–116. 
93. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви [электронный 
ресурс] / Сергей Булгаков. – К.: Либідь, 1991. – Режим доступа: 
http://ru.philosophy.kiev.ua/library/misc/bulgakov_prav.html. 
94. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих 
[электронный ресурс] / Джорджо Вазари; пер. А.И. Венедиктов; под ред. А.Г. 
Габричевского. – В 5-ти т. – Т.2. – М: Искусство, 1956. – Режим доступа: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Vazari_3/index.phtml?id=11509. 
95. Вайсштайн У. Порівняння літератури з іншими видами мистецтва: сучасні тенденції та 
напрями дослідження в літературознавчій теорії і методології [текст] / Ульріх Вайсштайн // 
Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи: Антологія / за заг. ред. Д. 
Наливайка. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 372–393. 
96. Ван Гог В. Письма [текст] / Винсент Ван Гог; пер. П. Мелкова. – СПб.: Азбука, 2000. – 848 с. 
97. Ванслов В.В. Искусство и красота: статьи по общей теории искусства [текст] / 
В.В. Ванслов / Российская академия художеств. НИИ теории и истории 
изобразительных искусств. – М.: Знание, 2006. – 286 с. 
98. Васильєв Є. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації 
[текст]: Монографія / Євген Васильєв. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2017. – 532 с. 
99. Велмар-Јанковић С. Ожиљак [текст] / Светлана Велмар-Јанковић. – Београд: 
Стубови културе (Београд: Репортер), 1999. – 255 с. 
100.  Визгин В.П. Испытание Разума. К интерпретации новеллы Т. Манна «Смерть в 
Венеции» [текст] / В.П. Визгин // Красная книга культуры? / АН СССР; отв. ред. 
И.Т. Фролов. – М.: Искусство, 1989. – С. 148–156. 
101.  Вислоух С. Література й візуальний образ. Простір структурної спільності 
мистецтв [текст] / Северина Вислоух // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 665 

Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / Упоряд. Б. Бакули; за заг. ред. В. Моренця; пер. з 
польськ. С. Яковенка. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 309–321. 
102.  Вислоух С. Магічний квадрат Ґреймаса [текст] / Северина Вислоух // Знак. Текст. Семіоза. 
Антологія польської семіотики культури. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / Упорядкування, 
переклад, вступна стаття Вікторії Дуркалевич. – Дрогобич: Коло, 2016. – С. 263–271. 
103.  Витгенштейн Л. Философские исследования [текст] / Людвиг Витгенштейн  // 
Языки как образ мира. Антология. – М.: АСТ – СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 576 с. 
104.  Витошевић Д. Смисао сличности у њижевности [текст] / Драгиша Витошевић; 
приредиле Вјера и Невена Витошевић. – Београд: Студентски издавачки центар – 
Радионица СИЦ, 1995 (Београд: „Јован“). – 591 с. – (Едиција Теорија). 
105.  Владимирова Ю.С. Трехзначная логика Льюиса Кэрролла как основа 
компьютеризации содержательного рассуждения [электронный ресурс] / 
Ю.С. Владимирова // Брусенцов Н.П., Владимирова Ю.С. Аристотелева силлогистика в 
символической логике Льюиса Кэрролла. – М: Фонд «Новое тысячелетие», 2011. ‒ С. 6–
9. – Режим доступа: http://lewis-carroll.ru/library/trehznachnaya-logika-luisa-kerrolla.html. 
106.  Войтович В. Українська міфологія [текст] / В. Войтович. – Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 2005. – 664 с.; іл. 
107.  Волошинов А.В. Математика и искусство: книга для тех, кто не только любит 
математику или искусство, но и желает задуматься о природе прекрасного и красоте науки 
[текст] / А.В. Волошинов. – 2-е изд., дораб и доп. – М.: Просвещение, 2000. – 400 с.  
108.  Волощук Є.В. Чарівна флейта модерну. Духовно-естетичні тенденції 
німецькомовної модерністської літератури XX ст. у ліриці Р.М. Рільке, прозі Т.Манна, 
драматургії М.Фріша [текст]: Монографія / Є.В. Волощук; НАН України, Інститут 
літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 528 c. 
109.  Вольфганг Амадей Моцарт. Маленькая ночная серенада [электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://musicseasons.org/mocart-malenkaya-nochnaya-serenada/.  
110.  Вульф В. Льюис Кэрролл [электронный ресурс] / Вирджиния Вульф / Пер. с англ. 
Н.М. Демуровой. – Режим доступа: http://lib.ru/CARROLL/carrol0_5.txt 
111.  Вучковић Р. Писац, дело, читалац (О креативном писању, читању и 
интерпретацији) [текст] / Радован Вучковић. – Београд: Службени гласник, 2008. – 
269 с. – (Библиотека Књижевне науке, уметност, култура. Колекција Појмовник). 
112.  Вучо А. Мртве јавке [текст] / Александар Вучо. – Београд: Просвета, 1960. – 312 с. 
113.  Гаврилов А. К. Знаменья и действие ‒ мантика в «Ифигении Таврической» 
Еврипида // Традиции и новаторство в античной литературе: Межвузовский сборник (К 
100-летию со дня рождения академика И. И. Толстого). ‒ Л.: Издательство ЛГУ, 1982. ‒ 
С. 88‒101. ‒ (Philologia classica / ЛГУ им. А. А. Жданова; вып. 2). 
114.  Гавришина О. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи 
«современности» [текст] / О. Гавришина. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 184 с. 
115.  Гавров С.Н. Технологический постгуманизм: переход к постчеловеку и 
постчеловечеству [текст] // В.А. Бажанов, Б.Л. Губман, С.Н. Гавров, И.Э. Клюканов, 
Е.Б. Рашковский, И. Семецки, В.В. Томашов, Г.Л. Тульчинский, М.Н. Эпштейн. 
Коммуникативный универсум духовной культуры. – М.: РосНОУ, 2015. – С. 56‒64. 
116.  Галеев Б.М. Что такое синестезия: мифы и реальность [электронный ресурс] / Б.М. 
Галеев // Leonardo Electronic Almanac. – V. 7. – 1999. – № 6. – Режим доступа: 
http://prometheus.kai.ru/mif_r.htm. 
117.  Галинская И.Л. Льюис Кэрролл и загадки его текстов [электронный ресурс] / 
И.Л. Галинская // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что 
там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: изд. 2-е стереотипное. – М.: «Наука», 
Главная редакция физико-математической литературы, 1991. – Режим доступа: 
http://ilgalinsk.narod.ru/carroll/c_chapt1.htm.  



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 666 

118.  Галич О. Теорія літератури: Підручник [текст] / Олександр Галич, Віталій 
Назарець, Євген Васильєв; за наук. ред. О. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с. 
119. Гарднер М. Аннотированная «Алиса» [электронный ресурс] / Мартин Гарднер; 
перевод Н. М. Демуровой // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь 
зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: Изд. 2-е. – М.: «Наука», 
Главная редакция физико-математической литературы, 1991. – Режим доступа: 
http://lib.ru/CARROLL/carrol0_6.txt  
120.  Гаталица А. Невидљиви: пикарски роман у писмима [текст] / Александар 
Гаталица. – 1. изд. – Београд: Завод за уџбенике, 2008. – 314 с. – (Библиотека Нова дела). 
121.  Гвозден В. Два савремена bildungsroman-a и традиција путовања у Италију: 
Венеција Владимира Пиштала и Ултрамарин Милете Продановића [текст] / Владимир 
Гвозден // ACQA ALTA. – Београд, 2013. – С. 779–792. 
122.  Гвозден В. Хронотоп – седамдесет година касније [текст] / Владимир Гвозден // Теорија 
– естетика – поетика: зборник у част проф. др. Мирослава Шутића / уредник Гојко Тешић. – 
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2008 (Београд: Чигоја штампа). – С. 169–183. 
123.  Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфразисе [текст] // Экфразис в русской 
литературе. Труды Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. – М.: МиК, 2002. – С. 5–23. 
124. Геллерштейн С.Г. Можно ли помнить будущее?  [электронный ресурс] / С.Г. 
Геллерштейн. – Режим доступа: http://lib.ru/CARROLL/carrol0_7.txt. 
125.  Геллнер Э. Нации и национализм [текст] / Эрнест Геллнер. – М.: Прогресс, 1991. – 126 с. 
126.  Генералюк Л. Екфразис у контексті correspondance des arts [текст] / Леся 
Генералюк // Екфразис: вербальні образи мистецтва: Монографія / за ред. 
Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2013. – С. 199–214. 
127.  Гете И.В. К учению о цвете (хроматика) [текст] / И.В. Гете. Избранные сочинения 
по естествознанию; пер. И. Канаева. – Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 212 с. – С. 101–133. 
128.  Глигорић В. Иво Андрић [текст] / Велибор Глигорић // Андрић И. Изабране 
приповетке. – Нови Сад : Будућност, 1956 – С. 5–43. 
129.  Головаха Є. Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного 
соціологічного дослідження [текст] / Головаха Є., Горбачик А., Паніна Н. – К.: Ін-т 
соціології НАН України, 2006. – 141 с. 
130.  Гольбах П. Карманное богословие [текст] / Поль Гольбах; пер. О. Румера; предисл. 
Б. Богданова. – М.: Воениздат, 1940. – 126 (1) с. 
131.   Гончар О. Собор [текст] / Олесь Гончар. – К.: Радянський письменник, 1968. – 319 с. 
132.  Гофф ле Ж. Цивилизация средневекового Запада [текст] / Ж. ле Гофф; пер. с франц. 
Ю.Л. Бессмертного. – М.: Издательская группа «Прогресс», Прогресс–Академия, 1992. – 376 с. 
133.  Гребенюк Т. Екфразис як засіб організації сприйняття літературного твору (на матеріалі 
роману О. Забужко «Музей покинутих секретів») [текст] / Тетяна Гребенюк // Екфразис: 
вербальні образи мистецтва: Монографія / За ред. Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, 
з пол. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 80–108. 
134.  Грицанов А.А. Кэрролл, Льюис [текст] / А.А. Грицанов // Новейший философский 
словарь. Постмодернизм / Главный научный редактор и составитель А.А. Грицанов. – 
Мн.: Современный литератор, 2007. – С. 260–262. 
135. Гриценко В. Людина і культура [текст] / Валентина Степанівна Гриценко. – К.: 
Либідь, 2000. – 368 с., іл. 
136.  Грицик Л. Українська компаративістика: концептуальні проекції [текст]: 
Монографія / Людмила Грицик. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 298 с. 
137.  Грязнов Б.С. Проблемы творчества в произведениях Томаса Манна [текст] / 
Б.С. Грязнов // Грязнов Б.С. Логика. Рациональность. Творчество. – М., 1982. – С. 240‒251. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 667 

138.  Гудмен Н. Способы создания миров: статьи [текст] / Нельсон Гудмен; пер. с 
англ. А.Л. Никифорова, Е.Е. Ледникова, М.В. Лебедева, Т.А. Дмитриева. – М.: Идея-
Пресс, Логос, Праксис, 2001. – 356 с. 
139. Гуляк А.Б. Основи теорії літератури [текст] / А.Б. Гуляк. – К.: Науковий світ, 2001. – 71 с. 
140.  Гундорова Т. Ностальгія та реванш: Український постмодернізм у лабіринтах національної 
ідентичності [текст] / Тамара Гундорова // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – Ч. 144. – С. 165–172. 
141.  Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та 
есеї [текст] / Тамара Гундорова. – К.: Грані-Т, 2013. – С. 23–107. (Серія «De profundis»). 
142.  Гюго В. Собор Паризької Богоматері [текст] / Віктор Гюго; пер. з фр. П. Тернюка; 
іл. Г. Бріона. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 543 с., іл. 
143.  Ґваттарі Ф. Що таке філософія? [текст] / Фелікс Ґваттарі, Жиль Дельоз. – Львів: 
Астролябія, 2015. – 384 с. 
144.  Ґловінський М. Інтертекстуальність [текст] / М. Ґловінський // Теорія літератури в 
Польщі. Антологія текстів: Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / Упоряд. Б. Бакули; за 
заг. ред. В. Моренця; пер. з польськ. С. Яковенка. – К.: ВД «Києво-Могилянська 
академія», 2008. – С. 284–309. 
145.  Давичо О. Бекства [текст]: Роман / Оскар Давичо. – Београд: Нолит, 1966. – 363 с. 
146.  Давичо О. Глади [текст]: Роман / Оскар Давичо. – Београд: Нолит, 1963. – 479 с. 
147.  Давичо О. Тајне [текст]: Роман / Оскар Давичо. – Београд: Нолит, 1964. – 480 с. 
148.  Давичо О. Ћутање [текст]: Роман / Оскар Давичо. – Београд: Нолит, 1963. – 337 с. 
149. Дамјанов С. Шта то беше српска постмодерна [текст] / Сава Дамјанов. – Београд: 
Службени гласник, 2012. – 215 с. – (Библиотека Књижевне науке. Колекција Низ).  
150. Данилов Ю.А. Физик читает Кэрролла [электронный ресурс] / Ю.А. Данилов, Я.А. 
Смородинский // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что 
там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: изд. 2-е стереотипное. – М.: «Наука», 
Главная редакция физико-математической литературы, 1991. – Режим доступа: 
http://lib.ru/CARROLL/carrol0_8.txt. 
151.  Даниэль С.М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном 
искусстве / Сергей Михайлович Даниэль; Рос. Ин-т истории искусств. – СПб: Искусство-
СПБ, 2002. – 302 с. – (Серия: Территория культуры: искусствознание). 
152.  Дворниковић В. Карактерологија Југословена [текст] / Владимир Дворниковвић. 
– Београд: Просвета, 2000. – 1072 с.; илустр. – (Човечанство: Зборник за културну и 
политичку историју). 
153. Дейнега В.В. Реальность в сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» в 
интерпретации В. Набокова: к проблеме отражений» [электронный ресурс] / 
В.В. Дейнега // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что 
там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: изд. 2-е стереотипное. – М.: «Наука», 
Главная редакция физико-математической литературы, 1991. – Режим доступа: 
http://lewis-carroll.ru/library/realnost-v-skazke-kerrolla-alisa-v-strane-chudes.html 
154.  Делез Ж. Различие и противоречие [текст] / Жиль Делез; пер. с фр. 
Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской. – СПб: Петрополис, 1998. – 384 с. 
155.  Демурова Н.М. Льюис Кэрролл и история одного пикника [электронный ресурс] / 
Н.М. Демурова // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что 
там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: изд. 2-е стереотипное. – М.: «Наука», 
Главная редакция физико-математической литературы, 1991. – Режим доступа: 
http://www.lib.ru/CARROLL/about.txt. 
156.  Демурова Н.М. О переводе сказок Кэрролла [электронный ресурс] / 
Н.М. Демурова // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что 
там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: изд. 2-е стереотипное. – М.: «Наука», 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 668 

Главная редакция физико-математической литературы, 1991. – Режим доступа: 
http://www.lib.ru/CARROLL/carrol0_10.txt. 
157.  Денисова Т. Компаративістика [текст] / Тамара Денисова // Денисова Т. Про 
літературу США. Вибрані статті українського американіста часів Незалежності. – К.: ВД 
«Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 242–402. 
158.  Деретић Ј. Културна историја Срба [текст] / Јован Деретић. – Београд: Филолошки 
факултет; Крагујевац: Нова светлост, 2001. – 336 с. 
159.  Дерибере М. Цвет в деятельности человека [текст] / М. Дерибере. – M.: 
Стройиздат,1964. – 184 с. 
160.  Деррида Ж. Истина в живописи. Воссоздание истины во мраке [текст] / Жак 
Деррида // Топос. – 2001. – № 2–3. – С. 28–39. 
161.  Дерріда Ж. Письмо та відмінність [текст] / Жак Дерріда; переклад Віктор 
Шовкун. ‒ К.: Основи, 2004. – 602 с. 
162.  Дзјадевич Т. Врт у Венецији Милете Продановића као постколонијални текст 
[текст] / Тетјана Дзјадевич //Српскас књижевност у украјинском ЛитАкценту / уредио 
Дејан Ајдачић. – 1. изд. – Београд: Алма – Културна мрежа „Пројекат Растко“, 2015. – 
С. 61–67 (Београд: Скрипта интернационал). 
163.  Дидро Д. Салоны: В двух томах. [текст] / Дени Дидро. – Т. 1. – M.: Искусство, 1989. – 270 с. 
164.  Дидро Д. Салоны: В двух томах. [текст] / Дени Дидро. – Т. 2. – M.: Искусство, 1989. – 399 с. 
165.  Дјурант В. Вилјам Шекспир [текст] / Вил Дјурант // Дјурант В. Почетак доба 
разума: историја европске цивилизације у доба Шекспира, Бејкона, Монтења, 
Рембранта, Галилеја и Декарта: 1558–1648 / Прев. с енглеског Љубомир Величков. – 
Београд: Народна књига – Алфа, 2001. – С. 93–114. 
166.  Дмитриева Н. Изображение и слово [текст] / Н. Дмитриева. – М.: Искусство, 1962. – 314 с. 
167.  Домарацкая Е.С. Экспериментальное искусство Ман Рея 1920-х годов: от фотографии к 
кинематографу [текст] / Елена Сергеевна Домарацкая // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2005. – № 4. – С. 169–181.  
168.  Донченко О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви 
психологічного повсякдення) [текст]: Монографія / О. Донченко, Ю. Романенко. – К.: 
Либідь, 2001. – 334 с. 
169.  Доссо Досси [электронный ресурс] // Живопись итальянских художников эпохи 
Возрождения. – Режим доступа: http://renessans.jimdo.com/доссо-досси/#name. 
170.  Драгичевић Р. Лексикологија српског језика [текст] / Рајна Драгичевић. – Београд: 
Завод за уџбенике, 2007. – 159 с. 
171.  Дунђерин А. О култури, уметности и друштвеним питањима [електронски ресурс] 
/ А. Дунђерин. – Доступан: http://dundjerin.wordpress.com/. 
172.  Дуркалевич В. Від міської топографії до тексту культури: феноменологія 
читацького досвіду [текст] / Вікторія Володимирівна Дуркалевич // Дуркалевич В. У 
пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея 
Хцюка і Бруно Шульца. – Дрогобич: Коло, 2015. – С. 149–167. 
173.  Ђорђевић М. Томас Ман [електронски ресурс] / Милош Ђорђевић // Срби о 
знаменитим Немцима / Приредио Милорад Софронијевић. – Доступан:  
http://www.rastko.rs/rastko/delo/10185. 
174.  Еволюція науки про колір [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.koloristika.in.ua/t_enk.php. 
175.  Ерор Г. Појам интертекста у књижевним студијама [текст] / Гвозден Ерор // 
Књижевна историја. – Год. ХХХI. – 1999. – Бр. 109. – С. 196–216. 
176.  Ефимов А.В. Колористика города [текст] / А. Ефимов. – M.: Стройиздат, 1990. – 271 с. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 669 

177.  Женетт Ж. Палимпсесты: Литература во второй степени [текст] / Жерар Женетт. – 
М.: Науч. мир, 1982. – 76 с. 
178.  Женетт Ж. Структурализм и литературная критика [текст] / Жерар Женетт // Женетт Ж. 
Фигуры: в 2-х т. – Т. 1. – М.: Издательство Сабашниковых, 1988. – С. 159–179. 
179.  Женетт Ж. Фигуры: в 2-х т. [текст] / Жерар Женетт. – Т. 2. – М.: Издательство 
Сабашниковых, 1988. – 472 с. 
180.  Жлуктенко Н.Ю. Топос у романах Казуро Ішігуро [текст] /  Н.Ю. Жлуктенко // 
Літературознавчі студії. – 2010. – Вип. 26. – С. 191–195. 
181.  Жулкевський С. Про інтеграцію літературознавчих досліджень [текст] / 
С. Жулкевський // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів: Друга половина ХХ – 
початок ХХІ ст. / Упоряд. Б. Бакули; за заг. ред. В. Моренця; пер. з польськ. 
С. Яковенка. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 251–283. 
182.  Жунић Д. Етнички стереотипи у књижевности [текст] / Драган Жунић // Жунић Д. 
Причање смисла: књижевност и сазнање. – Београд: Алтера, 2010. – С. 211–224. 
183.  Забозлаева Т.Б. Символика цвета [текст] / Татьяна Борисовна Забозлаева. – 
СПб.: Невский ракурс, 2011. – 176 с. 
184.  Загребельний П.А. Диво [текст] / П.А. Загребельний // Загребельний П.А. Твори в 
шести томах. – Т.2. – К.: Дніпро, 1979. – 575 с. 
185. Закон Божий [текст] / Протоієрей Серафим Слобідський. – Вид. третє. – К.: Видавничий 
відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2004. – 655 с. 
186.  Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного 
літературознавства: Антологія [текст] / [наук. проект, заг. ред. Л. Грицик]. – Донецьк: 
ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 375 с. 
187.  Заярна І. Мистецтво кіно в поетичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект 
(М. Семенко, О. Кручених) [текст] / Ірина Заярна // Слово і час. – 2012. – № 12. – С. 28–33. 
188.  Зверев А.М. Монтаж [текст] / А.М. Зверев // Художественные ориентиры 
зарубежной литературы XX века. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – С. 517‒520.  
189.  Зенкин С. Образ. Медиум. Медиация. Заметки о теории [электронный ресурс] / 
С. Зенкин // НЛО. – 2012. ‒ №1(113). – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/113/z41.html. 
190.  Зернов В.А. Цветоведение [текст] / В.А. Зернов. – М.: Книга, 1972. – 248 с. 
191.  Зиммель Г. Венеция / Георг Зиммель [электронный ресурс]; пер. с нем. 
Кричевского А.В. // Логос. – 2002. – №3/4. – С. 92–96. – Режим доступа: 
http://magazines.russ. ru/logos/2002/3/zimmflor.html. 
192.  Зонтаґ С. Про фотографію [текст] / Сьюзен Зонтаґ; пер. з англ. П. Таращук. – К.: 
Вид-во С. Павличко «Основи», 2002. – 189 с. 
193.  Иванић Д. Основи текстологије (увод у текстологију нове српске књижевности) [текст] 
/ Душан Иванић. – Београд: Народна књига – Алфа, 2001. – 298 с. – (Библиотека Појмовник). 
194.  Иванов В. Категория времени в искусстве и культуре ХХ века [текст] / Вячеслав 
Иванов // Ритм, пространство, время в литературе и искусстве. – Л.: Наука, 1974. – С. 39–67. 
195.  Ивков Б. Језа [текст] / Бошко Ивков. – Београд: Нолит, 1983. – 122 с. 
196.  Ильин И.П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных 
зарубежных исследованиях [текст] / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1998. – 228 с. 
197. Интертекстуальные отношения в литературе [электронный ресурс] // Институт 
европейских культур. – Режим доступа: http://www.iek.edu.ru/publish/pult9.htm. 
198.  Исаковић А. Црвени шал [текст] / Антоније Исаковић // Сабрана дела Антоније Исаковића у 
5 књига. – Књига прва: Велика деца. – 4 издање. – Београд: Просвета/Бигз, 1985. – С. 147–160. 
199.  Иттен И. Искусство цвета [текст] / Иоханнес Иттен. – M: Издатель Д. Аронов, 2004. – 96 с. 
200.  Ишимбаева Г.Г. Интердискурсивность романа Т. Манна «Доктор Фаустус» [текст] / Галина 
Григорьевна Ишимбаева. – Саарбрюккен: LAPLambertAcademicPublishing, 2013. – 100 с. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 670 

201.  Ишимбаева Г.Г. Политический дискурс романа Т. Манна «Доктор Фаустус» 
[электронный ресурс] / Галина Григорьевна Ишимбаева. – Режим доступа: 
http://www.tsutmb.ru/finalnyij-konkurs-na-poluchenie-grantov-po-programme-imeni-marii-kyurі. 
202.  Івановська О.П. Фольклор – семіосфера традиційних смислів [текст] / 
О.П. Івановська // Літературознавчі студії. – 2008. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 266–271.  
203. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій: Навч. посібник 
[текст] / В.І. Яровий, П.М. Рудяков, В.П. Шумило та ін. – Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 2003. – 632 с. 
204.  Јеротић В. Вера и нација [текст] / Владета Јеротић. – Београд: Ars Libri: Задужбина 
Владете Јеротића; Земун; Невен, 2007. – 276 с. 
205.  Јеротић В. Препознати Христа [текст] / Владета Јеротић. – Београд: Ars Libri: 
Задужбина Владете Јеротића: Беокњига, 2010. – 326 с. 
206.  Јовић Б. Путовање, феномен временске дилатације и порекло хронотопа [текст] / 
Бојан Јовић // Теорија – естетика – поетика: зборник у част проф. др. Мирослава Шутића 
/ уредник Гојко Тешић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2008 (Београд: 
Чигоја штампа). – С. 155–168. 
207.  Јовићевић А. Би/колатерални увод у студије перформанса [текст] / Александра 
Јовићевић, Ана Вујановић, Ана Виленица, Бранислав Јаковљевић, Дејан Илић // 
Тринаеср итања / Приредила Светлана Гавриловић. – Београд: Народна библиотека 
Србије, 2008. – 285 с. – С. 253–283.  
208.  Јоковић М. Имагинација историје. Проблем историјске и књижевноестетске 
дистанце у српском роману о Првом светском рату – европски контекст [текст] / 
Мирољуб Јоковић. – Београд: Просвета, 1994 (Београд: Гораграф). – 257 с. 
209.  Каган М.С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование 
внутреннего строения мира искусств [текст] / М.С. Каган. – Л.: Искусство, 1972. – 440 с. 
210.  Кандинский В.  О духовном в искусстве [текст] / Василий Кандинский. – Л.: Рипол 
классик, 2016. – 256 с. 
211.  Каранович З. Чотири стіни і місто [текст]: Роман / Звонко Каранович; пер. із серб. 
Н. Чорпіти. – К.: Факт, 2009. – 196 с. – (Сер. «Exeptis excipiendis»). 
212.  Карпов С.П. История Трапезундской империи [текст] / С.П. Карпов. – СПб.: 
Алетейя, 2007. – 623 с. 
213.  Карпушина Н. Перечитывая «Алису…» [электронный ресурс] / Наталья 
Карпушина // Наука и жизнь. – 2015. – № 3. – Режим доступа: 
http://www.nkj.ru/archive/articles/18316/. 
214.  Касперський Е. Література. Теорія. Методологія [текст] / Едвард Касперський // 
Література. Теорія. Методологія / Пер. з польськ. С. Яковенка; упор. і наук. ред. 
Д. Уліцька. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 9–37. 
215.  Касперський Е. Про теорію компаративістики [текст] / Едвард Касперський // 
Література. Теорія. Методологія / Пер. з польськ. С. Яковенка; упор. і наук. ред. 
Д. Уліцька. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 518–540. 
216.  Кассиль Л. Из школьных лет октябрьского поколения [электронный ресурс] / Лев 
Кассиль // Огнев Н. Дневник Кости Рябцева. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/o/ognew_n/text_0040.shtml. 
217.  Кастельс М. Пространство потоков [электронный ресурс] / Мануэль Кастельс // 
Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. 
О.И. Шкаратана. ‒ М.: ГУ ВШЭ, 2000. ‒ 608 с. ‒ Режим доступа: 
http://politzone.in.ua/index.php?id=211. 
218.  Кеба А.В. Метатекст, метароман и проблема отношения искусства к действительности 
[текст] / А.В. Кеба // Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті: науковий збірник / ред. 
кол.: відп. ред. Силантьєва В.І. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 6–16. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 671 

219.  Кедров К.А. Чаша космических обособленностей [электронный ресурс] / 
Константин Александрович Кедров // Кедров К.А. Поэтический космос. – М.: Советский 
Писатель, 1989. – Режим доступа: ru.wikisource.org/wiki/Чаша_космических_обособленностей. 
220.  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес: казкова повість [текст] / Льюїс Керролл; пер. з 
англ. В. Панченка; худож. В. Смирнов. – К.: РІДНА МОВА, 2015. – 120 с.: іл. – (Серія 
«КЛАСНА КЛАСИКА»). 
221.  Киш Д. Породични циклус [текст] / Данило Киш. – Београд: Просвета, 2001. – 660 с. 
222.  Клар Г. Тест Люшера. Психология цвета [электроный рессурс] / Г. Клар. – Режим 
доступа: http://www.aquarun.ru/psih/ct/ct4.html. 
223.  Клочек Г. Інтермедіальні стосунки художньої літератури та кіно: із теоретичних 
спостережень [текст] / Григорій Клочек // Філологічні семінари. Інтермедіальність: 
теорія і практика: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 19. – С. 24–33.    
224.  Ковач М. Врата од утробе [текст] / Мирко Ковач. – Београд: Нолит, 1981. – 369 с. 
225. Ковач Н. Простори романа [текст] / Никола Ковач. – Приштина: Јединство; 
Београд: Просвета, 1991. – 294 с. (Библиотека Обележја). 
226.  Ковачевић И. Страх и култура [текст] / Иван Ковачевић, Бојан Жикић, Иван 
Ђорђевић. – Београд: Српски генеалошки центар: Одељење за етнологију и 
антропологију Филозофског факултета, 2008. – 190 с. (Етнолошка библиотека). 
227.  Козлов А.С. М. Кригер и Калифорнийская школа в литературоведении США 
[текст] / А. С. Козлов, Т. В. Морозова; Севастопольский национальный технический ун-
т. – Севастополь: СевНТУ, 2007. ‒ С. 183‒186. 
228.  Козлов А. Рок: истоки и развитие [электронный рессурс] / Алексей Козлов. – М.: 
Мега-сервис, 1998. – 191 с. – Режим доступа: http://guru.global-project.ru/rock_kozlov/.   
229.  Константиновић З. Компаративна имагологија балканског и средњоевропског 
простора [текст] / Зоран Константиновић // Слика другог у балканским и 
средњоевропским књижевностима: зборник радова / уредио Мидраг Матицки. – 
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2006. – С. 11–15. 
230.  Константиновић З. Од интердисциплинарности до културологије [текст] / Зоран 
Константиновић // Теорија – естетика – поетика: зборник у част проф. др. Мирослава 
Шутића / уредник Гојко Тешић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2008 
(Београд: Чигоја штампа). – С. 131 – 137. 
231.  Константиновић Р. Дај нам данас [текст] / Радомир Константиновић. – Београд: 
Нолит, 1963. – 420 с. – (Библиотека Зенит). 
232.  Копистянська Н.Х. Жанрова система у просторі літературознавства [текст]: 
Монографія / Н.Х. Копистянська. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с. 
233.  Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова [текст]: Монографія / 
Нонна Копистянська. – Л.: ПАІС, 2012. – 343 с. 
234.  Коротков С. История современной музыки (курс лекций) [электронный ресурс] / 
Сергей Коротков. – К.: LAV-studio, Кий, 1996. – 291 с. – Режим доступа: 
http://www.rulaf.com/2009/08/04/istoriya-sovremennoj-muzyki/.  
235.  Котик-Чубінська М. Уява в об’єктиві: про фотографію у творчості Юрія 
Тарнавського [текст] / Марія Котик-Чубінська // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 60–66. 
236.  Кош Е. У потрази за месијом [текст]: Роман / Ерих Кош. – У 3 књ. – Књ.1. – 
Београд: Просвета, 1978. – 287 с. 
237.  Кош Е. У потрази за месијом [текст]: Роман / Ерих Кош. – У 3 књ. – Књ.2. – 
Београд: Просвета, 1978. – 283 с. 
238.  Кош Е. У потрази за месијом [текст]: Роман / Ерих Кош. – У 3 књ. – Књ.3. – 
Београд: Просвета, 1978. – 308 с. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 672 

239.  Кошубарова Н.С. Семантика цвета [электронный ресурс] / Н.С. Кошубарова. – 
Режим доступа: http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=696. 
240.  Крипке С.А. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке [текст] / 
С.А. Крипке. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – 152 с. 
241.  Крістева Ю. Полілог [текст] / Юлія Крістева; пер. з фр. П. Таращук. – К.: Юніверс, 2004. – 480 с. 
242.  Кудрявцев С. 3500. Книга кинорецензий [текст] / Сост. Сергей Кудрявцев: в 2 т. – 
Т. 1. – М.: (издательство не указано), 2008. – 688 с. 
243.  Куленовић С. Понорница [текст] / Скендер Куленовић. – Сарајево: Свјетлост, 1983. – 272 с. 
244.  Кульчицький О. Риси характерології українського народу [електронний ресурс] / 
О. Кульчицький // Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 2-х т. – Т. 2. – 
Мюнхен, Нью-Йорк, 1949.– С. 708–718. – Режим доступу: 
http://izbornyk.org.ua/encycl/eui063.htm.  
245.  Купер Дж. Энциклопедия символов. – М.: «Золотой век», 1995. – 402 с. 
246.  Куртин Ж.-Ж. Шапка Клементиса (заметки о памяти и забвении в политическом 
дискурсе) [текст] // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Предисл. 
Ю. С. Степанова; общ. ред. П. Серио; пер. с фр. И.Н. Кузнецовой. – М.: Изд. группа 
«Прогресс», 1999. – С. 95–105.  
247.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту: Пiдруч. для студ. старш. курсiв фiлол. спец. 
[текст] / Валерія Андріївна Кухаренко. – 3-е вид. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 261 с. 
248.  Кэрролл Л. Предисловие к «Полуночным задачам, придуманным в часы 
бессонницы» [текст] / Льюис Кэрролл // Кэрролл Л.  История  с узелками / Пер. с англ. 
Ю.А. Данилова; под ред. Я.А. Смородинского. – М.: Мир, 1973. – С. 189–363. 
249.  Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что там 
увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье [текст] / Льюис Кэрролл / Пер. с англ. 
Н. Демуровой. – М.: Правда, 1982. – С. 10–135. 
250.  Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда 
[текст] / Жак Лакан; пер. А. К. Черноглазов, М. А. Титова. – М.: Русское 
феноменологическое общество, 1997. – 184 с. 
251.  Лалић М. Лелејска гора [текст] / Михајло Лалић / прир. Бранко Поповић. – 
Цетиње: Обод, 1994. – 575 с. 
252.  Лалић М. Свадба [текст] / Михајло Лалић. – 8. Изд. – Београд: Нолит, 1965. – 285 с. 
253.  Лалић М. Хајка [текст] / Михајло Лалић. – Београд: Штампар Макарије; 
Подгорица: Ободско слово, 2014. – 451 с. 
254.  Ландольт Э.  Один невозможный диалог вокруг семиотики: Юлия Кристева – 
Юрий Лотман [электронный ресурс] / Эмманюэль Ландольт; перевод с франц. Михаила  
Маяцкого // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 109. – Режим доступа: 
http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/199/. 
255.  Лашманов Д.М. К проблеме полноты описания семантических слоев художественного 
произведения [текст] / Д.М. Лашманов // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным 
моделирующим системам. 14–24 августа 1970. г. Тарту. – Тарту, 1970. – С. 137–139. 
256.  Лебедев М.В. Микротехнологии Гудмена [текст] / М.В. Лебедев // Нельсон Гудмен. 
Способы создания миров. – М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. – С. 363–375. 
257.  Ленс Дж. Ансельм Кифер [электронный ресурс] / Дж. Ленс // Сто художников XX 
века. – Режим доступа:  //http://www.ikleiner.ru/lib/xxcentury/xxcentury-0034.shtml. 
258.  Леовац С. Метаморфоза уметника и уметниког дела [текст] / Славко Леовац // 
Леовац С. Разматрања о књижевности и уметности. – Бања Лука: Глас српски; Бања 
Лука – Београд: Књижевни атеље. – С. 24–43. 
259.  Леонардо да Винчи. Избранные произведения [текст] / Леонардо да Винчи; пер. 
В.П. Зубова. –  M.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. – 1022 с. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 673 

260.  Літературознавча енциклопедія: У двох томах. – Т. 1 [текст] / Авт.-уклад. 
Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 608 с. (Енциклопедія ерудита). 
261.  Літературознавча енциклопедія: У двох томах. – Т. 2 [текст] / Авт.-уклад. 
Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 624 с. (Енциклопедія ерудита). 
262.  Літературознавчий словник-довідник [текст]  / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – 
К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. 
263.  Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди [текст] / Роберто Лонги; сост. А.Б. Махова; перевод с 
итальянского Г.П. Смирнова; послесл. М.В. Алпатова. – М.: Радуга, 1984.  – 350, [3] с.  
264.  Лотман Ю. Выход из лабиринта [текст] / Юрий Лотман // Эко У. Имя розы: Роман. Заметки на 
полях «Имени розы»: Эссе / Пер. с итал. Е. Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 2000. – С. 650–669.  
265.  Лотман Ю. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. 
Исследования [текст] / Юрий Лотман. – СПб.: Искусство-Спб, 2000. – 704 с. 
266.  Лотман Ю. Семиотика города и городской культуры [текст] / Юрий Лотман // 
Tartu riikliku ülikooli toimetised. Ученые записки Тартуского государственного 
университета. – 644. Труды по знаковым системам. – 1984. – Вып. XVIII. – С. 30–45. 
267.  Луман Н. Медиа коммуникации [текст] / Николас Луман; пер. с нем. А. Глухов, 
О. Никифоров. – М.: Логос, 2005. – 280 с. 
268.  Луцак С.М. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на 
матеріалі української літератури межі ХІХ–ХХ століть) [текст]: Монографія / Світлана 
Луцак; наук. ред. Р. Гром’як. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 400 с. 
269.  Любарець Н. Шлях від антигуманізму до постгуманізму в романі Ентоні Берджеса 
«Механічний апельсин» / Наталія Любарець // Сучасні літературознавчі студії. 
Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри: Збірник наукових праць / Гол. ред. 
Н.О. Висоцька. – Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 212–220. 
270.  МакКлауд С. Теория комикса [электронный ресурс] / Скотт МакКлауд. – Режим 
доступа: http://comicstheory.ru/scott.php. 
271.  Маклюен М. Понимание медиа [текст] / Маршалл Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2011. – 464 с. 
272.  Малевич К.С. Черный квадрат [текст] / К.С. Малевич. ‒ СПб.: Азбука, 2001. – 572 с. 
273.  Мамардашвили М.К. Метафизика Арто  [текст] / М.К. Мамардашвили // Мамардашвили 
М.К. Как я понимаю философию. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1992. – С. 375–387.  
274.  Манн Т. Предисловие к папке с рисунками [текст] / Томас Манн; пер. с нем. 
Е. Закс // Т. Манн. Собрание сочинений в 10 т. / Под ред. Н.Н. Вильмонта и Б.Л. Сучкова 
– Т. 9. – М.: Изд-во «Художественная литература», 1960. – С. 42–45. 
275.  Манн Т. Смерть у Венеції [електронний ресурс] / Томас Манн; пер. з нім. 
Є. Попович. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3618. 
276.  Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма  [текст] / Н.Б. Маньковская. – СПб.: 
Алетейя, 2000. – 347 с. – (Gallicinium).  
277.  Мар де ла У. Льюис Кэрролл [электронный ресурс] / Уолтер де ла Мар; пер. с англ. 
Н.М. Демуровой // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и 
что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: изд. 2-е стереотипное. – М.: «Наука», 
Главная редакция физико-математической литературы, 1991. – Режим доступа: 
http://lib.ru/CARROLL/carrol0_4.txt. 
278.  Маретић А. Компаративна књижевност некад и сад [текст] / Адријана Маретић // 
Појмовник упоредне књижевности: зборник радова / уредници Бојан Јовић, Тихомир Брајовић. 
– Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013 (Београд: Чигоја штампа). – С. 13–72. 
279.  Маринковић Н. Нестајање: сага о породици које више нема [текст] / Нада 
Маринковић. – Београд: Народна књига–Алфа, 1996. – 310 с. 
280.  Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого [текст] / Ж.-Л. Марион. – М.: Прогресс–
Традиция, 2010. – 176 с. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 674 

281.  Матисс А. Заметки живописца [текст] / Анри Матисс; пер. с фр. Е.Б. Георгиевский 
[и др.]; пер. с англ. А.В. Парнах. – СПб.: Азбука, 2001. – 636 с. 
282.  Маценка С. Інтермедіальні зв’язки романного слова з музикою [текст] / Світлана 
Маценка // Маценка С. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі 
літератури й музики. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 60–64. 
283.  Маценка С. Партитура роману [текст]: Монографія / Світлана Маценка. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 528 с.  
284.  Мегела І.П. Трансформація міфу про Амфітріона (Семантико-комунікативні 
аспекти) [електронний ресурс] / Іван Петрович Мегела. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/ivan.megela/posts/1511213162246516. 
285.  Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе [текст] / Н.Е. Меднис. – 
Новосибирск, 1999. ‒ 362 с. 
286.  Меднис Н.Е. «Религиозный экфразис» в русской литературе [текст] / Н.Е. Меднис 
// Критика и семиотика. – 2006. – Вып. 10. – С. 58–67. 
287.  Международное общество синестезии: материалы [электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://mitpress.mit.edu/e-journal/Leonardo/home.html. 
288.  Мелько Х.Б. Типологія засобів відображення синестетичних уявлень людини в 
постмодерністському художньому дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) [текст]: 
автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.17 / Христина Богданівна Мелько. – К., 2010. ‒ 20 с. 
289.  Мережинская А.Ю. Современные тенденции развития литературы: Учебное 
пособие [текст] / А.Ю. Мережинская. – К.: Логос, 2016. – 275 с. 
290.  Мережинская А.Ю. Художественный язык литературного постмодернизма [текст] 
/ А.Ю. Мережинская // Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература: 
Учебник. – К.: ИПЦ «Киевский университет», 2007. – С. 15–22. 
291.  Меренік Л. Мілета Проданович – самосвідомість постмодерного митця у добу 
кризи // Украс: історія, культура, мистецтво. Українсько-сербський збірник. – 2008. – 
Вип. 1 (3). – С. 113–120. 
292.  Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття [текст] / Моріс Мерло-Понті; пер. з 
фр. Й. Осипенко, С. Осипенко. – К.: Укр. центр духов. культури, 2001. – 552 с. 
293.  Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гете и его учение о цвете (часть первая) [текст] / 
С.В. Месяц. – М.: Кругъ, 2012. – хххіі+464 с.  
294.  Миличевић В. Беспуће [текст] / Вељко Миличевић. – Београд: Нолит, 1982. – 180 с. 
295.  Милосављевић П. Систем српске књижевности [текст] / Петар Милосављевић. – 
Београд: Требник, 1999. – 367 с. – (Изабрана дела / Петар Милосављевић. Коло 1). 
296.  Милосављевић-Милић С. Интерпретацијски кодови семантичке опозиције наше и 
страно у књижевности [текст] / Снежана Милосављевић-Милић // Милосављевић-
Милић С. Прича и тумачење. – Београд: „Филип Вишњић“, 2008. – С. 208–226. 
297.  Миндеровић Ч. Последњи коктел [текст] / Чедомир Миндеровић. – Београд: 
Народна књига, 1961. – 144 с. 
298.  Минц 3.Г. Функции реминисценций в поэтике Ал. Блока [электронный ресурс] / 
Зара Григорьевна Минц // Минц З.Г. Блок и русский символизм. Избранные труды: В 
3 кн. – Кн. 1: Поэтика Александра Блока. – СПб.: Искусство, 1999. – С. 362–388. – 
Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/mints/papers/funkcija.html. 
299.  Миронова Л.Н. Учение о цвете [текст] /  Ленина Николаевна Миронова. – Mинск: 
Вышэйшая школа, 1993. – 463 с. 
300.  Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве [текст] /  Ленина Николаевна 
Миронова. – 3-е изд. – Mинск, Беларусь, 2005. – 151 с. 
301.  Миронова Л.Н., Иванов Д.Г. Символика цвета. – [электронный ресурс] / Ленина 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 675 

Николаевна Миронова, Дмитрий Григорьевич Иванов. – Режим доступа: 
http://mironovacolor.org/theory/humans_and_color/symbolism/. 
302.  Митолошки речник [текст] / Булат П., Чајкановић В. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 2007. – 168 с.  
303.  Мићуновић Љ. Синестезија [текст] / Љубо Мићуновић // Мићуновић Љ. Речник 
књижевних термина: стилске фигуре и други књижевни изрази: Приручник за основне и 
средње школе. – Београд: Српска школска књига, 2000. – С. 295–296.  
304.  Мифы народов мира: Энциклопедия [текст] / Под ред. С.А. Токарева. – В 2-х т. – 
Т. І. – М.: Большая российская энциклопедия, Дрофа, 2008. – 672 с. 
305.  Мифы народов мира: Энциклопедия [текст] / Под ред. С.А. Токарева. – В 2-х т. – 
Т. ІІ. – М.: Большая российская энциклопедия, Дрофа, 2008. – 720 с. 
306.  Михаиловић Д. Кад су цветале тикве; Петријин венац; Злотвори [текст] / 
Драгослав Михаиловић. – Београд: Просвета, 2003. – 743 с. 
307.  Мілета Проданович: Я «натренований» помічати найдрібніші деталі: Інтерв’ю 
[електронний ресурс]  // Літакцент. – 2009. – 13 квітня. – Режим доступу: 
http://litakcent.com/2009/04/13/mileta-prodanovych-ja-natrenovanyj-pomichaty-najdribnishi-detali/. 
308.  Мітосек З. Теорії літературних досліджень [текст] / З. Мітосек; пер. з польськ. – 
Сімферополь: Таврія, 2003. – 408 с. 
309.  Мітчелл В.Дж.Т. Екфразис та інакшість [текст] / В.Дж.Т. Мітчелл // Екфразис: вербальні 
образи мистецтва: Монографія / За ред. Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та 
рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 21–46. 
310.  Мондзен М.-Ж. История одного призрака [текст] / Мари-Жозе Мондзен // Сосна Н. 
Фотография и образ. Визуальное, непрозрачное, призрачное. – М.: Новое литературное 
обозрение; Институт философии РАН, 2011. – С. 156–180. 
311.  Москвина Е.В. Художественный мир Георга Бюхнера [электронный ресурс] / 
Екатерина Москвина. – М.: Издательство «Прометей» МПГУ, 2007. – 200 с. – Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/sonnepreisterin/home/stati/hudozestvennyj-mir-georga-buhnera. 
312.  Мруґальський М. Деконструкція – постструктуралізм – деконструктивізм / Пер. з польськ. 
[текст] / Мыхал Мруґальський // Література. Теорія. Методологія. – К., 2006. – С. 333 – 377. 
313.  Музыкальная энциклопедия [электронный ресурс] / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – В 6 т. – 
М.: Советская энциклопедия: Советский композитор, 1973–1982. – Т. 4: Окунев – Симович. – 
М., 1978. – 976 стб., илл. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru/html-music-enc/r/6577.html. 
314.  Наєнко М.К. Інтермедіальність як методологія [текст] / М.К. Наєнко // Філологічні 
семінари. Інтермедіальність: теорія і практика: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 19. – С. 6–16. 
315.  Наєнко М.К. Художня література України: від міфів до модерної реальності [текст] 
/ М.К. Наєнко. – К.: Просвіта, 2008. – 1064 с. 
316.  Наливайко Д. Актуальні проблеми структури й стратегії літературної імагології [текст] 
/ Дмитро Наливайко // Літературна компаративістика. – Вип. IV: Імагологічний аспект 
сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. І. – К.: ВД «Стилос», 2011. – С. 4–60. 
317.  Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика [текст] / Д.С. Наливайко. – 
К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – 347 с.: портр. 
318.  Наривская В.Д. «Культурный трансфер»: возможности и смыслы термина (по 
материалам зарубежных исследований с попыткой украинских дополнений и 
комментариев) [текст] / Валентина Даниловна Наривская // Філологічні семінари. 
Інтермедіальність: теорія і практика: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 19. – С. 41–59. 
319.  Національні варіанти літературної компаративістики [текст]: Колект. моногр. / 
Д.С. Наливайко [та ін.]; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Стилос, 2009. – 750 с. 
320.  Недић М. Доживљај историје у «Судбини и коментарима» Радослава Петковића 
[текст] / Марко Недић // Основа и прича. – Београд, 2002. – С. 290–307. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 676 

321.  Недић М. Између реализма и постмодерне: студије и огледи о српским писцима 
друге половине ХХ века [текст] / Марко Недић. – 1. изд. – Београд: Завод за уџбенике, 
2012. – 354 с. – (#Библиотека #Нова дела). 
322.  Ненадић Д. Расадник побуне: Институт за политичке студије [електронски ресурс] 
/ Данијела Ненадић // Политика. – 22.11.2006. – Доступан:  
http://www.mgb.org.rs/Dobrodosli/Pocetna/Odeljenja/Istorija/IstorijaBeogradaod1941/tabid/68
/language/sr-Cyrl-CS/Default.aspx?udt_500_param_detail=333. 
323.  Нич Р. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство [текст] / Ришард Нич; 
пер. з польськ. О. Галета. – Л.: Літопис, 2007. – 316 с. 
324.  Новейший философский словарь. Постмодернизм [текст] / Главный научный 
редактор и составитель А.А. Грицанов. – Минск: Современный литератор, 2007. – 816 с. 
325.  Новикова О. Пол Остер «Стеклянный город»: к вопросу о постпостмодернизме 
[электронный ресурс] / Ольга Новикова // Новый берег. – 2011. – № 32. – Режим 
доступа:  http://magazines.russ.ru/bereg/2011/32/no18-pr.html. 
326.  Овчарек Б. Поняття та еволюція літературної семіотики [текст] / Богдан Овчарек; 
пер. з польськ. С. Яковенко // Література. Теорія. Методологія / Упор. і наук. ред. 
Д. Уліцької. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 216 – 234.  
327.  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева [электронный ресурс] / Николай Огнев. – Режим 
доступа: http://az.lib.ru/o/ognew_n/text_0040.shtml. 
328.  Олах К. Књига-бог: (Постмодерна) духовност у „Хазарском речнику“ Милорада 
Павића [текст] / Кристијан Олах. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2012. – 
320 с. (Наука о књижевности. Књижевне теорије и књижевна критика). 
329.  Олизько Н.С. Интердискурсивность как категория постмодернистского письма 
[электронный ресурс] / Н.С. Олизько. – Режим доступа: www.lib.csu.ru/vch/093/93.pdf. 
330.  Олујић Г. Излет у небо [текст] / Гроздана Олујић. – Београд: Српска књижевна задруга, 
2010 (Нови Сад: Будућност). – 219 с. – (Посебна издања / [Српска књижевна задруга]). 
331.  Ољача М. Козара [текст] / Младен Ољача. – Сарајево: Свјетлост, 1986. – 472 с. 
332.  Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Приложение методики семантического 
дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным проблемам [текст] / Ч. Осгуд, 
Дж. Суси, П. Танненбаум // Семиотика и искусствометрия. Современные зарубежные 
исследования. – М., 1972. – С. 278–297. 
333.  Основи літературної компаративістики [текст]: Метод. вказівки, план-проспект 
курсу, плани практ. занять для студ. V курсу / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філол., каф. теорії л-ри та компаративістики; упоряд.: проф. Л. В. Грицик, О. 
Г. Астаф’єв. – К. : Київський університет, 2007. – 55 с. 
334.  Павић М. Вештачки младеж: три кратка нелинеарна романа о љубави [текст] / 
Милорад Павић. – Нови Сад: Матица српска, 2009. – 157 с. – (Едиција Матица; књ.7). 
335.  Павић М. Кутија за писанје [текст] / Милорад Павић. – 3. изд. – Београд: Дерета, 
1999. – 169 с. – (Библиотека Савремена српска књижевност; књ.14). 
336.  Павић М. Позориште од хартије: роман антологија или савремена светска прича 
[текст] / Милорад Павић. – 1. изд. – Београд: Завод за уџбенике, 2007. – 240 с. – 
(Библиотека Нова дела). 
337.  Павић М. Предео сликан чајем [текст] / Милорад Павић. – Београд: Plato Books: 
Б&C, 2012. – 401 с. – (Изабрана дела Милорада Павића). 
338.  Павић М. Уникат: роман-делта [текст] / Милорад Павић. – Београд: Дерета, 2004. – 
171 с. – (Библиотека Савремена српска књижевност). 
339.  Павић М. Унутрашња страна ветра или Роман о Хери и Леандру [текст] / Милорад 
Павић. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1995. – 115 с. 
340.  Павич М. Зоряна мантія: астрологічний путівник для невтаємничених [текст] / 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 677 

Мілорад Павич; пер. із серб. А.Татаренко. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2002. – 119 с. 
341.  Павич М. Роман как государство [электронный ресурс] / Милорад Павич; пер. с 
серб. Л. Савельевой. – Режим доступа: http://www.rastko.rs/rastko/delo/11324. 
342.  Павловић Ж. Лутке [текст] / Живојин Павловић. – Београд: Просвета, 1965. – 312 с. 
343.  Падни Д. Льюис Кэрролл и его мир [электронный ресурс] / Джон Падни / пер. с 
англ. под ред. В. Харитонова. – М.: Радуга, 1982. – 143 с. – Режим доступа: 
http://www.imwerden.info/belousenko/books/litera/Pudney_Carroll.htm. 
344.  Пантић М. Александријски синдром 3: огледи и критике о савременој српској прози 
[текст] / Михајло Пантић. – Нови Сад: Матица српска, 1999. – 222 с. – (Књижевне студије). 
345. Пејић С. Велико и мало [текст] / Светлана Пејић // Пејић С., Продановић М. Рука. Боја. 
Храм. [фотографија Бранислав Стругар, Милета Продановић]. – Београд: Службени гласник, 
2010. – 96, IV с. (Библиотека Уметност и култура / Колекција Србија и коментари; књ.2). 
346.  Пејовић Б. Процеси симболизације у роману „На Дрини Ћуприја“ [текст] / 
Божидар Пејовић // Пејовић Б. Цјелине и детаљи. – Сарајево: «Свјетлост», ООУР 
Издавака делатност, 1980. – С. 124–143.  
347.  Пелевина Н.Н. Интердискурсивность научного и художественного текстов [электронный 
ресурс] / Надежда Николаевна Пелевина // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – Вып. 78. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/interdiskursivnost-nauchnogo-i-hudozhestvennogo-tekstov. 
348.  Петровић Б. Певач (1) [текст] / Бошко Петровић. – Београд: Завод за уџбенике, 
1997. – 508 с. – (Сабрана дела / Бошко Петровић. – Књ.5). 
349.  Петровић Б. Певач (2) [текст] / Бошко Петровић. – Београд: Завод за уџбенике, 
1997. – 567 с. – (Сабрана дела / Бошко Петровић. – Књ.6). 
350.  Петровић Г. Атлас описан небом [текст] / Горан Петровић. – Београд: Народна 
књига – Алфа, 2008. – 267 с. – (Библиотека Дело). 
351.  Петровић Г. Опсада цркве Светог Спаса [текст] / Горан Петровић. – Београд: 
Народна књига – Алфа, 2008. – 415 с. – (Библиотека Дело). 
352.  Петровић Р. Дан шести [текст] / Растко Петровић. – Београд: Нолит, 1977. – 662 с. 
353.  Петровић С. Altera Pars. Круг [Текст] / Светлана Петровић // Продановић М. 
Посматрање уметности: одабрани радови, 2008–2011.: Музеј рудничко-таковског краја, 
Горњи Милановац, 15. април – 15. мај 2011. [Фотографије Милета Продановић]. – 
Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 2011 (Чачак: Светлост). – С. 14–18. 
354.  Петрович Г. Крамничка «З легкої руки»: Роман [Текст] / Горан Петрович; переклад 
із сербської Алли Татаренко. – К.: Видавничий дім «КОМОРА», 2017. – 320 с. 
355.  Петровская Е. Теория образа [текст] / Елена Петровская. – М.: Российский 
государственный гуманитарный университет, 2010. – 228 с. 
356.  Пеше М. Прописные истины: лингвистика, семантика, философия [текст] / 
М. Пеше; пер. с фр. Л.А. Илюшечкиной // Квадратура смысла: французская школа 
анализа дискурса / Предисл. Ю.С. Степанова; общ. ред. П. Серио. – М.: Изд. группа 
«Прогресс», 1999. – С. 225–290. 
357.  Пијановић П. Павић [текст] / Петар Пијановић. – Београд: „Филип Вишњић“, 1998. 
– 406 с. – (Библиотека Албатрос; књ. 67). 
358.  Пијановић П. Проза Данила Киша [текст] / Петар Пијановић. – Приштина: Јединство; 
Горњи Милановац: Дечје новине; Подгорица: Октоих, 1992. – 232 с. – (Библиотека Обележја).  
359.  Пикассо П. Сборник статей о творчестве [текст] / Пабло Пикассо. – M.: 
Искусство, 1957. – 90 с. 
360.  Писарев Ђ. Готска прича [текст] / Ђорђе Писарев. – Нови Сад: Матица Српска, 1990. – 159 с. 
361.  Питулић В. Трагом архетипа: од усмене ка писаној речи [текст] / Валентина Питулић. – 
Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2011 (Београд: Чигоја штампа). – 220 с. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 678 

362.  Плавання в морі мистецтв: Мілета Проданович про символіку кольорів, тенденції 
сербської літератури та пост-постмодернізм [електронний ресурс] // Український 
тиждень. – № 27(295). – 4 липня 2013 року. – Режим доступу:  
http://tyzhden.ua/Culture/83790/PrintView. 
363.  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття: 
типологія і жанрологія [текст]: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Погребняк Олена 
Альбертівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. 
364.  Поповић Д. Књига о Милутину [текст] / Данко Поповић. – 2. изд. – Београд: 
Српска књижевна задруга, 2006 (Нови Сад: Будућност). – XXII, 173 с. 
365.  Поповић Љ. Стереотип странца у украјинском, руском и српском фолклору [текст] 
/ Људмила Поповић // Српска народна култура између Истока и Запада: зборник радова / 
уредник Љубинко Раденковић; одговорни уредник Душан Т. Батаковић. – Београд: 
Балканолошки институт САНУ. 2014 (Београд: Colografix). – С. 77–112. 
366.  Поповић Љ., Сковран А., Амброзић К. Уметничка баштина Србије [текст] / 
Љ. Поповић, А. Сковран, К. Амброзић. – Београд: ОУР „Слободан Јовић“, 1984. – 234 с. 
367.  Поповић М. Судбине [текст] / Мирослав Поповић. – Београд: Завод за уџбенике, 
2005. – 353 с. 
368.  Потемкина М.С. Конгресс международного союза германистов [электронный ресурс] / 
М.С. Потемкина, И.Г. Черенок. – Варшава, 2010. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/kongress-mezhdunarodnogo-soyuza-germanistov-varshava-2010.   
369.  Почепцов Г.Г. Русская семиотика [текст] / Георгий Георгиевич Почепцов. – М.: 
Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 768 с. – (Образовательная библиотека). 
370.  Продановић М. Вечера код Свете Аполоније [текст] / Милета Продановић. – 
Београд: Едиција „Пегаз“, 1984. – 88 с. 
371.  Продановић М. На слику целе земље [текст] / Милета Продановић // Пејић С., 
Продановић М. Рука. Боја. Храм. [фотографија Бранислав Стругар, Милета 
Продановић]. – Београд: Службени гласник, 2010. – 96, IV с. (Библиотека Уметност и 
култура / Колекција Србија и коментари; књ.2). 
372.  Продановић М. Уметник као посматрач уметности [текст] / Милета Продановић // 
Продановић М. Посматрање уметности: одабрани радови, 2008. – 2011.: Музеј 
рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, 15. април – 15. мај 2011. [Фотографије 
Милета Продановић]. – Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 2011 
(Чачак: Светлост). – С. 3–13.  
373.  Продановић М. Црвена марама сва од свиле [текст] / Милета Продановић. – 2 изд. – 
Београд: Стубови културе, 2008 (Београд: АМД Систем). – 130 с. – (Библиотека Минут; књ.52). 
374.  Проданович М. Аркадія [текст]: Роман / Мілета Проданович; пер. із сербської 
К. Калитко. – К.: Темпора, 2015. – 312 с. з іл. 
375.  Проданович М. Сад у Венеції [текст]: Роман / Мілета Проданович; пер. із сербської 
Н. Білик // Всесвіт. – 2009. ‒ № 5‒6. – С. 3‒105. 
376.  Проданович М. Ультрамарин [текст]: Роман / Мілета Проданович; пер. із сербської 
Л. Недашківська. – К.: Темпора, 2013. – 208 с. 
377.  Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи [текст]: 
Монографія / Віра Просалова. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 344 с. 
378.  Пупурс І. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного 
орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця XVIII – 
XIX ст.) [текст]: Монографія. – Суми: Університетська книга, 2017. – 407 с. 
379.  Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Натали Пьеге-Гро; пер. с 
фр. Г.К. Корсикова, В.Ю., Лукасик, Б.П. Нарумова; общ. ред. и вступ. ст. 
Г.К. Корсикова. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 240 с.  



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 679 

380.  Радић Р. Страх у позној Византији: 1180–1453. [текст] / Радивој Радић. – У 2 књ. – 
Књ. 1. – Београд: Стубови културе, 2000. – 283 с. 
381.  Радић Р. Страх у позној Византији: 1180–1453. [текст] / Радивој Радић. – У 2 књ. – 
Књ. 2. – Београд: Стубови културе, 2000. – 231 с. 
382.  Радуловић М. Обнова традиције: критички есеји о савременим писцима 2 [текст] / 
Милан Радуловић. – Београд: Књижевна заједница Звездара: Апостроф, 1994. – 247 с. – 
(Библиотека Монографије, студије, есеји, критике; књ.11). 
383.  Радуловић Н. Слика света у српским народним бајкама [текст] / Немања Радуловић. – 
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2009. – 325 с. ‒ (Београд: Чигоја штампа). 
384.  Ребић Ч. Византијска мисао и умјетност у старој српској књижевности [текст] / 
Чедомир Ребић. – Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2004. – 204 с. ‒ 
(Београд, Стручна књига). 
385.  Реизов Б. Литература и музыка. Контакты и взаимодействие (Вместо 
предисловия) [текст] / Б. Реизов // Литература и музыка: Сб. статей. – Л. : Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1975. – С. 3–6. 
386.  Ржанская Л.П. Интертекстуальность [текст] / Л.П. Ржанская // Художественные 
ориентиры зарубежной литературы XX века. ‒ М.: ИМЛИ РАН, 2002. – С. 539–555. 
387.  Рибникар В. Идеја упоредног проучавања књижевности у Великој Британији 
[текст] / Владислава Рибникар // Проучавање опште књижевности данас – Comparative 
Literature Studies Today: Зборник радова поводом педесетогодишњице обнављања 
Катедре за општу књижевност и теорију књижевности / уредници Адријана Марчетић и 
Тања Поповић. – Београд: Филолошки факултет Универзитета, Катедра за општу 
књижевност и теорију књижевности, 2006. – С. 141–153. ‒ (Београд: Чигоја штампа). 
388.  Рибникар Ј. Јан Непомуцки [текст] / Јара Рибникар. – Београд: SKZ, 1978. – 216 с. 
389.  Римар Ю. Екфрастичні мініатюри Анрі Мішо [текст] / Юлія Римар // Екфразис: вербальні 
образи мистецтва: Монографія / За ред. Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та 
рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 176–198. 
390.  Риффатерр М. Формальный анализ и история литературы [текст] / Майк 
Риффатерр // НЛО. – 1992. ‒ № 1. – С. 20–39. 
391.  Рихло П. Комікс [текст] / Петро Рихло // Лексикон загального та порівняльного 
літературознавства; кер. проекту А. Волков. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 265–266. 
392.  Рікер П. Ідеологія та утопія: Курс лекцій [текст] / Поль Рікер; пер. з англ. 
В. Верлока. – К.: Дух і літера, 2005. – 382 с. 
393.  Розмова з Мілетою Продановичем [текст] // Украс: історія, культура, мистецтво. 
Українсько-сербський збірник. – 2008. – Вип. 1(3). – С. 73–96. 
394.  Романенкова Ю.В. Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI 
сторіччя [текст]: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Романенкова Юлія 
Вікторівна; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2002. – 20 с. 
395.  Романова О. Кіноромани Алена Роб-Грійє (Аспекти синтезу мистецтв) [текст]: 
Монографія / О. Романова. – Черкаси, 2012. – 243 с. 
396.  Руднев В. Словарь культуры ХХ века [электронный ресурс] / Вадим Руднев. – М.: 
АГРАФ, 1999. – 381 с. – Режим доступа: www.kulichki/com/moskow/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt. 
397.  Руднев Ю. Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка 
[электронный ресурс] / Ю. Руднев. – Режим доступа: http://zhelty-
dom.narod.ru/literature/txt/discours_jr.htm. 
398.  Рудяков П. Між вічністю і часом: життя і творчість Іво Андрича [текст] / Павло 
Рудяков. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 144 с. 
399.  Румянцевский музей: виртуальная реконструкция / [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rmuseum.ru/data/catalogue/canvas/italiya/krm0785.php. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 680 

400.  Русін Р. Художній образ від класики до постмодерну [текст]: Монографія / Руслан 
Русін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 206 с. 
401.  Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження [текст] / Микола Рябчук. – 
К.: «К. І. С.», 2011. – 240 с. 
402.  Савић М. Љубави Андрије Курандића [текст] / Милисав Савић. – Београд: 
Дерета, 1999. – 190 с. 
403.  Савић М. Ожиљци тишине [текст] / Милисав Савић. – 4. изд. – Београд: Дерета, 
1999. – 228 с. 
404.  Савић М. Хлеб и страх [текст] / Милисав Савић. – Београд: Просвета, 1992. – 156 с. 
405.  Савчин Г.В. Феномен синестезії в науці та мистецтві / Галина Савчин // Етнос. 
Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-
практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 80–85. 
406.  Саїд Е. В. Культура й імперіялізм [текст] / Едвард В. Саїд. – К.: Критика, 2007. – 608 с. 
407.  Секулић И. Ђакон Богородичине цркве [текст]: Роман / Исидора Секулић. – 
Београд: Плави јахач, 2002. – 225 с. – (Библиотека Плаве чарапе; 9). 
408.  Селенић С. Убиство с предумишљајем [текст] / Слободан Селенић. – Београд: 
Просвета, 1996. – 249 с. 
409. Серио П. Как читают тексты во Франции [текст] / П. Серио; пер. с фр. 
И.Н. Кузнецовой // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / Предисл. 
Ю. С. Степанова; общ. ред. П. Серио. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1999. – С. 12–53. 
410.  Серов В.В. «Нумерология» Прокопия Кесарийского [текст] / В.В. Серов // 
Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории. – Екатеринбург: 
Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2010. – С. 93–95. 
411.  Сиваченко Г. Емігрантська творчість Володимира Винниченка: імагологічні 
інтенції в ідеологізованому дискурсі [текст] / Галина Сиваченко // Літературна 
компаративістика. – Вип. IV: Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії 
та парадигми. – Ч. І. – К.: ВД «Стилос», 2011. – С. 140–183. 
412.  Сиваченко Г.М. Інтердискурсивність як діалог культур [текст] / Галина 
Миколаївна Сиваченко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 
Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2015. – Вип. 27. – С. 363–368. 
413.  Сиваченко Г.М. Парадокси словацького роману [текст] / Галина 
Миколаївна Сиваченко. – К., 1993. – 174 с. 
414.  Силантьева В. Литература и живопись в контексте компаративистики: писатели и 
художники периодов эстетической переориентации [текст]: Монография  / Валентина 
Силантьева. – Одесса: Астропринт, 2015. – 336 с. 
415.  Символика цвета в славянской традиции [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rodrus.com/news/news_1384010009.html. 
416.  Скотт Ридли [электронный ресурс] // Режиссерская энциклопедия. Кино США. – 
Научно-исследовательский институт киноискусства / Т.Н. Ветрова, А.Н. Дорошевич, 
И.А. Звегинцева, Д.Л. Караваев, Е.Н. Карцева, Г.В. Краснова, М.Л. Теракопян, Т.С. 
Царапкина. – М.: Материк, 2002. – Режим доступа: 
http://usa_film_directors.academic.ru/300/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,
_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8. 
417.  Скрипник Л.Г. У світі власних імен людей [текст] / Лариса Григорівна Скрипник // 
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник; за ред. 
В.М. Русанівського. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 7–18. 
418.  Словенска митологија: енциклопедијски речник [текст] / Ред. Светлана М. Толстој, 
Љубинко Раденковић; сарадници Т.А. Агапкина; превод с руског Радмила Мечанин, 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 681 

Љубинко Раденковић, Александар Лома. – Београд: ZEPTER BOOK WORLD, 2001 
(Београд: Чигоја штампа). – XXV. – 736 с. 
419.   Словник-довідник музичних термінів: за книгами Ю.Є. Юцевича [електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://term.in.ua/indeks.html?term=%D0%90%D0%A0%D0%86%D0%AF. 
420. Словник іншомовних слів [текст] / За ред. акад. АН УРСР О.С. Мельничука. ‒ Вид 
2-ге. ‒ К.: Головна редакція УРЕ, 1985. – 968 с. 
421.  Смиљанић Р. Бекство на Хелголанд [текст] / Радомир Смиљанић. – Београд: 
Просвета, 1977. – 307 с. 
422.  Смиљанић Р. Неко је оклеветао Хегела [текст] / Радомир Смиљанић. – Београд: 
Просвета, 1973. – 243 с. 
423.  Сміт Е. Д. Національна ідентичність [текст] / Ентоні Д. Сміт; пер. з 
англ. П. Таращука. – К.: Основи, 1994. – 204 с. 
424. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерністський роман [текст] / Людмила Сокол // Слово 
і час. – 2002. – № 11. – С. 76–80. 
425.  Соколовська С.Ф. Ефект очуження як теоретико-літературна категорія: генезис, 
поетика (на матеріалі творчості Б. Брехта) [текст]: автореф. дис... канд. філол. наук: 
10.01.06 / Соколовська Світлана Францівна; Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 16 с. 
426.  Срдич С. Від автора (передмова до українського видання) [текст] / Срджан Срдич 
// Срдич С. Саторі: Роман / пер. із серб. Алли Татаренко. – К.: КОМОРА, 2015. – С. 3–5. 
427.  Срдич С. Саторі [текст]: Роман / Срджан Срдич; пер. із серб. Алли Татаренко. – К.: 
КОМОРА, 2015. – С. 7–135. 
428.  Срејовић Д. Речник грчке и римске митологије [текст] / Д. Срејовић Д., 
А. Цермановић-Кузмановић. – 6 изд. – Београд: Српска књижевна задруга, 2004. – 573 с. 
429.  Станковић Б. Нечиста крв [текст] / Борисав Станковић / изабрао и приредио Јован 
Радуловић. – 2 изд. – Земун: ЈРЈ, 2006 (Лозница: Младост). – 282 с. (Изабрана дела: у три 
књиге / Борисав Станковић. – Књ.1). 
430.  Стевановић В. Нишчи [текст] / Видосав Стевановић. – Београд: Просвета, 1971. – 445 с. 
431.  Степанов Ю. В мире семиотики // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. ‒ 
Изд. 2-е. – М.–Екатеринбург, 2001. – С. 5–42. 
432.  Степанова А.А. Поэтология фаустовской культуры. «Закат Европы» Освальда 
Шпенглера и литературный процесс 1920–1930-х гг. [текст]: Монография / Анна 
Аркадьевна Степанова. – Днепропетровск: Днепропетровский университет имени 
Альфреда Нобеля, 2013. – 496 с. 
433.  Стојадиновић Д. Паралелни свет Радомира Смиљанића: (сатирично и стварно): 
критичарска легенда о Хегелу Милорадовићу: трилогија о Хегелу: "У Андима Хегелово 
тело", "Неко је оклеветао Хегела", "Бесктво на Хелголанд" [текст] / Драгољуб Стојадиновић. 
– Београд: Алтера, 2012. – 183 с. – (Библиотека Херменеутика / [Алтера] ; књ. 7). 
434.  Стојановић Д. Феноменологија и вишезначност књижевног дела: Ингарденова теорија 
опализације [текст] / Драган Стојановић. – Београд: Службени гласник, 2011. – 230 с. 
435.  Такумбетова Л.М. Интердискурсивность в современной российской прессе 
[электронный ресурс] / Л.М. Такумбетова // Современные научные исследования и 
инновации. – 2011. – № 2. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2011/06/802. 
436.  Тасић В. Киша и хартија [текст] / Владимир Тасић. – Нови Сад: Светови, 2004. – 267 с. 
437.  Татаренко А. Будівничі музики і ді-джеї: функція музики у формуванні поетики 
постмодернізму та постпостмодернізму (на матеріалі сербської літератури) [текст] / 
Алла Татаренко // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / За 
редакцією Світлани Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 241–252. 
438.  Татаренко А. Место сусрета: огледи о српској прози [текст] / Алла Татаренко. – 
Београд: Српски ПЕН центар = Serbian PEN Centre, 2008. – 179 с. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 682 

439.  Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) 
[текст] / Алла Татаренко. – Львів: ПАІС, 2010. – 544 с. 
440.  Татаренко А. Роман М. Павича «Остання любов у Царгороді»: проблема 
інтертекстуальності та семантизації форми [текст] / Алла Татаренко // Компаративні 
дослідження  слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 
2010. – Вип. 11. – С. 402–414. 
441.  Тимашков А.С. К истории понятия интермедиальности в зарубежной науке 
[электронный ресурс] / А.С. Тимашков. – Режим доступа: 
www.spbric.org/PDF/tim08_1.pdf. 
442.  Тимчишин М. Парадигми та виміри постгуманізму [текст] / Марія Тимчишин // 
Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри: 
Збірник наукових праць / Гол. ред. Н.О. Висоцька. – Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 
2013. – С. 484–492. 
443.  Тишунина Н.В. Методология интермедиального анализа в свете 
междисциплинарных исследований [текст] / Н.В. Тишунина // Методология 
гуманитарного знания в перспективе ХХІ века. К 80-летию профессора Моисея 
Самойловича Кагана. Материалы международной научной конференции, 18 мая 2001, 
Санкт-Петербург. – Серия «Symposium»: Санкт-Петербургское философское общество. 
– 2001. – № 12. – С. 149–153.  
444.  Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства [текст] / Анатолій 
Олександрович Ткаченко.  ̶  К.: ВПЦ «Київський університет», 2003.  ̶  448 с. 
445.  Толкова# Библі#, или комментарій на всh книги Св.Писанія Ветхаго и Новаго 
Завhта. Съ иллюстраціями [текст] / Подъ ред. А.П. Лопухина: в 11-ти т. – Т. 3: Книги 
Паралипоменонъ, Ездры, Нееміи, Товита, Іудиѳ и Есѳирь // Толкова# Библі#, или 
комментарій на всh книги Св.Писанія Ветхаго и Новаго Завhта. Съ иллюстраціями. В 3-
х т. – Т. 1.: Бытіе – Притчи Соломона. – Петербургъ, 1904–1907. – 2-е репринтное изд. – 
Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. – 442 с. 
446.  Толкова# Библі#, или комментарій на всh книги Св.Писанія Ветхаго и Новаго 
Завhта. Съ иллюстраціями [текст] / Подъ редакціей А.П. Лопухина: в 11-ти т. – Т. 8: 
Евангеліе отъ Матѳея // Толкова# Библі#, или комментарій на всh книги Св.Писанія 
Ветхаго и Новаго Завhта. Съ иллюстраціями. В 3-х т. – Т. 3.: Новый Завhтъ. – Петербургъ, 
1911–1913. – 2-е репринтное изд. – Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. – 519 с. 
447.  Толкова# Библі#, или комментарій на всh книги Св.Писанія Ветхаго и Новаго Завhта. 
Съ иллюстраціями [текст] / Подъ редакціей А.П. Лопухина: в 11-ти т. – Т.10: Дhяния  
Св. Апостоловъ, Соборныя Посланія Іакова, Петра, Іоанна, Іуды и Посланіе Ап. Павла къ 
Римлянамъ // Толкова# Библі#, или комментарій на всh книги Св.Писанія Ветхаго и Новаго 
Завhта. Съ иллюстраціями. – В 3-х т. – Т. 3.: Новый Завhтъ. – Петербургъ, 1911–1913. – 2-е 
репринтное изд. – Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. – 519 с.  
448.  Томкинс К. Марсель Дюшан. Послеполуденные беседы [текст] / Кэлвин Томкинс; 
пер. с англ. С. Дубинина. – М.: Grundrisse, 2014. – 160 с. 
449.  Топоров В. Н. «Гео-этнические» панорамы в аспекте связей истории и культуры 
[текст] // Культура и история: Славянский мир. – М., 1997. – С 24–48. 
450.  Топоров В.Н. О космологических источниках раннеисторических описаний [текст] 
/ В.Н. Топоров // Труды по знаковым системам. – Кн. 6. – Тарту, 1975. ‒ С. 106‒150. 
451.  Тороп П.X. Проблема интекста [электронный ресурс] / П.Х. Тороп // Труды по знаковым 
системам XIV. Текст в тексте. Ученые записки Тартуского госуниверситета. – Тарту, 1981. – 
Вып. 567. – C. 33–44. – Режим доступа: http://podelise.ru/docs/index-26602982-1.html. 
452.  Трифковић Р. И пробуди се човјек [текст] / Ристо Трифковић. – Сарајево: 
Свјетлост, 1972. – 159 с. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 683 

453.  Тројановић С. Ватра у обичајима и животу српског народа [текст] / Сима 
Тројановић; погов. Ж. Требјешанин. – Београд: Просвета, 1990 (Суботица: 
Бирографика). – 441 с. – (Библиотека Баштина; 34)  
454.  Турома С. Семиотика городского пространства Ю.М. Лотмана: опыт переосмысления 
[электронный ресурс] / Санна Турома // Новое литературное обозрение. – 2009. – № 98. – 
Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1490/1497/. 
455.  Ћипико И. За крухом [Текст] / Иво Ћипико. – Београд: Нолит, 1981. – 278 с. 
456.  Ћопић Б. Осма офанзива [Текст] / Бранко Ћопић. – Београд: Просвета, 1977. – 301 с. 
457.  Ћопић Б. Пролом [Текст] / Бранко Ћопић; прир. Живорад Стојковић. – Београд: 
Просвета, Сарајево: Свјетлост, Сарајево: Веселин Маслеша, 1964. – 636 с. (Сабрана дела 
/ Бранко Ћопић. – Књ.3). 
458.  Ћоровић В. Историја Срба [текст] / В. Ћоровић; приредили Раде Михалић, Радош 
Лушић. – Ниш: Зограф, 2001. – 796 с. 
459.  Ћоровић С. Jарани [текст] / Светозар Ћоровић. – Нови Сад: Матица српска, 1913. – 263 с. 
460.  Ћоровић С. Међу својима [Текст] / Светозар Ћоровић. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1921. – 198 с. 
461.  Ћосић Д. Корени [текст] / Добрица Ћосић; припр. Милан Радуловић. – 2. изд. – 
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004 (Вршац: Тротон). – 269 с. 
(Библиотека избор / Завод за уџбенике и наставна средства). 
462.  Угринов П. Бесудни дани: роман [текст] / Павле Угринов. – Београд: Народна 
књига Алфа, 2001. – 408 с. – (Библиотека Алфа. Проза 2001). 
463.  Українська Радянська Енциклопедія [текст]: у 17-ти т. – К.: Головна редакція 
Української Радянської Енциклопедії. – Т. 3: Волочіння–Данія, 1960. – 576 с. 
464.  Українська Радянська Енциклопедія [текст]: у 17-ти т. – К.: Головна редакція 
Української Радянської Енциклопедії. – Т. 4: Данте–Ешелон, 1961. – 560 с. 
465.  Українська Радянська Енциклопедія [текст]: у 17-ти т. – К.: Головна редакція 
Української Радянської Енциклопедії. – Т. 10: Находка–Патріархат, 1962. – 576 с. 
466.  Українська Радянська Енциклопедія [текст]: у 17-ти т. – К.: Головна редакція 
Української Радянської Енциклопедії. – Т. 11: Патріотизм–Прянощі, 1963. – 593 с. 
467.  Українська Радянська Енциклопедія [текст]: у 17-ти т. – К.: Головна редакція 
Української Радянської Енциклопедії. – Т. 13: Світлякові–Сподумен, 1963. – 563 с. 
468.  Українська Радянська Енциклопедія [текст]: у 17-ти т. – К.: Головна редакція 
Української Радянської Енциклопедії. – Т. 14: Споживання–Тумак, 1963. – 592 с. 
469.  Уртминцева М.Г. Экфрасис: научная проблема и методика ее исследования [текст] 
/ М.Г. Уртминцева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: 
Литературоведение. Межкультурная коммуникация. – 2010. – № 4(2). – С. 975–977.  
470.  Уртмінцева М. Екфразис як рецептивна установка тексту (до проблеми організації 
художнього простору) [текст] / Марина Уртмінцева // Екфразис: вербальні образи 
мистецтва: Монографія / за ред. Т. Бовсунівської; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та 
рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 47–62. 
471.  Ускоковић М. Чедомир Илић [текст] / Милутин Ускоковић. – Београд: Политика: 
Народна књига, 2004. – 200 с. 
472.  Успенский Б.А. Семиотика искусства [текст] / Б.А. Успенский. – М.: Школа 
«Языки Русской Культуры», 1995. – 360 с. 
473.  Фараго К. Компаративна тропологија странца у књижевности [текст] / Корнелија 
Фараго // Теоријско-историјски преглед компаратистичке терминологије код Срба: 
Огледна свеска бр. 1. – Београд: Књижевно друштво «Свети Сава», 2006. – С. 137–148. 
474.  Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов 
[электронный ресурс] / Наталья Александровна Фатеева – М: Агар, 2000. – 280 с. – 
Режим доступа: http://padaread.com/?book=48435&pg=1. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 684 

475.  Фесенко В.І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс: Навч. посібник 
[текст] / Валентина Іванівна Фесенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 398 с. 
476.  Фесенко Є.В. Екфраза: специфіка визначення та особливості функціонування 
[електронний ресурс] / Є.В. Фесенко // Науковий вісник Миколаївського державного 
університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4‒12. 
– С. 227–229. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmduf_2013_4.12_49.pdf. 
477.  Флакер А. Живописная литература и литературная живопись [текст] / Александр 
Флакер; пер. с хорв. Н. Видмарович, Н. Злыднева – М.: Три квадрата, 2008. – 432 с. 
478.  Фрай Н. Великий код: Біблія і література [текст] / Нортроп Фрай. – Львів: 
Літопис, 2010. – 363 с. 
479.  Фрај Н. Велики код(екс) [текст] / Нортроп Фрај; превод Новица Милић, Драган 
Кујунџић. – Београд: Просвета, 1985. – 317 с. 
480.  Френк Гері: архітектура як божевілля та людяність: інтерв’ю [електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ua.euronews.com/2014/10/29/frank-gehry-on-a-quest-to-
humanise-architecturе. 
481.  Фрилинг Г. Человек-цвет-пространство [текст] / Генрих Фрилинг, Ксавер Ауэр; 
пер. с нем. – M.: Стройиздат, 1973. – 141 с. 
482.  Фуко М. Археология знания [текст] / Мишель Фуко; пер. с фр. – К.: Ника-Центр, 
1996. – 208 с. – (Серия «OPRA APARATA»; Вып.1).  
483.  Хализев В. Теория литературы [текст] / В. Хализев. – М.: Высшая школа, 1999. – 240 с. 
484.  Ханинова Р.М. Некоторые аспекты экфрасиса в русской прозе ХХ века 
[электронный ресурс] / Р.М. Ханинова. – Режим доступа: 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-357149.html. 
485.  Хассан І. Після постмодернізму: пошуки естетики довіри / І.Хассан // 
Американська література на рубежі XX–XXI століть: Матеріали ІІ Міжнародної 
конференції з літератури США. – К.: Вид. ІМВ, 2004. – С. 31–44. 
486.  Хейли А. Отель. Аэропорт [текст] / Артур Хейли / Пер. с англ. – М.: 
Художественная литература, 1978. – 624 с. 
487.  Хектор Д. Полный путеводитель по музыке: «Роллинг Стоунз» [текст] / Джеймс 
Хектор; пер. с английского. – М.: Локид, 1997. – С. 10‒21. 
488.  Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве [электронный ресурс] / Д. Холл. 
– Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/holl/01.php. 
489.  Цвет [электронный ресурс] // Словарь «Искусство». – Режим доступа:  
http://colory.ru/?item=b66cfc18-7924-4c9e-b556-b281f8d58c9a&termin=0e601d97-0a56-
4b3b-9f0d-be13f53e98c1. 
490.  Цветовые символы в славянской мифологии [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://slaviy.ru/slavyanskie-simvoly/cvetovye-simvoly-v-slavyanskom-yazychestve/. 
491.  Цветовые системы [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://mironovacolor.org/theory/color_system/. 
492.  Цвиткис И. Первая в мире художница-феминистка Артемизия Джентилески 
[электронный ресурс] / Цвиткис Иосиф. – Режим доступа: http://www.partner-
inform.de/partner/detail/2013/3/236/5869. 
493.  Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. – СПб., 2001. – 248 с. 
494.  Цимборска-Лебода М. Экфразис в творчестве Вячеслава Иванова (Сообщение – 
Память – Инобытие) [текст] / М. Цимборска-Лебода // Экфразис в русской литературе: 
труды Лозаннского симпозиума. – М.: Изд-во «МИК», 2002. – С. 53–70. 
495.  Циховська Е.Д. Генеза синестетичних синтагм у літературному творі / Е.Д. 
Циховська // Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки. – 
2009. – № 2. – С. 95 – 99. 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 685 

496.  Црњански М. Дневник о Чарнојевићу [текст] / Милош Црњански; текст припр. 
Новица Петковић. – 3. изд. – Београд: Удружење издавача и књижара Југославије, 2001 
(Београд: Војна штампарија). – 80 с. 
497.  Црњански М. Друга књига Сеоба. 1 [текст] / Милош Црњански; прир. Никола 
Милошевић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства: НИН, 2005. – 454 с. 
498.  Црњански М. Друга књига Сеоба. 2 [текст] / Милош Црњански; прир. Никола 
Милошевић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства: НИН, 2005. – 462 с. 
499.  Црњански М. Код Хиперборејаца I [текст] / Милош Црњански; прир. Роксанда Његуш, 
Стеван Раичковић. – Београд: Просвета – Нови Сад: Матица Српска – Загреб: Младост – 
Сарајево: Свјетлост, 1966. – 436 с. (Сабрана дела / Милош Црњански. – Књ.7). 
500.  Црњански М. Код Хиперборејаца II [текст] / Милош Црњански; прир. Роксанда Његуш, 
Стеван Раичковић. – Београд: Просвета – Нови Сад: Матица Српска – Загреб: Младост – 
Сарајево: Свјетлост, 1966. – 404 с. (Сабрана дела / Милош Црњански. – Књ.8). 
501.  Црњански М. Сеобе [текст] / Милош Црњански; прир. и попратни текстови Гојко 
Божовић. – 2. изд. – Београд: Завод уа уџбенике, 2009 (Лозница: Младост груп). – 236 с. 
502.  Честертон Г.К. Льюис Кэрролл [текст] / Г.К. Честертон // Кэрролл Л. Приключения 
Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье 
/ Пер. с англ. Н. Демуровой. – М.: Правда, 1982. – С. 3–8. 
503.  Честертон Г.К. Примечания [текст] / Г.К. Честертон // Кэрролл Л. Приключения 
Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье 
/ Пер. с англ. Н. Демуровой. – М.: Правда, 1982. – С. 296–317. 
504.  Чижевський Д. Український народний характер і світогляд [електронний ресурс] / 
Дмитро Чижевський // Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К.: Вид-во 
Орій при УКСП Кобза, 1992. – С. 17–23. – Режим доступу: 
http://litopys.org.ua/chyph/chyph03.htm. 
505.  Чолановић В. Друга половина неба [текст] / Воја Чолановић. – Београд: Народна 
књига, 1999. – 218 с. 
506.  Шайтанов И. Триада современной компаративистики:  глобализация – интертекст – 
диалог культур [текст] / Игорь Шайтанов // Проблемы современной компаративистики / 
Сост. Е. Луценко, И. Шайтанов. – М.: Журнал «Вопросы литературы», 2011. – С. 49–55. 
507.  Шаповал М. Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб’єктні реляції української 
драми [текст]: Монографія / Мар’яна Шаповал. – К.: Автограф, 2009. – 352 с. 
508.  Шеатовић Димитријевић С. О појму интертекстуалности и интертекстуалним 
истраживањима [текст] /  Светлана Шеатовић Димитријевић // Шеатовић Димитријевић 
С. Традиција и иновација: интертекстуалност у песништву Ивана В. Лалића. – Београд: 
„Филип Вишњић“, 2004. – С. 11–43. 
509.  Шевченко В. Поэтика механизма [электронный ресурс] / В. Шевченко. – Режим 
доступа: http://www.veer.info/56/15.htm. 
510.  Шиллер Ф. Бюхнер Георг [электронный ресурс] / Ф. Шиллер // Литературная 
энциклопедия. – Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le2/le2-0521.htm. 
511.  Школа Фонтенбло. Fontainebleau, ecole de [електронний ресурс] // Енциклопедія 
живопису. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/slovar-impr4/126.htm. 
512.  Шостий Міжнародний міждисциплінарний теоретичний симпозіум «Література в 
колі медій: інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв», 
травень 2013 [текст] / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К.: 
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2013. – 8 с. 
513.  Шоу Б. Послесловие к «Пигмалиону» [текст] / Бернард Шоу // Шоу Б. Полное 
собрание пьес: в 6-ти т. – Т. 4. – М.: Искусство, 1980. – С. 292–304. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 686 

514.  Шукало М. Љубичасти ореол Данила Киша [текст] / Младен Шукало. – 
Приштина: «Григорије Божовић»; Бања Лука: Београд: Задужбина «Петар Кочић», 
1999. – 206 с. – (Библиотека Обележја). 
515.  Шутић М. Књижевна архетипологија [текст] / Милослав Шутић. – Београд: 
Институт за књижевност и уметност: Чигоја штампа, 2000. – 256 с. 
516.  Эйзенштейн С.М. Вертикальный монтаж [текст] / С.М. Эйзенштейн // Эйзенштейн 
С.М. Избранные произведения в 6-ти томах / Институт истории искусств, Союз 
работников кинематографии СССР, Центральный государственный архив литературы и 
искусства СССР; гл. ред. С.И. Юткевич. – М.: Искусство, 1964–1971. ‒  Т. 2: 
Теоретические исследования и статьи. – 1964. – С. 244–265.  
517.  Эйнштейн А. Автобиографические заметки [текст] / Альберт Энштейн // Энштейн 
А. Собрание научных трудов: в 4-х т. – Т. 4. – М.: Наука, 1967. – С. 259–293. 
518.  Эко У. Заметки на полях «Имени розы»: эссе [текст] / Умберто Эко // Эко У. Имя 
розы: Роман. Заметки на полях «Имени розы»: Эссе / Пер. с итал. Е. Костюкович. – 
СПб.: Симпозиум, 2000. – С. 596‒644. 
519.  Эко У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста [текст] / Умберто Эко; пер. с 
англ. и итал. С.Д. Серебряного. – СПб.: Симпозиум; М.: Изд-во РГГУ, 2005. – 502 с.  
520.  Энциклопедический словарь юного зрителя / Под ред. А.А. Чубы – М.: 
Педагогика, 1990. – 416 с., ил. 
521.  Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В.В. Медушевский, 
О.О. Очаковская; под ред. Т.Н. Хренникова. – М.: Педагогика, 1985. – 352 с., ил. 
522.  Энциклопедический словарь юного художника / сост. Н.И. Платонова, 
В.Д. Синюков; под ред. М.В. Алпатова. – М.: Педагогика, 1983. – 416 с., ил. 
523.  Эпштейн М.Н. Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре 
[текст] / Михаил Наумович Эпштейн. – СПб: Алтейя, 2001. – 334 с. 
524.  Юнг К. Г. Архетип и символ [текст] / К. Г. Юнг; сост. и вступ. ст. А.М. Руткевича. 
– М.: Ренессанс, 1991. – 304 с. (Серия «Страницы мировой философии»). 
525.  Юхимук Я.В. Поетика та типологія музичного екфразису у прозі другої половини 
ХХ – початку ХХІ сторіччя (компаративний аспект) [текст]: автореф. дис... канд. філол. 
наук: 10.01.05 / Юхимук Яніна Володимирівна; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка 
НАНУ. – Київ, 2017. – 20 с. 
526.  Ягодзинська І.О. Музичне та вербальне у процесі смислового становлення 
художнього тексту (Р. Вагнер – Т. Манн – Б. Бріттен) [текст]: автореф. дис... канд. 
мистецтвознав.: 17.00.03 / Ягодзинська Ірина Олександрівна; Одеська нац. муз. акад. ім. 
А.Н. Нежданової. – О., 2012. – 16 с. 
527.  Ямпольский М. Экспрессивность: между человеческим и машинным 
(неметафизическая антропология и кинематограф) [электронный ресурс] / 
М. Ямпольский  // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 109. – Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/ia4-pr.html. 
528.  Яценко Е.В. «Любите живопись, поэты…» Экфрасис как художественно-
мировоззренческая модель [текст] / Е.В. Яценко // Вопросы философии. – 2011. – № 11. – С. 47–57. 
529.  Albahari D. Kontrolni punkt [tekst] / David Albahari. – Beograd: Stubovi kulture, 2011. – 209 s. 
530.  Albahari D. Mamac [tekst] / David Albahari. – Beograd: Stubovi kulture, 2001. – 191 s. 
– (Biblioteka „Minut“; knj.28). 
531.  Albahari D. Snežni čovek [tekst] / David Albahari. – Beograd: Stubovi kulture, 2007. – 160 s. 
532.  Arsenijević V. U potpalublju: sapunska opera [tekst] / Vladimir Arsenijević. – 
Beograd: Stubovi kulture, 2002. – 115 s. – (Čitaonica maxima / Vladimir Arsenijević) – 
(Biblioteka „Peščanik“; knj. 11). 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 687 

533.  Arsić Lj. Rajska vrata [tekst] / Ljubica Arsić. – Beograd: Laguna, 2015. – 328 s. 
534.  Basara S. Uspon i pad Parkinsonove bolesti [tekst] / Svetislav Basara. – 2. izd. – 
Beograd: Dereta, 2007 ‒ 272 s. – (Biblioteka Savremena srpska književnost). 
535.  Beck S. Umgang mit Technik. Kulturelle Praxen und kulturwissenschaftliche 
Forschungskonzepte [teхt]. – Berlin, 1997. – S. 238‒248. 
536.  Ben-Porat Z. The Poetics of Literary Allusion [teхt] / Ziva Ben-Porat // PTL. A Journal 
for Descriptive Poetics and Theory of Literature. – 1976. – Nr. 1. – Р. 105–128. 
537.  Bilik N. Semantički potencijal intertekstualnosti sa teorijskih aspekata savremene 
ukrajinske komparatistike [tekst] / Natalija Bilik // Filolog. – 2018. – Br. 17. – S. 593–606. 
538.  Blašković L. Madonin nakit [tekst] / Laslо Blašković. – Beograd: Filip Višnjić, biblioteka 
Albatros, 2003. – 365 s. 
539.  Božović G. Književnost je najbolji proizvod srpskog društva [elektronski resurs] / 
G.Božović. – Dostupan: http://www.plastelin.com/content/view/16/89/. 
540.  Brajović T. Poetika žanra [tekst] / Tihomir Brajović. – Beograd: Narodna knjiga. – Alfa, 
1995. – 139 s. – (Biblioteka Pojmovnik; kn. 8). 
541.  Brion M. Leonard de Vinci [teхt] / Мarcel Brion. – Paris: Albin Michel, 1952. – 498 p. 
542.  Bulatović M. Crveni petao leti prema nebu [elektronski resurs] / Miodrag Bulatović. – 
Beograd: Prosveta, BIGZ, Mladinska knjiga, Srpska književna zadruga, 1989. – 163 s. – 
Dostupan: http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/09/Miodrag-Bulatovic-Crveni-
petao-leti-prema-nebu.pdf. 
543.  Bulatović M. Ljudi sa četiri prsta [tekst]: Roman / Miodrag Bulatović. – 10. izd. – 
Beograd: BIGZ, 1987. – 377 s. 
544.  Bulatović M. Rat je bio bolji [tekst] / Miodrag Bulatović. – Beograd: Rad, Narodna 
knjiga, BIGZ, 1977. – 324 s. 
545.  Cahn I. Cadres de peintres [text] / Isabelle Cahn. – Paris: Flammarion, 1989. – 109 p. 
546.  Carroll L. (Charles Lutwidge Dodgson). Alice's Adventures in Wonderland, and Through 
the Looking Glass [text] / Lewis Carroll; illusts. and in colour by Julia Christie. – London: 
Chancellor Press, 1987. – 306 р.  
547.  Carroll L. Matemática demente [text] / Lewis Carroll. ‒ Barcelona: Rústica, 2017. – 240 s. 
548.  Carroll N. Medium Specifity Arguments and self-consciously invented Arts: Film, Video and 
Photography [text] / N.  Carroll // Millenium Film Journal. – 1984–1985. – No. 14/15. – P. 127–153. 
549.  Crnjanski M. Roman o Londonu [tekst] / Miloš Crnjanski. – Beograd: Nolit, 1986 
(Beograd: BIGZ). – 363 s. 
550.  Ćipiko I. Pauci [tekst] / Ivo Ćipiko. – Beograd: Nolit 1958. – 362 s. – (Školska 
biblioteka; T. (80).  
551.  Ćirić S. Trag sluđenosti. Intervju: Mileta Prodanović, pisac i slikar [elektronski resurs] / 
Sonja  Ćirić. – Dostupan:  http://www.vreme.com/arhiva_html/481/16.html 
552.  Ćirjanić G. Kuća u Puertu [tekst] / Gordana Ćirjanić. – 1. izd. – Beograd: Evro-Giunti, 
2012. – 452 s. – (Edicija Savremena srpska proza / knj. br. 28). 
553.  Ćorović S. Stojan Mutikaša [text] / Svetozar Ćorović. – Beograd: Biblioteka mladi dani, 
1966. – 271 s. 
554.  Ćosić B. Tutori [tekst] / Bora Ćosić. – Beograd: Nolit, 1978. – 620 s. 
555.  Ćosić B. Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji [tekst] / Bora Ćosić // Ćosić B. Priče o 
zanatima. Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji. – 1. izd. – Beograd: LOM, 2008. – S. 133–231. 
556.  Ćosić D. Daleko je sunce [tekst] / Dobrica Ćosić. – Sarajevo: Svjetlost, 1977. – 324 s. 
557.  Davičo O. Zavicaji [tekst] / Oskar Davičo. – Beograd: Nolit, 1971. – 500 s. 
558.  David F. Hodočasnici neba i zemlje [tekst] / Filip David. – Beograd: Laguna, 2013. – 188 s. 
559.  Deretić J. Kratka istorija srpske književnosti [tekst] / Jovan Deretić. – Beograd: 
BIGZ, 1987. – 343 s. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 688 

560.  Derrida J. Dissemination [text] / J. Derrida; transl. by B. Johnson. – Chicago: University 
of  Chicago Press and London: The Athlon Press, 1981. – 366 p. 
561.  Eror G. O komparatistici i hermeneutici – još jednom [tekst] / Gvozden Eror // Упоредна 
истраживања 4, Српска књижевност између традиционалног и модерног – 
компаративни аспекти / уредник Бојан Јовић. – Београд: Институт за књижевност и 
уметност, 2007 (Београд: Чигоја штампа). – С. 7–27.  
562.  Eror G. O pojmu književnog hiperteksta [tekst] / Gvozden Eror // Књижевна историја: 
часопис за науку о књижевности / одговорни уредник Миодраг Матицки. – Београд: 
Институт за књижевност и уметност, 2001. – Бр. 113–115. – С. 5–38. 
563.  Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution 
[text] / F. Fukuyama. – London: Profile Books, 2003. – 272 p. 
564.  Gatalica A. Linije života: ciklični roman [tekst] / Aleksandar Gatalica. – Beograd: Rad, 
1993. – 119 s. – (Znakovi pored puta; 64). 
565.  Gatalica A. Veliki rat [tekst] / Aleksandar Gatalica. – Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2013. 
– 487 s. – (Edicija Putevi: razlike). 
566.  Geertz C. The Interpretation of Cultures. Selected Essays [electronic resource] / Clifford 
Geertz. – New York, 1973. – Access mode: 
https://monoskop.org/images/5/54/Geertz_Clifford_The_Interpretation_of_Cultures_Selected_
Essays.pdf. 
567.  Gvozden V. Hronotop susreta u putopisima Miloša Crnjanskog [tekst] / Vladimir Gvozden // 
Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима: зборник радова / уредио 
Миoдраг Матицки. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2006. – С. 190–197. 
568.  Hansen-Löve Á. Intermedialität und Intertextualität: Probleme der Korrelation von Wort 
und Bildkunst – am Beispeil der russischen Moderne [text] // Wiener Slawistischer Almanach. 
– 1983. – Sbd. 11. – S. 291–360. 
569.  Hayles N.K. Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science 
[electronic resource] / Katherine N. Hayles. – Ithaca: Cornell University Press, 1990. – 310 p. – 
Access mode: http://nkhayles.com/chaos_bound.html. 
570.  Hayward P. Echoes and Reflections. The Representation of Representations [text] / 
Philip Hayward // Picture This! Media Representations of Visual Art and Artists. – 
London‒Paris: John Libbey, 1988. – P. 1–25. 
571.  Higgins D. Horizons: the poetics and theory of the intermedia [text]. – Illinois: Southern 
Illinois University Press, 1984. – 146 p. 
572.  Ihde D. Postphenomenology and technoscience [text] / D. Ihde. – Albany: State 
University of New York Press, 2009. – 103 p. 
573.  Jerkov A. Nova tekstualnost: ogledi o srpskoj prozi postmodernog doba [tekst] / 
Aleksandar Jerkov. – Podgorica: Oktoih; Nikšić: Unireks; Beograd: Prosveta, 1992. – 232 s. 
574.  Kecmanović N. Politika u kritičkom ogledalu [tekst] / N. Kecmanović. – Beograd: 
Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1986. – 234 s. 
575.  Kiš D. Mansarda. Satirična poema [elektronski resurs]: Roman / Danilo Kiš. Beograd, 
1962. – Dostupan: http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Danilo-Kis-
Mansarda.pdf. 
576.  Kordić R. Politika književnosti [tekst] / Radoman Kordić. – Beograd: „Filip Višnjić“, 
2007. – 357 s. – (Biblioteka Albatros; knj. 130). 
577.  Koš E. Mreže [tekst] / Erih Koš. – Banja Luka: Grafid, Beograd: Zadužbina Petar 
Kočić, 2009. – 214 s. 
578.  Koš E. Sneg i led [tekst] / Erih Koš. – Beograd: JUGOSLAVIJA, 1977. – 154 s. – 
(Biblioteka Kentaur). 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 689 

579.  Kuić G. Cvat lipe na Balkanu [tekst] / Gordana Kuić. – Beograd: Alnari, 2010. – 446 s. 
580.  Kuić G. Miris kiše na Balkanu [tekst] / Gordana Kuić. – 2. izd. – Beograd: Narodna 
knjiga – Alfa, 2007. – 445 s. – (Sabrana dela / Gordana Kuić. – Knj.1). 
581.  Kuić G. Smiraj dana na Balkanu [tekst] / Gordana Kuić. – 2. izd. – Beograd: Alnari, 
2009. – 414 s. – (Biblioteka 011). 
582.  Lachman R. Intertekstualnost kao konstitucija smisla. Petrograd Andreja Belog i tuđi 
tekstovi [tekst] / Renata Lachman // Intertekstualnost & Intermedijalnost. – Zagreb: Zavod za 
znanost o književnosti, 1988. – S. 71–98.  
583.  Lalić M. Zlo proljeće [tekst] // Mihajlo Lalić. – Beograd: Nolit, 1967. – 387 s.  
584.  Limansky N.E. Yma Sumac: The Art Behind the Legend [text] / Nicholas E. Limansky. 
– YBK: Publishers, 2008. – 294 p.    
585.  Literarna sekcija [elektronski resurs]. – Dostupan: 
http://dearektor.blogspot.com/2010/10/intervju-mileta-prodanovic.html. 
586.  Lubarda V. Gordo posrtanje [tekst] / Vojislav Lubarda. – Sarajevo: Svjetlost, 1969. – 272 s. 
587.  Maingueneau D. L'analyse du discours [text] / Dominique Maingueneau. – Paris: 
Hachette Université, 1991. – 268 p. 
588.  Marinković N. Naslednici [tekst] / Nada Marinković. – Beograd: Evro-Giunti, 2009. – 446 s. 
589.  Merenik L. Mileta Prodanović: biti na nekom mestu, biti, svuda biti [tekst] / Lidija 
Merenik. – Beograd: Fond Vujčić kolekcija, 2011 (Kragujevac: Interagent). – 199 s. 
(Srpska umetnost XX veka). 
590.  Mihaljinac N.S. Transmedijalnost autofikcije – narativi o NATO bombardovanju u romanu 
i vizuelnim radovima Milete Prodanovića / Mihaljinac Nina S. // Penser l’autofiction: perspectives 
comparatistes. Preispitivanja: autofikcija u fokusu komparatistike: Zbornik radova sa 
međunarodnog naučnog skupa Kulture, nacije, autofikcije, održanog na Filološkom fakultetu 
Univerziteta u Beogradu, 5. i 6. oktobra 2013. – Beograd: Izdanje Filološkog fakulteta 
Univerziteta u Beogradu uz podršku Univerzitetske agencije za frankofoniju, 2014. – S.187–199.  
591.  Mileta Prodanović. Brandopolis: Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad. 
Februar–mart 2006. [elektronski resurs]. – Dostupan: 
http://www.artmagazin.info/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=122. 
592.  Milošević B. Sociokulturni procesi na Balkanu: od ideologije rata ka kulturi mira [tekst] / 
Božo  Milošević // Sociološka luča. – 2007. – Br. 2. – S. 26–37. 
593.  Milošević P. Biblija, trik-roman, hipertekst [tekst] / Petar Milošević // Milošević P. Od deseterca 
do hiperteksta: književne studije. – Budimpešta: Univerzitet „Lorand Etveš“, 2007. – S. 247–250. 
594.  Mitchell W. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation [text] / 
William Thomas Mitchell. – University of Chicago Press, 1995. – 462 p. 
595.  Müller J. E. Intermedialität: Formen moderner kultureller Kommunikation [text] / J. E. 
Müller. – Münster: Nodus Publikationen, 1996. – 335 p. 
596.  Norris D. Making Sense of the Absurd in Mileta Prodanović’s novel Pleši, idovište, na 
moju nežnu muziku (Dance, You Monster, to my Soft Music) [electronic resource] / David 
Norris // The Modern Language Review. – 2013. – Vol. 108. – No. 2. – P. 597–618. – Access 
mode: http://www.jstor.org/stable/10.5699/modelangrevi.108.2.0597. 
597.  Ognjenović V. Kuća mrtvih mirisa [tekst] / Vida Ognjenović. – Podgorica: Nova 
knjiga, 2008. – 220 s. 
598.  Paech J. Artwork-Text-Medium. Steps en route to Intermediality [electronic resource] / 
Joachim Paech // ESF Changing Media in Changing Europe (Paris, 26–28 May 2000) // 
Official website of University of Konstanz. – Access mode: http://wwww.uni-
konstanz.de/FuF/Philo/LitWiss/MedienWiss/Texte/interm/html. 
599.  Pageaux D.-H. Littérature générale et comparée [text] / D.-H. Pageaux. – Paris: Armand 
Colin, 1994. – 395 p. 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 690 

600.  Pastoureau M. Bleu, histoire d’une couleur [text] / Michel Pastoureau. – Paris: Seuil, 2000. – 215 p. 
601.  Pavić M. Drugo telo [tekst]: Roman / Milorad Pavić. – Beograd: Dereta, 2006. – 323 s. 
(Biblioteka Sabrani romani Milorada Pavića). 
602.  Pavić M. Hazarski rečnik: ženski primerak. Roman leksikon u 100.000 reči [tekst] / Milorad 
Pavić. – Beograd: Prosveta, Sarajevo: Svjetlost, Beograd: Narodna knjiga, Beograd: SKZ, Priština: 
Jedinstvo, Novi Sad: Matica Srpska, 1988. – 304 s. (Izabrana dela / Milorad Pavić. – Кnj. 1). 
603.  Pavić M. Poslednja ljubav u Carigradu: Priručnik za gatanje [tekst] / Milorad Pavić; autor 
karata Ivan Pavić. – Beograd: Dereta, 2004. – 229 s. (Sabrani romani / Milorad Pavić. – Кnj.4). 
604.  Pavković V. Neki Novi Klini [tekst] / Vasa Pavković // Prodanović M. Novi Klini. – 
Beograd: „Filip Višnjić“, 1989. – S. 131–142. – (Biblioteka „Albatros“; knj. 38). 
605.  Pekić B. Hodočašće Arsenija Njegovana [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Prosveta, 1991. – 243 s. 
606.  Pekić B. Zlatno runo: fantazmagorija I [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Laguna, 2012. – 575 s. 
607.  Pekić B. Zlatno runo: fantazmagorija II [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Laguna, 2012. – 463 s. 
608.  Pekić B. Zlatno runo: fantazmagorija III [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Laguna, 2012. – 515 s. 
609.  Pekić B. Zlatno runo: fantazmagorija IV [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Laguna, 2012. – 605 s. 
610.  Pekić B. Zlatno runo: fantazmagorija V [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Laguna, 2013. – 479 s. 
611.  Pekić B. Zlatno runo: fantazmagorija VI [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Laguna, 2013. – 460 s. 
612.  Pekić B. Zlatno runo: fantazmagorija VII [tekst] / Borislav Pekić. – Beograd: Laguna, 2013. – 631 s. 
613.  Perišić I. Gola priča: Autopoetika i istorija u Grobnici za Borisa Davidovića Danila Kiša, 
Novom Jerusalimu Borislava Pekića i Fami o Biciklistima Svetislava Basare [tekst] / Igor 
Perišić. – Beograd: Plato, 2007. – 301 s. – (Biblioteka Posle Orfeja). 
614.  Petković R. Senke na zidu [tekst] / Radoslav Petković. – Beograd: Stubovi kulture, 1999. 
– 253 s. – (Odabrana dela). 
615.  Petković R. Sudbina i komentari [tekst] / Radoslav Petković. – Beograd: Stubovi kulture, 
2002. – 409 s. – (Odabrana dela; 9). 
616.  Petrinović F. Poslednji tumač simetrije [tekst] / Franja Petrinović. – Beograd: Narodna 
knjiga, 2005. – 227 s. 
617.  Petrović R. Burleska Gospodina Peruna Boga Groma [tekst] / Rastko Petrović. – Niš: 
NKC, 2004 (Niš: Punta). – 145 s. 
618.  Pištalo V. Tesla, mladost [tekst] / Vladimir Pištalo. – Beograd: Narodna knjiga – 
Politika, 2006. – 159 s. 
619.  Pištalo V. Tesla, portret među maskama [tekst] / Vladimir Pištalo. – Zagreb: Novi 
Liber, 2009. – 375 s. 
620.  Pištalo V. Venecija knjiga metamorfoze [tekst] / Vladimir Pištalo. – Beograd: 
Agora, 2011. – 166 s. 
621.  Prodanović M. Eliša u zemlji Svetih šarana [tekst] / Mileta Prodanović. – Beograd: Stubovi 
kulture, 2003 (Sopot: Art Print). – 225 s.: autorova slika. – (Biblioteka „Peščanik“ ; knj. 75). 
622.  Prodanović M. Stariji i lepši Beograd. – Beograd: Stubovi kulture, 2001. – 208 s.; ilustr. 
623.  Prodanović M. Ultramarin encore: roman bez reči [tekst] / Mileta Prodanović. – Beograd: 
Stubovi kulture, 2010. – 135 s. 
624.  Prodanović M. Ultramarin: roman bez slika [tekst] / Mileta Prodanović. – Beograd: 
Geopoetika izdavaštvo, 2014. – 213 s. 
625.  Radulović M. Društveni i istorijski kontekst srpske posleratne književnosti [text] / Milan 
Radulović // Radulović M. Istorijska svest I estetske utopije: Kritiki eseji o savremenim 
piscima. – Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1985. – S. 1–20. 
626.  Rajković A. Vladimir Pištalo: Venecija kao vječno nadahnuće [elektronski resurs] / 
Aleksandra Rajković // Glas. – 10.07.2011. – Dostupan: 
https://www.glassrpske.com/kultura/vijesti/Vladimir-Pistalo-Venecija-kao-vjecno-nadahnuce/lat/60433.html. 
627.  Reckwitz A. Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines 



* СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ * 

 

 691 

Theorieprogramms [teхt] / Andreas Reckwitz. – Weilerswist, 2000. – 142 s. 
628.  Rigoti F. Filozofija malih stvari [teхt] / Francheska Rigoti. – Beograd: Geopoetika 
izdavaštvo, 2010. – 85 s. 
629.  Saussi H. Comparative Literature in an Age of Globalization [tеxт] / Haun Saussi. – 
U.P., John Hopkins, 2006. – 198 p. 
630.  Selenić S. Očevi i oci [tekst] / Slobodan Selenić. – 4. izd. – Beograd: Laguna, 2017. –
 360 s. – (Romani Slobodana Selenića; knj. 4). 
631.  Selenić S. Prijatelji  [tekst] / Slobodan Selenic. – Novi Sad: Matica srpska, 1980. – 
330 s. – (Biblioteka DANAS). 
632.  Selimović M. Derviš i smrt [tekst] / Meša Selimović. – 2. izd. – Beograd: Izdavaštvo 
„Vulkan“, 2014. – 376 s. 
633.  Selimović M. Ostrvo [tekst] / Meša Selimović. – Beograd: Izdavačka organizacija 
„Sloboda“, 1979. – 224 s. 
634.  Selimović M. Tvrđava [tekst] / Meša Selimović. – Beograd: Izdavačka organizacija 
„Sloboda“, 1979. – 423 s. 
635. Sher P.S. Einleitung: Literatur und Musik-Entwicklung und Stand der Forschung [text] / 
Paul Steven Sher // Literatur und Musik: Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines 
komparatistischen Grenzgebietes. – Berlin: E. Schmidt, 1984. – S. 9–26.  
636.  Smiljanić R. U Andima Hegelovo telo [tekst] / Radomir Smiljanić. – Ljubljana: 
Partizanska knjiga, 1982. – 230 s. 
637.  Spielmann Y. Zeit, Bewegung, Raum. Bildintervall und visueller Cluster [tеxт] / Y. 
Spielmann // Montage/av ‒ 2/2. – 1993. – P. 49–68. 
638.  Stevanović V. Boja prolaznosti stvari: Dnevnik samoće III [tekst] / Vidosav Stevanović. 
– Beograd: Službeni glasnik, 2017. – 716 s. 
639.  Stojanović D. Benzin [tеksт] / Dragan Stojanović. – Beograd: Stubovi kulture, 2000. – 216 s. 
640.  Synaesthesia-Metaform [electronic resource]. – Access mode: http://www.metafort.com/. 
641.  Šćepanović B. Usta pune zemlje [tekst] / Branimir Šćepanović. – Beograd: BIGZ, 1977. – 103 s. 
642.  Šelić M. Malterego. Knj.1. Rubikova stolica: rimejk [tekst] / Marko Šelić. – Beograd: 
Laguna, 2016. – 343 s. 
643.  Šukalo M. Okviri i ogledala (pitanja teksta i konteksta) [tеxт] / Mladen Šukalo. – Banja 
Luka: „GLAS“, 1990. – 244 s. 
644.  Tamaš J. Darovi moje brače: Izabarani eseji i kritike o delima savremene književnosti 
srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog jezičnog izraza [tеksт] / Julijan Tamaš. – Nikšić: Titov 
Vrbas, 1990. – 132 s. 
645.  Tatarenko A. U začaranom trouglu: Crnjanski, Kiš, Pekić: eseji i studije [tеksт] / Ala 
Tatarenko. – Zaječar: Matina biblioteka „Svetozar Marković“, 2008 (Kragujevac: Impres). – 
145 s. – (Edicija Istok zapad). 
646.  Tešin S.V. Životinje su dobro sredstvo da se ispriča priča o ljudima. Profil: Mileta Prodanović, 
književnik i slikar [elektronski resurs]. – Dostupan: http://www.plastelin.com/content/view/423/91/. 
647.  Tišma A. Knjiga o Blamu [tеksт] / Aleksandar Tišma. – Novi Sad: Književna zajednica 
Novog Sada, 1988. – 236 s. 
648.  Tišma A. Široka vrata [tеksт] / Aleksandar Tišma. – Beograd: Nolit, 1989. – 212 s. 
649.  Tomašević B. Protiv književne teorije [tеksт] / Boško Tomašević. – Novi Sad: 
Akademska knjiga, 2011 (Novi Sad: Budućnost). – 246 s. 
650.  Turk H. Philologische Grenzgange. Zum Cultural Turn in der Literatur [tеxт] / Horst 
Turk.  – Wurzburg, 2003. – 166 p. 
651.  Ulig K. Teorija književne istorije: načela i paradigme [tеksт]  / Klaus Ulig / Prevele s 
nemačkog D. Maricki i M.D. Stefanović. – Beograd: Službeni glasnik, 2010. – 238 s. – 
(Biblioteka književne nauke, umetnost i kultura. Edicija Osnova). 



Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ сторіч  

 

 692 

652.  Uskoković M. Došljaci [tеksт] / Milutin Uskoković. – Beograd: Laguna, 2016. – 344 s. 
653.  Utišana ironija: Mileta Prodanović, o svom novom romanu «Vrt u Veneciji» [elektronski 
resurs]. – Dostupan: http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2003/01/20/srpski/K03011904.shtml. 
654.  Vahtel E.V. Književnost Istočne Evrope u doba postkomunizma: uloga pisca u Istočnoj 
Evropi [tеksт]  / Endru Varuh Vahtel; preveo s engleskog Ivan Radosavljević. – Beograd: 
Stubovi kilture, 2006 (Beograd: AMD sistem). – 277 s. 
655.  Velikić D. Islednik [tekst] / Dragan Velikić. – Beograd: Laguna, 2016. – 330 s. 
656.  Velikić D. Ruski prozor [tekst] / Dragan Velikić. – Beograd: Stubovi kulture, 2011. – 303 s. 
657.  Velmar Janković S. Lagum [tekst] / Svetlana Velmar Janković. – Beograd: Studio 
Mono, 1995. – 284 s 
658.  Vermluen T. Notes on metamodernism [electronic resource] / Timotheus Vermluen, Robin van den 
Akker. – Access mode: http://www.emerymartin.net/FE503/Week10/Notes%20on%20Metamodernism.pdf. 
659.  Vigotski L. Umetnost i psihoanaliza [tekst] / Lav Vigotski // Vigotski L. Psihologija 
umetnosti / Prevod na srpski. – Beograd: NOLIT, 1975. – S. 89–107. 
660.  Vladušić S. Forward: krimikomedija [tekst] / Slobodan Vladušić. – Beograd: Stubovi 
kulture, 2009. – 330 s. – (Biblioteka „Peščanik“; knj. 107). 
661.  Vučo A. Raspust [tekst] / Aleksandar Vučo. – Beograd: Omladina, 1954. – 380 s. 
662. Vučo A. Zasluge [tekst] / Aleksandar Vučo. – Beograd: Prosveta, 1983. – 313 s.  
663.  Vujičić М. Anđeo za masna i pijana usta – Intervju: Mileta Prodanović, književnik i 
slikar [elektronski resurs]. – Dostupan: http://www.plastelin.com/content/view/362/89/. 
664.  Vukićević S. Identitet, univerzalnost, mir [tekst] / Slobodan Vukićević // Sociološka luča. 
– 2007. – Br. 2. – S. 8–25. 
665.  Vuković Stevan. Robni cinizam і manipulacija slikom // Književni list. – Br. 43. – 
Beograd. – 1. mart 2004. 
666.  Wagner P. Icons, Texts, Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality [electronic 
resource] / Peter Wagner. – Access mode: https://books.google.com.ua/books?id=pBa5f4j_-
BUC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=postmodern+ekphrasis+-
paint&source=bl&ots=w10I2QR2Ni&sig=SyO0APm4otaaxk3E0HMH90dqDdo&hl=ru&sa=
X&ved=0ahUKEwio1v_x9IrPAhUCOxoKHZGKDk8Q6AEIIjAB#v=onepage&q=postmoder
n%20ekphrasis%20-paint&f=false. 
667.  Wallis M. O polu semantychnym [text] / Mechysław Wallis // Wallis M. Shtuki i znaki. 
Pisma semiotychne. – Warshawa: PIW, 1983. – 342–358 s. 
668.  Wellek R. The Crisis of Comparative Literature [text] / René Wellek // Concepts of 
Criticism. – New Haven and London: Yale University Press, 1965. – P. 282–295. 
669.  Wetzel M. Die Enden des Buches oder die Wiederkehr der Schrift. – Weinheim: Acta 
Humaniora, 1991. ‒ 116 p. 
670.  Wikan U. Beyond the Words: the Power of Resonance [text] / U. Wikan // Beyond 
Boundaries. Understanding, Translation and Anthropological Discourse / Ed. by Gisli Pilsson. 
– Oxford; Providence, 1993. – P. 188–198. 
671.  Wolf W. Intermediality Revisited Reflections on Word and Music Relations on the 
Context of a General Typology of Intermediality [text] / Werner Wolf // Word and Music 
Studies. – Amsterdam‒N.Y.: Rodopi, 2002. ‒ Vol. 4: Essays in Honor of Steven Paul Scher 
and on Cultural Identity and the Musical Stage. – P. 16‒29. 
672.  Word and Music Studies: Defining the Feld Proceedings of the First International 
Conference on Word and Music Studies at Graz, 1997 [text] / Bernhart Walter, Steven Paul 
Sher and Werner Wolf (Eds.). – Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, 1999. – S. 9–26. 
. 



 

 693 

 
 

Наукове видання 
 
 
 

Наталія Леонідівна Білик 
 
 
 

 

СТРАТЕГІЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ 

В СЕРБСЬКОМУ РОМАНІ  
ПОРУБІЖЖЯ ХХ–ХХІ СТОРІЧ 

 
 

Монографія 
 
 
 

Коректор О.В. Баюн 
 

Дизайн обкладинки А.М. Самченко 
Комп’ютерна верстка А.М. Самченко 

 
 
 
 
 

Підписано до друку 03.08.2018 p. Формат 60х841/16. 
Гарнітура Таймс. Папір офсетний. Друк офсетний. Наклад 300 пр. 

Ум. друк. арк. 40,28 Обл.-вид. арк. 41,78. 
 

ВД «Освіта України» 
ФО-П Маслаков Руслан Олексійович 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої тпродукції 

ДК №4726 від 29.05.2014 р. 
Тел. (095) 699-25-20, (098) 366-48-27 

E-mail: osvita2005@gmail.com, www.rambook.com.ua 


