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Алла татаренко

деякі особливості наративної стратегії 
драґослава михаїловича — оповідача

Творчість Драґослава Михаїловича позначила сербську пово-
єнну літературу розширенням кола тем і оповідних горизонтів, 
своєрідними авторськими наративними стратегіями. Яскравим 
прикладом цього є найвідоміший твір письменника, один з най-
популярніших сербських романів ХХ ст. «Коли цвіли гарбузи» 
(«Кад су цветале тикве», 1968). Саме він може послужити камер-
тоном для прочитання творів Драґослава Михаїловича як своє-
рідний компендіум оповідних технік, прийомів, наративних фі-
гур, характерних для творчого почерку письменника. 

Одразу привертає увагу присутність у творі іманентного чи-
тача: до нього звертається оповідач, його слухає, йому відповідає 
на невимовлені питання. Цей діалог, латентно присутній у мо-
нологічному викладі героїв творів Д. Михаїловича, створює ат-
мосферу довіри. Можливо, в цьому й полягає одна з відповідей 
на запитання, чому нові й нові генерації з незмінною увагою чи-
тають роман, дія якого відбувається у давні, чужі для них часи.

У романі «Коли цвіли гарбузи» письменник застосовує на-
ративні стратегії, характерні для повісті й оповідання: в той час, 
як від епічного твору зазвичай очікується об’єктивне змалюван-
ня і представлення, у романі Д. Михаїловича герой розповідає 
про своє життя і про свій світ. Невидимий співрозмовник Люби 
Горобчика — яким є, власне, сам читач, що слухає його сповідь, — 
свідомий фізичних обмежень оповіді: наратор має перевести 
дух, звідси й її природна парціальність. Фрагментарність струк-
тури характерна й для іншого видатного роману Д. Михаїловича 
«Вінок Петрії». Кожна з секвенцій є окремою історією, уривком 
із життя головної героїні. Всі вони поєднані її присутністю і голо-
сом, але є само достатніми, завершеними оповіданнями. У кожній 
краплині потоку оповіді віддзеркалюється Петрія, але й читач — 
завдяки універсальному вимірові нарації, завдяки випромінюван-
ню метафізичних смислів, сконцентрованих у сухих, позбавлених 
епічного розмаху фрагментах історії життя героїні.

Якщо подивитися на ці оповідання з перспективи, яка вклю-
чає досвід читання романів класика сучасної сербської літера-
тури, можна помітити, що вони є своєрідними міні-романами. 
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Кожне з них містить зерно можливої великої повісті, оповідне  
ядро, яке могло би перетворитись у більшу наративну форму . 
В оповіданнях, особливо зі своїх перших збірок, Драґослав Ми-
хаїлович часто звертається до «я-форми», яка є запорукою автен-
тичності наративного голосу. Зважаючи на багатство і різнома-
нітність оповідного опусу автора «Вінка Петрії», спиратимемося 
на добірку, яку уклав Владета Янкович для антології сербського 
оповідання «Волоцюги, коні й селюки»*. Уже перше оповідан ня — 
яке й подарувало заголовок збірці — демонструє яскраві риси 
оповідного стилю Д. Михаїловича. Жика Вовк починає свою по-
вість представленням — як і годиться при знайомстві — і, розпо-
відаючи про ім’я, вводить у неї розповідь про життя.

Герої-наратори інших оповідань також мають красномовні 
імена і прізвиська (наприклад, Ліліка з одноіменного оповіда-
ння), які містять у собі їхнє минуле і пророкують майбутнє. Жика 
залишиться самотнім, як вовк, Ліліка носитиме, як хрест, це чу-
дернацьке ім’я, викривлене «Міліца» — як його вимовляє недо-
умкуватий Пеца. Дівчинка теж починає називати себе Лілікою, 
відмежовуючись від світу здорових, який не є її світом, і прийма-
ючи ім’я зі світу порушеної психіки.

Ім’я оповідача не завжди з’являється на самому початку опо-
відання. Стратегія представлення пристосована до стратегії опо-
відних пріоритетів. Розповідь про волоцюг, коней і селюків почи-
нається з моменту, коли герой показав себе небезпечним типом 
і одержав прізвисько Вовк, — тому важливо, щоби читач на са-
мому початку довідався і про справжнє, і про набуте ім’я. Бо те, 
що увійшло в оповідання і склало його — це історія про небез-
печного самітника, який на момент оповіді більше нагадує бабу, 
аніж вовка.

Для історії героїні «Віспи» ім’я не є першоплановим питан-
ням, хоча нараторка також не забуває розповісти в деталях, хто 
вона, звідки й чия. Однак передовсім вона скаже найважливіше: 
а це прохання до пані взяти до себе її маленького сина і вряту-
вати його. Отже, читач спочатку довідається, як звати жінку, 
яка послала хлопчику моркву (Йованка) і як звати сина оповіда-
чки (Раде), бо саме вони знаходяться в епіцентрі її розбурхано-
го світу. Про себе Міліца Стефанович розповідає також заради 
сина: щоби маленький Раде довідався від своєї опікунки, хто він 
і звідки. Бо «Віспа» — страшна розповідь про зникнення, коли 

* «Barabe, konji i gegule». Narodna knjiga-Alfa. — Beograd, 1997.
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від оповідачки не залишається нічого, крім її оповіді, розказаної-
написаної невправною рукою робітниці. «А як мененема то ме-
ненема» («A ako menema ondak menema») — вражаюча у своїй 
простоті і резигнації констатація справляє ще більше емоційне 
враження завдяки неправильному, якомусь дитячому правопису, 
який зберігає риси усного мовлення. Водночас, занотоване саме 
в такий спосіб, це речення, останнє перед зникненням Міліци 
з оповіді, а отже, і з життя, позбавлене патетики, яка була би не-
відповідною до її погляду на світ. Міліца бачить своє життя лише 
у дзеркалі життя Раде і, знайшовши спосіб врятувати сина, стає 
неважливою для себе.

Про ім’я нараторки оповідання «Ліліка» (Міліца) читач до-
віду ється майже одночасно з її, умовно кажучи, прізвиськом, 
а власне — з її другим ім’ям Ліліка, як «охрестив» її Пеца. І одразу 
дізнається, що вона любить, коли її кличуть Лілікою. Простір опо-
відання поділений на дві частини, кожна з яких позначена одним 
з цих двох імен. Родина, школа, ворожий світ дорослих — це се-
редовище, де героїню називають Міліцею, в той час, як у тому 
іншому, потаємному, дитячому світі вона — Ліліка. Можливо, 
тому дівчинка не любить імені свого брата (Мирослав), а кличе 
його Бата, і мріє про те, як вона свою дитину назве цим пестли-
вим іменем і таким чином збереже його у теплому світі «недо-
рослих» і «недорослішання».

Міліца Стефанович з «Віспи» говорить передовсім про сина 
і пані Йованку, Міліца Сандич — Ліліка на початку оповіді по-
відомляє: «Мені всі кажуть, що я дурна», а наприкінці оповід-
ного абзацу говорить: «Я так думаю». Незважаючи на думку до-
рослих про свій розум, героїня кілька разів повторює: «Я так ду-
маю», і це переконує читача-слухача її історії в тому, що йдеться 
про особливе бачення, яке відрізняється від узвичаєного, дорос-
лого. Але й у тому, що йдеться про певне специфічне, емотивно 
ретардоване, а тому — ще більш вражаюче бачення світу.

Імена ляльок — Саші і Леліци — з’являться в оповіданні рані-
ше від імені самої героїні. Вона їх ховає, щоби востаннє подбати 
про них, ідучи за страшною логікою нелюбленої, а тому скаліче-
ної дитини. Ліліка не може залишити їх своєму приятелеві Пеці, 
бо він би не піклувався про них як слід, а це би їм не сподоба-
лося. В оповіданні Д. Михаїловича переплетені емоційні й розу-
мові індикатори нормальності, тому після констатації «Це тому, 
що мене ніхто не любить» з’являється, мов рефрен: «Я так думаю». 
Дівчинка, яку всі вважають недоумкуватою, постійно  говорить 
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про «думання», і коли поставити питання, чи вона просто меха-
нічно повторює цю фразу, виникне ще одне: «Чи ми справді ду-
маємо, коли говоримо “я так думаю”?». Читач цього оповідання 
приречений на багато неприємних питань, які він міг би постави-
ти собі й світу, в тому числі на питання про дивні зв’язки між ду-
ховним і тілесним (сцена з Пецою, який плаче після Лілічиного 
наївно-жіночого вчинку).

З проблемою іменування пов’язана й проблема надання за-
головків, які чітко визначають межі оповідань усередині можли-
вого роману. «Віспа» — це розповідь про віспу, яка проходить, 
про одужання, яке означає смерть. Кінець розповіді про віспу — 
кінець розповіді про нараторку Міліцу Стефанович. Розповідь 
про Ліліку закінчується, коли вона залишає маленький світ, де її 
так називали, коли вона зникає як Ліліка. Волоцюги, коні та се-
люки теж зникають наприкінці однойменного оповідання: коли 
гине кінь Лиско, Вовк втрачає причину залишатися шахтарем, 
тобто, як вважають «селюки», «волоцюгою». 

В оповіданнях Д. Михаїловича часто зміщено центр по-
дій. Замість очікуваної концентрації уваги на важливих подіях 
(на кшталт двобою, де Вовк відтинає вухо своєму мучителеві) 
письменник зосереджується на тому, що є домінантою у світі ге-
роя, і ця домінанта не мусить співпадати з ціннісними домінанта-
ми інших людей, у тому числі читачів. Такою є, наприклад, роз-
повідь про коня Лиска, якого Жиці не вдалося вивести з шахти.

Герої, які розповідають про свої долі, часто мають своєрідний, 
«скошений» погляд на світ, і це робить їх особливими й непо-
вторними. Кожен з них говорить своєю власною мовою, має свій 
акцент, свій правопис, є своєрідним всесвітом, складним і незро-
зумілим для інших. Герої Драґослава Михаїловича — самітники 
за своєю природою або стають такими через життєві обставини, 
але саме ця відірваність від світу зовнішніх подій залишає міс-
це для переживань. При цьому, на відміну від ще одного пред-
ставника сербського неореалізму 70-х рр. ХХ ст. Мілісава Савича, 
Д. Михаїлович не робить героїв членами груп, вони не люблять 
спілкуватися з людьми з-поза меж їхнього світу і не намагають-
ся вирішити проблему стосунків між індивідуумом і колективом. 
Навіть в оповіданні «Вони об’єднуються», яке змальовує сценку 
з життя бомжів, спроба об’єднання приречена на провал, попри 
обіцяючий заголовок оповідання.

Світ інших та інакших в оповіданнях Драґослава Михаїловича 
існує завжди, але найпомітніший він у його відблисках на об-
личчях героїв. В оповіданні «Про те, як залишилася пляма» 
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це фотографія , яка зафіксувала один момент з життя містечка. 
Несуттєва в масштабах історії, ця подія (пробивання стіни корчми 
i місцевий жарт, який народився з цього приводу), перетворена 
у світлину, продовжує жити своїм окремим життям — і впливає 
в якийсь інакший спосіб на буття місцевих жителів.

Оповідання — а у випадку твору Д. Михаїловича йдеться 
про розповідь з об’єктивної перспективи, в якій вміщено історію 
родини, непростих родинних стосунків, драматичний фрагмент 
історії країни — також може бути фотокарткою. Воно теж, пере-
творивши на картину живе життя, свідчить про нього і на нього 
впливає. Майстерність Драґослава Михаїловича-оповідача вди-
хає життя у застиглі фотознімки, дарує їм колір і звук, робить 
їх натхненням для нової оповіді.


