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ГРА З КОНЦЕПЦІЯМИ ЧАСУ ЯК СПОСІБ ПОКАЗУ  
СУБ’ЄКТИВНОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ В РОМАНІ  

М. ПАВИЧА “ХОЗАРСЬКИЙ СЛОВНИК” 
 
Проблема часу, якої безпосередньо торкається дана стаття, є од-

нією з центральних і найбільш симптоматичних для нашого століття. 
Невипадково дослідженню цієї проблеми приділяється пильна увага в 
різних галузях сучасної науки. Це пов’язано з тим, що час займає осо-
бливе місце в моделі світу, яка характеризує ту чи іншу культуру, 
поряд з такими компонентами цієї моделі, як простір, причина тощо. 
Тільки через ряд трансформацій, що відбулися з усвідомленням часу, 
виникло його сучасне розуміння. Зацікавлення проблемою часу від-
билося не тільки у філософських працях. Вона знайшла своє відобра-
ження і в працях письменників та поетів, зокрема в творчості такого 
письменника ХХ століття, як Милорад Павич.  

Творча концепція часу цього письменника ще не постала об’єктом 
спеціального вивчення у дослідників. Це обумовлює як актуальність, 
так і новизну нашої роботи. За нашими спостереженнями, проблема 
часу найяскравіше розкривається в романі М. Павича “Хозарський 
словник”, що і став матеріалом нашої статті, в якій буде дана спроба 
вичленити основні моменти художньої концепції часу письменника. 

Мета дослідження – на основі багаторівневого аналізу з’ясувати 
особливості сприйняття М.Павичем часових аспектів у житті людини, 
індивідуально-стилістичну манеру письменника, виявивши зв’язок 
його світоглядних уявлень з ідейно-тематичним та структурним рів-
нем його твору. Мета та матеріал дослідження зумовили необхідність 
вирішення наступних завдань: 

1)  з’ясувати естетичні та філософські погляди М.Павича, пока-
зати їхній вплив на творчість письменника; 

2)  проаналізувати роман М. Павича “Хозарський словник”, 
з’ясувавши зв’язок світогляду письменника з його художньою концеп-
цією часу; 
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Наукова перспектива роботи полягає в тому, що дана робота 
може бути використана для подальших наукових розвідок з питання 
концепцій часу в творах письменників періоду постмодерну, а також 
для досліджень творчості М. Павича. 

Ім’я Милорада Павича ставлять в один ряд з іменами відомих 
письменників-постмодерністів У. Еко, Х.Л. Борхеса. Письменники-
постмодерністи прагнуть зруйнувати китайську стіну між елітарною та 
масовою літературою, хочуть, щоб їх читали як інтелектуали, так і ши-
рокі маси. У. Еко якось охарактеризував бажану для постмодерністів 
читацьку аудиторію як “високобрових низькобровців” або “низькобрових 
високобровців” (“lowbrow highbrow or highbrow lowbrow”). Не є винят-
ком із цієї тенденції також творчість Павича, який відверто заявив: “Я 
мушу зізнатися, що дійсно готував для моїх читачів ласо і дуже не 
любив, коли з нього хтось вислизав”.1  

Але це тільки сказати легко: для цього потрібна дуже важка й 
тривала робота над текстом, його архітектонікою, над кожним речен-
ням, виразом, словом: “Я завжди пишу першу версію від руки. Тільки 
після цього з’являються версії, надруковані на машинці. І я без упину 
виправляю. Мій принцип – хто прочитає одне речення, той не може 
не прочитати наступного. Тому для мене дуже важливо мати єди-
ний ритм, чи ще щось, що вас постійно притягує до тексту. Моє 
бажання – не знаю, наскільки вдало я його здійснив, – боротися за 
свого читача кожним реченням”.2 Крім того, талановитий письмен-
ник розробив цілу систему “засобів накинути на читача ласо”, тобто 
захопити й – що значно важливіше й важче – утримати якомога шир-
шу читацьку аудиторію. Розгляньмо найважливіші з них. 

Павича вважають першим письменником XXI ст., одним із пред-
теч гіперлітератури. Хоча його твори друкують классичним спосо-
бом, їхня художня тканина має властивості гіпертексту. Лабіринт гі-
перпроекту дає їм більш адекватну можливість розкрити всі шари і 
смисли, ніж друкована версія: “Гіпертекст – текст упорядкований 
таким чином, що він перетворюється на систему, ієрархію текстів, 
одночасно складає єдність і велику кількість текстів”.3 Гіпертекст 
будується на нелінійному і багатократному прочитанні: фрагменти 
великого тексту можна читати не в одному, раз і назавжди визначено-
му порядку (наприклад, за номерами сторінок, як у звичайній книзі), а 
різними шляхами, залежно від інтересів читача, причому ці шляхи 
цілком рівнозначні. 

Прообразом гіпертексту є роман Х. Кортасара “Гра в класики”, 
де кожен розділ можна читати двояко: 



227 

1)  так, як він проставлений в тексті графічно, друкований типо-
графським способом; 

2)  відповідно до особливого ключа, який дає автор роману. 
Від вибору способу читання залежать різні можливості для чита-

ча вибудувати образ головного героя в своїй свідомості. 
У свою чергу Кортасар запозичив цей двоякий спосіб у Х.Л. Бор-

хеса, який в оповіданні “Аналіз творчості Герберта Куейна”, перека-
зуючи твори неіснуючого письменника (Герберта Куейна), пропонує 
читати їх розділи нелінійно: “Те, кто станет их читать в хронологиче-
ском порядке, не почувствуют особый смак этой странной книги”.4 

Цю модель “нелінійного роману” залюбки використовують пост-
модерністи, бо вона дозволяє передати ідею децентрації – відмову від 
основоположних ідей та орієнтирів, які раніше вибудовували навколо 
себе картину світу. Вторгнення комп’ютерної естетики є логічним про-
довженням тієї лінії розвитку постмодерністського мистецтва, яка по-
в’язана з руйнуванням артефакту, відмовою від причинно-часових зв’я-
зків, дозволяючи шляхом відступів, коментарів, маргіналій зазирнути в 
безодню сюжету. Читач отримує більшу свободу, він стає співавтором 
твору, він вибирає не тільки варіант розвитку сюжету, тобто вибирає, де 
твір почнеться, де закінчиться, навіть вирішує долі героїв, але й само-
стійно активізує багаточисленні внутрішні зв’язки різних розділів. 

Майже всі твори Милорада Павича – це гіпертексти, які легко 
прекладаються в електронну форму. Так, до оповідань “Скляний 
равлик” і “Дамаскин” подається підзаголовок “Оповідання для 
комп’ютера та циркуля”; “Вічність і один день” – це п’єса-меню, 
де читачеві пропонується самому вибрати блюда і скласти своє меню 
тексту (нагадаємо, що “меню”- це термін не лише “ресторанний”, а й 
комп’ютерний); роман-кросворд “Краєвид, намальованиий чаєм” 
має вказівки автора: “Як читати цей текст по горизонталі” і “Як 
читати цей текст по вертикалі.” Ці вказівки допомагають виділити 
блоки: за темами, за образами, за ходом подій, за любовними історія-
ми тощо. Таке виділення блоків може змінити кінець чи початок ро-
ману і долі героїв. Роман закінчується по-різному, залежно від того, 
чоловік чи жінка його читає: в жіночій версії головна героїня залиша-
ється живою, в чоловічій – її вбивають. 

“Хозарський словник”, про який мова ще попереду, також іс-
нує в електронній версії, і його також можна читати в індивідуально 
вибраному напрямку. 

Павич зазначає: “З моїх романів можна вийти не через один ви-
хід, а через декілька, які знаходяться на великій відстані один від од-
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ного”.5 Можливо, саме така комп’ютерна проза і допоможе повернути 
до літератури покоління підлітків, які виросли не на друкованій літе-
ратурі, а на електронній інформації. У програмній статті “Початок і 
кінець роману” М. Павич, аналізуючи причини відходу читачів від 
літератури, стверджує, що сьогодні настала не криза літератури як 
такої, а криза традиційного способу читання, графічного вигляду ро-
ману, тобто “кінець роману як дороги з одностороннім рухом”. Адже, 
нагадує А. Геніс, “словесність набагато старіша не тільки за книги, 
а й за саму писемність. Книга – лише одна з форм існування літера-
тури. А це означає, що їй на зміну може прийти щось інше. Напри-
клад – електронна книга”.6 

Таким чином, “Хозарський словник” є класичним прикладом 
гіпертексту. Найідеальніший гіпертекст усіх часів, який існував здав-
на, – це звичайний словник. Адже цілісний текст із класичним зачи-
ном, основною частиною, фіналом може просто загинути від купюр, 
перетасовки штампів, читання не спочатку тощо. Словом, те, що для 
класичного гіпертексту є умовою життя, для класичного тексту може 
виявитися причиною смерті. 

У М. Павича час не стає основною темою його роману, втім кон-
цепція часу в нього стає тим філософським підгрунтям, на якому ви-
ростає архітектоніка усього роману. Інакше кажучи, концепція часу 
“проростає” з надр його твору, підпорядковуючи усі елементи його 
композиції. 

Говорячи про концепцію часу у М. Павича, ми не можемо не 
звернути уваги на структуру роману “Хозарський словник”. У цьо-
му плані знаменною є ідея Йована Делича інтерпретації твору за до-
помогою математичного принципу трикутника і числа “три”. Так, він 
пише: “Математичний принцип трикутника і числа “три” дозволяє 
нам уявити роман – в нашій інтерпретації – як рівносторонню три-
бічну призму, в якій час виконує роль простору”.7 Та ця призма пересі-
чена трьома площинами, серед яких середньовічна і сучасна площини 
представляють два тематичні прошарки роману, тобто верхню і ниж-
ню основи призми, а середня площина втілює XVII століття. Між ти-
ми площинами не діють статичні правила вимірювання геометричних 
форм і тіл – тут панують живі динамічні стосунки, причиною виник-
нення яких є фантастика, і особливо демонський світ “Хозарського 
словника.” Демони з’єднують часову вертикаль, і цілком ймовірно, 
що вона може подовжуватися – в результаті з’яви нової інформації 
про хозарів або в результаті нових видань “Хозарського словника” – 
як в напрямку минулого, “вниз,” так і в напрямку майбутнього, 
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“вгору,” де може перетинатись якоюсь новою площиною в поки що 
невідомому часовому шарі.  

Динаміка стосунків між персонажами і елементами роману-
лексикону в цілому розігрується не тільки у горизонтальній, але й у 
вертикальній площині і на поверхнях трьох боків призми, а коли йде 
мова про світ демонів – і вздовж діагональної лінії призми. Як каже 
Йован Делич, “абсолютно строгий математичний порядок і абсолю-
тно строга математична конструкція панують в “Хозарському сло-
внику”, в якому, на перший погляд, все хаотично змішано”.8 Інтерпре-
тація книги Павича як триптиха не пояснювала б ії змісту, бо тоді 
відсутнім був би елемент просторовий, тривимірний, на якому так 
наголошує Павич. 

Отже, складна структура роману, велика кількість сюжетних 
ліній, взаємне цитування різних словникових статей, надзвичайна 
філософська насиченість роблять “Хозарський словник” схожим на 
ризому у трактуванні Умберто Еко: “Ризома так влаштована, що в 
ній кожна доріжка має можливість перетнутися з іншими. Немає 
центру, немає периферії, немає виходу. Потенційно така структура 
безмежна”.9 Ця структура адекватна ситуації часу, “що розтікся, ве-
ликій кількості часів, рівно доступних, рівно знецінених, і нашій знеці-
неній майбутній смерті, що розтеклась по цих часах – ситуації, яку 
Павич дійсно прожив, проживає, яка і стала темою його роману”.10 

Дивує, чому М. Бутов, цитуючи ці слова свого співрозмовника, 
чия думка для нього є важливою, у той же час докоряє Павичу за 
“незавершеність на рівні смислів,” “перевантаженість,” “все склад-
нішу і розгалуженішу структуру, яка ніяк чомусь не має наміру зами-
катись.” Але ж це і є одним з найголовніших постулатів постмодерні-
зму – розколений світ, де немає ні вищого сенсу, ні ідеалу, ні істини, а 
отже, буття не є щось ціле, а тільки довільно склеєні фрагменти, які 
розсипаються від найменшого дотику, а потім складаються в іншу 
мозаїку. Що вже говорити про “Хозарський словник,” де три його 
версії є сума суперечливих уявлень про світ, де навіть головне питан-
ня хозарської полеміки – яку ж релігію прийняв хозарський каган? – 
не має однієї відповіді: християнська версія словника стверджує, що 
християнство, ісламська – що мусульманство, а єврейська – що іуда-
їзм. Як зазначає Бульвінська О.І., “істина у Павича не однозначна, 
вона пов’язана із суб’єктом. Без суб’єкта істина просто не існує. 
Істина поліваріативна”.11 

Таким чином, у Павича істина поліваріативна, тому Павич за-
мість одного оповідача-автора включає в свою книгу багатьох авто-
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рів, які до того ж перебувають на трьох тематично-часових рівнях 
роману: у середньовіччі – принцеса Атехі Мокадаса аль Сафер; у 
XVII столітті – Аврам Бранкович, Юсуф Масуді і Самуель Коен; у 
XX столітті – сам Милорад Павич. Значне місце серед авторів займа-
ють Теоктист Нікольскі, як укладач першого видання “Хозарського 
словника”, і Даубманнус, як його видавець; Кирило (Костянтин) Со-
лунський, Ісаак Сангарі та Фарабі Ібн Кора як учасники хозарської 
полеміки; дослідники хозарського питання у ХХ столітті – доктор 
Ісайло Сук, доктор Муавія та доктор Дорота Шульц. Але й це ще не 
всі автори. Сам читач теж є одним із авторів роману. Герой-слухач 
перетворюється на письменника, а сам письменник є потенційним 
слухачем якогось нового видання “Хозарського словника.” Віднос-
ність авторства співставлена з грою часом і пов’язує різних читачів у 
різних часах їхньою функцією – функцією автора.  

Отже, Павич будує структуру роману з кількох шарів; у ньому 
немає загального тематичного плану, а є зібрання мотивів, епізодів, 
епізодичних особистостей; немає наскрізного сюжету, а є розповідь 
про якийсь випадок, доповнений і збагачений коментарем з приводу 
цього випадку і розповіді про нього, а на наступному рівні він з’яв-
иться ще раз з доповненими коментарями і доповненнями з приводу 
коментарів із попереднього шару.  

Прокоментуємо цю тезу, згадавши основні події роману. Вони 
розгортаються, як уже говорилося вище, у трьох часових шарах: на-
прикінці ІХ ст., коли хозарський каган покликав представників трьох 
світових релігій для дискусії, як це потім сталось через 100 років у 
Київській Русі; в XVII ст., коли зацікавлення хозарським питанням 
несподівано зросло, коли були вивчені всі матеріали про цей народ, 
починаючи з архівних і закінчуючи “однією людською татуйованою 
шкірою;” центральною тут стає історія Аврама Бранковича; і кінець 
ХХ ст., точніше 1982 р., коли загинули останні дослідники і укладачі 
“Хозарського словника.” Але в романі немає чітких меж між часа-
ми, між минулим і теперішнім, між історичними фактами і вигадкою. 
Численні зв’язки між подіями різних віків і взаємне цитування слов-
никових статей роблять “Хозарський словник” (перефразовуючи 
Борхеса) “садом, де не тільки розходяться, а й сходяться стежки.” 

Як бачимо, в романі реальні випадки, сни і фантастичні епізоди 
змішані, діахронічні події синхронізовані, як каже О.І. Бульвінська, 
“замість єдності часу і місця – хронотопу – є спільність часу і осо-
бистості – хомохронос”.12 Час суб’єктивується, втрачає лінійний ха-
рактер. 
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У романі є чудовий образ, що передає плинність часу і в той же 
час його нелінійний характер. Павич стверджує, що під оправу пер-
шого видання “Хозарського словника” був вбудований пісочний 
годинник: “Песочные часы, которые он вставил в переплет книги, 
были невидимы, но во время чтения в полной тишине можно было 
услышать, как пересыпается песок. Когда песок переставал шур-
шать, нужно было перевернуть книгу и продолжать чтение в обра-
тном порядке, с того места, где остановился, к началу, вот тут-то 
и открывался тайный смысл книги”.13 

Цей образ, образ клепсидри, символічний і багатогранний. У 
пісковому годиннику пересипається час, майбутнє стає минулим, але 
коли той годинник перевернути – час уже сиплеться навпаки, вже 
минуле стає майбутнім. Час – це життя, не тільки тепер, але і в майбу-
тньому, як і в минулому. В “Хозарському словнику,” як в клепсидрі, 
пересипається час, час там відкритий як вперед, так і назад. Але клеп-
сидра не надає чіткого уявлення про час, вона лише відмірює відрізки 
часу. Час може текти в різних напрямках, що може бути порівняно зі 
способом прочитання тексту роману “Хозарський словник,” який, 
згідно з концепцією Павича, можна читати вічно, весь час повертаю-
чись до якихось сюжетних ліній і доповнюючи їх новими даними.  

Тепер можемо перейти до художньої концепції часу у романі 
“Хозарський словник.” Варто зазначити, що єдиного та цілісного 
уявлення про час у цьому творі не існує, оскільки письменник пред-
ставляє у романі різні концепції часу, які не можуть формувати будь-
яке цілісне та гармонійне сприйняття часу героями. Проілюструємо 
це декількома прикладами. Описуючи уявлення хозар про час, Павич 
розповідає: “Хазары верили, что в самой мрачной глубине Каспийско-
го моря живет безглазая рыба, которая, как часы, отстукивает са-
мое точное время во вселенной. Вначале, как говорит хазарское пред-
ание, все, что было сотворено – прошлое и будущее, все события и 
вещи, – плавало, растопленное в пламенной реке времени, все сущест-
ва, бывшие и будущие, были перемешаны, как мыло с водой. Всякая 
живая тварь, к ужасу других, могла в то время создавать любую 
другую, и только хазарский бог соли ограничил такой произвол и по-
велел всем существам рождать себе подобных. Он разделил прошлое 
и будущее, поставил свой престол в настоящем, но при этом посеща-
ет будущее и парит над прошлым, озирая его. Он сам из себя создает 
весь мир, но сам же его и пожирает, пережевывает все старое, 
чтобы потом изрыгнуть его омоложенным. Судьбы всех людей в 
книгах народов записаны во вселенной, где каждая звезда представ-
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ляет собой гнездо и уже сформированную жизнь каждого народа или 
языка. Таким образом, вселенная – это видимая и сжатая вечность, 
в которой судьбы человеческих родов мерцают как звезды”.14  

У цій концепції створення часу та світу можна впізнати гностич-
ну концепцію, Деміурга, що впорядковує всесвіт, розділивши минуле 
та майбутнє, встановивши свою владу в теперішньому. Впорядкова-
ний світ, вчили гностики, виник випадково, коли один з еонів 
(духовних часток), відірвавшись від плероми (особливої сфери), торк-
нувся до хаосу і оживив матерію, ставши таким чином Деміургом. 
Звичайно, не можна стовідсотково стверджувати, що саме цю концеп-
цію мав на увазі Павич, але можна робити деякі припущення. 

Наведемо ще один приклад, який істотним чином відрізняється 
від попереднього: “Он думал, что для каждого мгновения его и их 
времени в качестве материала использованы потертые мгновения 
прошедших веков, прошлое встроено в настоящее и настоящее сос-
тоит из прошлого, потому что другого материала нет. Эти бесчис-
ленные мгновения прошлого по нескольку раз на протяжении веков 
использовались как камни в разных постройках; и в нашей нынешней 
жизни, стоит только присмотреться повнимательнее, можно сове-
ршенно ясно распознать их, так же, как мы распознаем и вновь пус-
каем в обращение золотую монету времен Веспасиана”.15 Пояснюю-
чи цей уривок, слід згадати античні уявлення про час як про замкнене 
коло. Часова перспектива для древньої людини завжди замкнена та 
обмежена, тому потік часу в її уявленні якось розділяється на замкне-
ні цикли. Саме з цим пов’язана ідея вічних повернень, яку ми маємо 
змогу побачити в процитованому вище уривку. 

Таким чином, ми маємо вже дві різні концепції часу, що не ма-
ють між собою точок перетину. Наведемо ще одну цитату, яка дасть 
нам змогу побачити гру з концепціями часу в цьому творі. Це є кон-
цепція часу суб’єктивного, який існує тільки в нашій свідомості і 
який кожна людина переживає по-своєму: “Ничто не меняется в те-
чении времени, а мир если и преображается, то не с годами, а сам в 
себе и в пространстве одновременно, принимая бесчисленное количе-
ство форм и обличий, перемешивая их, как карты, и задавая прошлое 
одних в качестве уроков будущему или настоящему других. Здесь все, 
что помнит, все, о чем вспоминает человек, все, что составляет его 
настоящее, осуществляется в разных местах и в разных лицах одно-
временно, в один и тот же миг. Не нужно все эти ночи вокруг нас 
сегодня ночью считать одной и той же ночью, потому что она ею 
не является: это тысячи, сотни тысяч ночей, которые вместо того, 
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чтобы совершать полет во времени – через календари и часы, – осу-
ществляются одновременно. Моя ночь рядом с твоей ночью – это 
вовсе не одна и та же ночь, даже по календарю.”  

Павич підкреслює відносність часу, показуючи різницю між ка-
лендарями різних націй і релігій: “У католиков, и в Риме, и здесь, 
сегодня Успение Богородицы, а у христиан восточного обряда, греков 
и греко-католиков – Перенесение мощей святого архидиакона Сте-
фана Безбородого; у одних этот 1688 год закончится на пятнадцать 
дней раньше, у других – евреев – сейчас на дворе уже 5446 год, а у 
арабов всего лишь 905 год по хирдже. Мы, семеро слуг кира Авраама, 
до зари истратим неделю ночей. (…) Если отправиться отсюда до 
Босфора, от улицы к улице, можно дату за датой набрать целый год 
со всеми его временами, потому что у каждого своя осень и своя вес-
на, и все времена человеческой жизни, потому что в любой день ник-
то не стар и не молод и всю жизнь можно представить как пламя 
свечи, так что между рождением и смертью даже одного вздоха не 
останется. (…) Время, которое уже истекло в одном городе, в дру-
гом только начинается, так что человек может, путешествуя меж-
ду этими городами, совершать движение во времени вперед и назад. 
В одном городе-самце он может встретить живую женщину, кото-
рая в другом городе-самке уже мертва, и наоборот. Не только отде-
льные жизни, но и все будущие и прошлые времена, все ручейки вечно-
сти уже присутствуют здесь, разъединенные на крошечные кусочки 
и поделенные между людьми. (…) Таким образом, время здесь не су-
ществует”.16  

Аналізуючи наведений уривок з роману-лексикону, можна звер-
нути увагу на те, що автор наголошує на відносності існування об’єк-
тивного лінійного часу, показуючи різницю у календарях різних релі-
гій. Навпаки, він підкреслює існування лише суб’єктивного часу, тоб-
то часу, який існує лише в нашій свідомості. Тут можна навести як 
приклад ще одну цитату з праці Аврелія Августіна “Сповіді”: “В  
тебе, душа моя, я измеряю время. Не где-либо еще, а именно в тебе я 
измеряю время. Впечатление от преходящего закрепляется в тебе, и 
оно-то, существующее в настоящем, и поддается измерению, а не 
то, что уже прошло и его нет. Таким образом, вот где находится 
время, в противном же случае я его вообще не измеряю”.17 

Наведемо ще один приклад з роману-лексикону, що надає нам 
можливість ознайомитися ще з одним аспектом художньої концепції 
часу у Павича. Це протиставлення часу та вічності, яке також є склад-
ником християнської концепції часу (ілюзія часу була дана Адаму як 
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наслідок гріхопадіння): “Время надвигается не с земли, оно надвигае-
тся из-под земли. Время принадлежит Сатане; его, как клубок, нече-
стивый носит в своем кармане, разматывая соответственно своему 
пониманию экономии, неуловимому для нас, и его приходится себе 
отвоевывать. Потому что если от Бога можно потребовать и да-
же получить вечность, то противоположное вечности – время – мы 
можем взять только у Сатаны”.18 

У “Жовтій книзі” “Хозарського словника,” що має ісламські 
джерела, наголошується на сприйнятті часу як послідовності крапок, 
“вузлів”: “Он отмечал, что время имеет узлы, “сердца лет”, кото-
рые своими ударами поддерживают ритм времени, пространства и 
человеческих существ, а этим узлам соответствуют и узловые акты 
– действия, соответствующие времени”.19 Таке сприйняття часу 
було характерним для ісламської історіографії. 

Варто зазначити, що, аналізуючи і роман М. Павича “Хозарський 
словник”, важко застосовувати категорії, притаманні традиціоналісти-
чному підходові: відображення життя, ідея, образ, тип і т.д. Треба при-
гадати, що цей твір відноситься до “неоміфологічної” прози, яка харак-
теризується великою кількістю лейтмотивно повторюваних елементів, 
що робить їх символами. Одиницею такого тексту стає ідея або мотив, 
що розуміється як слово. Час є живою істотою, він персоніфікується: 
“время приходит с юга и переходит Дунай на месте Траянова моста”, 
“высвобождались и быстро сменяли друг друга времена”.20 Але хоч у 
Павича час є глибоко особистісною категорією, усвідомлення його не 
набуває такого трагізму, ця суб’єктивність сприйняття часу є просто 
констатованою, наприклад: “Было ясно видно, что ее время льется, как 
дождь, а его – падает, как снег. Он был уже весь засыпан, по горло”.21 
З наведеного речення стає ясно, що чоловік старішає і помирає, 
“засипаний часом,” тобто його життя закінчується, але в цьому немає 
трагізму. 

 Більше того, можна додати, що у Павича час стає керованою 
субстанцією, якою можна грати: “дни и времена года этих лет мож-
но было перемешивать, как игральные карты, так, чтобы зимние 
дни чередовались с осенними.” Порівняння днів та пір року з гральни-
ми картами дає чітке уявлення про ставлення до часу, поводження з 
ним як з тим, що може бути підпорядкованим людині: “в понедельник 
вечером он мог вместо следующего дня недели взять из будущего ка-
кой-то другой день и использовать его назавтра вместо вторника”.22  

Таким чином, розглянувши ці приклади, ми можемо дійти висно-
вку, що в романі М. Павича “Хозарський словник” відсутня єдина 
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цілісна концепція часу. Скоріше, ми можемо говорити про своєрідну 
суміш моделей часу, починаючи з античних уявлень про час як про 
замкнене коло і закінчуючи запереченням об’єктивного і визнанням 
суб’єктивного часу. Функцією звернення до різноманітних концепцій 
часу є показ залежності сприйняття часу від суб’єкта. Не можна із 
впевненістю стверджувати, що ми проаналізували всі аспекти даної 
проблеми, оскільки М. Павич, як справжній постмодерніст, викорис-
товує багато різнопланового історичного і релігійно-філософського 
матеріалу і “грає” ним на сторінках свого роману, що є ознакою ін-
тертекстуальності. Ці фрагменти уявлень про час залишаються не-
змінними, нетрансформованими в єдине ціле. Кожен з них зберігає 
свою відокремленість, і читач має змогу сам обирати те, що йому 
більш до вподоби, як і спосіб читання словникових статей роману-
лексикона. 
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