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на дисертацію Антонової Ольги Костянтинівни

«РЕФЛЕКСІЯ БАЛКАНСЬКОЇ КРИЗИ 90-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ У 
СУЧАСНІЙ СЕРБСЬКІЙ ПРОЗІ (ПІСЛЯ 2000 РОКУ)»,

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.01.03 -  література слов’янських народів

Детальне ознайомлення із працями, опублікованими за темою дисертації, 

повним текстом автореферату і дисертації здобувачки Антонової Ольги 

Костянтинівни, поданої до спеціалізованої ради Д 26.001.39 на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.03 -  література 

слов’янських народів, дає змогу зробити наступні висновки.

Запропоноване дисертаційне дослідження присвячене актуальній для 

славістичної науки проблемі функціонування сучасної сербської прози, зокрема у 

роботі увагу сфокусовано на постатях сербських авторів, у творчій спадщині яких 

присутня тема війни на Балканах та її наслідків як для виняткової, сильної 

особистості, так і для пересічної людини. Йдеться, насамперед, про глибоке і 

майстерне зображення людської долі у складну для держави добу, про вибір людини 

на шляху до свободи особистості у суспільстві за часів війни та у поствоєнний 

період. Необхідним і важливим видається нам звернення до подібної тематики зараз, 

у складні для світової спільноти та безпосередньо нашої держави часи.

Значна увага у дисертації приділяється також жанровим особливостям творів, 

філософській основі літературної спадщини сербських письменників кінпя XX -  

XXI ст. Військові і політичні реалії 90-х років XX ст., а головне, специфіка 

світогляду людини, яка стала їх жертвою, стають точкою відліку для усвідомлення 

складних ідеологій тих, а головне, -  філософських та морально-етичних проблем, які 

і досі не втрачають своєї актуальності.

Масштабне коло розвідок, що їх авторка дисертації репрезентує > якості 

методологічної ба ;и дисертаційного дослідження, а також звернення до праць 

(літературознавчих і філософських), які часто виступають лише базою для
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конструктивної наукової полеміки, справляє цілком позитивне враження; 

Грунтовним, на нашу думку, є й корпус текстових джерел фактичного матеріалу, які 

дисертантка піддає детальному і різноаспектному аналізові.

Як позитивний момент дисертації слід відзначити широкий спектр 

аналізованого матеріалу з літературної спадщини знакових сербських прозаїків: 

3. Карановича «Щоденник дезертира» («Dnevnik dezertera»), зокрема романи 

«Більше, ніж нуль» («Vise od nule», 2004), «Чотири стіни та місто» («Cetiri žida і 

grád», 2006), «Три картини перемоги» («Tri slike pobede», 2009); роман 

С. Валяревича «Комо» («Кото», 2006); роман У. Шайтінца «Дуже скромні дари» 

(«Sasvim skromni darovi», 2011); роман М. Бобич-Мойсілович «Щоденник сербської 

домогосподарки» («Dnevnik srpske domačice», 2000) тощо.

Структура дисертації підпорядкована логіці висвітлення сформульованої 

проблеми і розв’язанню завдань, чітко окреслених у вступній її частині. Дисертантка 

ставить собі за мету подати тлумачення і оцінку важливої проблеми сучасного 

зарубіжного літературознавства -  рефлексії кризи на Балканах 90-х рр. XX ст. у 

сербському літературному дискурсі та ширшому історично-культурному контексті. 

У нашу добу масштабних світових викликів звернення до подібної проблематики 

навіть на матеріалі зразків зарубіжної літератури важко переоцінити.

Перший розділ роботи дисертантки «Балканська криза 90-х років XX 

століття у літературному та історико-кульгурологічному висвітленні» експлікує 

успішно зібрані дисертанткою відомості про феномен Балканської кризи 90-х XX ст. 

та дискурсу «балканізму» у культурній спадщині сербів, зокрема, в їхньому 

літературному доробкові. '1 ак, у Підрозділі 1.1. «Сербський літературний процес 

почат ку XXI століття: національна специфіка та європейські тенденції» авторка 

вдало подає картину стильової епохи доби -  відходу від постмодерністичних 

тенденцій до засад постгк стмодернізму, який повертає читача до таких «нових 

старих» естетичних ціннос ей як віра та щирість, що ( близькими до реалістичної 

манери оповіді та лінійної нарації, даючи своєрідну відсіч, відкидаючи жорстку 

іронію постмодернізму. Спеціальну увагу у дослідженії приділено аналізу окремих
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жанрів сербського некласичного історичного роману постмодерної доби, зокрема, 

таким його різновидам як щоденник та епістолярій, де тематика подій Балканської 

кризи 90-х перебуває у фокусі авторської уваги.

У підрозділі 1.2 «Історія та соціокультурний контекст Балканської кризи 

90-х років XX століття» висвітлено історичні передумови виникнення Балканської 

кризи 90-х років минулого століття, специфіку перебігу подій, які її визначили, а 

головне -  наслідки цього явища для долі сербів тодішнього та прийдешніх поколінь. 

Під цим терміном, який дисертантка обирає з цілої низки запропонованих різними 

політичними й культурними діячами (і який нам видасться цілком прийнятним), 

дисертантка розуміє цілий масштабний комплекс конфліктних ситуацій і конкретних 

військових сутичок, які охопили майже всю територію країни, і в яких брали участь 

представники всіх народів колишньої Югославії. Часовий відрізок 90-тих рр., відтак, 

розглядається як своєрідний відлік доби суспільно-політичної кризи в Сербії, 

гіперінфляції у секторі економіки та важким періодом міжнародної ізоляції, який 

завершився бомбардуванням країни силами НАТО у 1999 р. Із тематики цього 

підрозділу органічно випливає тематика підрозділу 1.3. «Історико-літературознавчі 

виміри дискурсу «балканізму», де репрезентовано феномен «балканізму» (за 

М. Тодоровою) як один із ключових для формування сербського світогляду 

зазначеного періоду. Дисертаніка звертається до феномену у світлі концепцій 

зарубіжних та вітчизняних науковців.

Доречним нам видається і розгляд питання повторюваності сербської 

історії в контексті загальної теорії повторюваності історії (за Г. Гегелем), а також 

звернення до поняття незакритої о історичного гештальту (за О. Шгіенглером) та 

тяжіння до повторення травматичного досвіду (К. Карут) як ключових для 

роз> міння сербської історії та ідентичності.

Другий розділ «Літературна рефлексія історії: діалог мистецтва та 

реальності» репрезентує дослілження теоретичної бази проблеми мистецької 

реф. ексії, історичної пам’яті, історичної дистанції. Дослідницею представлено
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своєрідну панораму літературної рефлексії військових конфліктів у сербській 

літературі на межі століть.

У підрозділі 2.1 «Категорії літературної рефлексії, історичної дистанції 

та пам'яті в сучасному літературознавстві» дисертанткою обґрунтовується 

поняття «літературної рефлексії», цілком слушно відзначається, що потреба у 

рефлексуванні з’являється в періоди історичних зламів, тотальної політичної 

дестабілізації, суспільних криз та воєнних конфліктів, коли автор найгостріше 

відчуває і відтворює у своїх творах протиріччя між зовнішнім і внутрішнім 

світами.

Мистецька літературна рефлексія дає необхідну індивідуальну позицію, 

суб’єктивне тло, яке дозволяє погляне ти на певну подію під новим кутом зору, 

історична дистанція сприяє переосмисленню, саме вона виступає тим фільтром, 

який «лишає» або «прибирає» історичні факти у колективній пам’яті, а подекуди 

і надає їм нового звучання. Тлумачить дисертантка також і метод нового 

історизму (С. Ґрінблат), який допомагає пояснити і зрозуміти літературу 

відповідно до історичних обставин та духу часу. Підрозділ 2.2 «Війни та 

конфлікти у сербській літературній традиції» дає аналіз історії «воєнної» 

прози сербських письменників XX ст. від «Щоденника про Чарноєвича» 

М. Црнянського (1921) до романів 3. Чірича «Підслуховування» (1999) та 

«Хобо» (2001), М. Відойковича «Пазурі» (2008), С. Ілича «Берлінське вікно» 

(2005) кінця минулого та першого десятиліття XXI ст.

У третьому розділі дисертації «Конфлікт ідентичностей у романній 

трилогії івонка Карановича «Щоденник дезертира» («Більше, ніж нуль», 

«Чотири етіни і місто», «Три картини перемоги»)» подається детальний аналіз 

першої трилогії у сербській літературі XXI ст., що тематично пов'язана із 

подіями 1Ю-х рр., її місце і значення у творчості автора та в історико- 

літературпому контексті доби. Аналізуючи специфіку трилогії у наступних 

підрозділах, дисертантка зазначає, що твір було замислено автором як розповідь 

про трьох друзів, тридцятирічних чо ювіків із південно-сербського міста Ніш,
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кожен із яких виступає ключовим оповідачем одного з романів трилогії. У 

згаданих романах трилогії герой опиняється перед нелегким екзистенційним 

вибором, спричиненим історичною ситуацією, що складається навколо нього. З 

роману до роману трансформується нараторська манера автора, кожен із творів 

функціонує як окремий, попри їхню тісну тематичну прив’язку. Історичні реалії, 

широке політичне тло, як правильно відзначає дисертантка, виступають лише як 

сценографія наративу, у той час як магістральними темами трилогії 

3. Карановича виступають «свобода» і «перемога», приналежність чи 

неприналежність героїв до простору, в якому вони існують тощо.

В усіх частинах трилогії, проте найбільше у його першій частині, у чому 

погоджуємось із О.К. Антоновою, простежується опозиція «свій» / «чужий», де 

«чужим» часто виступає не зовнішній, а вну трішній ворог, бо криза насамперед 

розколола сербське суспільство на своїх (прихильників С. Мілошевича та вірних 

ідеям Косова) та чужих (тих, хто виступає проти війни, за «нормальне життя» і 

нові демократичні цінності). У цьому ключі логічним видається звернення до 

проблеми «втраченого покоління» на базі двох останніх романів трилогії, 

представлене у підрозділі 3.3 «Втрачене покоління» у романах «Чотири стіни 

і місто» та «Три картини перемоги».

У четвертому розділі «Вектори сучасної сербської прози: агресія, 

втрата, примирення» дисертантка звертається до аналізу романів М. Бобич- 

іМойсілович, С. Валяревича та У. ІІІайтінца, невід’ємною тематичною складовою 

яких виступає Ьалканська криза 90-х років. Вдало і послідовно від стежу ються у 

розділі різні вн\ грішні етапи подолання кризи героями творів, які поступово 

заступають один одного -  від вихідного етапу заперечення і тотального 

несприйняття подій з реального життя і як наслідку -  агресивної поведінки, до 

кінцевого етапу-мети -  примирення. Так, у першому підрозділі «Агресія у 

романі «Щоденник сербської домогосподарки» Мір'яни Бобич-Мойсі. ювич» 

проаналізовано роман-бестселер новітньої сербської літератури, в якому авторка 

твору блискуче відтворює швидку реакчію своєї героїні на події, що
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розгортаються навколо неї, репрезентовану у щоденниковій формі. Дисертантці 

тут вдається визначити ключові особливості твору -  цілий своєрідний 40-річний 

хронотоп-родовід сербської жінки, що сповідує націоналістичні ідеї, у фокусі 

уваги опиняються такі важливі історичні реалії: щасливий проміжок життя до 

розпаду Югославії (70-ті -  80-ті рр. XX ст.), зміна звичного світоустрою 

внаслідок руйнування держави і тотальної кризи, пошук себе у суперечливі роки 

початку XXI ст.

У підрозділі 4.2 «Маргінальність та мотив «переселення» у романі 

Срджана Валяревича «Комо» дисертанткою проаналізовано чергову 

щоденникову сповідь героя, що охоплює практично лише місяць. Дія твору 

розгортається на березі мальовничого озера Комо, події Балканської кризи 

виступають лише своєрідним тлом у романі, згадки про сербські реалії носять 

переважно епізодичний характер, проте їхня присутність у творі наявна, 

пов’язані вони із особою головного героя, маргінальної особистості, яка, у чому 

погоджуємось із дисертанткою, дійсно репрезентує відчужену, відсторонену 

позицію, що визначається екзистенційною «інакшістю».

Останній підрозділ роботи «Примирення у романі «Дуже скромні дари» 

Углєши Шайтінца» присвячено розгляду роману-рефлексії на тему Балканської 

кризи 90-х. Твір слушно охарактеризовано дисертанткою як твір новаторський, 

переважно на рівні форми, оскільки представлено ііого у форматі епістолярію в 

електронних листах. О.К. Антоновій вдалося у цьому підрозділі вдало 

розставити дослідниці.кі акценти, адже у романі відсутні відверті політичні 

баталії й патріотичні лозунги, у фокусі уваги перебуває доля двох братів, 

світоглядну позицію яких, як і інших представників сербського суспільства 

різних поколінь, сформувало саме ставлення до цієї кризи і тривалої війни на 

Балканах. Те саме «примирення», що винесене дисертанткою у заголовок 

підрозділу, стає омеї ою тривалої внутрішньої боротьби героїв на шляху 

усвідомлення ними жи тя як найбільшої цінності.
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У наступному розділі -  Висновках -  підбиваються підсумки дисертаційного 

дослідження, авторці добре вдається підсумувати, звести докупи всі здобутки 

роботи, правильно і чітко розставити логічні дослідницькі акценти, а отже й 

визначити основні положення, які виноситься на захист як провідні. Висновки 

подаються у чіткій відповідності до завдань, що їх сформульовано у вступній 

частині.

Характеризуючи дисертаційне дослідження в цілому, слід відзначити його 

високий науковий рівень, теоретичне і практичне значення його найголовніших 

здобутків.

Представлений дисертанткою матеріал дає змогу схвально оцінити і побудову 

дисертаційного дослідження, адже вже у вступній частині чітко визначено 

концептуальні засади роботи, її структуру, до вступу включено інформацію про 

джерельну базу та залучені аналітичні методи, що дає змогу визначити основні 

напрямки роботи, її ключові аспекти.

Проте, деякі положення дисертації потребують додаткового обґрунтування, до 

того ж, хотілося б висловити певні побажання щодо окремих положень, 

представлених у роботі:

1) Видається наявною певна диспропорція при формулюванні мети і завдань, 

завдання є цілком слушними, а мету сформульовано ніби вужче у 

порівнянні з ними, зокрема:

• дисертантка твердить на стор. 18 дисертації, що «мета полягає у  

визначенні особливостей індивідуального осмислення кризи, втіленого 

в літературних формах, аналізі романів репрезентативних сербських 

письменників у  контексті історії новітньої сербської прози, яка 

звертається <>о теми 90-х рр. XXст.». Нам здається, що аналіз 

романів у кон тексті історії новітньої сербської прози треба винести 

на перше місце, а у першій частині мети, запропонованої 

дисертанткою, бракує суб’єкта дії «індивідуального осмислення 

кризи (ким? письменником-наратором, героєм?). Крім того, мету
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треба розширити, аби вона повністю узгоджувалася із завданнями, які 

у нас не викликають жодних заперечень.

2) Це побажання є у нас суголосним із першим, проте стосується наукової 

новизни, нам видається доцільним спочатку як елемент новизни зазначити 

систематизацію, класифікацію, узагальнення нового для українського 

літературознавства інонаціонального літературного матеріалу, потім комплексну 

концепцію рефлексії Балканської кризи 90-х рр. XX ст. у сучасній сербській прозі, а 

тоді зазначити залучення до наукового обігу літературних творів, які ще не 

виступали об’єктом дослідницької уваги. Хоча, наголошуємо, це лише побажання.

3) На стор. 38 дисертації О.К. Антонова зазначає, що «поняття Балканської 

кризи визначається подіями 1990-2005 рр.». Об’єктом уваги виступають твори, 

написані після 2000 р. чи після 2005 р.? Чи є якийсь хронологічний принцип відбору 

творів, чи авторка керувалася лише змістовими критеріями -  зверненням до подій 

Балканської кризи?

4) У нас викликали інтерес такі категорії, до яких апелює дисертантка: 

«постмодерністські «м’які цінності» (чий це термін?), небажання бути «частиною 

міфу», вони, на нашу думку, потребують додаткового тлумачення.

5) У якості побажання хотілося б запропонувати дисертат ці розширити межі 

свого дослідження наслідків Балканської кризи за рахунок літератури інших країн 

колишньої СФРЮ, можливо, навіть у типологічному ключі.

Проте, наведені зауваження і побажання анітрохи не знижують наукової 

цінності роботи і не заперечують важливості основних її здобутків.

Аналіз всієї роботи дозволяє зробити висновок: дисертація О.К. Антонової -  

ґрунтовне, завершене самостійне дослідження, виконане на високому науковому 

рівні. Свої здобутки дисертантка регулярно апробовувала на конференціях 

українського і міжнародного маєш абу, а також репрезентувала у публікаціях, 

надрукованих у фахових філологі іних виданнях. Наукові граці дисертантки 

повністк відповідають темі дисертац і.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Дисертація О.К. Антонової, подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.01.03 — «література слов’янських народів», 

відповідає вимогам до підготовки кандидатських дисертацій з дисципліни. 

Автореферат розкриває основний зміст тексту дисертації, публікації висвітлюють 

головні положення дослідження.

Вважаємо, що авторка дисертації О.К. Антонова заслуговує присудження їй 

наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Офіційний опонент -

кандидат філологічних наук, доцент,

старший науковий співробітник

відділу української та зарубіжної фольклористики

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
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ВІДГУК
офіційного опонента на кандидатську дисертацію 

АНТОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ
«РЕФЛЕКСІЯ БАЛКАНСЬКОЇ КРИЗИ 90-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ У 

СУЧАСНІЙ СЕРБСЬКІЙ ПРОЗІ (ПІСЛЯ 2000 РОКУ)»
(спеціальність 10.01.03 -  література слов’янських народів)

Дисертація Ольги Антонової належить до наукових розвідок, 
актуальність яких засвідчує вже сам вибір теми: славістка звертається до 
найновішої сербської літератури, яка не так часто опинялася в центрі 
уваги українських дослідників, розглядаючи її під кутом зору рефлексії 
Балканської кризи 90-х років минулого століття. Про криваві 
громадянські війни в Хорватії й Боснії та їхню рефлексію в художній 
літературі цих країн сучасний український читач знає завдяки працям 
істориків, політологів, але і завдяки перекладам знакових творів таких 
письменників, як Мілєнко Єргович («Сараєвські Мальборо»), Славенка 
Дракулич («Вони б і мухи не скривдили»), Зоран Жмирич 
(«Блокбастер»), Іво Брешан («Азартні ігри з долею»), Озрен Кебо 
(«Сараєво для початківців»), Ігор Штікс («Стілець Еліяху»)... Цей 
список можна продовжити. Інтерес до Балканської кризи 90-х рр.. XX 
століття в українському суспільстві пожвавився у 2014 році, коли тема 
війни стала, на жаль, дуже актуальною. Війна та шляхи переборення її 
наслідків у внутрішньому світі людини стають темою творів української 
літератури, а читачі нашої країни шукають відповіді на ці виклики в 
літературах інших народів, в тому числі -  в письменствах країн 
колишньої Югославії. Хоча Сербія офіційно не брала участі в війнах у 
Хорватії та Боснії і Герцеговині, військові дії не відбувалися на її 
території, але ці трагічні події змінили долю багатьох її громадян. 
Балканська криза -  це не лише її воєнна складова, а й зміни в 
суспільстві, викликані розпадом СФРЮ і кривавими війнами між 
колишніми співгромадянами, ембарго і санкції, зміна морального 
клімату. Це не лише драматичні наслідки бомбардування Сербії та 
Чорногорії силами МАТО, а й не менш драматичні зміни у суспільній 
свідомості. Все це фіксує художня література, перетворюючи 
індивідуальні переживання людини на універсальну розповідь про війну 
і мир, життя і загибель, історію та її відлуння в сучасності.

і

йідділ діловодства та архіву
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Про інтерес до сучасної сербської літератури як універсального 
дискурсу про війну свідчать публікації перекладів художніх творів на 
цю тему, інтерв’ю з їхніми авторами, сфокусовані на воєнну 
проблематику в їхній творчості, зосередження уваги літературознавців 
на цьому аспекті (до прикладу, матеріали в українських ЗМІ, присвячені 
творчості Звонка Карановича, Срджана Срдича, оглядова стаття Оксани 
Щур «Балканський нерв: книжки про війну в українських перекладах» 
тощо). Так до художньої візії Балканської кризи 90-х хорватських та 
боснійських письменників додається специфічна візія їхніх сербських 
колег. Цей багатий і значущий художній матеріал дочекався свого 
дослідника: Ольга Антонова в своїй дисертаційній розвідці зробила 
важливий крок до наукового висвітлення вагомого літературного явища. 
Воно продовжує розвиватись, тому слід відзначити дослідницьку 
сміливість авторки дисертації, яка взялася за вивчення культурного 
феномена, який ще не належить до історії літератури, і саме тому є 
таким актуальним.

В українському літературознавстві тема рефлексії Балканської 
кризи 90-х років XX ст. у сербській прозі ще не була предметом 
спеціального дослідження, хоча окремі романи про війну 90-х 
аналізувалися в контексті інших наукових проблем. Згадаємо, 
наприклад, кандидатську дисертацію Лілії Токаревої «Концепти та 
наративи сербської прози 60-90-х рр. XX ст.», в якій помітне місце 
присвячене романам Слободана Селенича («Умисне вбивство») та 
Давида Албахарі («Принада», «Снігова людина»), монографію Наталії 
Білик «Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя XX- 
XXI сторіч», «головним героєм» якої є сербський прозаїк Мілета 
Проданович, автор романів «Сад у Венеції», «Це міг би бути ваш 
щасливий день» та ін.., присвячених духовним наслідкам кривавого 
розпаду Югославії та бомбардування Сербії авіацією НАТО. Обрана 
дисертанткою тема дозволяє сфокусуватись не лише на поетикальних та 
концептуальних особливостях творів сучасних сербських письменників, 
але й висвітлити їхнє екзистенційне підґрунтя, проаналізувати специфіку 
духу часу і духу місця. Такий аспект є, без сумніву, дуже важливим. Про 
це свідчить увага до нього з боку іноземних славістів, які, щоправда, при 
розгляді сербської літератури подекуди вдаються до надмірної 
політизації. Про такі «перегини» і специфіку західноєвропейської 
рецепції сербської літератури кінця ХХ-поч. XXI ст. пише у своїй 
монографії сербський дослідник Борис Булагович («Оклеветана

2
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кіьижевност: идеолошки аспекти у критичком сагледаваїьу српске 
кіьижевности и културе KpajeM 20. и почетком 21. века», 2017). Серед 
праць відомих іноземних славістів, які науково виважено представили 
тему війни в сербській літературі, почесне місце займає монографія 
Дейвіда Норріса «Haunted Serbia: Representations of History and War in the 
Literary Imagination» (в сербському перекладі -  Dejvid A. Noris, «Duhovi 
kruže Srbijom: književno predstavljanje istorije i rata», 2018). Шкода, що ця 
праця не потрапила в поле зору дисертантки, як і ще одна монографія 
славіста, присвячена презентації буремних подій 90-х у сербській 
літературі, авторкою якої є польська дослідниця Сильвія Новак Байцар 
(сербський переклад -  «Маре vremena: srpska postmodemistička próza 
před izazovima epohe», 2015). Знайомство з цим дослідженням, в центрі 
якого -  твори Давида Албахарі, Радослава Петковича та Горана 
Петровича, що розглядаються в контексті Балканської кризи, могло би 
стати цікавою основою для наукового діалогу на сторінках дисертації.

Дисертаційне дослідження Ольги Антонової має логічну 
структуру, яка відповідає поставленим завданням. «Основну частину» 
складають Вступ, чотири Розділи та Висновки; передує їй Перелік 
умовних позначень, а завершують Список використаних джерел і 
Додаток А (перелік публікацій авторки роботи). Розділ 1. «Балканська 
криза 90-х років XX століття у літературному та історико- 
культурологічному висвітленні» і Розділ 2. «Літературна рефлексія 
історії: діалог мистецтва та реальності» вводять читача в курс 
аналізованої проблеми. Щоправда, поля значень назв розділів частково 
накладаються, а матеріал, який у них розглядається, інколи міг би, 
напевно, без особливих перешкод «перейти» до сусіднього розділу. 
Наприклад, частина матеріалу з підрозділу 2.2. «Війни та конфлікти в 
сербській літературній традиції», яка стосується творчості сучасних 
письменників, що пишуть про війни 90-х, цілком відповідає (і) назві 
Розділу 1, бо в ній ідеться про літературне висвітлення Балканської 
кризи. Назви підрозділів натомість чітко окреслюють межі 
представленого матеріалу, який покликаний ознайомити читача цієї 
студії з національною специфікою сербського літературного процесу 
початку XXI ст.; з історичним та соціокультурним контекстом 
Балканської кризи; з історико-літературознавчими вимірами дискурсу 
«балканізму»; з категоріями рефлексії, історичної дистанції та пам’яті в 
сучасному літературознавстві; з презентацією війн і конфліктів у 
сербській літературній традиції.
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Привертає увагу багатовекторність дослідження Ольги Антонової, 
яка представляє не лише історичний та літературний контекст обраного 
періоду, але й зупиняється на тлумаченні такого поняття як «балканізм», 
використання якого допомагає краще зрозуміти особливості рефлексій 
Балканської кризи, оприявнених у сучасних сербських романах. 
Окремий підрозділ дисертантка присвячує також категоріям 
літературної рефлексії, історичної дистанції та пам’яті в сучасному 
літературознавстві, що засвідчує її обізнаність з актуальними 
літературознавчими проблемами. Натомість варто зазначити, що у 
випадку романів, аналіз яких становить ядро дисертації, не йдеться про 
категорії історичної дистанції та пам’яті. У сучасній сербській літературі 
є ціла низка романів про Балканську кризу, побудованих на історичному 
паралелізмі епох, коли події 90-х стають своєрідним «дежавю» для 
свідків Другої світової війни, але авторка дисертації не присвячує їм 
спеціальної дослідницької уваги. Натомість жоден з аналізованих 
дисертанткою романів не є історичним або романом з елементами 
історичного (якими можуть уважатися, наприклад, «Умисне вбивство» 
С. Селенича чи «Принада» Д. Албахарі). У жодному з них немає 
історичної дистанції до зображуваних подій. Перший роман Звонка 
Карановича вийшов у 2004 році, а розповідає про події 1998 року 
(часова дистанція -  6 років), у випадку другого роману така дистанція 
становить 7 років (1999-2006), третього -  9-10 років (1999, 2000 -  2009). 
У випадку роману Срджана Валяревича -  це 8 років (1998-2006). А 
роман Мір’яни Бобич-Мойсілович написаний про події, які відбувалися 
в Сербії в час його написання, і не передбачає історичної дистанції. В 
дисертації час від часу відчувається бажання авторки віднести 
аналізовані романи до історичних на підставі факту, що вони оповідають 
про події, які змінили історію Сербії і стали для неї доленосними. 
Одначе історичний роман з літературознавчої точки зору -  твір, в якому 
така історична дистанція наявна.

Підрозділ 2.2. повертає нас у русло історії сербської літератури, 
знайомлячи з творами XX -XXI століття, в яких представлена тема 
війни. Хочемо відзначити добру обізнаність дисертантки з сучасною 
сербською літературою, що дозволило їй включити у свій перегляд 
знакові твори, які різнобічно висвітлюють світовідчуття тих, для кого 
Балканська криза стала частиною приватної історії. Хоча Ольга 
Костянтинівна зазначила, що її дослідницькі наміри не є 
компарагивістичними, дозволю собі припущення, що бодай лаконічні
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зіставлення зробили б роботу ще глибшою. Якщо навіть не залучати 
матеріал боснійської і хорватської літератури (хоча це збагатило би 
роботу і дозволило зробити висновки, які виходять за межі одного 
національного письменства), можна було б порівняти рефлексії 
Балканської кризи в сербському романі 90-х років XX століття і в 
сербському романі XXI століття. Тенденції розвитку літератури 
змінюються, переставляються не лише поетикальні, але й смислові 
акценти. Сподіваємося, що в подальшій роботі над цією проблемою 
славістка знайде можливість провести таке зіставлення. Більшої чіткості 
викладу додало би згрупування досить численних (і різних за творчих 
методом) письменників, які згадані у підрозділі 2.2., за типами рефлексії. 
Більше уваги при цьому можна було б присвятити саме тим авторам, у 
творчості яких Балканська криза представлена найяскравіше.

Назви третього і четвертого розділів, хоча і не пов’язані 
експліцитно з темою дослідження, доволі точно відображають ті аспекти 
внутрішньої кризи (як результату кризи зовнішньої -  політичної, 
суспільної), які характеризують творчість обраних для дослідження 
сербських письменників. Так, Розділ 3. «Конфлікт ідентичностей у 
романній трилогії Звонка Карановича «Щоденник дезертира» («Більше 
ніж нуль», «Чотири стіни і місто», «Три картини перемоги») висвітлює 
наслідки Балканської кризи через аналіз ідентичності головних героїв 
трилогії та її кризу. Дисертантка уважно дослідила не лише тексти 
романів, а й автопоетичні інтерв’ю автора й літературно-критичні статті, 
присвячені трилогії. Особливо важливо, що вона приділила велику увагу 
інтертекстуальному підґрунтю його творів, а саме культурно-мистецькій 
основі його ідентичності, яка відіграє в «Щоденнику дезертира» 
вирішальну роль. У цих романах, стежачи за оповідями трьох головних 
героїв, читач знайомиться з трьома перспективами сприйняття війни та 
миру 90-х років у Сербії. Це робить трилогію Карановича особливо 
цікавою для дослідження літературної рефлексії Балканської кризи.

Авторка демонструє прекрасну обізнаність з життєвим і творчим 
шляхом письменника, згадує його поезію, яка є важливим компонентом 
опусу Карановича. Ольга Костянтинівна наводить назви його поетичних 
збірок у оригіналі (хоча існує українське видання його вибраних поезій, 
де вони перекладені), але чомусь не згадує найновішу збірку його творів 
-  «Iza zapaljene šume». Поезія Карановича могла би бути не просто 
матеріалом для інформативної довідки про автора, який розглядається 
передовсім як романіст. Його поема «Темна магістраль» і вірші, які
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входять до збірки з однойменною назвою, є поетичними рефлексіями 
Балканської кризи і змальовують світовідчуття солдата, відправленого 
воювати на Косово і громадянина Сербії, в якого влада Мілошевича 
вкрала найкращі роки життя.

У Розділі 4. «Вектори сучасної сербської прози: агресія, втрата, 
примирення» дисертантка пропонує своє бачення літературної 
презентації наслідків Балканської кризи у романах Мір’яни Бобич- 
Мойсілович («Щоденник сербської домогосподарки»), Срджана 
Валяревича («Комо») та Углєши Шайтінаца («Дуже скромні дари»). 
Хоча назва розділу, на нашу думку, дещо «заширока», оскільки 
представлені твори навряд чи можуть презентувати всі вектори сучасної 
сербської прози, а ці вектори навряд чи вичерпуються агресією, втратою 
і примиренням, Ольга Антонова обрала справді цікаві аспекти для 
висвітлення особливостей цих романів з погляду Балканської кризи. Всі 
ці твори позначені постпостмодерністським потягом до щирості та 
«м’яких цінностей» і демонструють увагу літераторів до долі «маленької 
людини».

Позитивним моментом вибору саме цих романів (як і романів 
3. Карановича) є, по-перше, їхня релевантність як знакових романів 
свого часу, по-друге -  доступність у перекладі українською (крім роману 
«Щоденник сербської домогосподарки»). Жодним чином не підважуючи 
вибір творів авторкою дисертації, зауважу, що він фактично зводить 
рефлексію Балканської кризи до однієї моделі презентації: «я-оповідь» 
протагоніста, який перебуває у внутрішній еміграції і нерідко мріє про 
справжню, протиставляє свою західну культуру (уособленнями якої є 
рок-музика, інтелектуальний кінематограф, мистецькі взірці)
«балканізму» сербського оточення. Винятком є лише роман Мір’яни 
Бобич-Мойсілович, який є винятком і з огляду на приналежність до 
масової культури. В усіх інших творах внутрішній дискомфорт 
головного героя має тлом постійну дихотомію Схід (Сербія) -  Захід 
(Західна Європа, США). Позитивно маркованими є західні культурні 
цінності, в той час як сербські рідко наділені позитивними якостями, 
оскільки сприймаються як націоналістичні або недостатньо
універсальні, до того ж недостатньо естетичні. Звісно, стосунки героїв із 
орієнтальною і окцидентальною культурними моделями є значно 
складнішими, до того ж зумовленими важкою історичною ситуацією, в 
якій вони опинились. Додає різноманітності презентації цього 
літературного зрізу роман Мір’яни Бобич-Мойсілович, який уводить у
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коло дослідження популярну літературу, яка теж відгукується на 
виклики епохи. Згадаю принагідно ще один бестселер -  «Наречена 
воєнного злочинця» Ісидори Б’єліци, любовний роман з пригодницьким 
сюжетом, лаштунками якого є Балканська криза. Масова література теж 
є дзеркалом, в якому відображається духовний портрет епохи кризи. 
Дисертантка включила до свого аналізу також матеріали дискусії між 
М. Бобич-Мойсілович та авторитетним сербським критиком 
Александаром Єрковим, що сприяло висвітленню не лише самого твору, 
але й ситуації в сербському культурному середовищі того часу.

Шкода, що дисертантка не використала більшою мірою 
можливості висвітлити думки сербських літературознавців, які писали 
про твори 3. Карановича, С. Валяревича, У. Шайтінаца. Існує чимала 
бібліографія статей про романи, що складають «Щоденник дезертира», 
серед яких є дискусійні (якраз щодо представлення автором подій 1999 
року на Косові). Існує значна кількість статей про твори С. Валяревича, 
опублікованих у Сербії і закордоном (цікаво писали про них, наприклад, 
Татяна Росич і Светлана Мілашинович; у польському часописі 
«Porównania» нещодавно вийшла стаття про творчість Валяревича 
польської славістки С. Новак-Байцар тощо). Розуміємо, що авторка не 
ставила собі за мету відшукати і згадати в роботі всі статті про обраних 
нею письменників. Відсутність тої чи іншої розвідки, звісно, не 
применшує вартості її власного дослідження. Але в дисертації, яка 
присвячена літературній рефлексії травматичних подій, погляд з іншої 
(«внутрішньої) і інакшої перспективи на твори сербських літераторів міг 
би додатково поглибити аналіз проблеми.

Дисертація Ольги Антонової засвідчує добре знайомство її 
авторки з історією Сербії, її культурою, з літературним контекстом 
епохи. Це новаторське дослідження, яке вводить в українське 
літературознавство новий художній матеріал і нову проблематику, які, 
без сумніву, зацікавлять інших дослідників. До числа її позитивних рис 
належить також потенційна можливість викликати дискусії. Одну з 
таких можна було б розпочати зараз. Не зазіхаючи на право автора 
дисертації обирати матеріал, керуючись власними критеріями, хотіла б 
почути обґрунтування вибору саме цих чотирьох авторів 
3. Карановича, С. Валяревича, М. Бобич-Мойсілович, У.Шайтінаца -  для 
висвітлення заявленої геми. Романи кожного з них заслуговують на 
увагу, є репрезентативними з огляду на обрану для дослідження 
проблему. Питання викликане тим, що всі аналізовані твори належать,
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як вже зазначалося, до одного типу оповіді (романи «я-форми») і 
представляють, з певними індивідуальними відмінностями, позицію 
героя-маргінала. Навіть домогосподарка М. Бобич-Мойсілович як особа, 
позбавлена можливості творити історію, певною мірою вписується в цей 
тренд. А вже з огляду інших творів сербського письменства можна 
зробити висновок, що є романи, які презентують рефлексію лихоліття 
90-х в іншому ключі (наприклад, згаданий авторкою роман 
В. Кецмановича «Гармата була гарячою», або інший роман цього ж 
письменника «Осама»). Своєрідним, а тому цікавим для дослідження є 
змалювання складного духу часу постмодерністами різних генерацій 
(«Крамничка «З легкої руки», «Під стелею, що лущиться» Г. Петровича, 
«Дощ і папір» В. Тасича, «Міленіум у Белграді» В. Пиштала, «Сад у 
Венеції» М. Продановича). Не згадані у роботі представники інакшого 
дискурсу, письменники, які стояли на позиціях, що можуть трактуватися 
як націоналістичні -  наприклад, Момо Капор, автор роману про 
бомбардування Белграда «Прекрасний день, щоб померти», про війну у 
Боснії -  «Хроніка втраченого міста», «Останній політ до Сараєва». Якщо 
авторка згадує роман Д. Ковачевича «Була колись одна країна», за яким 
знято фільм «Андерграунд», можна згадати і роман Вані Булича 
«Тунель», за яким знято вражаючий фільм про війну в Боснії -  «Гарні 
села гарно горять». Дисертантка обрала дуже цікаві твори, в яких 
представлено позицію ескейпізму, яка була однією з можливих, хоча і не 
єдиною. Зокрема, у роботі вона не зупиняється на такому явищі, як 
протести проти диктатури С. Мілошевича, на які роками виходили 
серби, в тому числі -  представники інтелігенції, антивоєнні протести 
тощо. Серед їх учасників були жінки-письменниці, які в своїх творах 
активно виступали проти війни. Розмаїття позицій сербських 
письменників щодо стосунків із Заходом активно проявилося під час 
бомбардування СРЮ 1999 року -  український читач міг пересвідчитися 
в цьому, читаючи їхні твори в українському незалежному 
культурологічному часописі «ї», зокрема у числі «Югославія, Косово, 
Європа», який вийшов 2000 року, «по свіжих слідах», і містив, 
наприклад, такі ексклюзивні матеріали, як уривки зі щоденника відомого 
письменника Мілісава Савича, який він вів під час бомбардування, а 
також багато інших художніх і публіцистичних текстів. В одному з 
наступних чисел часопису можна прочитати уривки з книжки С. Басари 
«Війна як broadcasting», тексти сербських письменниць-активісток, які 
протестували проти винуватців балканської кризи -  Ясміни Тешанович,
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Надежди Четкович і, звісно, хорватської письменниці Дубравки 
Угрешич.

Можливі дискусії і щодо використання в дисертації 
літературознавчої термінології. Ольга Костянтинівна у своїй дисертації 
неодноразово використовує термін «авгодокументальна проза», який, на 
нашу думку, не відповідає романам, які аналізуються в роботі. 
«Запропонований А. Урбаном (на початку 70-тих років XX ст.) термін 
«автодокументальна проза» наголошував достовірність (нефікційність) 
тексту» (Ю. Павленко), а в дисертаційній роботі розглядаються фікційні 
твори (деякі з них -  з певними елементами автобіографізму, які, однак 
не є жанрово визначальними). Отже романи Карановича, Бобич- 
Мойсілович, Валяревича і Шайтінаца за визначенням не можуть 
належати до автодокументальної прози -  вони фікційні, а не 
документальні.

Віднесення романів 3. Карановича до жанру щоденника також не є 
беззаперечним. У романі «Більше ніж нуль» датування зустрічається 
лише на початку першої глави. Всі інші глави мають нумерацію, іцо, 
погодьмося, характерне для романів, які не мають форми щоденника. До 
речі, цікавим, але недослідженим у дисертації моментом є наявність 
датованих записів з інтернет-форумів, а це варта уваги прикмета часу. 
Датування на початку роману сприймається як напис, який з’являється 
на кіноекрані, щоб увести глядача у курс справи. При яскраво вираженій 
кінематографічності романів Карановича таке порівняння видається 
можливим. У романі «Чотири стіни і місто» датування наявне, але 
використання теперішнього часу в оповіді і відсутність будь-яких 
натяків на те, що герой веде щоденник (як і у випадку з іншими 
протагоністами «Щоденника дезертира») в поєднанні з датуванням 
«флешбеків» створюють таке ж враження кінематографічного 
датування. У романі «Три картини перемоги» немає навіть цих прикмет 
щоденникової форми. Тож чи варто триматися за тезу про щоденникову 
форму, попри умовну назву трилогії?

Ще одним спірним питанням є віднесення творів чотирьох 
сербських літераторів до категорії історичного роману, на яке ми вже 
звертали увагу. Воно не видається нам виправданим, попри те, що 
авторка стверджує, що в дисертації «зроблено спробу аналізу 
особливостей функціонування історичного роману на новітньому етапі 
розвитку сербської літератури та його особливостей в сучасних умовах» 
(с. 86). Так, є в новітній сербській літературі історичні романи, в яких
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