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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Значущим явищем сучасного літературознавства 

вважаються стратегії компаративістичного дискурсу. Співмірні з історико-літературними 

феноменами, вони употужнюють, урізноманітнюють осмислення розмаїтої художньої 

панорами світу і суттєво активізуються на завершальному етапі ХХ ст., коли набуло 

маніфестації вивільнення літературної творчості від жанрових канонів. Із цього часу 

зросла й осяжність і проникність стратегічних для компаративістики міжтекстовості, 

інтермедійності, імагології – відповідних, а іноді й тотожних авторським творчим 

художнім прийомам. До силового поля особливих дослідницьких зацікавлень належить і 

літературний процес ХХ ст., насамперед його остання чверть та минулий дотепер час 

нового міленіуму, коли стратегії компаративістики зазнали бурхливого розвитку й 

урізноманітнення у зв’язку з активізацією інтра- та екстрадискурсивного аспекту втілення 

та критичного осмислення художнього матеріалу. Під цим кутом зору не виняткова і 

сербська література ХХ ст. Одним із її основних жанрів виявився роман (А. Єрков), який 

своєю образною широтою охоплює багатогранну, різноспрямовану, далекосяжну «гру» 

явищ компаративного штибу й у ній демонструє місткий простір метафоричних утілень 

людської мудрості. З’ясування змістового спектра епічних творів є одним із нагальних у 

сучасній літературознавчій сербістиці. Розгляд сербського роману від початку доби 

постмодернізму й дотепер, за П. Мілосавлєвичем, дозволяє повніше і глибше розкрити 

всю палітру смислів компаративістичних прецедентів. Стає перспективним 

екстраполювання стратегічних для компаративістики явищ міжтекстових зв’язків, 

інтермедійності та імагології на сербський роман цього часу.  

Від початку до середини ХХ ст. виразне образне оприявлення рис, співвідносних із 

компаративістичними стратегіями, спостерігається у творах С. Чоровича, М. Црнянського, 

М. Лалича, І. Андрича, М. Селімовича. Згодом, зі становленням і трансформацією 

постмодернізму, ці риси інтенсифікуються, що концептуально проявилося у творчості 

С. Басари, Г. Петровича та ін. Сербська романістика, сприятлива для 

«компаративістських» експериментів, від постмодерністської доби осяялася й іменами 

інших митців, чия багатогранна творчість визнається надбанням національної літератури, 

здалим до окреслення її еволюційних перспектив. Однією з таких фігур вважається 

Мілета Проданович – мистецтвознавець за фахом і митець за покликанням, автор праць із 

живопису і художніх інсталяцій, представник «золотої генерації» (С. Дам’янов) у 

сербській постмодерній літературі, лауреат національних і міжнародних нагород. За 

Л. Меренік, увесь спектр поетики перетворює М. Продановича на знавця нової художньої 

мови сучасного сербського мистецтва й на одного з найвиразніших сербських творців. Із-

поміж його романів самобутніми імпровізаціями відзначені передусім «Вечеря у Святої 

Аполлонії» («Вечера код Свете Аполоније», 1983), «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). Саме вони з погляду формальної і 
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змістової своєрідності, а також за хронологією появи достеменно наслідують 

послідовність епохальних концепцій із їхніми часовими межами, зокрема відтворюють 

віхи розвитку та суто національні трансформації постмодернізму в сербській літературі. 

Згадані твори М. Продановича, показові у відображенні сутності та тенденцій варіювання 

поетики, відповідної стратегіям компаративістики, у національному романі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст., такою своєю неординарністю викликають предметне зацікавлення. 

Художні здобутки згаданих сербських письменників увійшли до кола проблематики 

низки вітчизняних наукових студій (Ю. Білоног, О. Дзюба, А. Татаренко). Між тим 

комплексне дослідження сербської «великої» прози з перспективи порівняльного 

літературознавства (з окремою класифікацією і систематизацією) досі не сформувалося ні 

на українських, ані на рідних для письменників теренах, хоча аналіз поетики, співмірної 

стратегіям компаративістики, посутньо розширює художню панораму національної 

прози. Потребою заповнити лакуни монографічного висвітлення розмаїття стратегій 

компаративістики в сербському романі на межі ХХ–ХХІ ст., зокрема репрезентованому 

творчістю М. Продановича, зумовлюється актуальність теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано 

на кафедрі слов’янської філології Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах загальних наукових тем наукових 

досліджень Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Розвиток і взаємодія мов та літератур в умовах глобалізації (06 БФ 044-01), 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (11 БФ 044-01), «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (16 БФ 044-01) і комплексної науково-

дослідної теми кафедри слов’янської філології «Славістичні студії в глобалізованому 

світі», затвердженої Вченою радою Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка 

(протокол № 12 від 14.04.2016 р.). Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту 

філології (протокол № 12 від 27 червня 2017 року), уточнено та перезатверджено 

(протокол № 8 від 19 квітня 2018 року). 

Мета дослідження полягає у виокремленні в сербському романі ХХ – початку ХХІ 

ст., зокрема у творах М. Продановича у контексті знакових здобутків попередників і 

сучасників, образних рішень, співмірних стратегіям компаративістики, а також у їхньому 

висвітленні з перспективи формальної продуктивності та смислової різноплановості.  

Реалізація даної мети пов’язана з вирішенням низки завдань:  

 визначити в діахронному і синхронному аспектах теоретико-дефінітивні кордони 

та внутрішню ієрархію стратегій компаративістики, правомірних та ефективних для 

комплексного висвітлення сербського роману помежів’я ХХ–ХХІ ст.; 

 виокремити в репрезентативних романах представників сербської літератури ХХ 

– початку ХХІ ст. і систематизувати формальні маркери співмірності образних інстанцій 

зі стратегіями компаративістики, що позиціонуються в сенсі фактів художньої 

актуалізації суті цих стратегій;  

 виявити індикатори відповідності стратегічним для компаративістики типам і 

формам міжтекстових зв’язків, інтермедійності та імагології, сформовані на рівні 
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елементів внутрішньої форми – сюжету, образів, персонажів у творах М. Продановича 

в дотичності до (рівнозначного традиції) досвіду потенціювання образної актуалізації 

стратегій компаративістики в сербському романному дискурсі ХХ ст.; 

 встановити структуру формальних і смислових конфігурацій кожного явища 

міжтекстового та інтермедійного дискурсу, в яких передбачається сутнісна 

смислоутворювальна роль; 

 проаналізувати оформлення образних корелятів міжтекстовості та інтермедійності, 

увиразнити формальні поля образних аналогій концепції імагології в романах М. Продановича; 

 простежити корелювання авторських образних варіацій М. Продановича з 

комбінаціями основних стратегій компаративістичного дискурсу і визначити спектр 

нетипових модифікацій таких взаємосполучень із понятійно-категоріальної перспективи;  

 з’ясувати виміри значень або їхніх комбінацій у формосмислових одиницях 

міжтекстового, інтермедійного й імагологічного характеру і з огляду на форми і типи 

відповідних їм міжтекстових зв’язків та інтермедійності встановити результати 

смислогенезу через етапи «прирощування» значень і моделювання трансформацій 

смислового простору, адекватні образному матеріалу інтердискурсивно орієнтованих 

емпіричних прецедентів, виявлених у романах М. Продановича із позиції міжвидових 

сполук стратегій компаративістики; 

 окреслити остаточні смислові конфігурації проаналізованих міжтекстових та 

інтермедійних явищ, виявлених у суцільному змістовому вимірі кожного з 

проаналізованих романів М. Продановича;  

 узагальнити співвідносно з ідейними домінантами магістральних літературних напрямів 

порубіжжя ХХ–ХХІ ст. оприлюднений доробком М. Продановича арсенал моделей 

смислотворення і діапазон їхнього безпосереднього наповнення в образному матеріалі, який 

відповідає імагології, міжтекстовим та інтермедійним зв’язкам, а також їхнім 

взаємосполучуваним комбінаціям, що оприявнюється в сербському романі на межі тисячоліть. 

Об’єкт дослідження формується в межах комплексного явища, для якого 

визначальними стають суголосні стратегіям компаративістики формосмислові виміри 

образних інстанцій, орієнтовані на художнє оформлення та відповідне йому 

«прирощення значення» та його актуалізацію у процесі основних етапів циклу 

смислотворення, якими вважаються смислопородження і смислорух, спрямовані до 

семантичних полів, а також їхній окремий сенс у масштабах романів сербських митців. 

Серед них 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, 
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В. Пиштало, В. Баяц, А. Гаталіца, Д. Великич, З. Каранович, С. Срдич, Л. Арсич, М. Шелич, 

В. Стеванович і насамперед – майстер новітньої сербської прози М. Проданович. 

Предметом дисертації є співмірні стратегіям компаративістики структуротворчі 

компоненти (репрезентативних у дискурсі сербської прози) романів представників 

сербської літератури ХХ–ХХІ ст. 

Методи дослідження. Основоположним для дослідження є комплекс теоретико-

методологічних підходів. Ідеться про такі методи, як порівняльний, зіставно-

типологічний, історико-літературний; метод компонентного аналізу (адекватний 

характеристиці семантичних структур), архетипного аналізу (релевантний для 

висвітлення якостей літературних образів), дистрибутивного аналізу (відповідний 

формосмисловій ідентифікації художнього оточення питомих образних інстанцій). Окрім 

того, вирішення поставлених завдань значною мірою базується на методі структурного 

аналізу та синтезу, з елементами методу семантичного поля, із застосуванням структурно-

семіотичного та культурсеміотичного підходу, із залученням літературознавчих прийомів 

інтертекстуального та структурно-семантичного прочитання художніх текстів, що 

дозволяє виявити, ідентифікувати, класифікувати й систематизувати суміщення різних 

знакових систем, рівновеликі образним відповідникам стратегій компаративістики в 

сербському романному дискурсі. Актуалізується і функціональний підхід, ефективний 

для опису персонажа, та імагологічний – для увиразнення його етнічної версії. 

Теоретико-методологічна база дослідження. Методологія, відповідно до 

багатоаспектності теми, заснована на інтегральному суміщенні класичних і новітніх концепцій 

представників зарубіжного літературознавства та вітчизняної компаративістики, чиї праці 

зорієнтовані насамперед на семіотичну та структуралістську школи й міждисциплінарні 

методологічні студії. У різні часи порушена проблема в окремих її аспектах опрацьовувалася 

послідовно та ґрунтовно. Стабільною підтримкою цих напрямів у науковому річищі 

вважаються дослідження в галузях: 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, Т. Свербілова, Г. Сиваченко, Г. Степанова) і стратегічних для неї 

інтертекстуальності (Ж. Женетт, М. Мруґальський, Р. Нич, Н. П’єге-Гро, М. Ріффатерр, 

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, Т. Гребенюк, Н. Гудмен, В. Дж. Т. Мітчелл), синестезії (М. Дерібере, Ж. Дерріда, 

І. Іттен, М. Пастуро, В. Фесенко), імагології (Л. Грицик, Д. Наливайко, Д.-А. Пажо, Л. Попович, 

І. Пупурс, 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). 

Наукова новизна одержаних результатів роботи базується на таких основних 

положеннях. Уперше в українському та зарубіжному науковому дискурсі: 

– виконано комплексне різноспрямоване аналітичне висвітлення проекції стратегій 

компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ ст., із перспективи українського 
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порівняльного літературознавства диференційовано панораму образних відповідностей 

сербського роману компаративістичним стратегіям; 

– у романах представників сербської літератури ХХ–ХХІ ст. М. Продановича, 

С. Чоровича, М. Црнянського, І. Андрича, М. Селімовича, А. Тішми, Д. Кіша, М. Павича, 

Г. Петровича, М. Шелича, С. Срдича та інших системно виокремлено й досліджено образні 

кореляти стратегій компаративістики – інтертекстуальності, екфразису, гіпотипозису, 

інтермедіальності, синестезії, імагології з їхнім спрямуванням у річище традиції; 

– визначено й консолідовано спільний арсенал стратегій компаративістики, актуальних 

для увиразнення в романах М. Продановича поетики (здебільшого елементів внутрішньої 

форми: сюжету, образів, персонажів) із сутнісною смислоутворювальною вагою; 

– проаналізовано образну реалізацію знакових систем художньої прози та різних сфер 

дійсності, насамперед видів мистецтв у поетикальних вимірах романів М. Продановича; 

– на прикладі взаємодії образної матерії творів М. Продановича з’ясовано 

варіювання основних стратегій компаративістичного дискурсу; 

– представлено диференціювання і класифікаційне окреслення образних 

відповідностей нетрадиційним комбінаціям видів компаративістичного інструментарію; 

– категоріальний діапазон розширено ситуативним уведенням до аналітичного 

обігу поняттєвих одиниць «симбіотичні системи» й «комплементарні сполуки» 

стосовно образного матеріалу, співмірного знаряддям компаративістики; 

– розроблено нарізне окреслення в літературознавчому дискурсі алгоритмів 

реалізації нетипових модифікацій взаємосполучень образних відповідників стратегій 

компаративістики; 

– запропоновано модель узагальнення спектра результатів смислотворення 

образного матеріалу, відповідного імагології, інтермедійності, міжтекстовим зв’язкам, а 

також їхнім взаємосполучуваним комбінаціям, співвідносно 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 набувають подальшого розвитку: визначення теоретико-

дефінітивних кордонів і внутрішньої ієрархії стратегій компаративістики – міжтекстових 

зв’язків, інтермедійності й імагології; порядок застосування теоретичних принципів 

стратегій компаративістики; процес висвітлення синкретизму мистецтв у художній 

літературі; принцип аналізу неміметичного неатрибутованого екфразису; класифікація 

екфразису шляхом вирізнення неміметичних 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; 

визначення тенденції семантизації образу українця у слов’янському літературному дискурсі. 

Практичне значення положень і висновків дисертації полягає в можливості 

їхнього застосування в курсах лекцій, присвячених розвитку сербської літератури доби 
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кінця ХХ – початку ХХІ ст., у спецкурсах із питань літературної компаративістики та її 

певних напрямів, при написанні підручників і навчальних посібників із історії сербської 

літератури та порівняльного літературознавства. Практичне значення пов’язане й із 

панорамним доповненням наукової рецепції творчості М. Продановича та інших представників 

сербського красного письменства. Увиразнена теоретична система й методологічні алгоритми її 

компонентів, скориговані специфікою матеріалу цього дослідження, можуть бути моделлю 

висвітлення функціональності іншого матеріалу з проблематики порівняльного 

літературознавства та використовуватися для праць аналогічного спрямування, зосереджених на 

творчості інших сербських прозаїків або на подібних явищах в інонаціональних літературних 

дискурсах із позиції інтертекстуальності, інтермедійності й міжвидових форм. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним одноосібним 

дослідженням. Одержані результати й висновки сформульовано безпосередньо авторкою 

роботи. Будь-які форми використання першоджерел і досліджень інших науковців 

підтверджено посиланнями, що відображено в посторінкових виносках, списку 

використаних джерел. Усі надруковані праці виконано без співавторів. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації представлені в доповідях на 27 

міжнародних наукових симпозіумах, конференціях, семінарах: «Мова і культура» (Київ, 

2010; 2013; 2014; 2015; 2016); «Людина і соціум у контексті проблем сучасної  філологічної 

науки» (Київ, 2012); «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» 

(Київ, 2012); «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (Київ, 2013); ХХІІ Міжнародний славістичний колоквіум, присвячений пам’яті 

слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія (Львів, 2013); «Література в колі 

медій: інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв» (Київ, 

2013); «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (Київ, 2013); «Філологічна 

наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 2014); ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ Міжнародні 

славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 2014; 2015; 2016; 2017); 

«Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014); «Дух нового часу у 

дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015); «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті» (Київ, 2015); «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 

2016); XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 2016); «Словесне i зорове: візуальні 

медіації в літературі» (Київ, 2016); Meђународни научни састанак слависта у Вукове дане 

(Белград, 2016); «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 2016); 

Філологічні семінари (Київ, 2016); «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних 

студій» (Київ, 2017); «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції і новаторство» (Київ, 2018). 

Публікації. Основні положення дослідження викладені й опубліковані у 26 фахових 

виданнях, у тому числі чотири – в іноземних (загальним обсягом 14,3 д.а.), і в монографії (40,28 д.а.). 

Структура дисертації зумовлена логікою вивчення порушеної проблеми і 

підпорядкована послідовному вирішенню поставлених завдань. Дослідження 

побудоване за проблемним принципом і складається зі вступу, семи розділів, висновків, 

додатків і списку використаних джерел (672 позиції). Загальний обсяг монографії – 

693 с. (40,28 д.а.), із них – 656 с. основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

завдання, визначено предмет, об’єкт, теоретичне і практичне значення дослідження, 

прокоментовані його теоретико-методологічна база та структура.  

У першому розділі «Теоретичні засади й категоріально-систематизаційні координати 

стратегій компаративістики: історичні парадигми й сучасний дискурс» окреслюються 

теоретико-дефінітивні кордони та внутрішня ієрархія стратегій компаративістики, правомірні та 

ефективні для комплексного дослідження сербського роману помежів’я ХХ–ХХІ ст. 

У підрозділі 1.1. «Динаміка і прагматика диференціювання стратегій 

компаративістики» простежено етапи розвитку напрямів порівняльного 

літературознавства, в яких відбулася консолідація наукових позицій, ефективних для 

сучасного висвітлення художнього досвіду романної творчості сербського народу. 

Коло компаративістичних зацікавлень із часом розширювалося від привілеювання 

рецепції до примату впливів і на сучасному етапі, з огляду на тяжіння до своєрідних 

оригінальних багатовимірних літературних явищ та (відповідне їм) удосконалення власного 

стратегічного арсеналу, охоплює багатоаспектні полівалентні рішення. І вкотре посилилася 

практика наукової рецепції теоретико-методологічної бази літературної компаративістики в 

обрисах різноманітних міжвидових суміщень і перетинів. У спостереженнях над 

південнослов’янськими літературами (Т. Брайович), поряд із інтермедіальністю, сприйнятою в 

сенсі міжмедійного феномена, одним із ключових понять, залучених до проблемного ареалу 

компаративістики, вважається інтертекстуальність у її розумінні, узагальненому берегами 

міжтекстових відносин. Позиція, спільна для південнослов’янських компаративістів 

(А. Маретич), заохочує і до виокремлення імагології. У підсумку в морфології 

компаративістичного напряму літературознавства у взаємодії зічленовуються три магістральні 

стратегії – міжтекстовість, інтермедійність та імагологія. Їхня подальша стратифікація 

обумовлюється розшаруванням кожної. Упродовж ХХ ст. відбулося подолання тенденції, коли 

на позначення всіх проявів зв’язків між текстами вживався термін «інтертекстуальність». 

Відтоді поняття «міжтекстових зв’язків» самостійно фігурує в дослідницькому обігу для 

узагальненого позначення взаємодії між «текстами», із підпорядкуванням йому різних типів 

такої взаємодії, зокрема інтертекстуальності, паратекстуальності тощо (Ж. Женетт). У 

науковому дискурсі позначилася і традиція філософського осмислення взаємин різних медіа – 

функціонування всіх можливих феноменів як медійних систем (М. Маклюен). Вихідні 

постулати ґрунтуються на здобутках культурфілософської думки (Н. Луман), удосконаленої у 

пізніших працях (О. Ханзен-Льове, І. Шпільман), де було запропоновано концепцію розвитку 

Маклюенової тези щодо гібридизації та імплікації медіа як знакових систем. На початку нового 

тисячоліття для термінологічного позначення загального, універсального явища будь-якої 

взаємодії між медіа різних сфер людської діяльності й була погоджена категорія 

інтермедійності, відмінна від інтермедіальності.  

Своєрідністю художнього матеріалу сербських романістів мотивується окремий 

внутрішній розподіл інтермедійного дискурсу. У його ареалі (на усунення поняттєвих 

різночитань) уточнюються окремі аспекти взаємовідношення компонентів. У систематизації 
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стратегій компаративістики ієрархічна супідрядність екфразису стосовно явища 

інтермедіальності у статусі її видової субверсії коригується альтернативним визнанням в 

екфразисі та інтермедіальності явищ між собою співмірних, співвідносних, але не 

супідрядних – класифікаційно рівноцінних. Для них передбачається не взаємне 

підпорядкування, а синхронізація позиціонування обох цих стратегій на рівні проявів 

інтермедійності. Спроби вважати екфразис частиною інтертекстуальної 

міждисциплінарності заміщуються підтримкою самостійності в інтермедійному руслі цього 

типу літературного опису, заснованого на будь-якому виді мистецтв (В. Дж. Т. Мітчелл, 

М. Крігер). Пропозиції вписати інтермедіальність в оперативне поле інтертекстуальності (з 

огляду на критерій принципу реалізації) відхиляються на користь відокремленого 

позиціонування інтермедіальності (П. С. Шер, М. Ветцель). У наукових спостереженнях 

основні художні механізми багатоманітного образного матеріалу неухильно пов’язуються й із 

потенціалом інтердискурсивності (П. Анрі). Прагнення упідлеглити її (поряд із 

інтертекстуальністю) системі міжтекстових зв’язків поступається напрацьованому досвіду 

їхнього принципового розмежування й диференціювання (Г. Сиваченко, Л. Такумбетова). 

У комплексі, сумірно з осягненням самобутнього розмаїття сербського роману на 

помежів’ї ХХ–ХХІ ст., визнається ефективною окрема конфігурація структурування й 

систематизації стратегій компаративістики з їхніми загальними дефінітивними кордонами. У 

них із-поміж визначальних категорій постулюються міжтекстовість і корельована із 

синкретизмом мистецтв інтермедійність. У її спектрі вирізняються екфразис (у його 

понятійному обсязі превалюють змалювання предметів мистецтва та описи, що 

репрезентують певний художній жанр) і гіпотипозис (опис будь-яких артефактів 

немистецької генези). В арсеналі підпорядкованих інтермедійності стратегічних категорій 

виокремлюються також інтермедіальність (контурно визначена в руслі виражального 

посередництва – медіаторства – одного медіа в образному полі іншого, зокрема 

використання в літературному творі виражальності різних знакових систем) і синестезія 

(еквівалентне використання в літературній поетиці виражальності певного виду мистецтва 

при відтворенні інших реалій). Окремим напрямом є імагологія (орієнтована на образне 

створення постаті представника певної нації). Окремо позиціонується інтердискурсивність – 

на позначення загальної формації системного комплексу інтермедійності й на визначення 

можливого перехресного суміщення способів і форм її реалізації у прозі.  

Аналітика наукових інтерпретацій образу і його змісту як факторів літературного твору 

сконцентрована в підрозділі 1.2. «Універсальні системні параметри актуалізації стратегій 

компаративістики в дослідженні сербського роману кінця ХХ – початку ХХІ  сторіччя». 

Літературознавче дослідження спрямовується до визначення його фундаментальних 

універсальних понятійних констант (Н. Фрай), за допомогою яких здійснюється 

індуктивне визначення сутності твору, його ідейного обсягу. Для аналізу сучасної прози, з 

притаманними їй нелінійними складними структурами, почасти недостатні методи 

класичної філології (Н. Хейл). Для праці з літературної компаративістики стає нагальним 

прецедент засадничої актуалізації окремих одиниць понятійно-категоріального апарату 

нелітературознавчих і навіть негуманітарних дискурсивних практик. 
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Із позиції співвідношення властивостей і закономірностей адресатів компаративістичних 

стратегій у романі інтегральні параметри їхньої актуалізації пов’язуються зі значенням – 

типовою властивістю художньої субстанції. У реверсній субординації об’єктом, на який 

екстраполюються такі стратегії, і, відповідно, матеріалом їхнього функціонування та художнім 

носієм ефективності виявляється літературний образ, незалежно від його масштабів – персонажа, 

його дії або слова чи репліки в розкритті втілених ним світогляду й типу свідомості. Варіанти 

диференціювання образу виструнчилися в окремий 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  як складник спільного синонімічного ряду. 

Сприйнятий як комплекс образного матеріалу, роман стає генератором інтерпретацій, що 

породжує власні смисли (У. Еко). І визначальними параметрами образів, поряд із формою, 

вважаються результати змістової активності. Зі змістом образного матеріалу пов’язана категорія 

значення, де передбачається взаємодія з проявами смислу та сенсу в різноманітних варіюваннях 

смислопородження. Їхній загальний механізм тотожний відомому в точних науках поняттю 

анаболізму, що мотивує ситуативне введення до понятійно-категоріального обігу категорії 

«значеннєвого анаболізму». За універсальною поняттєвою шкалою значення характеризує 

частину художньої семантики, властивої компонентам тексту. У вирізненій парадигмі смисл –

співвідносно зі значенням – не є його складовою, а виявляється втіленою значенням і 

реалізованою ним одиницею світосприйняття, позиціонується як інтенціальна програма, що 

визначає відповідність образних одиниць «траєкторії» основної думки. Гуманітарні дискурси 

реалізують означувальний потенціал «смислу» через його традиційні зв’язки з поняттями 

«внутрішній зміст», «ідея», «головна думка», «значення», «вартість», «цінність», «значущість», 

«сутність». У дослідженнях крос-культурної комунікації спостерігається тенденція до 

закріплення за поняттям «смисл» метатермінологічного статусу, до розширення пов’язаного з 

ним асоціативного поля «смислотворення», «смислові конфігурації», «смислорух», «смислові 

світи» тощо (І. Мегела). Кожним із названих понять у взаємодії послідовно конкретизується 

категорія «семантики художнього твору». Аналітичне висвітлення семантичного параметра 

будь-якого образного матеріалу, і передусім відповідного стратегіям компаративістики, 

передбачає окрему низку імовірних етапів, чиїми визначальними константами, за 

функціональною ієрархією, виявляються генерування, філіація або кооптування значень, 

конденсування смислового наповнення та генерування смислу і семантики. Адекватними 

цьому категоріальному спектру вважаємо терміни «семантична структура», «семантичне 

поле», «семантична сфера», «семантична позиція» (М. Велліс). Наразі тлумачення сенсу 

вирізняється не у форматі так званої сутності, а в кордонах ідейного ефекту, кінцевої 

остаточної формосмислової активності літературного феномена. 

В узагальненні досвіду поняттєвого розмежування змісту, значення та сенсу анатомія 

процедурного аспекту семіозису розкривається через категорії змісту, значення, смислу, 

семантики й сенсу саме з такою взаємною субординацією, оптимальною для висвітлення 

певного національного епічного доробку. 
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У другому розділі «Сербський роман ХХ–ХХІ сторіч як поле компаративістичних 

прецедентів» у репрезентативних творах представників сербської літератури 

виокремлюються образні факти мотивування актуалізації стратегій компаративістики – 

образні прояви, показові для міжтекстових зв’язків, інтермедійності та імагології. 

З огляду на осмислення феномена літератури як зв’язного цілого, простору, всередині 

якого твори взаємодотичні (Ж. Женетт), розвинений художній потенціал стратегій 

компаративістики (зокрема на теренах сербської національної версії постмодернізму, post-

постмодернізму і їхніх хронологічних «спадкоємців») підтримується напрацюваннями 

представників різних генерацій в історії національної романістики. У цих емпіричних 

імпровізаціях переконливо позначилося джерело потенційної наснажливості для 

подальшого плекання образних рішень, суголосних із компаративістичною проблематикою. 

У літературній творчості сербів початку ХХ ст. окрему роль відіграє розмаїте створення 

образів, співмірних актуалізації імагологічної стратегії. У них домінують різнопланові 

силуети сербів, питомі для осмислення національної – «власної» – ментальності. У творі 

С. Чоровича «Стоян Мутикаша» («Стојан Мутикаша», 1907) у фокусі опозиції «Свій/Чужий» 

опиняється особистість, протиставлена локальному соціуму. «Між своїми» («Међу својима», 

1921) зосереджується на протиріччях буттєвих традицій і колективних конвенцій малого 

містечка. У романах стає показовою окрема плеяда іміджів, де, на відміну від опозиції 

«Свій/Інший», «Свій/Чужий», вибудовується оригінальне імагологічне співвідношення 

«Свій/Свій-як-Чужий». Така домінанта вирізняє й інші твори, опубліковані в першій 

половині ХХ ст., передусім «Нечисту кров» («Нечиста крв», 1910) Б. Станковича. 

Розширення ареалу імагологічно означених образів містять тексти М. Црнянського. 

Дихотомічну екзистенційну глибину ментального самовизначення втілює протагоніст і його 

«альтер-его» (А. Татаренко) у романі «Щоденник про Чарноєвича» («Дневник о Чарнојевићу», 

1921). Образній парадигмі твору притаманна й відповідність стратегії інтертекстуальності: 

йдеться про означену в образі Чарноєвича алюзію, спрямовану до прототексту історичної 

постаті видатного сербського патріарха. У творі «Переселення» («Сеобе», 1929) імагологічна 

опозиція «Свій/Свій-як-Чужий» утілюється в дихотомії реалій дійсності та світогляду 

персонажа до його участі у війні та після неї. У «Другій книзі Переселень» («Друга књига 

Сеоба», 1962) імагологічна матриця насичується в координатах суб’єктивного/суспільного з 

контраверсійним виваженням долі сербського народу і його окремих представників, 

співвіднесених із образами тих земель, куди прямувала в переселеннях частина сербської 

спільноти, і зокрема далекої України (дія роману завершується в локусах Києва і Бахмута). 

Образним суголоссям вирізняється й роман М. Олячі «Козара» («Козара», 1966) чиї 

персонажі мають красномовні національно забарвлені імена, один з яких із непідробним 

каяттям згадує даний йому під час Другої світової війни наказ просуватися на Київ.  

Помітне нарощення емпіричного досвіду відбувається в ошатних вкрапленнях 

образних рішень, відповідних екфразису. І. Андричем створений символічний опис мосту 

в романі «Міст на Дрині» («На Дрини ћуприја», 1945), де спостерігається й масивна 

імагологічна опозиція «Схід–Захід», нагальна для митця через відому в історії часткову 

ісламізацію сербських земель протягом їхнього кількасотлітнього турецького 
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поневолення. Щоправда, цей образний матеріал не узгоджується з імагоперцепцією 

(І. Пупурс) – селективним сприйняттям Своїм Іншого, – однак, натомість, осмислюється з 

аксіологічної позиції, де з огляду на загальнолюдські етичні постулати набуває контрасту 

«питоме» та «чужорідне» для гармонійної особистості. Осяжне осмислення образу 

іноземця містять і романи І. Андрича «Травницька хроніка» («Травничка хроника», 1945) і 

«Проклятий двір» («Проклета авлија», 1954). 

Протягом 60-х рр. ХХ ст. у сербському романі не втрачає інтенсивності художній модус, 

відповідний імагології. Зокрема, в романі Е. Коша «Сніг і лід» («Снег и лед», 1961) питома 

для імагології опозиція «Свій/Чужий» оприявнюється у поступовому відчуженні колишніх 

партизанських побратимів. Досвідом, відповідним імагологічній стратегії, характеризується 

і роман «Фортеця»  («Тврђава», 1970) М. Селімовича, позначений етнообразами, наприклад, 

землі під Хотином на Дністрі. Водночас розлога історична панорама доцентровується 

згорнутим дискретним екфразисом будівлі міської в’язниці – фортеці. 

У романах 1970-х рр. дедалі різноманітніше сполучаються в імагологічному 

протиставленні «Свій» аксіологічний пріоритет суб’єктивного світогляду та «Чужа» йому 

дійсність. Така супозиція відрізняє низку романів, пов’язаних із осмисленням воєнних і 

повоєнних лихоліть. Привертає увагу твір А. Тішми «Уживання людини» («Употреба 

човека», 1976) і його імагологічно означені протагоністи, зокрема жертва табірних 

поневірянь Віра Кронер. У художньому контексті цього іміджу присутня й образна інстанція, 

суголосна екфразису, – згорнутий опис табірної лікарні й території Освенціма, міметичне 

оприсутнення страшних прикмет нещодавньої дійсності. 

Посутні метаморфози літературної емпірики, співставної зі стратегіями 

компаративістики, пов’язуються з дискурсом постмодернізму – визначального феномена в 

літературному процесі другої половини ХХ ст. – і тими напрямами, які згодом сформувались 

у сербській літературі. У доробку Д. Кіша вирізняється роман «Мансарда: сатирична поема» 

(«Mansarda: satirična poema», 1960). Виразність рамкових компонентів – назви, підзаголовка та 

епіграфа – скеровує до визнання в романі співмірності з паратекстуальністю та 

інтертекстуальністю. У змалюванні побутового вмісту своєрідної мансарди – символічного 

локусу, облаштованого оповідачем у своїй фантазії, – промальовуються риси, які відповідають 

гіпотипозису. Вагомий досвід зосереджується й у романах «Родинного циклу» («Породични 

циклус», 1973) – «Сад, попіл» («Башта, пепео», 1965), «Ранні печалі» («Ране јади», 1969), 

«Клепсидра» («Пешчаник», 1972). Уже в передмові автора вага ідеї кожної книги в загальній 

концепції циклу вивіряється еквівалентно кольору й техніці малювання, рівноцінно 

принципам синестезії. Її посутній відрізок деталізується в музично-флористичній гамі «Ранніх 

печалей». Твір «Сад, попіл» відзначається дифузними алюзіями до сюжетної основи біблійної 

оповіді про Ноя. У романі «Клепсидра» оприявнюється оригінальне інтегрування репродукції 

самої клепсидри до прозового тексту. Рішення, співмірне стратегії інтермедіальності, окремо 

корелюється автором із імагологічною темою підтвердження ідентичності. 

Комплексними рішеннями, рівнозначними об’єктам різних стратегій компаративістики, 

відзначаються романи М. Павича. В усіх без винятку актуалізуються різні типи і форми 

міжтекстових зв’язків. У «Хозарському словнику» («Хазарски речник», 1984) спостерігаються 
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багатогранні образні адресати інтертекстуальності. Вияскравлюється і локальне алюзійне 

координування смислових домінант шести підрозділів розділу «Маленький нічний роман» 

твору «Краєвид, мальований чаєм» («Предео сликан чајем», 1988) із концепціями музичного 

відтворення чотирьох частин Моцартової сюїти «Маленька нічна серенада». Окремі романи 

новаторськи збагачуються поетикою, співмірною з гіпертекстуальністю, сприйнятою у сенсі 

комбінованої публікації твору з розподілом розділів між паперовим та електронним носіями 

(А. Татаренко). У романах помітна й відповідність до інтермедіальності. Архітектонікою 

«Хозарського словника» відтворюється модель вокабулярія, з оприявленням тематичних 

репродукцій. Аналогію містить роман «Остання любов у Царгороді…» («Последња љубав у 

Цариграду: приручник за гатање», 1994), де кожен розділ починається репродукцією малюнка 

карти таро, з чиєю символікою пов’язаний цей розділ. Аналог увиразнюється й у «Краєвиді, 

мальованому чаєм» і «Другому тілі» («Друго тело», 2006), де зустрічається екфразис музики 

та співу. У романі «Внутрішній бік вітру…» («Унутрашња страна ветра или Роман о Хери и 

Леандру», 1991) образну парадигму також забарвлюють риси, типові для екфразису: описи 

прадавньої ікони, музичного артефакту – скрипки і виконаної на ній мелодії. У «Краєвиді, 

мальованому чаєм» вивершується потенціал синестезії, де окремі образні пункти 

розбудовуються на кольорово-смаковій еквівалентності. Набувають рельєфності й 

етнообрази: у «Другому тілі» фігурує постать українця, чия місія в художній реальності 

виявляється гуманною і шляхетною – син української землі, який залишився безіменним у 

далечині, був художником, автором ікони Воскресіння, чиє оприсутнення в романі має 

концептуальну вагу. У творі «Паперовий театр…» («Позориште од хартије: роман антологија 

или савремена светска прича», 2007) сформована окрема образна імпровізація, безперечна для 

комбінованого варіанта інтермедіальної імагології. «Театр» виявляється не основою 

сюжету, а принципом, коли втілений наратором автор «виконує ролі» інших письменників. 

Цей образний прийом ідентифікується в контурах письменницької гри в «інші» творчі 

світогляди та прокладає оформлений театральністю шлях від «Чужого» до «Себе». 

Актуалізація в образному матеріалі й інших рішень, суголосних стратегіям 

компаративістики, не згасає в той час, чия періодизація пов’язується з категорією post-

постмодернізму. «Атлас, описаний небом» («Атлас описан небом», 1993) Г. Петровича 

корелює з інтермедіальністю в суцільному оформленні художньої матерії твору її візуалізацією 

у вигляді своєрідних відокремлених статей із каталогізаційними підписами – на кшталт 

укладання астрономічного атласу. Їхній зміст оздоблюють образні відповідники різних стратегій 

компаративістики. У цьому арсеналі наявні екфрастичні описи творів або творчих дій мистецтва 

живопису, здебільшого кольорів із оригінальної письменникової палітри. Принцип колористики 

частково потрапляє до конфігурацій, співмірних кольоровій синестезії в аналогізуванні відчуттів 

художника. У творі помітні прояви гіпотипозису. Культивується й екфразис процесу та якості 

співу, музики, виконавства і звуків немузичної природи, що фігурує і в романі «Осада церкви 

Святого Спаса» («Опсада цркве Светог Спаса», 1997). Саме в Г. Петровича розрізняється суто 

музичний й загальніший – звуковий екфразис. Поряд із аудіоефектами екфрастичне поле поділяє 

соковитий опис малярських пігментів. Твір урізноманітнюється й образністю, співвідносною з 

інтермедіальністю – з’являються порожньо-білі простори сторінок або їхніх фрагментів без 
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тексту з контурним означенням його передбаченого розташування, де розпізнається втілення 

значущої відсутності. Із перспективи імагології увиразнюється образний план, забарвлений 

згадкою про Київ у смислі символічної позначки одного з кордонів ареалу прогресивного 

формування середньовічного державотворення. У романі «Крамничка ‘З легкої руки’» 

(«Ситничарница ‘Код срећне руке’», 2000) із-поміж образних відповідників екфразису 

вияскравлюється витончений опис звукового фону белградського життя та власне 

літературний екфразис – опис у романі окремого художнього тексту. Воднораз і він рясніє 

низкою красномовних описів (будинку, змальованого автором цього тексту, збереженої у 

ньому арфи і її уявного звукотворення), так само рівноцінних проявам екфразису: 

архітектурного і музичного, що ототожнюється з оригінальним екфразисом екфразису.  

В епічному полотні Г. Чир’янич «Дім у Пуерто» («Кућа у Пуерту», 2003) 

сконцентрувався гіпотипозис суто побутових рис інтер’єру великого давнього будинку, чия 

історія охоплює проекцію низки жіночих доль, сповнених страждань, випробувань і перемог. 

Окремі переживання протагоністів відтіняє музичний екфразис симфонічного концерту. У 

романі В. Пиштала «Венеція: bildungsroman: книга метаморфози» («Венеција: bildungsroman: 

књига метаморфозе», 2011) вивершується образна відповідність інтертекстуальності, 

спрямована до топосу карнавалу. Він в імагологічному аспекті помітно долає дилему 

відчуження на грані карнавальної маски, за якою «Свій» світ перетворюється на «Чужий» 

простір. Для роману В. Баяца «Хамам Балканія» («Хамам Балканија», 2008) прикметне 

часткове синестетичне втілення екфразису архітектурної споруди не виразністю слів, а 

промовистою асоціацією з виражальністю музики. Сюжетні перипетії твору А. Гаталіци «Лінії 

життя» («Линије живота», 1993) вибудовуються втіленням перетнутих у світі мистецтва доль 

його окремих представників із редукуванням екфразису до його зосередження на суті 

виконавства (гри на віолончелі, праці композитора і скульптора). У романі носій художнього 

зображення даної екфрази фігурує і в образному матеріалі, відповідному нетрадиційним 

потрійним синестетичним конвертуванням кольору, запаху і звуку.  

Образні об’єкти стратегій компаративістики превалюють у романі С. Срдича «Саторі» 

(«Satori», 2013) із прикладом комбінування інтертекстуального, інтермедіального 

екфрастичного та синестетичного вимірів образного оприявлення виражальності музики. 

Поетика, співмірна синестезії, міститься й у романі М. Шелича «Вальтерего» («Malterego», 

2016). Атрибути й топоси світу музики з’являються як еквівалент самоусвідомлення 

оповідача, а також у параметрах екфразису. Рівнозначні інтермедіальній візуалізації окремі 

метаморфози простору образної субстанції, виміряної в реальних параметрах площею 

книжкового аркуша, де зображення текстів наочно фрагментуються, хаотично 

перетинаються або опиняються посеред прогалини порожньої сторінки. 

Таким чином, у репрезентативних творах визнаних у Сербії представників красного 

письменства минулого й теперішнього сторіч унаочнюється вагомий досвід розбудови 

образного матеріалу, рівноцінного засадничим рисам стратегій компаративістики. Попри 

підпорядкованість цього матеріалу іншим художнім сенсам, йому притаманні яскравість і 

системність, рівнозначні передумові пріоритетної реалізації, за якої стає закономірною і 

новаторська творча своєрідність  М. Продановича. 
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Третій розділ «Міжтекстові зв’язки у сербському романі помежів’я ХХ–ХХІ 

сторіч: художні рішення М. Продановича» присвячено виявленню в романах сербського 

прозаїка індикаторів відповідності образного матеріалу стратегічним для 

компаративістики типам і формам міжтекстових зв’язків, закликом до яких виявляється 

речення і навіть слово, завершене в параметрах цілісного образу, а прототекстом – і окрема 

культура, й одна сцена або фраза. 

У підрозділі 3.1. «Теоретична ‘ритмобудова’ міжтекстової парадигми: 

дефінітивні чинники, поняттєво-термінологічні виміри, класифікаційні критерії, 

аналітичні моделі» відповідно до специфіки предмета дослідження відрефлексовуються 

й систематизуються актуальні виміри теорії та методології міжтекстовості. В осмисленні 

типології міжтекстової взаємодії до основи покладається класифікація Ж. Женетта, якій 

властиві толерантна селективність та універсальна оптимальність, сприятливі для 

врахування художніх нюансів конкретного літературного матеріалу. Латентною 

варіативністю, гнучкою адаптивністю Женеттової класифікації уможливлюється введення 

автоінтертекстуальності до діапазону класифікаційних рубрик. У підсумковому сукупному 

переліку типів міжтекстових зв’язків та їхніх образних адресатів визначаються: 

інтертекстуальність, автоінтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, 

гіпертекстуальність, архітекстуальність. 

Цим класифікаційним типам притаманні універсальні опорні поняттєві одиниці. У 

їхньому спектрі вирізняються «прототекст» із сенсом об’єкта спрямування позатекстової 

активності, «корелят» – безпосередній відповідник у такій взаємодії. В окремий 

синонімічний ряд виводяться термінологічні одиниці «міжтекстовий маркер», 

«міжтекстовий індикатор» і «міжтекстовий сигнал», або лише «маркер» чи «індикатор» із 

зазначенням адекватного виду міжтекстовості. Вони співвідносяться з категорією 

«прирощення значення». Для позиційного позначення факту міжтекстового прецеденту 

застосовуються поняття «апелювання», «покликання» або «звернення», позатекстовий 

опонент фігурує як «адресат», а їхня співучасть почасти набуває визначення «перегук». 

Основними універсальними спільними диференційними рисами міжтекстових зв’язків, 

показовими для увиразнення різновидів їхніх інтенцій, вважаються механізм зв’язку, 

вивільнене й прирощене значення, образно задані смислові виміри, кінцева смислова 

конфігурація (реципієнта). Співвідносно з образними якостями сербського роману саме 

увиразнена модель засвідчує актуальний потенціал. 

Аналітичне висвітлення досвіду структуротворчої зваженості образного чинника 

інтертекстуальності містить підрозділ 3.2. «Форми і смисли системної 

інтертекстуальності: ‘Червона хустка з чистого шовку’». Прояви інтертекстуальності 

визнані провідним носієм художньої методики М. Продановича. Прецедент мотивування до 

активізації даної стратегії вирізняється у структурі твору «Червона хустка з чистого шовку», 

яка тяжіє до аналогії зі змістом новели «Червона шаль» («Црвени шал») А. Ісаковича. 

Визначальним індикатором інтертекстуальної відповідності виявився доцентровий для обох 

творів однойменний персонаж. Момент спільності стає лінією зічленовування й 

контрапунктом для переспрямування попередніх подій, актуальних для протагоніста 
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Ісаковичевого твору, в окрему іншу, але цілком імовірну подієву лінію, достеменну для його 

тезки з роману М. Продановича, аби утворився континуїтет часу, історії і долі. Цей аспект 

міжтекстового зв’язку стає фактором увиразнення й решти маркованих рис інтертекстуальної 

активності роману. Амплітуда вивільнених прототекстових значень сягає виокремлення 

світогляду персонажа, його переконань, намірів і прагнень, суті скоєного ним в ажіотажі 

самоствердження. У творі містяться й інші системні звернення до літературного дискурсу. 

Їхні складні сполучення дозволяють розширити ареал смислотворення подібно до ризоми. 

Релігійним і суспільно-політичним прототекстами з кооптуванням продукованих ними 

значень у творі накреслюється схема глобальної протиставлюваної модальності. У такому 

співвідношенні вияскравлюється багатоаспектна семантично полівалентна модель, 

структурована за двовекторним принципом. Її силовими лініями формується диспозиція 

виразників ідейної опозиції. У цих вимірах зрушується актуалізація наступного індикатора: у 

проекції інтертекстуально увиразненої смислової конфігурації в цілісне поле формосмислу 

роману в ньому вивершуються контури масштабної метафори, яка стає окремим 

міжтекстовим сигналом. Її фрагментами укладаються обриси парафразу євангельського 

сюжету, покликаного виважити й злагодити смисловий простір «Червоної хустки…». 

Отже, організаційним правилом твору консолідується комбінування кількох форм 

інтертекстуальності: алюзія–цитування–парафраз. Існує можливість диференціювати за 

смисловим обсягом та ієрархізувати їхній загальний порядок, але їх не можна 

розчленувати, не порушивши сукупності інтертекстуально каталізованих значень, 

визначальної для загального смислоруху. Цим комплексом створюється прецедент 

дифузного формату системної актуалізації інтертекстуальності, яким синкретизується вся 

образна матерія твору. І в єдиному ансамблі увиразнюється дворівнева формосмислова 

конфігурація з назнакою окремого метафоричного сигналу інтертекстуальності. У його 

резонансі стимулюється остаточне сполучення значеннєвих домінант. За його 

закономірністю байдужість соціуму та зневага християнської етики торують шлях до 

кровопролиття та наживи на ньому, і таким узагальненням регулюється завершальне 

дихотомічне виваження в романі проявів вічних гуманістичних цінностей. 

У підрозділі 3.3. «Інтертекстуальні зв’язки у формосмисловому вимірі роману 

‘Сад у Венеції’» на матеріалі твору М. Продановича проаналізовано розповсюдження в 

художній субстанції множинних проявів інтертекстуальності, за коментарем автора, 

спрямованих на фокусне фігуративне посилення поетики. Із погляду спектра форм 

інтертекстуального типу міжтекстовості у творі «Сад у Венеції» найвиразніше 

означуються алюзії, урізноманітнені складеним – комбінованим і подвійним – 

маркуванням образними одиницями твору, орієнтуванням різних індикаторів на спільну 

прототекстову сферу та зумовленою таким чином синонімією у смислотворенні, 

корельованою з ізоморфізмом інтертекстем у контурах спільного образу, а також 

синхронізуванням подвійної ізоморфної алюзії. Вирізняється й зосередження потенціалу 

різного спрямування в межах однієї інтертекстеми. Він виокремлюється в актуалізації 

маркером монтажності алюзії до суміжних прототекстів. Спостерігаються також 

ремінісценція та цитування. 
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Індикатори інтертекстуальності містяться в образних інстанціях, показових для 

особистісної сфери протагоніста-культуролога, якими актуалізуються знакові явища історії 

мистецтва й культурної спадщини, здатні з прототекстової позиції оприявити синтезування 

в романі єдиного цілісного аксіологічного плану й засвідчити в ньому фрагмент загальної 

траєкторії смислоруху. В комплексі результатів інтертекстуальних зв’язків вирізняється 

консолідація складної системи основних атрибутів екзистенційної лінії твору, що зімкнула 

полівалентні смислові координати, зокрема «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. Із позиції комплексу інтертекстуальності створюється 

потенціал неодмінного доцентровування смислових ліній у фокусі образу людини – 

суб’єкта, яким література, мистецтво, світ і їхнє пізнання визначаються переважною 

функцією людського інтелекту. Цією семантичною модуляцією принципово посилюється 

значущість етики й естетики у ключовій філософській спрямованості роману, в її 

гуманістичному акцентуванні. Відтак, інтертекстуальність «Саду у Венеції» виявляється 

фактором реалізації значень твору, що підтверджує посутню формосмислову роль 

образного матеріалу, відповідного міжтекстовим зв’язкам, репрезентативного для 

узагальнення їхньої плідності з-поміж стратегій компаративістики. 

Підрозділ 3.4. «ʽЕпіграф долі’: паратекстуальний простір із перспективи 

смислотворення» зорієнтовано на узагальнення образного плану роману «Сад у Венеції», 

співставного з паратекстуальністю. Твір вирізняється специфічною метаморфозою 

класичного оформлення змісту епіграфа. На відміну від традиційного для 

паратекстуальності прочитання всіх її форм у пороговій позиції, натомість помітна 

авторська тактика явлення вже в образному матеріалі роману поетапного рефрену 

окремого змісту, первинно оформленого на рівні паратексту, до якого спрямовуються і 

виводяться траєкторії опорних логіко-смислових інтенцій у художній субстанції «Саду у 

Венеції». У її просторі вибудовується кількарівнева нелінеарна парадигматична схема 

втілення, доцентрована образом сонячного годинника, символічного в життєвому 

випробуванні протагоніста й осмисленні ним колізій минулого. 

 Порядком формосмислової конфігурації епіграфа і його компонентів у системі цілого 

засвідчується оригінальна практика притаманного міжтекстовим зв’язкам механізму 

значеннєвої компенсації, якою посилюється загальнокомпозиційна суть і продукується 

смислова поліфонія. У ній, в координатах паратекстуальності, вияскравлюється прецедент 

побудови різноспрямованої, структурованої, полівалентної (у межах твору) моделі, 

сконцентрованої на співвідношенні знакових категорій етики та естетики в 

увиразненні доленосних світоглядних переконань особистості. Відтак, із позиції епіграфа 

виявляється транспонованим проспективне для художньої дійсності роману прагнення 

кодів одвічного універсуму людської екзистенції і мистецтва як скарбниці творчого 

осягнення буття. Паратекстуальний вимір рефлексує позначенням в ідеї «Саду у Венеції» 

основних напрямів філософського дискурсу в їхньому підтвердженні тези континуїтету 

гносеології та онтології. 
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У підрозділі 3.5. «Пізнаний світ: смислові імпровізації гіпертекстуальності ʽСаду у 

Венеції’» інтерпретується потенціал гіпертекстуальності у проекції на венеційський 

образний простір роману. В архітектоніці образного матеріалу, співставного з 

гіпертекстуальною стратегією компаративістики, формується своєрідне оприявлення 

простору Венеції відсиланням до поданих у романі «текстів» венеційських сигнатур, чиї 

умовні межі позначаються на різних рівнях структури твору, сполучених у художній 

реальності їхньою причетністю до відвідання міста протагоністом твору, де події 

допомагають йому гармонізувати почуття й визначитися у відповіді на основні світоглядні 

питання. У цій супозиції образним світом роману зміщуються (позначені Г. Зіммелем і 

Ю. Лотманом) смислові кордони Венеції її зображенням не оманливою, а різною, здатною 

відкрити безкрайній обрій тем для пізнання, і, таким чином, розширюється усталена 

смислова перспектива. В образній емпіриці Венеції стають домінантними відблиски духовних 

інтенцій людини. Цим значеннєвим експромтом засвідчується моделювання відходу від 

«іміджу» Венеції (С. Турома), уникнення в образі цього міста типово імагологічної стійкості 

уявлення. Натомість логіка посутньо тяжіє до розуміння міста і його висвітлення 

переспрямовується від естетики до гносеології. Відтак, створюється істотна смислова 

імпровізація. Нею зі змісту гіпертекстуальної конфігурації виокремлюється компонент 

смислової формули роману. Вона виявляється рівновеликою переконанню письменника, 

ніби світ є пізнаним тоді, коли розгадана його найбільша таємниця, пов’язана з 

екзистенційним постулатом «перемоги над страхом» перед невідомим, позбавленим 

ціннісних конвенцій, перед майбутнім, зрештою – перед світом і його пізнанням, зокрема й у 

спробах додаткової самоідентифікації, зумовленої новітніми суспільно-політичними змінами 

в Балканському регіоні. У такий спосіб художні рішення М. Продановича продукують в 

образі Венеції реконструкцію етапів екзистенції буття – пошуку його закономірностей, 

змістивши на нього акцент із прагнення до його законів у загальному деталізуванні 

магістральної гносеологічної лінії цілісного філософського виміру семантики твору. 

Із погляду міжтекстовості твори М. Продановича засвідчують у сербському романному 

дискурсі порубіжжя ХХ–ХХІ ст. систему неоднозначних ліній долі об’єктів письменницької 

творчої уваги. Вони ніби «в такт» до рухів сучасного світу вводять у динамічний процес, 

організований не лише потребою, а й харизмою пізнання – самих себе і світу довкола, де час 

стає минулим і, за тенденціями поетики post-постмодернізму, неодмінно відображається в 

різних «метафізичних дзеркалах», утворивши траєкторії сучасності. 

Четвертий розділ «ʽСинтез міжтекстових форм і функцій’: досвід системного 

симбіозу» зосереджується на симбіозі в образному наповненні роману з перспективи 

компонування міжтекстовості. 

У підрозділі 4.1. «Композиційність міжтекстових зв’язків у доробку 

М. Продановича: теоретико-методологічні акценти» окреслюються домінанти наукової 

теорії та методології, рушійної для увиразнення синтезу міжтекстовості. Романний доробок 

М. Продановича містить спільну для поетики низки романів мотивацію варіантів 

компонування типів і форм міжтекстовості, які мають виразні сутнісні ознаки та 

властивості, а отже, й скеровують до окремого дефінітивно-понятійного висвітлення. У 
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проекції принципу інтердискурсивності в образних імпровізаціях творів М. Продановича 

виокремлюється явище міжтекстової природи, співвідносне з внутрішньовидовим 

стикуванням у форматі співмірної їй стратегії компаративістики. Ідеться про нерозривну 

композиційність. 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 за умови первісної сумісності, взаємного 

тяжіння кількох різних форм, які належать до різних типів, або ж окремих типів 

міжтекстових зв’язків і їхніх значеннєвих результатів. У цьому випадку з перспективи 

синтезу функцій міжтекстових стратегій в образному матеріалі увиразнюється взаємодія за 

принципом ефективного комбінування і, зрештою, фрагментарного аплікування із 

синкретичним формальним зічленовуванням, що обов’язково супроводжується взаємним 

семантичним живленням в одному завершеному фрагменті твору. В увиразненому явищі 

невидозмінені формосмислові складники інтегруються в порядку, вочевидь тотожному 

зрощенню з продуктивним співіснуванням, що, за визначенням, наближає його до сутності 

симбіозу з притаманними йому функціональними властивостями. Синтез міжтекстових 

функцій такої симбіотичної системи завершується генеруванням сукупної смислової 

субстанції. Із даної позиції уможливлюється адекватніше, точніше та повніше «прочитання» 

образної палітри романів і повномірне оприявлення потужності арсеналу 

компаративістських стратегій, репрезентативне для рельєфнішого відображення 

результативності цих стратегій у дискурсі сербського роману порубіжжя ХХ–ХХІ ст. 

У підрозділі 4.2. «Симбіотичні системи роману ʽСад у Венеції’ із перспективи 

міжтекстових зв’язків» виокремлюється ефективність у творі лінійних і нелінійних 

конструкцій міжтекстових зв’язків дворівневої і кількарівневої (за принципом суми 

дворівневих) структури – лінійні двокомпонентні моделі з послідовним сполученням, 

побудовані за типом актуалізації «один від іншого», реалізовані активністю поєднання 

алюзійної форми інтертекстуального, гіпертекстуального типу міжтекстових зв’язків, коли 

в прототексті алюзії виявляється маркер відсилання 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. Із погляду комбінованих стратегій 

компаративістики вивершується декілька модально позначених образних площин, пов’язаних 

із персонажами з найближчого фабульного оточення протагоніста, визначальними для його 

образного силуету. Транспортоване до роману прототекстовими корелятами значеннєве 

наповнення в симбіотично поєднаній комбінації дозволяє виокремити когерентні смислові 

модуляції, задані сенсом позиціонування категорій віри та патріотизму і постулювання 

пріоритету етичних концептем з-поміж відображених у творі екзистенціалів. 

Підрозділ 4.3. «Метатекстуальність у міжтекстовому симбіозі: формальні та 

смислові метаморфози» присвячено висвітленню образної організації «Саду у Венеції», 

корельованої з метатекстуальною стратегією компаративістики. У творі спостерігається 

співучасть імпліцитної, експліцитної та комбінованої полеміки з членуванням 
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міжтекстових індикаторів і залученням основної поетики постмодерністської гри, 

насамперед техніки анаграми, у зрощенні з алюзією. Оприявлена метатекстуальність у 

нерозривній взаємодії з інтертекстуальністю, із перспективи композиції міжтекстовості, 

мотивує до визнання в образному матеріалі певного формосмислового симбіозу. У 

підсумку його образна схема укладається кількарівневими комбінованими наративними й 

закладеними до сюжетно-фабульної канви поведінково-симптоматичними вимірами твору, 

зосередженими на виваженні протагоністом життєвої позиції у взаєминах із двома 

доленосними персонажами, які перервали спілкування з ним, залишивши батьківщину. 

Формосмисловою квінтесенцією виявляється варіювання еміграції-втечі та еміграції-зради. 

У реалізованому опосередкованому включенні значень, виокремлених із прототексту 

еміграції, співвіднесених із етичними орієнтирами, позиціонованими в дискусійному 

протиставленні основному модусу екзистенції буття – страху, в смисловому епіцентрі 

посилюється етичний компонент, сполучений з екзистенційним дискурсом роману. 

У підрозділі 4.4. «Амбівалентність міжтекстових функцій: смислова 

активність симбіозу в ʽобрамленні’ твору» з позиції суміщення стратегій 

компаративістики розглядається семантично активний варіант симбіозу в поетиці назв та 

епіграфів окремих романів М. Продановича. Художнім рішенням автора реалізується 

нетрадиційний підхід до змісту заголовка: в його образній конфігурації спостерігається 

інтегрування відмінного актуального компонента зі сфери міжтекстової поетики. За цією 

формулою назва «Сад у Венеції» вияскравлюється алюзією до новели Т. Манна «Смерть у 

Венеції», «Еліша в країні Святих коропів» вирізняється ремінісценцією до заголовку 

відомої «Аліси…» Л. Керролла, а «Вечеря у Святої Аполлонії» – алюзією до сюжету 

фрески «Тайна Вечеря» Андреа дель Кастаньйо. Назва «Червона хустка з чистого шовку» 

поєднує в «пара»-форматі апелювання до новели «Червона шаль» А. Ісаковича та 

автоцитату в епіграфі. З означених прототекстових джерел до «рамкових» вимірів творів 

М. Продановича транслюється і, зрештою, спрямовується до їхніх смислових просторів 

постулювання етичних концептів як основоположних орієнтирів у екзистенційних обріях. 

Смислова ефективність конструкцій дворівневої організації (включеної, за типом «один в 

іншому», з поєднанням паратекстуальної та інтертекстуальної форм міжтекстовості, 

зокрема й зі складеною подвоєною структурою) засвідчує правомірність і доцільність 

увиразнення симбіотичних систем із перспективи комбінування стратегій 

компаративістики. У цьому досвіді стає промовистою не просто співприсутність, а й 

неодмінна співучасть прирощених значень, на смисловому рівні орієнтована на 

ствердження прагнення гуманності. Смислотворенням комплексу образного матеріалу, 

відповідного симбіотичним системам у координатах стратегій компаративістики, 

увиразнюється ілюстрування примату етики, що кореспондує з тезою про осягнення 

буття (насамперед у параметрах метатекстуальності), осмислення й апелятивне 

позиціонування страху в людській екзистенції. 

У п’ятому розділі «Інтермедійність у сербському романі на межі тисячоліть» у 

проекції інтермедійності висвітлюється співзвучне їй образне розмаїття репрезентативних 

сучасних сербських романів. 
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Низку концепцій і джерел, якими відтворюється методологічна основа інтермедійного 

напряму, систематизовано у підрозділі 5.1. «Теорія і методологія літературної 

інтермедійності: ідентифікаційні та класифікаційні чинники, поняттєвий зміст». 

Увиразненням кінцевої стратифікації реакцій літературної поетики на присутність у 

прозовому просторі інших знакових систем, передусім дискурсивної практики художньої 

творчості у форматі екфразису, інтермедіальності або синестезії (незалежно від своєрідності 

механізмів їхньої реалізації та автономної вибірковості у сполученні з такими знаковими 

системами), позначається окремий діапазон, здатний охопити всі напрями духовної і 

матеріальної культури, співвідносні з мистецтвом слова. Вони суголосні й ізоморфні на рівні 

образу з ознаками універсального когнітивно-ментального цілого. Саме він виявляється 

оперативною одиницею зіставлення й дослідження взаємодії літературного та 

позалітературного матеріалу. В усіх видах, типах і формах інтермедійності стають 

обов’язковими ознаки гіпотетичної глибинної конотації, рівноцінні індикаторам змісту 

інтердискурсивної практики розглянутих творів. Із цього погляду звернення до емпіричного 

художнього матеріалу романів М. Продановича обумовлюється оформленою і вираженою в 

митцевому образотворчому дискурсі тенденційною схильністю до гри знаками і знаковими 

системами, яка розвинулася в їхнє плідне взаємопроникнення (Л. Меренік), показове для 

розмаїття сучасного сербського роману. 

У підрозділі 5.2. «…І вкотре про екфразис» увиразнюється екфрастичний вимір 

художнього світу сучасної сербської «великої» прози. 

Пункт 5.2.1. «Категоріальні та методологічні прикмети екфразису в системі 

синкретизму мистецтв» містить визначення ідентифікаційних рис екфразису в прозовому 

творі. Смисловий план екфразису розгортається в межах способу описової репрезентації 

окремих видів мистецтва в літературі (В. Дж. Т. Мітчелл). Його класифікування доцільне за 

критеріями, де вирізняється обсяг, референт, атрибуція, автор, кількість авторів та описаних 

творів, цілісність опису й частотність появи в тексті (О. Яценко). За носієм зображення (за 

матеріалом) виокремлюються групи: образотворчого мистецтва (живопис, скульптура, 

художня фотографія); незображального мистецтва (архітектура, ландшафтний та інтер’єрний 

дизайн); синтетичного мистецтва (кінофільми, театральні вистави, спів і танець); презентації 

артефактів, які не належать до мистецтва (етикетки, реклама, поштові картки, графіка в 

друкованих виданнях тощо). Екфразис розглядається не лише як структурно-семантична 

одиниця тексту, але й як один зі способів його організації, чия закономірність передбачає 

транслювання зображальної і значеннєвої інформації, закладеної до її прототипу, і насамперед 

– референта (або до денотата, співвідносного з такою функцією). Екфрастичний опис 

сприймається і як модель такого єднання літератури з іншими видами мистецтва, де зазначена 

закономірність стає джерелом поглиблення значень та породження смислів. Увиразненням 

описаного об’єкта і побудованого за його участю художнього образу вияскравлюється 

окрема семантична траєкторія, суттєва для деталізації художньої панорами твору. 

Пункт 5.2.2. «Смислова ідентифікація екфразису в романі М. Продановича ‘Сад у 

Венеції’: досвід комплексних ‘компромісів’» присвячений аналітичному осмисленню 

образного розмаїття, для якого питома поетика, співмірна екфразису.   
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Підпункт 5.2.2.1. «Семантичний код ансамблю арт-екфразису» зорієнтований на описове 

оприявлення мистецького фестивалю – Венеційської бієнале. Зміст контрапункту долі 

протагоніста твору уґрунтовується багаточленним комплексом екфраз, чия композиційність 

вирізняється різноскладовим комбінуванням. Переважною своєрідною неміметичністю або 

умовною міметичністю та умовною атрибутованістю в них актуалізуються сукупності 

стійких типових ознак, визначальних для певних варіантів орієнтовних жанрових моделей, і 

лише в окремих описах спостерігається апелювання до референта з реальної арт-парадигми. 

Уся група укладається художніми обрисами явища бієнале і творів кількох видів мистецтв – 

фоторепродукції, фотоілюстрації (художньої фотографії і мініатюри), скульптури, балагана, 

перформансу. Своєрідність екфрастичного поля зумовлюється й реалізацією в ньому 

прецедентного композиційно-смислового відношення, змодельованого колажним та почасти 

мозаїчним принципами єднання і в окремих випадках – фресковим типом супозиції фрагментів 

комплексу, що формує смислове багатоголосся, де зрештою вивершується система поняттєвих 

орієнтирів, співмірних спільному мотиву неприйняття жорстокості та байдужої 

бездуховності. Ним не виокремлюються сигнатури категорії творчості, натомість її простір 

обрамляється семантикою моральності та гуманності творчих інтенцій. У такий спосіб 

позначається окремий аспект осмислення теми мистецтва, однієї з наскрізних для твору. 

У субстанції «Саду у Венеції» функціонує й екфразис концертного виступу (підпункт 

5.2.2.2. «Образні імпровізації сценічно-концертного екфразису»). Смислове навантаження 

образного силуету знакової постаті в житті протагоніста твору пов’язане з потенціалом 

особливої публічної форми існування музики. Композиційним відношенням і динамікою 

значеннєвих модуляцій вибудовується триєдиний художній ансамбль. У формальному плані 

його реалізують неміметичні компоненти зведеного екфразису з умовною атрибутивністю. 

Домінують виражальні засоби, продуковані у сфері жанротворчих рис із галузі музичної 

творчості та сценографії в їхніх різних комбінаціях: у 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 сукупності створює 

смислову поліфонію. Її єдинозвуччям увиразнюється основний мотив переходу свободи 

творчого самовираження в неспинне зростання негативної екзальтації характеру 

обдарованої особистості через болісну втрату нею переваги морально-етичних пріоритетів. 

Цей виконаний екфразисом мотив наповнює загальне смислове озвучання образу й 

увиразнює екзистенційну вісь роману. 

Художньому простору «Саду у Венеції» притаманний і екфразис нетрадиційної 

вистави (підпункт 5.2.2.3. «Художній потенціал синтетичних видовищних мистецтв у 

просторі екфразису»). Таким матеріалом просторово-часової групи суттєво 

урізноманітнюється жанровий репертуар текстової візуалізації. Композиційністю опису 

засвідчується практика синкретичного сполучення складеного комплексу, змодельованого 

умовно атрибутованим неміметичним змалюванням постановки альтернативного театру з 

актуалізацією неодноразового нульового міметичного атрибутованого посилання на явища 

театрального, кіно- і коміксового мистецтва. В екстрагованому зі змісту екфразису 

суцільному смисловому потенціалі вичленовуються конотаційні варіанти прочитання 
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категорії ризику, яка досягає концептуального рівня. Її екстраполяцією в синхронізований із 

описом мистецької події художній простір учасниці змальованого заходу, пов’язаної з 

долею протагоніста, розвивається психологізація її образу, скерована властивими йому 

рисами жорстокості, семантично забарвлюється симптоматичне вираження не лише 

схильності, а й прагнення до деструктивного ризику. Трансформація даного модусу 

формування характеру увиразнюється в його етап і позиціонує це прагнення в сенсі субрівня 

втіленого персонажем формування особистості, однієї зі знакових для «Саду у Венеції». 

У підпункті 5.2.2.4. «Смислотворчий резонанс одиничного нульового екфразису» 

виокремлюється система промовистих екфраз у текстах М. Продановича «Сад у Венеції» та 

«Еліша в країні Святих коропів». Для них є сутнісною розбудова формальними рисами 

атрибутованого міметичного, а також неатрибутованого неміметичного типу. У цих 

включеннях вкотре простежується творення суположень бінарного нелінійного і 

трискладового лінійного характеру, а також зведених конфігурацій. Ними актуалізуються 

твори популярної друкованої продукції – рекламних плакатів, кіномистецтва, живопису, а 

також музики (музичного виконавства). Виокремлені образні імпровізації демонструють 

спільну активність у дискурсивних зв’язках із субстанцією роману, де смисловий резонанс 

кожної з екфраз принципово збагачує зміст життєвого простору протагоніста 

вияскравленням його суттєвих атрибутів і семантичну сферу – оприявленням конотацій 

емоційної амплітуди вирішальних подій художньої реальності буття персонажа. 

У творах М. Продановича спостерігається перенесення (преферентної для його 

художньої концепції) жанрової та образної еклектики на екфрастично заангажований 

образний матеріал, який демонструє здатність до самостійного каталізування конотативно 

визначеної семантики, концентрує на собі акценти кульмінаційних смислових планів. 

У підрозділі 5.3. «Романи М. Продановича у перспективі інтермедіальності» 

аналізуються інтермедіальні виміри творів митця. 

У пункті 5.3.1. «Інтермедіальність: методологічна стратифікація в координатах 

форми і смислу» деталізуються риси дефінітивно-поняттєвого та методологічного підґрунтя 

інтермедіальності в її стратегічному аспекті. Якість образного матеріалу, рівноцінна 

театральності або музичності прози, передбачає обіг виражальних засобів 

нелітературного виду мистецтва, які організують простір твору красного письменства. 

Вони з погляду семіотики є рівноправним засобом передачі інформації і виявляються тим 

посередником, медіатором, що дозволяє її відтворення в питомій літературній субстанції 

на кшталт будь-якого виду творчості, організованого за власним зведенням правил і кодом, 

який перетворює ці правила на специфічну мову художньості: не твір іншого виду 

мистецтва відображається в реальності прози, а вона сама вибудовується за зразком 

нелітературних виражальних засобів. У взаємодії вони не конвертуються, як у синестезії, а 

уподібнюються на ґрунті декларованих інтермедіальністю спільних повідомлень, 

закодованих знаковими системами. Увиразнене змістове наповнення категорії 

інтермедіальності й механізму її функціонування дає змогу максимально врахувати 

модуляції відповідної поетики сербського роману в оптимальному розкритті смислової 

осяжності поліхудожнього простору. 
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У пункті 5.3.2. «Поетика синтезу пластичних мистецтв у форматі письменницьких 

рефлексій: архітектурний пейзаж ‘Саду у Венеції’» висвітлюється ефективність 

інтермедіальності для актуалізації художнього потенціалу синтезу пластичних мистецтв в 

образному арсеналі роману. У «великій» прозі відтворюється техніка окремого жанру 

образотворчого виду – архітектурного пейзажу-ведути, і передусім його колористики. 

Інтермедіальне варіювання виражальності та змістовності цих художніх засобів 

сконцентроване на розбудові образу лабіринту в одній із буттєвих колізій протагоніста. 

Ансамблем аналогій поетики ведути засвідчується прецедент його триптихового 

композиційного складу й аналогічного рішення втіленої ним, спільної для інтермедіального 

поля, теми лабіринту. Її квінтесенція зосереджується на прочитанні в ній лабіринту рішень 

персонажа у значенні мистецтва життя, що полягає в необхідності етичної виваженості 

особистісного вибору, скерованої щирістю і милосердям. Від цього пункту смислового 

відліку, суголосно з увиразненою міжтекстовими зв’язками семантикою концептеми 

лабіринту (де превалюють категорії етики в екзистенційній лінії смислоруху роману), 

накреслюється загальна семантична перспектива інтермедіальності архітектурного пейзажу. 

Виявляється значущою і його синтетична природа, де поєднується поетика двох видів 

пластичного мистецтва: пейзажного живопису та архітектури. Реалізація певної теми 

виражальними засобами різних видів мистецтва надає цій інтермедіальній практиці ознак 

трансмедіальності, яка урізноманітнює художній досвід сучасного сербського роману. 

Пункт 5.3.3. «ʽКартина життя’: дискурс живопису в інтермедіальній панорамі роману 

ʽВечеря у Святої Аполлонії’» містить аналітичний огляд співмірного інтермедіальності 

прецедентного образного матеріалу, присвяченого втіленню погляду Продановича-

художника і Продановича-мистецтвознавця на творчість видатного італійського майстра 

живопису Андреа дель Кастаньйо. Із перспективи інтермедіальності у «Вечері…» 

оприявнюються образні відповідники цього аспекту мистецтвознавчого дискурсу з 

визначальною вагою їхньої системності: вони, на відміну від локалізування в окремих 

фрагментах тексту, натомість розповсюджуються в усіх його обширах, у визначальних 

одиницях форми і змісту (зокрема у фабулі, в концепції персонажів, у значеннєвій 

композиції). І в даному поширенні ними відображається творча доля художника в тих її 

подіях, чий зміст виявляється суголосним відомим акцентам лише згаданої в романі 

написаної ним фрески на тему явленої в Євангелії Тайної Вечері – подібним до деталей 

виражальних засобів полотна. Обумовлена таким збігом проекція основи усталеного смислу 

фрески в структуру роману збільшує осяжність явленої ним дійсності й виважує сполучення 

та регулювання взаємовідношень образів автора цієї фрески – Кастаньйо, його біографа – 

Д. Вазарі й написаної ним біографії в єдиній системі координат екзистенції, співвіднесеної з 

осмисленням метафізичної основи буття, означеним у «вічному» сюжеті. 

Масштабування та ареал оприсутнення образних прикмет «Вечері…» вмотивовують 

дефінітивно-категоріальне уточнення такої художньої ситуації, сфокусованої на введенні 

образного арсеналу типів і видів синкретизму мистецтв до жанротворчих критеріїв прози. 

Досвід сучасних вітчизняних науковців (Т. Бовсунівська, О. Кеба) дозволяє оптимізувати 

осмислення твору його окремою дефініцією в понятійних берегах інтермедіального роману-
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метафрески. Із даним уточненням змістові прикмети референта виявляються домінантними 

орієнтирами ієрархії образного наповнення роману, де значеннєве навантаження полотна стає 

організаційним принципом смислотворення. Інтермедіально організована вирішальна кореляція 

відтак умовно окреслюється як своєрідна «картина життя», де стає чинною взаємодія митця – 

людяності – його реальності – його твору – змісту цього твору – історії творчості – вічності. 

Наразі вияскравлюється подолання в романі візантиністичного уявлення про осмислення 

людського буття в кордонах часу, рівнозначного вічному. У письменниковій творчості час 

залишається фактором життя, але перестає бути його виміром, поступившись на користь 

аксіологічних констант: вони, втіливши людські інтенції, на противагу часу, виявляються 

рівновеликими вічності. З огляду на структурно-семантичні закономірності «Вечеря…», 

написана в період зрілого постмодернізму, наслідує програмну для нього багатовимірність, 

водночас ідейний зміст роману долає рубежі типової постмодерністської проблематики, в сумі 

значень усіх відповідних інтермедіальності пунктів твору сягнувши семантичних обріїв окремого 

(похідного від ідейної основи фрески «Тайна Вечеря») мотиву врівноваження в полі істини 

діалектичної основи життя – довершення неперебутної естетики під знаком любові до людини. 

У підрозділі 5.4. «Синестезія на вістрі художнього слова: досвід 

компаративістичного увиразнення» на прикладі роману М. Продановича 

«Ультрамарин» вирізняється синестетичний план як збагачення поетики прози. 

Зміст пункту 5.4.1. «Синестезія роману: простори форми та обрії смислу» 

зорієнтовано на виявлення механізмів і закономірностей синестезії як істотної властивості 

художнього мислення, втіленої у мистецтві слова. Основний етап механізму, 

передбаченого якостями синестезії, полягає в заснованому на індивідуальній асоціації 

конвертуванні різних позалітературних знакових систем виражальністю літературного 

образу. Актуальне й тлумачення феномена синестезії в культивуванні нею аналогій на 

основі схожості відповідних емоційно-смислових, символічних оцінок можливостями 

синестетичного потенціалу кольору, що доведено світовим образотворенням. 

У пункті 5.4.2. «ʽКольори всередині нас’: синестезія в образній природі ‘Ультрамарину’» 

деталізується потужність синестетичної стратегії в автобіографічному романі М. Продановича 

з промовистою місткою назвою. Асоціативність кольорів із формосмислом окремої – 

емоційної – сфери набуває у творі концептуальної ваги, мотивує до вирізнення окремої 

системи кольорово-емоційної синестезії і скеровує до визнання в ній магістрального 

смислотворення. В оприявлених емоційних підтекстах реалій позалітературної дійсності 

відбувається прецедентне авторське варіювання власних смислових кодів різних складників 

кольорового спектра, питомого для Продановича-художника. У ньому спостерігається 

характер розбудови асоціативного образного плану, чия своєрідність полягає в консолідуванні 

окремого митцевого синестетичного фонду, де діапазон актуальної кольорової гами 

виявляється ширшим за обсяг колективного кодування колористики та її власної палітри, 

сформованої М. Продановичем, осяжної для привілеювання окремих кольорів і сталих 

кольорових комбінацій. Попри неодностайність в образно-зорових контрапунктах на окремих 

етапах смислотворення, синестетичні компоненти роману в підсумковому сполученні 

смислоруху виявляються спільноспрямованими. Асоціативним осмисленням барв, і 
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насамперед ультрамарину, оприявнюється внутрішній світ образу наратора-синестета, його 

душевні порухи. Кольорова синестезія виявляється ефективною в матеріалізації образів 

свідомості та підсвідомості – у віталізації пам’яті й, таким чином, в оприявленні 

багатогранного емоційного світовідчуття, рівновеликого біографічному досвіду, в 

зосередженні основних ліній емоційного автопортрета митця у відтінках ультрамарину. 

Ними промальовуються обриси прагнення згадувати і пам’ятати, скеровані вдячністю, 

співчутливістю, толерантністю, що тяжіють до ескізу окремого цивілізаційного вибору, 

зрушеного стремлінням до гуманності, показового для розуміння кольору в сенсі знаряддя 

ствердження ідеї добра. Відтак, синестезія здатна оприявнити в кольорах модус відчуття 

буття, в діалектичному підсумку відповідний прагненню етичних максим у творчості, житті 

та світі, що видається рівнозначним семантичній вісі «Ультрамарину».  

Отже, дискурс сербського роману порубіжжя ХХ–ХХІ ст. стратифікується творчістю 

М. Продановича з огляду на актуалізацію в ній образного матеріалу, співставного з 

основними напрямами інтермедійності – екфразисом, інтермедіальністю та синестезією. У 

розмаїтому матеріалі, змодельованому співвідносно з категорією мистецтва, вирізняється 

своєрідний семантичний код, наснажений локалізацією примату людяності і його 

лейтмотивізацією в масштабах доробку митця. У його панорамності мотивується 

співвідношення з критерієм метамодернізму, здатне розширити контекст осмислення й 

ареал урізноманітнення «великої» прози в сербському літературному фонді. 

Шостий розділ «Інтермедійно-міжтекстові модифікації у фокусі 

інтердискурсивності: практика комплементарного моделювання» спрямовується на 

роз’яснення проявів нетипових модифікацій образних взаємосполучень, відповідних 

комбінаціям основних стратегій компаративістичної парадигми. 

У підрозділі 6.1. «Комплементарні інтермедійно-міжтекстові сполуки в 

дефінітивно-ідентифікаційному та методологічному вимірах» оригінальні образні 

варіювання окреслюються з понятійно-категоріальної перспективи. Сучасний сербський роман 

вирізняється, на думку дисертанта, рішеннями, співмірними комбінуванню компаративістичних 

стратегій. Їхньою ідентифікацією позначається окремий напрям осмислення, ефективний для 

уникнення втрати нюансів оригінальних немоноформних і почасти неоднорідних образних 

випадків із-поміж відповідників цих стратегій. Особливість підходу корелює з участю в таких 

рішеннях різних втілень знакових систем інших сфер духовної культури й, насамперед, видів 

мистецтва (фрагмент нотного запису в епіграфі, ілюстрація в тексті, цитата в інтермедіальному 

або синестетичному вузлі тощо). Цій участі притаманне нерозривне суміщення (із взаємним 

проникненням та інтегруванням у масштабах твору) зі збереженням кожним із образних 

компонентів своїх властивостей і закономірностей та одночасним творенням спільного 

неподільного поля. У ньому відбувається взаємне компенсування власними усталеними 

значеннями та смислами, орієнтоване на синтез ідей. Така структурна єдність мотивує до 

програмної аналогії з комплементарною сполукою, здатною врахувати й можливу нелінійність 

образного матеріалу. Логічну директиву для саме такого понятійного позначення даного 

єднання містять міркування М. Продановича про основу власного художнього методу – з 

комбінуванням «комплементарних медійно зовсім різних низок», подібно до його виставки 
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«Брендополіс». Ця категорія (з передбаченим механізмом реалізації) уводиться для окремого 

позначення увиразненого явища задля уникнення редукції його осмислення. 

У підрозділі 6.2. «Інтермедійно-міжтекстовий код: від прецеденту до універсуму 

(літературні експромти М. Продановича)» відображене виявлення на конкретному 

авторському матеріалі інтердискурсивно орієнтованих емпіричних прецедентів 

міжвидових сполук. 

У пункті 6.2.1 «Паратекстуально-інтермедіальний дискурс: концепція форми і 

квінтесенція змісту» встановлюється діапазон трансформації смислового простору, заданий 

образними метаморфозами в паратекстуально-інтермедійному вимірі романів 

М. Продановича. Окрема значущість спостерігається в комплементарному образному 

матеріалі, співмірному сполученню форм міжтекстових зв’язків із типами інтермедійності. В 

оформленні цього емпіричного плану, концептуальному для автора, актуалізується 

паратекстуально-інтермедіальний дискурс, що відповідає формулі «обкладинка+художня 

репродукція». Вона продукується в системному зв’язку з різними видами образотворчого 

мистецтва: фрески, живопису, графіки. Своєрідне варіювання конструкції та валентності 

різнорідних способів явлення в літературному тексті змістовності кількох знакових систем 

оформлюється неодноразовою, дублетною, позначеністю окремими образними маркерами, 

укладеними в комплекс складних взаємопроникних рішень, показових для оригінальності 

моделювання. Розмаїття смислотворення, зосереджене на модусах підтримки гуманістичних 

постулатів і загальнолюдських цінностей, виявляється квінтесенцією для комплементарних 

образних комбінацій, відповідних паратекстуально-інтермедіальній конфігурації. 

У пункті 6.2.2. «Інтермедійно-міжтекстова комплементарність роману ‘Еліша в 

країні Святих коропів’» виокремлюються формосмислові модуляції комплементарності 

окремої образної субстанції. 

Підпункт 6.2.2.1. «ʽВесь світ – театр’: привілеї інтермедіального змісту в 

інтермедійно-міжтекстовій морфології твору» зосереджено на інтермедійно-міжтекстовій 

модифікації, оприявленій у романі «Еліша в країні Святих коропів» із підзаголовком 

«Постколоніальна оперета». У творі спостерігається упідлеглення реалій зображеного в 

ньому життя подобі оперети з перенесенням її властивостей на явища цього життя, 

скеровані законами оформлення театральної дії, що помітно в театральності наративного 

плану – в діалогах і монологах знакових персонажів, показових щодо промальовки їхніх 

характерів і втілених ними образів, у співзвучності сюжетного перебігу з визначальними для 

жанру оперети непорозуміннями й несподіваністю подієвих поворотів. Виражальні риси 

оперети наслідуються лініями формосмислового малюнка всього романного полотна – 

індикатори інтермедіальності охоплюють усі образні складові його субстанції, що 

організуються за принципом оперети, її жанротворчі риси відображаються в компонуванні 

героїв та сюжетних вузлів, і, таким чином, її виражальними можливостями втілюються 

образи видимого світу. Аналогії із жанровими рисами оперети засвідчують масштабне 

підпорядкування цим подібностям ключових складових структури роману. Категорія 

оперети стає організаційним стандартом і фактором понятійної типізації всього твору. За 

науково-рецептивною назнакою та образною ситуацією, для дефініції «Еліші…» 
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застосовується поняття роман-метаоперета. Воднораз відповідний інтермедіальності 

образний матеріал твору виявляється не лише наскрізним, а й фрагментованим за 

принципом мозаїки, з компенсаторними включеннями до цієї вертикалі образних інстанцій, 

співвідносних із іншими стратегіями компаративістики. Саме комплекс цієї супозиції стає 

остаточним комплементарним єднанням, суцільною формосмисловою інтермедійно-

міжтекстовою основою морфології роману. 

У підпункті 6.2.2.2. «Досвід інтертекстуального синтезування: семантика змісту і 

зміст семантики» позначається інтертекстуальна активність у комплементарній конструкції 

«Еліші…». У романі спостерігається посилена ефективність цитати та алюзії. Жанровий 

арсенал їхніх прототекстів охоплює твори М. Булгакова, Г. Бюхнера і Л. Керролла. Смислове 

наснаження ними складників внутрішньої форми продукує семантику промовистого 

комплексу понятійно-категоріальних орієнтирів: нонсенсу, парадокса, силогізму, 

інтелектуальної інверсії, гри симетрії, порушення рівноваги, гротесковості, абсурду, курйозу. 

Їм властива окрема поліфункціональність власних змістів у доповненні явлених 

інтермедіальним матеріалом визначальних рис протагоністів роману М. Продановича. Із 

інтертекстуальним посиленням ці особистісні риси активні й у подальшому семіозисі, 

зосередженому на образному полі незвичайної країни, де набувають деталізації сигнатури, 

якими вимальовується хронотоп Кравонії. Значення наразі консолідуються в оприявлення 

драматизму занепаду людяності в суспільстві й кооптуються до суцільної конфігурації 

семантичного поля твору. З інтегруванням комплексу інтертекстуально маркованої образності 

до наскрізної системи, організованої за інтермедіально явленими жанротворчими 

прикметами оперети, зміст хронотопу Кравонії виявляється рівновеликим театральним 

мізансценам, інтер’єру ключових і кульмінаційних подій «Еліші…». 

У підпункті 6.2.2.3. «Субверсійність автоінтертекстуальних зв’язків у смислогенезі 

інтермедіальної системи» виокремлюється функціональне звернення автора до попереднього 

власного тексту. Знакові топоніми та ім’я персонажа, наскрізні для «Еліші…» і для «Саду у 

Венеції», є сигналами автоінтертекстуальності, в якій твори сполучаються у прямій 

формосмисловій взаємодії. Вивільненими значеннями, чий комплекс кореспондує із загальною 

інтертекстуальною віссю й компенсує її у вимірах змісту роману, втілюється місце подій у 

країні Зухтенії. Вона, подібно до досвіду інтертекстуальності, виявляється хронотопом, 

модифікатором семантики спроби приборкання тієї жорстокості, що досі неподолана в 

Кравонії, і відтак набуває окремого сенсу локального контексту Кравонії. У такому 

співвідношенні хронотопів Зухтенії та Кравонії вирізняється етична антитеза, в чиїх вимірах 

смислове забарвлення Кравонії зміщується від відтінків трагічного до антигуманного. У 

вимірах інтермедіальної вертикалі автоінтертекстуальність підпорядковується вияскравленню 

екстер’єру сценографії, окресленої інтермедіальною формою означення оперетової дійсності. 

У формосмисловому плані відзначається адресна ефективність міжтекстовості роману 

в розбудові нею бінарної системи дихотомічних хронотопів. У протиставленні 

унаочнюється контраст, яким у явленні країни Кравонії вияскравлюється основа змісту, 

рівнозначна сукупній панорамі сценографії художньої реальності подій роману, укладеної та 

позначеної інтермедіальними вимірами образного дискурсу оперети. 
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У підпункті 6.2.2.4. «Урбаністичний екфразис у системі компенсаторної взаємодії» 

увиразнюється композиція, комплементарна для системи «Еліші…». Зведеним описовим 

комплексом в образному матеріалі збагачується досвід художньої функціональності 

неміметичних неатрибутованих екфраз. На рівні носія «зображення» в побудові кожного з 

них фігурує субординоване сполучення денотативних орієнтирів, рівнозначних різним 

видам мистецтва, зокрема урбанізму та скульптурі. Екфразис урізноманітнюється 

включеним комбінуванням описів за схемою «зведений екфразис у зведеному екфразисі». У 

сукупній смисловій конфігурації екфрази симптоматичні для типізації соціуму, 

зосередженого в описаних просторах міст. Смисловим малюнком оприявнюється оцінка 

сучасності суспільства перед обличчям його минулого, скерована до мотивації семантики 

неминучих втрат при переживанні ушкодження аксіологічної системи. У наскрізній 

метаопереті урбаністичним екфразисом посилюється смислова виразність її компонентів, 

співмірних типовим для її жанру сутнісним складникам декору, відповідно – інтер’єру та 

екстер’єру в опорних формосмислових пунктах сценографії. 

У підпункті 6.2.2.5. «Змістовність літературного екфразису» висвітлюється опис, 

комплементарний в організації роману. У його формосмислі вирізняється біномна 

конструкція, зосереджена на оприсутненні окремої творчої форми – синопсису 

літературного твору. Сукупність значеннєвих домінант змодельованої ним образної 

інстанції долучається до синтезу в суцільній взаємопроникній вертикалі за аналогією з 

лібрето в інтермедіальній системі. 

У підпункті 6.2.2.6. «Портретний екфразис у синтагматичних межах світу образів» 

виокремлюється потенціал творів живопису. На авансцені образного матеріалу, 

організованого за принципами оперети, спостерігаються корельовані описи портретів: ідеться 

про подвійне композиційне компонування рівновеликих і рівнозначних екфраз, суголосне 

повторюваній у романі моделі подвоєння образних інстанцій, що набуває масштабів і якостей 

структуротворчого і смислоутворювального принципу. У схемі смислового керування цієї 

комбінації визначальною у взаємодії фрагментів виявляється не опозиційність, тактична для 

загального смислового контрастування, а односпрямованість конотації, рушійна для 

резонансного нарощення семантики. Екфрастичним диптихом зрушується перетворення 

силуетного зображення персонажа на оприявлення образу універсального антигероя, 

позиціонованого в сенсі логічного «продукту» колоніального світу. У будові 

комплементарної сполуки образна відповідність опереті наснажується деталізуванням 

істотної для постановки суцільної світоглядної основи, властивої амплуа учасників. 

У підпункті 6.2.2.7. «Смислорух архітектурного екфразису» проаналізовано посутнє 

для «Еліші…» змалювання об’єктів архітектури. Із перспективи сюжетно-фабульної 

локалізації, у перегуку з оприявленням художніх змістів портретів, вирізняється й суттєва 

імпровізація з архітектурним екфразисом вигаданих письменником артефактів, оформлена 

зведеним комплексом із композиційною двоплановістю. Притаманними образному 

матеріалу рисами мальовничої «мови» архітектури у втіленій кожним із описів життєвій 

позиції проголошується значення повсюдності в них цинічної безсердечності. Інтегральний 

смисловий орієнтир унаочнюється спільністю різних життєвих доктрин, озвучених, відтак, 
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мотивом бездуховності. Він транслюється архітектурним екфразисом в інтермедіальному 

просторі роману на рівні відтворення аксіологічних пріоритетів діяльності імпресаріо та 

головної дійової особи. 

Підпункт 6.2.2.8. «ʽ…Якщо дорога веде до Храму’: релігійний екфразис на образній 

авансцені ‘постколоніальної оперети’» містить аналіз опису сакральної споруди. Зміст 

екфразису підпорядковується оприявленню артефакту релігійного дискурсу – монастиря 

Гермія. Ним втілюється модель мікрокосмосу, чиї риси, визнані модусом ідеї спасіння, 

стверджують силу віри, заснованої на гуманістичному світовідчутті і, незалежно від 

сутності обряду, рівнозначної глобальному фактору – оплоту духовності, антагоністичному 

девальвації моральності. Символічні максими опису формують консолідовану тему, яка 

перебігом своїх модуляцій переконує: коли дорога веде до Храму, той, хто прямує нею, 

дістається істинного мірила буття, а в його осягненні – наснаги в екзистенційних 

випробуваннях. Комплементарною актуалізацією зміст релігійного екфразису суміщається з 

образним матеріалом роману, відповідним інтер’єру сценографії метаоперети. 

Підпункт 6.2.2.9. «Гіпотипозис у художньому дискурсі: текст і контекст» 

фокусується на смислових домінантах опису нюансів атмосфери готелю в художньому світі 

«Еліші…». В образному матеріалі, відповідному суті гіпотипозису, вирізняється 

формосмислова композиція, укладена трискладовим ансамблем. Вивільнений ним спільний 

значеннєвий пучок єднає усвідомлення кожного готельного простору по-своєму байдужим, 

що в суцільній смисловій конфігурації рефлексує своєрідним калейдоскопом. У динаміці 

його візерунків розпізнаються обриси трьох уявних «облич» самотності. Риси одного з них 

зрушуються порожнечею формалізації, гримаса іншого формується зайвістю в атмосфері 

притиску, й вираз останнього наснажується самовдоволеною холодністю. Під впливом цих 

факторів емоційності у персонажа загострюється почуття власної непотрібності. У 

результаті виникає смислова індукція теми непереборної одинокості людини в 

дегуманізованому суспільстві. Єднання з комплементарною парадигмою роману 

виявляється компенсаторним для оприявлення образних інстанцій, співмірних знаковій 

мізансцені, показовій для позначення загальної правди поведінки персонажа, визнаної 

одним із найпереконливіших організаційних проявів сценографії. 

Підпункт 6.2.2.10. «Особливості ‘місць доданків’ у константі комплементарної ‘суми’ 

‘Еліші…’» спрямовується на синтез деталей конфігурації немоноформної інтермедійно-

міжтекстової образної системи. Модель її валентності охоплює асортимент комбінаторики, 

укладений на рівні підзаголовка – єднанням виражальності паратекстуальності та маркера 

інтермедіальності, а на рівні тексту – сполученням образних втілень інтертекстуальності, 

автоінтертекстуальності, інтермедіальності, екфразису та гіпотипозису, і кожним виконуються 

окремі формосмислові «партії» роману-метаоперети. Ними актуалізується співприсутність у 

творі кількох дискурсів – літератури, живопису, архітектури, скульптури, кінематографа, 

урбаністики, релігії. Акцентами сукупної семантики наголошуються різні переспіви 

лейтмотивізованого наразі неприйняття озлоблення та його інструментів – насильства та 

жорстокості. І ці семантичні акорди виявляються основою для окремої мелодії. В озвученні 

нею світу без етичних констант слід вирізнити наголос на такому його позбавленні 
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визначальних властивостей і вимірів, коли цей світ втрачає себе, прийнявши, приміром, подобу 

оперети й залишившись зручною декорацією для чужої гри, що загрожує ураженням 

ціннісно-цивілізаційної ідентичності. В оприявленні цих горизонтів і слід визнати «мета»-

роль інтермедіально зіграного мистецтва оперети в образному «житті» роману. 

Загалом же в комплементарних сполуках, помітних із перспективи єднання стратегій 

компаративістики, спостерігається здатність вияскравити художній універсум роману. У 

ньому осмислення духовності набуває ознак статусної трансформації зі смислової формули 

до семантичної матриці, здатної до вивершення в художніх світах категорій етики з 

поняттями та орієнтирами, якими оперує людина у побутово-особистісному вимірі 

екзистенції буття, вагомої для дискурсу сербського роману порубіжжя ХХ–ХХІ ст. 

У сьомому розділі «Імагологічна проекція в поетиці сербського роману нового 

міленіуму» висвітлюються промовисті формосмислові одиниці імагологічного характеру, 

притаманні сербському роману на межі ХХ–ХХІ ст., у романному досвіді М. Продановича. 

У підрозділі 7.1. «Ескіз етнообразу: поняттєві координати, класифікаційний 

аспект» виокремлюється понятійно-категоріальна парадигма літературного етнообразу. 

Фундаментальні якості імагології пов’язуються з її ключовою категорією – літературним 

образом/іміджем. Із такого погляду наукову увагу привертає образне відтворення певних 

національних реалій у дискурсі інокультурної картини світу, уґрунтоване на бінарній 

структуралізації світу на взаємопов’язані – свій та інший простір. Ідеться про літературні 

образи представників інших національностей, що створюються в певній національній чи 

регіональній свідомості й відбиваються в літературі (В. Будний, М. Ільницький). 

Термінологічний вимір наразі синонімізується в діапазоні «літературного етнообразу», або 

«літературного етноіміджу». У системі імагології вирізняється двоспрямована типологізація 

конкретизацією виокремлення гетероіміджу, або гетерообразу (образу «чужого»), та 

автоіміджу (власного образу), де помітне наголошення в понятійному виваженні критерію 

так званого «чужого», відмінного від «іншого» (Г. Сиваченко). 

Визначення іміджу в координатах етнічного чинника скеровує до окреслення його 

окремої властивості. Він виявляється специфічним етнокультурним дискурсом, що 

відзначається тривкістю й тривалістю, але не лишається незмінним, набуває додаткових 

показових рис залежно від умов контексту, репрезентативних для самого образу і 

симптоматичних для контекстуальної реальності. Вирішальним для організаційного принципу 

аспекту літературної імагології визнається етноімідж (Д. Наливайко), зосереджений на  – 

пов’язаній із його оприявленням – культурі, способі життя й духовному світі, свідомості, 

позиціонованих на рівні невіддільних компонентів такого динамічного образу, реалізованих на 

матеріалі персонажів і сюжетів у їхньому предметно-емпіричному статусі, оприявлених у 

літературному творі,  на смисловому рівні – згуртованих в ансамбль уявлень та ідей про Іншого, 

«не-свій» світ, чиїм центром є людина, що виводить її образ на перехрестя ідеологічних, 

культурологічних та інших проблем. У сутності імагологічного образу вагому роль відіграв 

момент виявлення підміни його поняття стереотипом, чий кінцевий результат створює 

спрощені й однобічні, проте стійкі уявлення одного народу про інші. Стає принциповим 

розмежування імагологічного образу етнічного Іншого від такого інонаціонального стереотипу. 
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Риси іміджу вказують на ті його властивості, якими в літературному тексті може 

реалізуватися осмислення національних якостей за певними критеріями залежно від 

динаміки локальної дійсності. Таким визначенням актуалізується та організується 

ідентифікація імагологічного образу (що визначається у співвідношенні цих ознак із 

ситуативною етнокультурною реальністю). Його розуміння, розміщене у парадигмі «образ–

смисл», передбачає функціональну вагу: саме в них полягають основні компоненти 

механізму та закономірності функціонування й, зокрема, смислотворення. Ця понятійна і 

теоретико-методологічна схема є ефективною для висвітлення імагологічного дискурсу 

сербського роману на прикладі творів М. Продановича. 

Підрозділ 7.2. «Галерея етноіміджів у ʽвеликій’ прозі М. Продановича» 

присвячено увиразненню репрезентативних імагологічних включень. У парадигмі іміджів, 

оприявлених романами «Сад у Венеції», «Еліша в країні Святих коропів», «Аркадія», 

вирізняється художнє наснаження двох окремих груп. Одна з них – класична, якої стосуються 

персонажі, позначені акцентуванням їхньої етнічної приналежності. У сербському романі 

оприявнюється навіяний традиційними та новітніми українськими реаліями образний 

матеріал іміджу українця. Його контекстом у художню субстанцію привносяться національно 

забарвлені прояви світогляду. Вони тяжіють до остаточного осмислення не з погляду етнічної 

своєрідності, а в координатах категорій етики, де етнообраз виявляється нейтральним і в 

цьому цілком природним та життєвим, зі смисловим вивершенням у ньому відчуття 

національної пам’яті, прагнення зробити оптимістичнішим власний буттєвий простір, 

поціновування творчості, готовності до пошуку оптимального рішення в будь-яких 

обставинах, рівнозначного окремій етичній урівноваженості у прагненні буттєвих істин. 

Художня значущість етноіміджів спостерігається й у персонажах іншої етнічної 

приналежності. Одним із істотних прецедентів стають інші іміджі, упізнавані з-поміж 

епізодичних персонажів роману «Сад у Венеції». У творі міститься локальний 

формосмисловий план із вираженою оцінною конкретизацією в оприсутненні англійців. В 

образній парадигмі пошуку нових творчих рішень у мистецтві вони проголошуються 

ексцентричними. Смислове домінування за критерієм світобачення етнічного представника 

проявляється в поведінковій схемі – розкутості в самовираженні, де передбачається відчуття 

власної внутрішньої свободи. У романі «Еліша в країні Святих коропів» образ англійця 

набуває й іншого безпосереднього зображення. У його світоглядному поруху стають 

контрастними ознаки розвитку усвідомлення осяжності власних прав у річищі переконаного 

беззастережного поціновування окремого людського життя. 

Виявляються помітними й типологічні обриси групи збірного гротескного іміджетворення, 

яка оприявнюється прецедентами своєрідної розбудови винятково на інонаціональному 

орієнтуванні. Їхній зміст насичується художнім відображенням не остаточної інтелектуально-

ментальної, світоглядної та за її підтримки – морально-етичної складової; у них формується 

окреме прочитання імагологічних можливостей дистанціювання від класичної організації 

стереотипів і почасти етноіміджів та гетерообразів оригінальним розширенням їхніх 

можливостей у сфері конструювання цих образів показовими ситуативними поглядами та 

реакціями, що зумовлюються й визначаються прецедентними «запропонованими» 
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обставинами. В організаційний план цих образів уводиться пародія та іронія, привілейовані для 

постмодерністської концепції. Зіставленням виокремлених етноіміджів вимірюється етична 

антитеза, чиї полюси збігаються з проявами опорних категорій етики – бездуховності та 

людяності. У такому поетикальному форматі в імагологічній парадигмі промальовуються 

зображення росіян, непоодинокі в романах М. Продановича, урізноманітнені різноаспектним 

унаочненням. Своєрідність полягає у збірному принципі розбудови, реалізованої 

формосмислами низки суб’єктів дії. Художній ескіз, накреслений в «Еліші…» 

трансформується в масштабне портретне зображення, консолідоване суміщенням кількох 

втілень національного представника різними персонажами, чиї значеннєві виміри у творах 

оздоблені посутніми відмінностями. У цих розбіжностях смислового звучання відбувається 

метаморфоза етноіміджу, визначальна для його динамічності. За формальною дифузністю та 

смисловою вагою, генерованою в комплексному навантаженні втілень етнообразу росіянина, 

деформується, стає контраверсійним його навколишній світ. 

Таким чином, у галереї етноіміджів створюється амбівалентне смислове забарвлення, 

культивуються опорні плани дихотомії «етноімідж – гетерообраз», які відіграють роль у 

смислотворенні, оскільки утворюють контрастивний зріз, показовий для чіткості 

філософського спектра, насамперед його етичного виміру. 

У відповідності імагологічній стратегії, в романах вирізняється імпровізування в 

берегах гетероіміджу з його віддаленням від стереотипізації шляхом оригінальної 

трансформації усталеного підходу до етнічного стереотипу, ґрунтованого на висвітленні 

культури чужого народу крізь призму власних пріоритетів, де питомі для імагології риси, 

типові для кругозору національного представника, стають неостаточними. Художній 

здобуток сербського митця на рівні суб’єктивності в іміджі відрізняється зосередженням, на 

відміну від власної національної аксіологічної традиції, натомість на критерії вічних 

цінностей людства. Таким чином, видаються очевидними наміри автора сягнути поза 

кордони національної ідентичності, вивищити осмислення явлених ним світів до сфери, 

керованої засадами людяності.  

Із цієї перспективи смислорух Продановичевих етнообразів виявляється спрямованим 

до увиразнення в кожному своєрідного та спільного для всіх оприявлених національних 

іміджів – це дедалі нагальніше прагнення гуманності незалежно від національної 

приналежності людини та обставин, за яких ця приналежність оприявнюється, а також – 

незалежна від етичної поляризації образів орієнтація на універсальні філософські 

постулати, що відповідає окремому досвіду імагології в інтердискурсивній системі 

стратегій компаративістики в сербському романі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження. Сербським романом ХХ – 

початку ХХІ ст., де виокремлюються образні рішення, співвідносні зі стратегіями 

компаративістики, мотивується актуальність і дедалі осяжніша внутрішня ієрархія таких 

стратегій. Їхні константи і варіанти виструнчуються у вирізненні в міжтекстових зв’язках – 

типів інтертекстуальності, автоінтертекстуальності, паратекстуальності, метатекстуальності, 
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гіпертекстуальності, архітекстуальності, у передбаченні в інтермедійності – екфразису, 

інтермедіальності, синестезії, й у виокремленні імагології, зосередженої на етнообразах. На 

теоретико-дефінітивних теренах такого ареалу ствердилася перспектива панорамного 

оприявлення образних відповідностей типам стратегій у художніх субстанціях «великої» 

прози, що виявляється правомірним для системного комплексного висвітлення сербського 

роману на межі тисячоліть. 

Із цього погляду у творчих здобутках представників сербського красного письменства, 

які передують зламу тисячоліть, помітна схильність образних співмірностей стратегіям 

компаративістики до уникнення фрагментарності або схематичності нарощенням 

повноформатності й корелюванням із містким комплексом таких стратегій. Образна матерія 

епіки вияскравлюється в аспекті інтертекстуальності (у творах Б. Пекича, М. Павича, 

Г. Петровича), екфразису, гіпотипозису та інтермедіальності (у романах І. Андрича, 

Б. Чосича, Д. Кіша, М. Павича, Г. Чир’янич, Г. Петровича, С. Срдича, М. Шелича), 

синестезії (її ескізи помітні у Д. Кіша, М. Павича, Г. Петровича, А. Гаталиці, В. Баяца й 

обриси – у В. Тасича, Л. Арсич). У романах Б. Станковича, М. Црнянського, М. Олячі, 

М. Селімовича, вагомих із погляду імагології, актуалізуються дихотомічні образи «Свого» 

та «Свого-як-Чужого», чиї контекстуальні плани містять системні згадки в позитивних 

конотаціях Києва або України. Ансамблем цих рішень долається спорадичність і 

посилюється системність образного досвіду, відповідного стратегічним напрямам 

компаративістики, акумулюється підґрунтя для наснаження в національному літературному 

процесі кінця ХХ – початку ХХІ ст. емпірики зображально-виражальних форм 

структурування дійсності, створених за принципами, суголосними цим стратегіям. У цьому 

матеріалі вияскравлюються й романи сучасного письменника М. Продановича, чиє 

осмислення потребує окремої, почасти своєрідної актуалізації компаративістичних методик. 

У формальних рисах образного матеріалу творів М. Продановича на рівні елементів 

внутрішньої форми (сюжету, образів, персонажів) підтверджується принципова 

результативність стратегій компаративістики у виявленні смислотворення. 

У фокусі міжтекстових зв’язків творчі рішення М. Продановича безпосередньо 

корелюють із усталеними типами та формами міжтекстовості. Виявляються масштабними 

інтертекстуальність, гіпертекстуальність, почасти урізноманітнена послідовним, 

черговим моделюванням із різноспрямованістю інтерпретанти, та паратекстуальність, 

оформлена поетапністю реалізації епіграфа. На ґрунті цього досвіду для 

інтертекстуальних контактів у сербському романі варіюється «жанровий» діапазон 

корелятів. Відповідно, вирізняється інтертекстуальність: культурологічна, міфологічна 

(звернення до загальнолюдських і до суспільних міфів), теологічна, історична, суспільно-

політична, філософська, фольклорна, архетипна (апелювання до ідеологічних міфологем 

масової свідомості – так званої нової міфоконцепції) і літературна. 

У сербському романі межі тисячоліть виявляються актуальними описи різноманітних 

творів. Зокрема в романах М. Продановича набувають ваги співмірні екфразису апелювання 

до мистецтв із несинтетичною та синтетичною природою. За критерієм обраного прототипу 

або аналога превалює образний стрій, розбудований видами зображального мистецтва 
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(репрезентованими описом художньої фотографії та скульптури), наявна особлива 

зображальна група пластичних видів мистецтв (представлена фотоілюстрацією: 

фоторепродукцією, художньою фотографією та окремим видом – мініатюрою), прикладного (в 

описі енкаустики) та видовищного мистецтва (у змалюванні балагана). Види просторово-

часового напряму представлені творами кіномистецтва, музики з перевагою її рок-напряму. 

Виразна варіативність створюється актуалізацією жанрів групи синтетичних мистецтв, де за 

прототипом або відповідником домінують і приклади локального та крупномасштабного 

змалювання арт-перформансу, концерту (вокальної виконавської діяльності). Досвідом 

письменника в дискурсі сербської романістики засвідчуються прецеденти образної 

співмірності з екфрастичним форматом багаточленної різносполучуваної ускладненої 

комбінаторики, умовної атрибутованості (арт-перформанс, твори фото-, сценічно-

концертного синтетичного видовищного мистецтва), а також умовної міметичності та 

неміметичності, коли денотат активується замість референта і перебирає на себе його 

функцію з подальшим принциповим розширенням змістового поля й увиразненням 

семантичної поліфонії (змалювання фоторепродукції і фотоавтопортретів, видовищних 

мистецтв). У романі «Сад у Венеції» вирізняються своєрідністю ускладнені різнокомпонентні 

комбінації з показовим моделюванням єднання – за принципами колажу (бієнале, арт-

перформанс, балаган, скульптура, художні фотографія та мініатюра), мозаїки (блок образів 

фоторепродукцій, фотоавтопортрета, художньої фотографії та енкаустики), фрески (біномна 

конфігурація екфраз-перформансів колажного комплексу арт-екфразису), класичного 

зіставлення (триєдиний комплекс концертного і вокально-виконавського мистецтва). 

Із погляду інтермедіальності визначальним є жанровий критерій. За ним у сербському 

романі увиразнюється виражальність знакових систем видів мистецтв із несинтетичною та 

синтетичною природою, зокрема літератури та синтезу мистецтв, де серед жанрів 

виокремлюються архітектурний пейзаж-ведута й оперета. У варіюванні сукупності 

формальних особливостей оприявлення образного світу, відповідного інтермедіальності 

(«Вечеря у Святої Аполлонії»), відбувається збіг системності, осяжності та поширеності, які в 

аспекті стратегій компаративістики стають прикметами диференціювання інтермедіального 

роману-метафрески. Дане ідентифікування не спричиняє змін у жанровій типології, але 

деталізує фактичне підґрунтя художнього еволюціонування сербської «великої» прози. 

Із появою «Ультрамарину» в сербському романі помежів’я ХХ–ХХІ ст. зміцнився 

досвід синестезії оприявленням у ньому створеного М. Продановичем комбінаторного 

плану: подвійного – однорідного та контрастного – і полікомпонентного сполучення 

кольорів. Відповідність синестезії, заснована на потенціалі асоціативності, у цьому 

творчому експромті й сама виступає еквівалентним мірилом в образному матеріалі, 

співмірному дефінітивній суті іншої стратегії компаративістики – екфразису й 

синестетичний образний матеріал включається в подвійне кодування формосмислу. 

Із перспективи окремих поєднань стратегій компаративістики, мотивованих імпровізаціями 

М. Продановича, для сербського роману виявилися прикметними образні транспозиції дискурсів, 

культивовані сполученням двох варіантів структурно й семантично складних комбінацій. Для 

них запропоноване введення додаткових ідентифікаційних категорій в усталених 
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класифікаційних кордонах. Рішення, за формальним принципом співмірні комплексу 

міжтекстовості, вписуються у понятійно-категоріальні габарити симбіотичних систем 

(лінійного та нелінійного типу). У їхній ситуативній типології вирізнені дворівневі 

модифікації симбіотичних конструкцій із багатократним членуванням, визначені за 

інтертекстуальним і гіпертекстуальним типами міжтекстових зв’язків, трирівневі конфігурації 

подвоєння інтертекстуальності та її поєднання з метатекстуальним типом міжтекстовості. 

Інший прояв взаємного інтегрування образного матеріалу, контрастний із позиції 

інтердискурсивних практик, ототожнюється з комплементарними сполуками, з окремим 

внутрішнім диференціюванням за критерієм механізму і компонентності формальної реалізації. 

Комплементарність, за стратегіями компаративістики, набуває переконливості у форматі 

рамкового компонента твору – в матеріалі образного комплексу обкладинки та ілюстрацій. Із 

реалізацією комплементарних сполук стає рельєфним і варіювання парцеляції, типової для 

post-постмодерністської образної «мови»: актуальна для творчого методу Продановича-

художника категорія мозаїки виявляється значущою не лише у функції матричної моделі 

романів, а й у статусі системного конструктивного організаційного формосмислового первня 

розбудови образного змісту. Із перспективи взаємодії стратегій компаративістики в дискурсі 

сербського роману вирізняється й така комплементарна багатовимірність твору, коли роман із 

інтермедіально означеною взаємною координацією та субординацією образної матерії 

виявляється «метаоперетою» за критерієм ідейного наповнення і «мозаїкою» – за 

архітектонікою художньої субстанції («Еліша в країні Святих коропів»).  

Увиразнюються й прояви трансмедіальності, реалізовані оприявленням у романах 

творів кількох видів мистецтв зі спільними образами, темами, мотивами. Ідеться про 

мотив жорстокості в арт-екфразисі «Саду у Венеції» і в комплементарності з «Еліші…», 

про відтворення лабіринту в гіпертекстуальності та інтермедіальності роману «Сад у 

Венеції», про наскрізне оприявлення феномена мистецтва і митця в ролі його реципієнта 

(поетикою, розбудованою з відображенням художньої діяльності). У підсумку втіленням 

виражальних засобів мистецтва створюється його рафінований образ, рівноцінний і 

об’єкту, і знаряддю пізнання. 

Образний світ романів М. Продановича, співмірний імагологічній стратегії 

компаративістики, з привілеюванням етнічного критерію осмислення іміджів, помітно 

забарвлює світ сербського роману на межі тисячоліть моноплановим різноаспектним 

образним втіленням представників різних етнічних спільнот – української, британської, 

російської. Ними засвідчується прецедент своєрідного моделювання з відходом від окремого 

аспекту традиції прочитання «іміджу» тяжінням до уникнення в ньому стійкості уявлення із 

залученням, натомість, логіки його ситуативного розуміння. 

Романний доробок М. Продановича суттєво урізноманітнює образний дискурс 

багатократним кодуванням виражальності окремих видів мистецтва літературними прийомами, 

рівноцінними компаративістичним стратегіям. Живопис зустрічається у форматах екфразису, 

інтермедіальності, синестезії в паратекстуальній інтермедіальності. Синтетичні видовищні 

мистецтва репрезентовані концертом в екфразисі «Саду у Венеції» та оперетою в інтермедіальних 

вимірах «Еліші…». Двічі виявляється знаковим пейзаж міста – з інтермедіальної перспективи та з 
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екфрастичної. Неодноразове й виваження колористичного та нумерологічного образного 

матеріалу: червоного кольору (екфразис «Саду у Венеції» та синестезія «Ультрамарину»), 

числа два (інтертекстуальність «Саду у Венеції» і комплементарна система «Еліші…»). 

За критерієм моделей формування смислу в сербському романі помежів’я ХХ–ХХІ ст. 

творами М. Продановича із суто інтердискурсивних позицій засвідчується значеннєва 

потужність образних втілень (привілейованих для поетики постмодернізму) аплікування, 

ризом, лейтмотивізації у розширеному функціональному діапазоні – не лише локальної 

актуальності, а й конструктивних матричних напрямів смислотворення. Залучається прийом 

редуплікації образів та мотивів (насамперед неприйняття жорстокості в долі митця й 

ствердження невідворотної розплати за втрату людяності, деструктивності почуття страху). Із 

погляду моделювання іманентної організації превалюють складні трансформації смислового 

простору: суміщення («Вечеря у Святої Аполлонії»), трансгресія («Ультрамарин»), 

стратифікація («Сад у Венеції»), смислова конвергенція («Еліша в країні Святих коропів»). 

З огляду на смислове наповнення в художній субстанції стратегіями компаративістики 

увиразнюється смислова багатоплановість, у якій домінує і гносеологічне, і метафізичне та 

діалектичне висвітлення кризи духовності, осмисленої в діапазоні полярності прагнення 

відновити систему аксіологічних орієнтирів і байдужої згоди на її нівелювання. Твори 

демонструють програмний ізоморфізм стосовно сприйняття ситуацій життя як моментів 

істини для гуманістичного синтезу людяності й добра у статусі етнокультурних універсалій, 

незмінних атрибутів пізнаного світу й константних орієнтирів у його постійному пізнанні.  

Із погляду стратегій компаративістики акумульований звершеннями знакових 

представників сербської прози ХХ ст. і притаманний творчим здобуткам М. Продановича 

інструментарій літературної поетики засвідчив очевидне підпорядкування втіленню в 

історико-літературному дискурсі тріади постмодерністської, post-постмодерністської та 

постгуманістичної ідеології. І в її форматі в усіх притаманних романам полісемантичних 

конструкціях спостерігається накреслення проблеми втрачених цінностей буття й 

інтелектуального шляху її подолання як універсальний код розкриття сенсу в ситуативно-

індивідуальному та глобальному, метафізичному розумінні. У комплексі прагнення 

глобалізаційної осяжності й повернення до традиційних цінностей, вивершені у творах 

М. Продановича дієвістю репертуару стратегій компаративістики, засвідчують 

співмірність із концепцією метамодернізму, перспективною для чіткішого та глибшого 

контекстуального осмислення літератури ХХІ ст., і далекосяжні орієнтири привносяться 

таким чином до сербського літературного дискурсу нового міленіуму. 
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АНОТАЦІЯ 

Білик Н. Л. Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–

ХХІ сторіч. – Монографія. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена виокремленню в сербському романі ХХ – 

початку ХХІ сторіччя образних рішень, співмірних стратегіям компаративістики, та 

їхньому висвітленню з перспективи формальної продуктивності та смислової плідності, 

зокрема в романній творчості М. Продановича, в контексті знакових здобутків даної 

творчої сфери, досягнутих митцевими попередниками та сучасниками. 

У праці вперше здійснюється комплексне різноспрямоване аналітичне висвітлення 

проекції стратегій компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ–ХХІ ст. 

Авторка пропонує виваження категорій образні симбіотичні системи та комплементарні 

сполуки, а також доповнює досвід осмислення дефінітивної «мета-» кореляції структури 

роману застосуванням для образної матерії творів М. Продановича узагальнень «роман-

метаоперета» і «роман-метафреска». 

Ключові слова: компаративістика, міжтекстовість, інтермедійність, інтермедіальність, 

екфразис, синестезія, гіпотипозис, імагологія, образ, значення, смисл, сербський роман. 

 

АННОТАЦИЯ 

Билык Н. Л. Стратегии компаративистики в сербском романе рубежа ХХ–

ХХІ веков. – Монография. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена вычленению в сербском романе ХХ – начала 

ХХІ века образных решений, соизмеримых со стратегиями компаративистики, и их 

освещению с перспективы формальной продуктивности и смысловой плодотворности, 

в частности в романном творчестве М. Продановича, в контексте знаковых достижений 

в данной сфере творчества, принадлежащих его предшественникам и современникам. 

В работе впервые предпринято комплексное разнонаправленное аналитическое 

освещение проекции стратегий компаративистики в сербском романе рубежа ХХ–ХХІ веков. 

Автор предлагает размеренное соотношение категорий образные симбиотические системы и 

комплементарные соединения, а также дополняет опыт осмысления «мета-» корреляции 

структуры романа благодаря применению к образной материи произведений 

М. Продановича обобщений «роман-метаоперетта» и «роман-метафреска». 

Ключевые слова: компаративистика, межтекстуальность, интермедийность, 

интермедиальность, экфрасис, синестезия, гипотипосис, имагология, образ, значение, 

смысл, сербский роман. 
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SUMMARY 

Bilyk N. L. Comparativistics Strategies in Serbian Novel on the Boundary of the 

ХХ–ХХІ Centuries. – Monograph. 

Thesis for a Doctoral Degree in Philology. Speciality: 10.01.05 – Comparativistics. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis is dedicated to extraction in Serbian novel of the ХХ – beginning of the ХХІ 

centuries figurative solutions adequate to comparativistics strategies and their illumination from the 

perspective view of formal productivity and notional efficiency, particularly in the novels by 

M. Prodanović in the context of important achievements in this creative sphere made by 

Prodanović’s precursors and contemporaries. In the work for the first time a complex 

multidirectional analytical illumination of comparativistics strategies projection in Serbian novel on 

the boundary of the XX–XXI centuries is undertaken. Legitimate and efficient for a combined 

illumination of Serbian novel definitive-theoretical borders and internal hierarchy of comparativistics 

strategies – intertextual connections, intermediality and imagology – find their integral outline. 

In representative and outstanding novels created by a pleiad of acknowledged Serbian 

writers in the ХХ–ХХІ centuries, particularly I. Andrić, M. Selimović, M. Pavić, G. Petrović 

etc., the figurative correlates of comparativistics strategies – intertextuality, ekphrasis, 

hypotyposis, intermediality, synesthesia, imagology with their direction into the pass of tradition 

– are systematically dustinguished. The comprehensive comparatively correlated experience of 

Serbian novel is regarded as a context for a more detailed study of original specific of figurative 

matter of the works by the contemporary Serbian artist M. Prodanović.  

The experience of variation of the main strategies and tactics of comparativistics discourse is 

considered by the example of interaction of figurative matter in the Prodanović’s work. Extraction 

and identity outline of figurative correspondences to untraditional combinations of the sorts of 

comparativistics strategies, particularly forms of intertextual connections, are proposed. Categorial 

range expands because of introduction to the analytical circulation adequate to comparativistics 

strategies figurative matter of the conceptual units “symbiotic systems” and “complimentary 

compounds”. An attempt of implementation the detached delineation of algorithms for figurative 

realization of untypical modifications of compounds of figurative correlates of comparativistics 

strategies to study of literature discourse is realized. As a result of the study, the order of application 

of the theoretical principles of comparativistics strategies, the process of study of art syncretism in 

literature, the analytical principle of unmimetic, unattributed ekphrasis, the scientific illumination of 

color synesthesia are developed. The experience of understanding of definitive “meta-” correlation 

in novel’s structure is varied through adjusting and application for figurative matter of the 

Prodanović’s work general conclusions such as “novel-metaoperetta” and “novel-metafresco”.  

Spectrum of the sense-generating results of figurative matter adequate to imagology, 

intermediality, intertextual connections as well as their reciprocal combinations is estimated in 

correlation with categories metamodernism and posthumanism. 

Key words: comparativistics, intertextuality, intermedia, intermediality, ekphrasis, 

synesthesia, hypotyposis, imagology, image, meaning, sense, Serbian novel. 


