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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Художня рефлексія Балканської кризи 90-х рр. складалась у сербському 

літературному процесі та культурно-історичному контексті у лаштунках ще свіжих 

подій, але для об'єктивності необхідна була історична дистанція. Уже на початку 90-

х рр. з'являються перші твори, темою яких стали громадянські війни у Хорватії та 

Боснії (роман В. Арсенієвича «У трюмі» (1994). Загалом тема новітніх воєн та 

конфліктів на Балканах стала об'єднавчою для цілої когорти сербських (В. Журич, 

В. Кецманович та ін.), хорватських (М. Єргович, Р. Ярек та ін.)та боснійських 

(Н. Велічкович, Г. Самарджич та ін.) письменників, які взялися писати про феномен 

нової кризи,її причини та наслідки. Значна кількість знакових творів, які 

переосмислюють історичні події в Сербії, були написані саме після 2000 р. (падіння 

режиму С. Мілошевича). Відтак цей рік, як переламний, і визначено рубежем для 

вибірки аналізованих текстів.  

Література, яка почала з'являтися від кінця ХХ ст., покликана відображати дух 

часу, традиції та ідеї, що характеризують мислення кінця епохи Югославії. 

Простежуються нові шляхи літературного розвитку – урбаністична міфологія, 

інфільтрація поп-культури та інакше ставлення до сербської історії, а також до її 

численних міфів – вони позбавлені соціалістичної та націоналістичної ідеології.  

Новітня сербська література та культура, зокрема в аспекті осмислення воєн 

Балканської кризи, що супроводжувала розпад Югославії, неодноразово ставала 

об'єктом наукових досліджень. Так світова славістика порубіжжя ХХ–ХХІ ст. 

доповнилася ґрунтовними літературознавчими розвідкамиБ. Булатовича, Т. 

Векич,Н. Джоковича, З. Міладиновича, С. Т. Рукі-Чанга, А. Татаренко та ін. 

Вибір теми й актуальність дослідження зумовлені, з одного боку, 

відсутністю комплексних досліджень і недостатнім вивченням як у сербському, так 

й у вітчизняному літературознавстві питань,  пов'язаних із літературною рефлексією 

подій кінця ХХ ст. на теренах колишньої Югославії, їхнім переосмисленням під 

кутом зору історичної дистанції; необхідністю дослідити художню новизну текстів, 

які мистецьки рефлексують глобальні соціальні та політичні потрясіння, зміну 

ідеологічних і світоглядних орієнтирів, що спіткали сербський народ, а також 

пошуки виходу із культурної кризи сербського суспільства на початку ХХІ ст. 

Зосередженість саме на жанрі роману пояснюється, передусім, романоцентричністю 

сербської літератури на її новітньому етапі розвитку, а також тим, що цей жанр 

надає необхідний простір для авторської нарації, не обмежуючи її рамками 

еліптичності драми та квінтесенції смислів поезії. 

Вивчення літературного процесу Сербії після 2000 р. дозволить доповнити 

теорії та гіпотези щодо напрямів розвитку сербської літератури цього періоду, 

визначити особливості вибудовування новітньої сербської ідентичності в умовах 

пост'югославської епохи. Своєчасність цієї праці підсилюється також тим, що 

процеси, які відбувалися на Балканах наприкінці ХХ ст., співзвучні ситуації, в якій 

опинилась Україна внаслідок військової агресії Росії на Донбасі й окупації Криму.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження пов'язана із плановою науковою темою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 
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світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний № 11БФ044-01; 

науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Григорій Семенюк), зокрема підтемою 

«Актуальні проблеми слов'янського літературознавства», над виконанням якої 

працює кафедра слов'янської філології.  

Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 4 від 19.11.2007 р., 

уточнена тема дисертації затверджена протоколом Вченої ради № 7 від 27.03.2018 р.  

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей індивідуального 

осмислення кризи, втіленого в літературних формах, аналізі романів 

репрезентативних сербських письменників у контексті історії новітньої сербської 

прози, яка звертається до теми 90-х рр. ХХ ст. 

Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язати такі завдання:  

- окреслити роль і наслідки Балканської кризи 90-х рр. для сербського 

суспільства початку ХХІ ст. та проаналізувати історичний і культурологічний 

контексти розвитку сербської літератури цього часу; 

- розглянути найхарактерніші тексти сербської літератури з тематикою, 

пов'язаною із 90-ми рр. ХХ ст. в історії Сербії; 

- уточнити зміст та обсяг категорій «літературна рефлексія», «історична 

пам'ять», «історична дистанція» в сучасному літературознавстві; 

- простежити і конкретизувати їх втілення в обраних літературних творах 

таких сербських письменників, як З. Каранович, С. Валяревич, У. Шайтінац та 

М. Бобич-Мойсілович; 

- зіставити особливості художньої рефлексії, переосмислення історичних 

подій та їхній вплив на сербське суспільство і культуру окресленого періоду в 

репрезентативних романах сучасної сербської літератури; 

- дослідитита зіставитихудожні особливості авторської рефлексії Балканської 

кризи 90-х рр. у зазначених творах;  

- простежити роль, яку відігравав у творчості згаданих письменників такий 

дискурс як «балканізм» та сучасний соціокультурний контекст Сербії. 

Об'єктом дослідження стали прозові літературні твори новітньої сербської 

літератури, які рефлексують тему Балканської кризи 90-х рр. ХХ ст., подаючи візію 

подій із різних кутів зору. Для деталізованого аналізу обрано твори, які було 

написано після 2000 р.: трилогія З. Карановича «Щоденник дезертира» («Dnevnik 

dezertera»), а саме романи «Більше, ніж нуль» («Više od nule», 2004), «Чотири стіни 

та місто» («Četiri zida i grad», 2006), «Три картини перемоги» («Tri slike pobede», 

2009); роман С. Валяревича «Комо» («Komo», 2006); роман У. Шайтінца «Дуже 

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

«Щоденник сербської домогосподарки» («Dnevnik srpske domaćice», 2000). Ці 

романи об'єднує певний посттравматичний та поствоєнний синдром, який 

артикулюється письменниками відповідно до історичного моменту та ілюструє 

окремі етапи психологічного стану протагоністів.В дослідженні зроблено 

оглядтворів інших авторів, написаних на порубіжжі ХХ–ХХІ ст., які апелюють до 

досліджуваної нами теми. Йдеться про таких письменників, як В. Арсенієвич, 

М. Відойкович, В. Журич, В. Кецманович, І. Мароєвич та ін.  
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Предметом дослідження є літературна рефлексія Балканської кризи 90-х рр. 

ХХ ст. у сучасній сербській прозі після 2000 р., естетична різноманітність її 

художнього осмислення. 

Теоретико-методологічною базою дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних учених із теорії діалогічності та рецептивної естетики (М. Бахтіна, 

Г. Вервеса, П. Рікера), порівняльного літературознавства (В. Будного, Д. Дюришина, 

Д. Наливайка, П. Шародо), структурно-семіотичної естетики (Ю. Лотмана), теорії 

нового історизму (С. Ґрінблата, А. Еткінда). Використано дослідження філософів 

(У. Влаїсавлевича, Г. Гегеля, Р. Декарта, І. Канта, М. Фуко); істориків 

(А. Богатурова, Є. Гуськової, Б. Єлачич, Х. Зундхаусена, М. Тодорової, В. Ярового); 

психологів (К. Г. Юнґа); культурологів та журналістів (Р. Каплана); теоретиків 

національних студій (Б. Андерсона,МКангри, Е. Сміта); політологів 

(М. Каменецького, Н. Коваль, О. Надтоки, Л. Нагорної). Важливим теоретичним 

підґрунтям стали також наукові розвідки з постколоніалізму, зокрема праці Г. 

Бгабги та Е. Саїда; дискурсу «балканізму» М. Бакич-Гайден, В. Голсуорсі, 

В. Михайлович, Д. Норіса, М. Тодорової; студії травми (К. Карут). Ураховано 

результати праць українських і зарубіжних дослідників у галузі теорії та історії 

слов'янських літератур та розвитку «воєнної» теми (З. Джерича, П. Джаджича, 

О. Дзюби-Погребняк, Й. Деретича, А. Єркова, І. Захарчук, М. Йоковича, 

З. Константиновича, М. Корніс-Поупа, Д. Літричин-Дунич, М. Машович-Ніколич, 

М. Наєнка, М. Пантича, П. Палавестри, Т. Росич,П. Рудякова,Г. Сиваченко, 

А. Татаренко, Б. Чулафич та ін.). Серед праць загальнометодологічного характеру, 

що становлять теоретичну основу дисертації, – наукові розробки Ю. Коваліва, 

С. Павличко, Д. Чижевського та ін. 

Методологічна основа. У дисертації поєднано літературознавчі та 

загальнонаукові підходи, зокрема описовий, порівняльний (при зіставленні 

літературної рефлексії романів обраних авторів); прийоми контекстуального, 

інтертекстуального й інтермедіального аналізу (пошук ремінісценцій та алюзій на 

літературні тексти чи явища культури (музики), згадки про які містяться у прозових 

творах сербських письменників); дескриптивний (опис літературних явищ); 

філологічний (аналіз жанрової та образної специфіки прозових творів); історико-

біографічний (висвітлення зв'язку життєвих подій із творчістю письменників); 

психоаналітичний (драматичні зв'язки об'єктивної і суб'єктивної реальності); 

психологічний (відображення внутрішнього світу персонажів); культурно-

історичний (виявлення детермінованості прози конкретно-історичною дійсністю).  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному літературознавстві, а саме в українській сербістиці, до наукового обігу 

вводяться художні тексти (У. Шайтінац, М. Бобич-Мойсілович, С. Валяревич, 

З. Каранович та ін), які раніше не були об'єктом фахового дослідження. Важливим 

елементом новизни слід уважати систематизацію, класифікацію, узагальнення 

нового для українського літературознавства інонаціонального літературного 

матеріалу, запропоновано комплексну концепцію рефлексії Балканської кризи 90-х 

рр. ХХ ст. в сучасній сербській прозі.  

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що її матеріали, 

результати та висновкові положення є вартим уваги внеском у вивчення історії 
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сербської літератури ХХІ ст. До наукового обігу вводяться твори, які досі не були у 

фокусі уваги вітчизняних фахівців.  

Практична цінність дослідження зумовлена тим, що матеріали дисертації 

можуть бути використані при розробці нормативних і спеціальних курсів з історії 

сербської літератури, історії сербської культури, історії Балкан, країнознавчих 

дисциплін, філософії, компаративістики для філологічних, історичних, 

соціологічних, культурологічних факультетів вищих навчальних закладів. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійним дослідженням. 

Отримані результати, теоретичні положення та висновки сформульовані 

безпосередньо автором. Цитати з оригінальних сербських художніх творів, що 

ілюструють основні теоретичні положення праці, досі не перекладених українською 

мовою, подано у власному перекладі дисертантки. Наукові статті за темою 

дисертації написано без співавторства.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри слов'янської філології 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

а також на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях: Всеукраїнські 

наукові читання за участю молодих учених «Мова і література в глобальному і 

локальному медіапросторі» (5–6 квітня 2016); XVI Міжнародні славістичні читання 

пам'яті академіка Леоніда Булаховського (22 квітня 2016); XXIV Міжнародний 

славістичний колоквіум (26–27 травня 2016); Міжнародна наукова конференція 

«Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних студій» (25–26 жовтня 

2017); XVIІІ міжнародні славістичні читання пам'яті академіка Леоніда 

Булаховського (20 квітня 2018); ІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих 

учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та сучасність» (24–25 квітня 

2018); Наукова та професійна конференція  гуманітарних та соціальних наук в еру 

глобалізації (Будапешт, 27 травня 2018).  

Публікації. Результати дослідження викладено у 5 одноосібних публікаціях, 

зокрема у 4 статтях, надрукованих у наукових фахових виданнях України та 1 статті 

у міжнародному виданні. Серед них 2 статті, опубліковані у виданнях, включених до 

міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus» та 3 додаткових публікаціях у 

вітчизняних фахових виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, що містять підрозділи, загальних висновків та списку 

використаної літератури (268). Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, з 

яких основного тексту – 194 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 

дослідження, сформульовано основні його принципи; окреслено символічне 

значення Балканської кризи 90-х років у сербській літературній традиції; з’ясовано 

ступінь опрацювання проблеми у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. 

Визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дисертаційної праці, її теоретичне 

значення, можливі варіанти практичного застосування отриманих результатів. 
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У першому розділі«Балканська криза 90-х років ХХ століття у 

літературному та історико-культурологічному висвітлені»проаналізовано 

феномен Балканської кризи 90-х років та її вплив на сербський літературний 

контекст порубіжжя ХХ-ХХІ ст., окрему увагу приділено дискурсу «балканізму» (за 

М. Тодоровою) в культурі та літературі.  

У підрозділі 1.1 «Сербський літературний процес початку ХХІ століття: 

національна специфіка та європейські тенденції» присвячено огляду сербської 

літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Каталізатором нових літературних напрямів та переосмислення класичних 

зазвичай стають певні історичні, суспільно-політичні злами. На думку А. Татаренко, 

період 90-х рр. ХХ ст. і початок ХХІ ст. є третьою фазою постмодерністської моделі 

в сербській літературі – «post-постмодернізмом1, яка характеризується збереженням 

його поетикальних орієнтирів». Постпостмодернізм, який став реакцією на 

постмодернізм на новітньому етапі розвитку філософії, культурології, літератури та 

літературної критики, естетично повертається до віри та щирості як таких, що 

можуть подолати жорстку постмодерністську іронію. 

Нове покоління письменників поступово відходить відпанівногона той 

часканону постмодернізму, повертаючись до реалістичної манери оповіді, лінійної 

нарації, «м'яких цінностей» постпостмодернізму ХХІ ст. Можемо стверджувати, що 

на сучасній сербській літературній сцені одночасно творять письменники, що 

продовжують сербську літературну традицію попереднього періоду 

(Д. Атанацкович, С. Басара, Г. Петрович та ін.), і ті, хто пішов шляхом реалізму 

(Ф. Грбич. З. Каранович, І.Мароєвич, У. Шайтінац та ін.).  

Література самостійної Сербії у тріаді «текст – література – історія»уособлює 

дух часу, покликана шукати відповіді на актуальнідля сербського суспільства 

запитання та розбудовувати новітню сербську ідентичність.Водночаснова 

стилістика з'являється із симбіозу історичних обставин та гостроти сьогочасності, у 

яких ця література була створена. Можемо припустити, що естетика новітньої 

сербської літератури, особливо в ідейно-тематичному аспекті, була залежною від 

суспільно-політичної ситуації 90-х рр. ХХ ст. 

Жанрове питання і тематика творів також перебувають у фокусі уваги 

сербського літературознавства (З. Джерич, Г. Божович, М. Пантич та ін.). При 

дослідженні сербської літератури останніх двох десятиліть помітним єїї тяжіння до 

історичної теми та жанру роману, що повязано із загальною романоцентричністю 

сербської літератури (праці Й. Деретича, М. Йоковича, Г. Божовича та ін).  

Окрема увага приділенаспецифіці жанру історичного роману постмодерної 

доби, а саме автодокументальній прозі – щоденнику й епістолярію. З’ясовано, що 

естетичні категорії щоденника, зокрема, правдивість, щирість, простота, інтимність 

оповіді, цілком суголосні із «м'якими цінностями постпостмодернізму» ХХІ ст.І 

хоча жоден з романів не є історичним у класичному розумінні, дія кожного з них 

розгортається у площині реальної сербської історії, яка виступає одночасно місцем 

дії, атмосферою й лейтмотивом, а також причиною та наслідком появи цих творів.  

Минуле у таких романах зображене через призму оригінального міркування про 

                                                             
1Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) 

/ Алла Татаренко. – Львів: ПАІС, 2010. – С. 61-63.  
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нього.Необхідність звернення до автодокументальних жанрівзумовлена ідеєю, що 

зрештою, кожен роман – це історія. Сербський роман був традиційно 

сконцентрований на тому, що зображується, повідомляється, описується, що 

суголосне ізосновною ознакою історичного роману, а саме його обов'язковим 

історизмом. Розвиток в останні десятиліття ХХ ст. сербського роману 

ретроспективного типу дозволяє говорити про певну еволюцію цього жанру 

(А. Татаренко).  

У підрозділі 1.2 «Історія та соціокультурний контекст Балканської кризи 

90-х років ХХ століття» висвітлено основні причини, перебіг та наслідки подій, які 

увійшли у історію як Балканська криза 90-х років ХХ століття. 

З'ясовано, що поняття Балканської кризи визначається подіями 1990–2005 рр. 

на території колишньої СФРЮ, що були зумовлені причинами внутрішньо- та 

зовнішньополітичного характеру, внаслідок яких відбувся розпад СФРЮ, 

розпочалася громадянська війна у Боснії та Герцеговині, загострилося протистояння 

режиму С.Мілошевича й опозиції в Сербії, сталася криза в Косово та Метохії, 

пов'язана з падінням режиму сербського президента. Йдеться про комплекс 

конфліктів, воєн і сутичок, які охопили практично всю територію країни, у яких 

брали участь представники всіх народів колишньої Югославії. 90-ті рр. у Сербії 

були позначені суспільно-політичною кризою, гіперінфляцією та міжнародною 

ізоляцією, а у 1999 р. відбулося бомбардування країни силами НАТО.  

Існує кілька назв і часових рамок на позначення цього історичного етапу. 

П. Рудяков вважає, що криза тривала з 1991 по 2002 рр.; М. Гелетій – із 1990 по 

2005 рр.; на думку російського балканіста О. Гуськової – з 1990 по 2000 рр. Для 

подій, що відбувалися під час розпаду Югославії, використовують словосполучення 

Югославська криза (О. Гуськова, Д. Кузнєцов), Балканська криза (О. Гуськова, 

П. Рудяков, М. Каменецький, М. Гелетій, М. Мартинова, Р. Вукадинович), інколи 

вужче – Західнобалканська криза. Відтак, Балканська (Західнобалканська) криза 

1990-х рр. або криза в колишній Югославії – загальна назва для суспільно-

політичних подій останнього десятиліття ХХ ст., що супроводжувалися війнами, 

внаслідок яких колишня Соціалістична Федеративна Республіка Югославія 

розпалася на шість незалежних держав та одну частково визнану (Косово). У нашій 

роботі, було прийнятотаке нейтральне робоче визначення подій кінця ХХ ст. на 

Балканах як «Балканська криза 90-х рр.». 

Підрозділ 1.3 «Історико-літературознавчі виміри дискурсу 

«балканізму»присвячено аналізу такого дискурсу як «балканізм» (за 

М. Тодоровою), одного з ключових у формуванні сербського світогляду. 

Американська дослідниця болгарського походження М. Тодорова автор праці 

«Уявляючи Балкани» (1997) обстоює тезу про існування на Заході специфічного 

дискурсу «балканізму». На її думку, цей дискурс є стійкою формою ментальної 

мапи, в якій розміщується інформація про Балкани і вплив якого найпомітніший 

саме у журналістиці, політиці та літературних доробках. 

Балкани історично є чутливим регіоном, «пороховою бочкою Європи» (вираз, 

що приписують У. Черчиллю, англ. The Powder Keg,  серб. Bure Baruta) 

Усвоїхпрацяхісторики, культурологиталітературознавціМ. Бакич-Хайден, В. 

Голсуорсі,Р. Каплан, В. Михайлович,Д. Норіс, М. Тодоровата інші теоретизували та 
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концептуалізували феномен Балкан, досліджувалипроцес стерео типізації регіону, 

сконцентрувавшись, переважно,нанегативномубоціцьогопитання. Тема феномену 

Балкан та його впливу на історію сербської літератури цікавила й багатьох 

українських науковців. Балканам, Балканській кризі 90-х рр. та балканській 

ідентичності присвячені історичні й політологічні (М. Каменецький, Н. Коваль, 

О. Надтока, П. Рудяков), літературознавчі (П. Рудяков) розвідки останніх років. 

Дослідженню антропології, історії та темної сторони балканського 

менталітету та його впливу на мистецтвоприсвятив увагу сербський літературний 

критик П. Джаджич у праці «Homo balcanicus, homo heroicus» (1987).Згідно з 

концепцією П. Джаджича,літературні твори необхідно тлумачити в широкому 

контексті, який дає візію менталітету балканської людини через призму історії буття 

сербського етносу в його різноманітних соціально-культурологічних виявах.Простір 

колишньої Югославії дискурсивно самоконструюється комбінацією авто- і 

гетеростереотипів. Вплив цього дискурсу простежується і в літературних творах, 

автори яких тією чи іншою мірою є носіями гену «балканізму» та свідомі свого 

geniusloci.  

Окреслено питання повторюваності сербськоїісторії в контексті загальної 

теорії повторюваності історії ( за Г. Гегелем). Були концептуалізовані поняття 

незакритого історичного гештальту (за О. Шпенглером) та тяжіння до повторення 

травматичного досвіду (К. Карут), як ключові для розуміння сербської історії та 

ідентичності.  

Другий розділ «Літературна рефлексія історії: діалог мистецтва та 

реальності» присвячений дослідженню теоретичних засад питання мистецької 

рефлексії, історичної дистанції та пам’яті. Зроблена спроба подати панораму 

літературної рефлексії воєн та конфліктів у сербській літературі ХХ-ХХІ ст.  

У підрозділі 2.1 «Категорії літературної рефлексії, історичної дистанції та 

пам'яті в сучасному літературознавстві» з'ясовано, що на різних етапах розвитку 

людської думки рефлексію досліджували такі філософи як М. Бахтін, Г. Гегель, 

Р. Декарт, І. Кант, М. Фуко та ін.Під «літературною рефлексією» у роботі 

розумієтьсявідображення людського досвіду в літературних творах, емоційне 

осмислення автором своїх переживань, ситуацій, подій і відчуттів, спосіб 

формалізації.Проаналізовано, що потреба до рефлексування особливо активізується 

в періоди історичних зламів, коли автор гостро переживає розлад між зовнішнім і 

внутрішнім світом. Саме таким є період загальної дестабілізації, суспільно-

політичних криз та воєнних конфліктів.  

Мистецька літературна рефлексія дає необхідну індивідуальну позицію, 

суб’єктивне тло, яке дозволяє поглянути на певну подію під новим кутом, історична 

дистанція сприяє переосмисленню, саме вона виступає тим фільтром, який «лишає» 

або «прибирає» історичні факти у колективній пам’яті, надає їм нового звучання.  

Одним із методів, який дозволяє ефективно аналізувати твори сучасної 

літератури, є метод нового історизму (С. Ґрінблат). Звернення до історичного 

контексту, в якому живе і працює письменник, допомагає найкраще розкрити 

творчий дискурс. Взаємозв'язок тексту як знака, літератури та історіїдопомагає 

пояснити і зрозуміти літературу, що була створена в тандемі історичних обставин та 

духу часу. Естетика романів, які є об'єктом нашого дослідження, в ідейно-
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тематичному сенсі безпосередньо залежала від суспільно-політичноїситуації 90-х 

рр. ХХ ст.  

У підрозділі 2.2 «Війни та конфлікти у сербській літературній традиції» 

проаналізованоісторію «воєнної» прозисербських письменників ХХ ст.  

Після Першої світової війни у міжвоєнне двадцятиліття сербська літературна 

традиція збагачується якісно новими творами. Серед них –романМ. Црнянського 

«Щоденник про Чарноєвича» (1921), що став етапним в історії сербської прози, 

започаткувавшижанр ліричного роману. У літературіцього часу найбільше творів 

присвячено темі відступу сербської армії 1915 р. – албанському «шляху смерті» або 

«сербській Голгофі». Ідеться про романи «Червоні тумани» (1922) Д. Васича, 

«Сербська трилогія» (1934)С. Яковлєвича та ін. 

Після Другої світової війни у 60-х рр. спостерігається відхід від класичного 

канону воєнної тематики, перехід від об'єктивного до суб'єктивного, від 

реалістичного до психологічного демонструють нам твори А. Ісаковича «Великі 

діти» (1953), гротескно-фантастичні романи М. Булатовича «Війна була кращою» 

(1969),знаковий роман сербського письменника Б. Чосича «Роль моєї сім'ї у світовій 

революції» (1969). Наступне десятиліття ознаменувалось появою романів Д. Чосича 

(«Сонце далеко» (1951), «Час смерті» (1972–1979)та ін.). 

Новий етап художнього осмислення теми війни припадає на кінець 70-х – 

початок 80-х рр. ХХ ст., коли література починає демонструвати інтерес до долі 

простої людини та часу, у який вона живе (романи В. Драшковича).Наприкінці 80-х 

рр. на літературну сцену виходить С. Селенич. Роман«Умисне вбивство» (1994) 

тематизує студентські протести проти режиму С. Мілошевича у Белграді на початку 

90-х рр., військові подійу Хорватії.Сербську літературу в екзилі презентує 

Д. Албахарі, який у своїй творчості також звертається до теми Балканської кризи 

(романи «Снігова людина» (1995), «Принада» (1996). 

Темі нових балканських воєн присвятили свої твори В. Арсенієвич «У трюмі» 

(1994), В. Кецманович «Гарячою була гармата» (2008), В Журич «Хороші дні потім 

пройдуть» (2001), бомбардуванню силами НАТО є темоюроманів З. Чірича 

«Підслуховування» (1999) та «Хобо» (2001), студентські протести 90-х років проти 

політики С. Мілошевича описує роман М. Відойковича «Пазурі» (2008). Тема 

емігрантів із простору колишньої Югославії та їхній світогляд є у фокусі роману 

С. Ілича «Берлінське вікно» (2005).Дослідження питання мистецької рефлексії війни 

в сербській літературі дозволило з'ясувати, що літератори лишаються послідовними 

у осмисленні власної історії. А поширення категорії «воєнної» літератури на твори, 

які сутнісно дотичні до всього періоду 90-х рр. на Балканах, є доречним. Література 

про війну – це не лише опис воєнних дій, але й опис психічних станів цивільного 

населення, інтелігенції і пересічних людей. Література та війна – це інтерференція, 

яка виникає між літературою і реальністю, найбільш спектакулярний аспект 

загального взаємозв'язку між письменством та суспільством, яке перебуває в цій 

реальності. Військові події можуть становити комплекс імпульсів, які впливають на 

саме таку, а не іншу форму літератури. 

У третьому розділі дисертації «Конфліктідентичностей у романній трилогії 

Звонка Карановича «Щоденник дезертира» («Більше, ніж нуль», «Чотири стіни 

і місто», «Три картини перемоги»)» проаналізованаперша трилогія у сербській 
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літературі ХХІ ст., яка тематично пов'язана із 90-ми рр., її місце у творчості автора 

та в історико-літературному контексті доби.  

У підрозділі 3.1 «Війна і мир: трилогія «Щоденник дезертира» у 

сербському літературному дискурсі початку ХХІ століття» аналізуєтьсяроманна 

творчість З. Карановича (р.н. 1959) – культового поетасербського 

андеґраунду,відомого зосередженістю на урбаністичній тематиці, винятковою 

проникливістю, орієнтацією на діалог із читачем.  

Кризові роки кінця ХХ ст. в Сербії спонукали З. Карановича змінити жанрову 

парадигму та розповісти про колосальну цивілізаційну поразку, якої зазнали його 

молоді, космополітично налаштованіспіввітчизники.У своїй трилогії автор подає 

реалістичну панораму сербського суспільства кінця 90-х рр. У«Щоденнику 

дезертира»розповідається про життя «втраченого покоління» нової добина тлі 

балканських воєн кінця ХХ століття.Герої трилогії одностайні у сприйнятті подій, 

які відбувалися на Балканах. Внаслідок Балканської кризи їхня батьківщина 

перетвориласьна країну третього світу, була зруйнована економіка, звичне 

суспільно-політичне і культурне життя. Герої З. Карановича намагаються визначити 

свою ідентичність та відшукати власне місце не тільки у новій пост'югославській і 

постмілошевичевській Сербії, а й в універсумі світу загалом. 

Трилогія  була задумана автором як розповідь про трьох друзів, кожен із яких 

є головним наратором-протагоністом одного роману; це історія трьох 

тридцятилітніх чоловіків із південно-сербського міста Ніш.У кожному творі герой 

постає перед екзистенційним вибором, опинившись в нових історичних умовах. З 

роману в роман змінюється манера оповіді автора, емоційна інтонація, а зміна 

наративної перспективи робить частини трилогії самостійними творами.З'ясовано, 

що політичний аспект суспільної дійсності присутній у романах, але він радше 

відіграє роль сценографії наративу. Магістральні теми трилогії З. Карановича  – це 

«свобода» і «перемога», а також тема приналежності чи неприналежності героїв до 

простору, у якому вони живуть. 

Досліджено, що творчість письменника характеризується інфільтрацією рок- і 

поп-культури, має характер вираженого урбанізму. З. Каранович у своїй прозі 

стилістично і тематично відходить від традицій сербських «великих» наративів 

кінця ХХ століття і органічно входить у контекст світового літературного 

процесу.Проза автора, як загалом і уся його творчість, продовжує традицію 

письменників «втраченого покоління» (Е. Гемінґвея, Фр. С. Фіцджеральда, 

Дж. Джойса та ін.), про що свідчить і стиль письма – прості, короткі речення, 

зрозуміла мова, а також тематика і художні прийоми, якими послуговується автор 

для досягнення мети – гумор, самоіронія, гротеск. 

Підрозділ 3.2«Криза ідентичності: «свій» та «чужий» у романі «Більше, 

ніж нуль» присвячено аналізу першого роману трилогії під кутом зору дослідження 

національної самоідентичності протагоніста.  

У першій частині трилогії та дебютному романі «Більше, ніж нуль» автор зміг 

надзвичайно вдало змалювати буденність Сербії кінця 90-х рр.: тривіальність 

корупції, чорного ринку, лицемірства та крадіжок, невпевненості у майбутньому. 

«Більше, ніж нуль» не описує реальність, а, радше, пропонує свою критичну 

візію.Головний герой– Корто виріс у космополітичній Югославії 80-х рр., він звик 
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подорожувати, слухати якіснусвітову музику, бути на одній хвилі зі світом.В 

охопленій кризою країні протагоніст розпочинає свій бізнес і відкриває музичну 

крамничку – Сербію в мініатюрі.Своїм героям, які щосили намагаються віднайти не 

просто своє життя, а власну самоідентичність, спробувати «визначити» себе знову в 

екстремальних умовах сербських 90-х рр., З. Каранович протиставляє інших сербів – 

таких собі «селюків», які обожнюють С. Мілошевича, вірять у доцільність війни і 

святість Косова, обожнюють сербську етно-поп музику, фанатіють від турбо-фолку. 

Апелюючи до музичних смаків, автору вдається проілюструвати антагонізм двох 

світоглядів. 

В усій трилогії «Щоденник дезертира», а найбільше саме у першому романі, 

чітко простежується екзистенційна опозиція «свій» / «чужий», де «чужий»часто – не 

ворог іззовні,а зсередини сербського суспільства.Криза, що спіткала Сербію, 

розділила її на своїх і чужих. Тих, хто за С. Мілошевича та  віру в ідеї Косова і тих, 

хто за демократію та «нормальне» життя і, звісно,proetcontra війни.Сербська 

ідентичність, уособлена в образі протагоніста та його друзів – комплекс нового і 

свіжого, інноваційного, урбанізованого, відтак усього, що відрізняється від старого і 

усталеного –інше. Пошуки власногошляхучерез збереження національної 

самототожності в умовах втрати домівки і Батьківщиниє, безперечно, непростим 

завданням.Готовність до бунту і боротьби вирізняє представників цієї генерації, які 

були кинуті у вир історії «без рятівних жилетів». Для головного героя, котрий 

уособлюєнове покоління, існує дві категорії – переможець і той, хто програв. Історія 

Корто – це cogito ergo sum, коли у жодному разі не можна переставати мислити і 

продаватись за будь-яку ціну, незважаючи на складне життя та перспективний 

добробут. Відтак, самоіндентичність покоління тридцятилітніх в інтерпретації 

письменника є ближчою до кундерівської «нестерпної легкості буття», аніж до 

рішучого молодіжного нонконформізму.  

Упідрозділі3.3«Втрачене покоління» у романах «Чотири стіни і місто» та 

«Три картини перемоги»здійснюється аналіз останніх двох романів трилогії 

«Щоденник дезертира» у контексті ідеї «втраченого покоління» новітньої доби.  

Пункт3.3.1 підрозділу 3.3«Митець у тоталітарному суспільстві: 

метафізичні пошуки шляхів звільнення у романі «Чотири стіни і місто» 

присвячений аналізу образу митця, який опиняється в умовах війни. Роман «Чотири 

стіни і місто» доповнює низку сербських романів, тематика яких пов’язана з 

подіями бомбардування силами НАТО (З. Чірич, І. Мароєвич та ін.).Саме ці 

подіївиступають історичним тлом другого роману З. Карановича. Роман «Чотири 

стіни і місто» побудований у формі щоденника, який герой починає писати 

практично в переддень бомбардування. Характеризують архітектуру роману вставки 

– спогади, флешбеки із минулого, які й оповідають про життя героя до війни, а 

також комікс про героя Дексу Пантелейського – спосіб героя виживати. 

Татула – представник втраченого покоління нової ери.Серед усіх героїв 

трилогії саме образ Татули виділяється винятковою цілісністю, своєрідною 

філософією, яка концептуалізована у мото героя – «безмежна свобода, як спосіб 

захисту». Його зброя – цинізм – якісна вакцина від ілюзійжиття, в якому не 

лишилось місця для здорового глузду.Татула не критикує, він лише спокійно, з 

певної дистанції спостерігає за тим, що відбувається навколо.Намагаючись 
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навчитись жити із своїми травмами та ранами, талановитий художник-ілюстратор та 

інвалід війнивсе ж таки гине під час обстрілу Ніша. 

Пункт 3.3.2 підрозділу 3.3 «Ілюзія перемоги у романі «Три картини 

перемоги» присвячений аналізу завершального роману трилогії. 

Якщо в першій частині трилогії, сповненій оптимізму та надії, війна була 

примарним образом, а у другій частині із початком бомбардування вона ставала усе 

ближчою, то у третій частині безглузда війна вже виступає в авангарді.Хронотоп 

роману «Три картини перемоги» охоплює 1999-2000 рр. – період війни у Косові та 

революції 5 жовтня.  

«Три картини перемоги» складається із трьох частин, кожна з яких присвячена 

певному етапу життя героя – війні, поверненню додому й еміграції. Риторика 

роману сповнена іронії та гротеску.З. Каранович у «Трьох картинах перемоги» 

актуалізує стару істину – війна витягає на поверхню усе найбрудніше. Героєм 

третього роману є Джордже Узелац або просто Джоле, колишній продавець 

фірмового одягу, після війни віч-на-віч зустрічається із новими викликами: як і, 

головне, де жити після усього, що сталось з ним, його країною та друзями?  

Лінія еміграції(одвічний сербський потяг до «переселення»), розпочата в 

перших двох романах трилогії, у третьому романі буде доведена до логічного 

завершення. Повернувшись з війни, страждаючи на постраматичний розлад, герой 

ставить собі за мету емігруватиз Сербії,як спосіб вирватися з кайданів батьківщини і 

власної ідентичності.Філософія героя третього романувербалізована у його 

ставленні до навколишньої реальності: здоровий глузд, іронія та скепсис – єдина 

зброя порятунку взагальному хаосі кінця ХХ ст. у Сербії. Протагоніст роману вже 

не шукає причин драми, а щосили намагається вижити і не втратити себе. У назві 

останнього роману трилогії, що називається «Щоденник дезертира», – концепт 

«втечі», «дезертирства», якщо не з армії у прямому розумінні, то з жорстокої 

реальності Сербії 90-х рр. Усі герої романів З. Карановича шукають причини 

особистої катастрофи, яку переживають, вищі сенси, які пояснять, чомусаме це 

відбувається. Для одного з героїв – це метафізика божественного, для інших – 

прийняття об'єктивної реальності і правди про себе.  

Четвертий розділ «Вектори сучасної сербської прози: агресія, втрата, 

примирення» присвячений аналізу романів М. Бобич-Мойсілович, С. Валяревича та 

У. Шайтінца, тематично поєднаних темою Балканською кризи 90-х років. Як і будь-

яка криза (а не лише індивідуальна), вона акумулює певний ланцюг психологічних 

станів свідомості. Етапи подолання кризи змінюють один одного – від першого, 

який повністю заперечує подію і характеризується агресивною поведінкою, до 

останнього, який веде до примирення (за К. Г. Юнґом).  

У підрозділі 4.1 «Агресія у романі «Щоденник сербської домогосподарки» 

Мір'яни Бобич-Мойсілович» проаналізовано роман-бестселер новітньої сербської 

літератури «Щоденник сербської домогосподарки» М. Бобич-Мойсілович (р.н. 

1959). Він став миттєвою реакцію авторки на свіжі історичні події.Відповідно до 

психології, перший етап переживання травми відбувається тоді, коли подія тільки-

но відбулась, а для історичної дистанції ще немає місця. Його характеризує повне 

заперечення катастрофи, що супроводжується небажанням сприймати дійсність, 

агресія та гнів.  
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У цьому романі, написаному у щоденниковій формі, читач отримує 

можливість пройти разом із авторкою усі цикли новітньої історії Сербії. Хронотоп 

роману охоплює період у майже 40 років. «Щоденник сербської домогосподарки» 

добре ілюструє перший етап переживання потрясіння такого масштабу, як розпад 

Югославії. Ще немає місця для історичної дистанції, тож у романі відсутні глибинні 

рефлексії, переосмислення та роздуми. Роман написано по гарячих слідах сильних 

емоцій не просто жінки, а типової сербської націоналістки. Головна героїня 

Анжелка виражає та ілюструєнаціоналістичний психоз, який охопив сербів 

наприкінці 80-х років. Читач отримує змогу прожити становлення героїні. Наратор 

повертає нас у часи щасливого дитинства героїні – світлі та спокійні 70-ті роки в 

Югославії – часи президентства Й. Б. Тіто, веселу молодість героїні у 80-х роках, 

коли політичні баталії тільки-но розгортались; болісне занурення у вир бурхливих 

90-х. Насамкінець, наратор демонструє щемливі спроби віднайти власне місце в 

житті після бомбардування Сербії у нульових. 

Написаний просто, із зрозумілою читачу емоцією, «Щоденник сербської 

домогосподарки» став бестселером. Тисячі читачів упізнали себе в головній героїні, 

яка наївно та щиро говорить про «некрасиві» і «неприємні» речі, зізнається у своїх 

помилках, хоча не бере за них відповідальність, перетворившись на колективну 

автобіографію.  

Упідрозділі 4.2 «Маргінальність та мотив  «переселення» у романі 

Срджана Валяревича «Комо» досліджено характер взаємодії героя-маргінала із 

жорстоким навколишнім світом. 

Роман було написано майже через десять років після повернення 

С. Валяревича (р.н. 1967) до Сербії після стипендії фонду Рокфеллера у Італії на 

озері Комо: комунізм давно програв, винуватці розпаду Югославії та конфліктів, що 

супроводжували цей процесс, були покарані, а країна повернулася на шлях 

розбудови демократичних цінностей і ринкової економіки. Часу, що минув після 

повалення режиму С. Мілошевича, було вже достатньо, щоб рана почала гоїтись, але 

ще замало для того, щоб прийшло хоча б часткове забуття, і життя повернулося у 

спокійне річище. Водночас, 1998 рік, коли автор перебував у Італії, був надзвичайно 

складним для Сербії, адже криза тривала уже майже десять років. Дві війни у 

Хорватії та Боснії завершилися, а нова війна на Косово набирала обертів день за 

днем. Лише кілька місяців лишилось до бомбардування 1999 року. 

Роман «Комо» – одночасно і символічна втеча, і щире прагнення повернутися 

до себе самого.Хронотоп роману охоплює місяць, кожному дню відповідає глава 

роману. Твір побудовано у формі щоденникових записів.Дія твору відбувається на 

березі мальовничого озера Комо, Сербія і криза, яка вирує на Балканах, виступають 

лише тональністю у романі.Згадки про Сербію епізодичні, що лише підсилює 

відчуття тривоги. У них немає місця югославському повоєнному патріотизму, є 

лише жаль і біль.У романі «Комо» практично ніде не згадується війна, але разом з 

тим її присутність відчувається у кожній главі. Її уособлює сам герой, оскільки саме 

він – носій трагедії свого народу. Сильне прагнення сховатися і втекти від 

реальності до Італії, у подорож, у алкоголь, не дає йому змоги вирватися з кайданів 

власної ідентичності. Статус маргінальності головного героядозволяє йому мати 

відчужену, відсторонену позицію, що визначена екзистенційною інакшістю. 



13 

 

У підрозділі 4.3 «Примирення у романі «Дуже скромні дари» Углєши 

Шайтінца» йдеться про  ще один роман-рефлексію Балканської кризи 90-х років. 

Створений із позиції найбільшої історичної дистанції, він ілюструє внутрішнє 

примирення і життєствердний вектор.  

«Дуже скромні дари» У. Шайтінца (р.н. 1971)написані у епістолярній формі, 

яка була характерною для епохи сентименталізму у XVIII столітті. У своєму романі 

автор, прилаштовуючись до умов новітньої доби, надає їй нового, сучасного 

звучання – листування відбувається в електронних листах. Цей роман – сімейна 

історія, вписана удіалог двох братів. Молодшого – Вукашина, талановитого 

драматурга, який вирушає до Америки, і старшого – Живоїна, ветерана війни в 

Хорватії, без вищої освіти. Вони є уособленням конфлікту поколінь.Це дистанційне 

листування допомагає їм почути і зрозуміти один одного. 

Живоїн народився у щасливі часи Югославії, виховувався у соціалістичній 

риториці, батьки-хіпі покинули його на виховання патріотичних дідуся з бабусею. 

Вукашин народився у 1970-ті, його молодість минала під час великих потрясінь. 

Відповідно, їхнє ставлення до своєї країни різне, неоднозначне, адже становлення 

братів відбувалося у часи воєн та квазідемократії.У мізансцені діалогу братів –  їхні 

батьки, бабусі і дідусі, сестра і найближчі друзі. Та все ж таки, наріжним каменем 

для братів є ставлення до своїх батьків та родини. 

У романі немає місця для політичних баталій чи патріотичних роздумів. У 

центрі оповіді –доля однієї родини, на яку, як і на долі інших, вплинула 

війна.Історична дистанція, певно, дозволяє глобальніше переосмислювати важливі 

події. Але з часом настає і примирення. Звісно, здобутий досвід назавжди 

закарбується у пам'яті. Споглядання з позиції часу, що минув, дозволяє уже без 

свіжих, часто упереджених емоцій, зважено розмірковувати про минуле і побачити 

нарешті перспективу, людина завжди буде прагнути до життя, адже це – найбільша 

цінність. 

Сильна, емоційна та автентична нарація говорить про 

нещодавнєбезпосереднєжиття колишньої югославської республіки.У глибинних 

рівнях оповіді У. Шайтінца – рефлексія новітньої історії Сербії, але все ж таки для 

героїв твору на першому місці – далеко не політика. У. Шайтінац дарує своїм 

романом надію на майбутнє. Відповідно до його філософії, воно – у примиренні зі 

своєю долею, життям, історією та родиною. Навряд чи воно буде веселим, але поруч 

із близькими та рідними майбутнє точно буде сповнене любові. 

 

ВИСНОВКИ 

Балканська криза 90-х рр. ХХ ст. глобально вплинула не тільки на суспільно-

політичне, економічне життя країни, а й відіграла значну роль у визначенні векторів 

розвитку літературного процесу. Події 90-х рр., які супроводжували розпад 

колишньої Югославії, повернули в літературний авангард екзистенційні, одвічні 

теми життя та смерті, місця маленької людини у вирі історії.  

«Рефлексія» – термін, яким оперують різні галузі знань. Її сутність – у 

зверненні до себе, переосмисленні пережитого, а літературна рефлексія – 

відображення людського досвіду в літературі, емоційне осмислення автором 

власних переживань, осмислення ситуацій, подій, почуттів та емоцій у художньому 
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творі. Це спосіб, у який історія стає авторським наративом і відіграє виняткову роль 

у парадигматичному взаємозв'язку  «історія – література – філософія – міфологія». У 

кризові моменти життя людина, в інтенції осмислити реальність, передусім 

звертається до історичної пам'яті, відшукуючи в ній коди, які би пояснили, чому це  

сталося, або чому це сталося знову. Звернення до досвіду минулого, зафіксованого в 

історичній пам'яті, допомагає встановити причинно-наслідкові зв'язки. Літератор у 

прагненні осмислити події звертається до закарбованих в історичній пам'яті уроків і 

ситуацій, незважаючи на те, чи засвоєні вони, чи ні. Автор намагається згрупувати 

ці дані та проаналізувати їх. Тож літературний твір кожного конкретного автора 

постає його modus operandi – індивідуальною картиною, мистецькою рефлексією, 

наративом і, насамкінець – історією. Завдання письменника запитувати й 

аналізувати, а не відповідати. На наступному етапі переосмислення новітньої історії 

відповіді надасть філософія, акумулюючи базу рефлексій, вона сформує 

філософську свідомість і спробує відповісти на запитання «Чому?» і «Що далі?». 

Водночас історична дистанція дозволяє отримати шанс на незаангажований опис 

подій. Що більше часу минає, то більше первісних емоцій відходить, дозволяючи 

письменницькому раціо осмислювати те, що відбулося. Кризовий момент 

забарвлений у чорно-білу гаму, натомість історична дистанція розширює її, дозволяє 

побачити інші кольори і відтінки, що спонукає до роздумів та переосмислень. 

Історична дистанція – індикатор взаємопов'язаності історії та літературної 

структури, реальної дійсності та романного простору.  

Дослідивши художні особливості аналізованих творів, ми з'ясували, що під 

тиском реальності Балкан 90-х рр. письменники повернулись до 

постпостмодерністських м'яких цінностей, щирості у змалюванні навколишньої 

реальності, почали поступовий відхід від постмодерного дискурсу, звернулися до 

неореалізму, лінійного наративу. У художніх творах з'являються елементи 

кінематографічного відтворення дійсності. Письменники фіксують історію, 

озброївшись такими художньо-виражальними засобами як гумор, іронія, сатира та 

гротеск, вони використовують у своїх рефлексіях живу і гостру мову. Поп-культура, 

урбанізм, виражений космополітизм наскрізно простежуються в їхній творчості.  

Література про події Балканської кризи 90-х рр. ХХ ст. тяжіє до 

автодокументальних жанрів, зокрема щоденникової форми (трилогія «Щоденник 

дезертира»; романи «Щоденник сербської домогосподарки» та «Комо» й 

епістолярію «Дуже скромні дари»), що наближає її до мемуаристики. Сербська 

література ХХІ ст. продовжує літературну традицію «воєнної» літератури. 

Зацікавленість маргінальними явищами, а також постмодерна децентралізація 

спонукають авторів звертатись не до «великих» явищ, а до історії простої людини. 

Прагнення відшукати своє місце у загальній історії, виправдати своє існування 

лягають в основу сучасного історичного роману. Документована діахронія, 

співвідношення факту і вигадки, історіоцентричність, а також згадування 

історичних постатей характеризують аналізовані нами романи. Це дозволяє 

говорити про те, що йдеться про закладання основ нового сербського історичного 

роману. Наратив досліджуваних у праці романів лінійний, характеризується 

вираженою автобіографічністю та прив'язуванням до реального часу подій (трилогія 

«Щоденник дезертира», «Комо», «Щоденник сербської домогосподарки»).   



15 

 

Здійснення поглибленого аналізу художньої рефлексії дозволило виокремити 

концептуальні складники у текстах кожного з авторів. Переосмислення історичних 

подій та їхній вплив на сербське суспільство і культуру окресленого періоду в 

репрезентативних романах сербських письменників З. Карановича, С. Валяревича, 

У. Шайтінца та М. Бобич-Мойсілович дозволяє стверджувати, що їхні твори 

концептуально сягають корінням глобальних екзистенційних питань «Де моє 

місце?», «Як вижити?» і «Що робити далі?». Вони по-різному осмислюються 

авторами на різних етапах історичної дистанції. Герої трилогії «Щоденник 

дезертира»– Корто, Татула і Джоле – три іпостасі самого автора, оскільки у творі 

простежується сильна автобіографічна складова. Він подає три різні можливості 

вибору головних героїв:  

1. Активна позиція. Втекти із країни, але зрозумівши, що маєш повернутися, 

зайняти активну позицію і бути в ній послідовним. 

2. Пасивна позиція. Неможливість знайти себе на жодному етапі становлення, 

що веде до однозначного фіналу – смерті. 

3. Нейтральна позиція. Вона характеризується звинуваченням у своїх 

негараздах навколишнього світу і, як наслідок, –  пропонує втечу.  

Романи М. Бобич-Мойсілович «Щоденник домогосподарки», С. Валяревича 

«Комо» та У. Шайтінца «Дуже скромні дари» покликані проілюструвати 

хронологічну динаміку мистецької рефлексії. Дослідивши ці романи, ми доходимо 

висновку, що психологічні стани етапів подолання індивідуальної кризи – агресія, 

заперечення та примирення (за К. Г. Юнґом), повною мірою співвідносяться із цими 

літературними творами, автори яких проживають зазначені стани. Роман 

«Щоденник сербської домогосподарки» дозволяє побачити чисту емоцію «тут і 

зараз», причому не будь-кого, а сербки-націоналістки. На цьому етапі ще немає 

аналізу й осмислення, а лише розгубленість, страх, що породжує агресію та 

неприйняття нової реальності. Роман «Комо» вдало ілюструє ескапізм. Втеча героя в 

алкоголь і наркотики, хоча б і короткотермінова втеча до Італії, дозволяє читачу 

зрозуміти і відчути біль втрати – стабільного, звичного життя та Батьківщини. У 

героя роману немає візії майбутнього, він сконцентрований на власних почуттях, на 

власній особистості. Після того, як персональне пекло пройдене, а емоції вже 

вщухли, настає повне примирення. Цей етап вдало замальовується в романі «Дуже 

скромні дари». Герої цього твору вже прожили свою драму й обирають життя «поза 

межами історичних подій». Ми спостерігаємо, як на різних етапах історичної 

дистанції змінюється світовідчуття письменників. Їхні рефлексії трансформуються 

від початкової нищівної емоції до логічного «Що далі?», від пасивного «втекти» – 

до проактивного «жити далі». Ще не звільнилося місце для ключового усвідомлення 

індивідуальної відповідальності та власної ролі в історії. Динаміку формування 

свідомості відображено в образі героя роману «Більше, ніж нуль», коли він 

наприкінці трилогії вирішує йти в політику. 

Встановлено, що парадигматично всі досліджувані нами романи перебувають 

у площині двох основоположних дуальних концептів сербської ідентичності – 

опозиції «поразка» / «перемога». Її коріння – вдержавотворчому та націєтворчому 

Косовському міфі, що впродовж шестиста років існування концептуалізував цю 

опозицію. Міфічна «велич народу» та її омріяна перемога надають таку ж міфічну 
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індульгенцію від незасвоєних уроків історичної пам'яті. Націоналізм, який цей міф 

воскресив та зробив реальністю, знову змусив Сербію, а разом із нею й увесь світ, 

пройти шляхом війни та розбрату. Герої романів, які були об'єктом нашого 

дослідження, кожен по-своєму намагається навчитись із цим жити, обравши шляхи:  

1. Індивідуальну перемогу в романах «Більше, ніж нуль» З. Карановича, 

«Щоденник сербської домогосподарки» М. Бобич-Мойсілович. 

2. Втечу, дезертирство в романах «Чотири стіни і місто» З. Карановича, 

«Комо» С. Валяревича. 

3. Небажання бути частиною міфу в романах «Три картини перемоги» 

З. Карановича, «Дуже скромні дари» У. Шайтінца. 

Така градація цілком вкладається у хронологію. Так перші романи – «Більше, 

ніж нуль» та «Щоденник сербської домогосподарки», були написані на мінімальній 

відстані від року падіння режиму С. Мілошевича і завершення кризи (2000 і 2004 

рр.); наступні «Чотири стіни і місто» та «Комо» у 2006 р., а «Три картини перемоги» 

і «Дуже скромні дари» у 2009 і 2011 рр. відповідно.Так, хоча трилогія «Щоденник 

дезертира» активно апелює до «перемоги» – автор виносить цю квінтесенцію у 

назву третього роману «Три картини перемоги», водночас він упевнено малює 

картину поразки, як на суспільно-політичному рівні (Балканська криза дорівнює 

цивілізаційній поразці, що перетворила Сербію із розвиненої країни у країну 

третього світу, за З. Карановичем), так і на індивідуальному. Героїня роману 

М. Бобич-Мойсілович упевнена в черговій поразці сербського народу і війні світу 

проти Сербії, якою вона вважає Балканську кризу та бомбардування силами НАТО. 

Протагоніст роману «Комо» взагалі не налаштований на боротьбу, а герої «Дуже 

скромних дарів» продовжують боротьбу за свою родину та близьких – найбільшу 

цінність кожної людини. 

Проаналізувавши природу «балканізму» (за М. Тодоровою) і дослідивши 

літературні твори, доходимо висновку: «балканізм» як квінтесенція genius loci 

Балкан, темна сторона балканського менталітету, квінтесенція дикунського і 

варварського, що визначає долю цілого регіону, на думку культурологів й істориків, 

повністю усвідомлюється героями усіх романів. Разом із Косовським міфом вони 

формують неповторну балканську ідентичність, яка, незважаючи на негативні 

конотації, що пов'язані із перебігом балканських воєн ХХ ст., насамперед апелює до 

віри та свободи. Кожен із героїв романів З. Карановича, У. Шайтінца, С. Валяревича 

намагається вивільнитися із кайданів «балканізму», але не досягає в цьому успіху. 

Кожен із них робить спробу втекти, емігрувати, полишити свою сумну Батьківщину, 

але цей простір глибоко «вшитий» у їхні гени. Герой роману «Комо» щовечора 

слухає новини із Сербії у своєму номері на віллі Сербіллоні, герої перших двох 

романів «Щоденника дезертира», зрештою, повертаються на Батьківщину після 

короткої еміграції, а герой «Три картини перемоги», звинувачуючи у всіх своїх 

проблемах біологічного батька, який його покинув – образ, який акумулював 

більшість негативних уявленнь про сербів, – урешті-решт опиняється у його ролі. 

Два брати – головні герої «Дуже скромних дарів», обирають шлях примирення не 

лише із навколишньою дійсністю та історією, а й зі своїм балканським єством. 

Героїня «Щоденника сербської домогосподарки» – уособлення «наївного 

балканізму», і вона єдина серед усіх героїв романів не шукає можливості емігрувати. 
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Її амбіції скеровані бажанням виховати сина справжнім сербом. Трансфер елементів 

американської культури у З. Карановича має винятково формальний характер. 

Транспозиція чужого відіграє роль противаги національній традиції.Комплекс 

національної ідентичності має свою історію в сербській культурі. Вивчення цієї 

проблеми межує із сучасними постколоніальними студіями.  

 Відтак, літературні рефлексії письменників – це не фінальні інтерпретації й 

універсальні відповіді, це художній образ, а не історіографія. Зображення сучасної 

історії в переосмисленні авторською свідомістю залежить як від самих авторів та 

їхньої позиції, так і від часу, коли ці твори були написані. З огляду на це саме 

література дає невичерпний матеріал для дослідження і розуміння природи 

історичних подій та їхніх причинно-наслідкових зв'язків.  
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АНОТАЦІЯ 

Антонова О.К. Рефлексія Балканської кризи 90-х років ХХ століття у сучасній 

сербській прозі (після 2000 року). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.03 –література слов'янських народів. – Київський національний 

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

2019.  

У дисертації системно, із застосуванням комплексного філологічного 

аналізудосліджено особливості літературної рефлексії Балканської кризи 90-х років 

ХХ століття у сучасній сербській прозі.Були розглянуті тексти сербської літератури 

з тематикою, пов'язаноюз 90-ми роками ХХ століття в історії Сербії. Проаналізовано 

та систематизовано особливості художньої рефлексії, переосмислення історичних 

подій та їхній вплив на сербське суспільство і культуру окресленого періоду у 

знакових романах сербських письменників З. Карановича (трилогія «Щоденник 

дезертира» (романи «Більше, ніж нуль», «Чотири стіни і місто», «Три картини 

перемоги»), С. Валяревича («Комо»), У. Шайтінца («Дуже скромні дари») та 

М. Бобич-Мойсілович («Щоденник сербської домогосподарки»). Досліджено та 

виявлено концептуальну складову художньої рефлексії Балканської кризи 90-х років 

у зазначених авторів.  

Ключові слова: Балканська криза 90-х років ХХ століття, літературна 

рефлексія, сербська література, сучасна сербська проза, Звонко Каранович, Мір'яна 

Бобич-Мойсілович, Углєша Шайтінац, Срджан Валяревич 

 

АННОТАЦИЯ 

Антонова О.К. Рефлексия Балканского кризиса 90-х годов ХХ века в 

современной сербской прозе (после 2000 года). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03 – литература славянских народов. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины.  – Киев, 2019. 

В диссертации системно, с применением комплексного филологического 

анализа исследованы особенности литературной рефлексии Балканского кризиса 90-

х годов ХХ века в современной сербской прозе. Были рассмотрены тексты сербской 

литературы по тематике, связанной с 90-ми годами ХХ века в истории Сербии. 

Проанализированы и систематизированы особенности художественной рефлексии, 

переосмысления исторических событий и их влияние на сербское общество и 

культуру очерченного периода в знаковых романах сербских писателей 

З. Карановича (трилогия «Дневник дезертира» (романы «Больше, чем ноль», 

«Четыре стены и город», «Три картины победы»), С. Валяревича («Комо»), 

У. Шайтинца («Очень скромные дары») и М. Бобич-Мойсилович («Дневник 

сербской домохозяйки»). Исследованы и выявлены концептуальные составляющие 

художественной рефлексии Балканского кризиса 90-х годов в произведениях 

указанных авторов. 
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Ключевые слова: Балканский кризис 90-х годов ХХ века, литературная 

рефлексия, сербская литература, современная сербская проза, Звонко Каранович, 

Мирьяна Бобич-Мойсилович, Углеша Шайтинац, Срджан Валяревич. 

 

SUMMARY 

Antonova O. K. «Reflection of the Balkan crisis of the 90s of the twentieth 

century in modern Serbian prose (after 2000)».  –Manuscript. 

Thesis for the degree of a candidate of Philological Sciences, specialty 10.01.03 

«Literature of the Slavic peoples». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019.  

The thesis systematically analyses features of the literary reflection of the Balkan 

crisis of the 90s of the twentieth century in contemporary Serbian prose, using a 

comprehensive philological analysis. The most typical texts of Serbian literature related to 

the 1990s in the history of Serbia were considered.  

In particular, the prose literary works of modern Serbian literature, which reflect on 

the Balkan crisis of the 90s of the twentieth century, giving a vision of events from 

different angles, significant for modern Serbian literature, were analysed in detail. These 

are the novels that were written after 2000: a trilogy «The Deserter's Diary» («Dnevnik 

dezertera») by Zvonko Karanović, namely the novels «More than Zero» («Više od nule», 

2004), «The Four Walls and the City» («Četiri zida i grad», 2006), «Three Pictures of 

Victory» («Tri slike pobede», 2009); a novel by Srđan Valjarević «Como» («Komo», 

2006); a novel by Uglješa Shajtinac «Very Modest Gifts» («Sasvim skromni darovi», 

2011) and a novel by Mirjana Bobić-Mojsilović «Diary of a Serbian Housewife» 

(«Dnevnik srpske domaćice», 2000). 

To illustrate the continuity of the literary and historical tradition of the Serbian 

artistic reflection on the crisis of the 90s, the study also considers the works of other 

authors written at the turn of the ХХ and ХХІ centuries, appealing to the chosen subject. 

This refers to such writers as V. Arsenijević, V. Kecmanović, M. Vidojković, I. Marojević 

and others.  

The study of the literary process in Serbia after 2000 made it possible to supplement 

theories and hypotheses concerning the directions of development of Serbian literature at 

the beginning of the XXI century; an attempt was made to determine the particular 

features of the development of modern Serbian identity in a new era. The thesis is devoted 

to an array of Serbian literature and, unlike other studies that consider the post-Yugoslav 

space and its specifics, is not focused on the comparative aspect. The role and 

consequences of the Balkan crisis of the 90s in the literary process of Serbia at the 

beginning of the 21st century in synchrony and diachrony are outlined and the historical 

and cultural context of the development of Serbian literature after 2000 is analyzed in the 

thesis.  

The work summarizes the content and scope of the categories of «literary 

reflection», «historical memory», «historical distance» and their application in the modern 

literary paradigm. In view of the variability of the term in literary studies, for the purpose 

of this work, by «literary reflection» we understand, first of all, the reflection of human 

experience in the work of art, the author's emotional reflection on his/her experiences, the 

reception of situations, events and feelings. 
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The particular features of artistic reflection, reinterpretation of historical events and 

their influence on the Serbian society and culture of the outlined period in the novels of 

Serbian writers such as Z. Karanović, S. Valjarević, V. Šajtinac and M. Bobić-Mojsilović 

are analyzed and systematized. The conceptual component of the mentioned authors' 

artistic reflection on the Balkan crisis of the 90s was explored and revealed.  

Particular attention is paid to the impact the «Balkanism» discourse (according to 

M. Todorova) and the contemporary sociocultural context had on the works of the 

mentioned writers. A structural counterpoint and aesthetic diversity of artistic 

comprehension of the problem in contemporary Serbian prose is the subject of the thesis. 

According to the research, the literary works dealing with the events of the Balkan 

crisis of the 90s of the twentieth century tend to autodocumental genres, in particular – to 

the form of a diary (a trilogy «The Deserter's Diary»; the novels «Diary of a Serbian 

Housewife» and «Como»), as well as to the epistolary («Very Modest Gifts»), which 

brings it very close to memoiristics. Modern Serbian literature of the ХХІ century 

continues the literary tradition of Serbian «war» literature, which is several centuries old 

already. The interest in marginal phenomena, as well as postmodern decentralization, 

encourage authors to turn to not just the great phenomena, but to the story of an average 

person. The desire to find your place in the general history and to justify your existence 

forms the basis of the modern historical novel. Documented diachrony, the ratio of fact 

and invention, historiotocentricity, as well as the presence of historical figures, 

characterize the novels we have analyzed, which suggests that it is laying of the 

foundations for the modern historical novel we are dealing with. 

Key words: the Balkan crisis of the 90s of the twentieth century, literary reflection, 

Serbian literature, modern Serbian prose, Z. Karanović, M. Bobić-Mojsilović, U. Šajtinac, 

S. Valjarević. 

 


