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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сербська література як вагома частина європейської культурної спадщини 

міцно «вписана» у її контекст. Водночас вона позначена специфічними рисами, 

зокрема у царині жанрово-стильовій. Так у перші роки після закінчення Другої 

світової війни інтенсивно розвивається оповідання і мемуарна проза. Спроби 

написати роман, окрім трьох великих творів І. Андрича («Міст на Дрині», 

«Травницька хроніка», «Панночка», 1945), були поодинокими. Проте на початку 50-

х рр. ситуація змінюється: набуває популярності роман, основні концепти якого 

пов’язані з народно-визвольною боротьбою («Весілля» М. Лалича, 1950, «Сонце 

далеко» Д.Чосича, 1951, «Пісня» О. Давичо, 1952,  «Пролом» Б. Чопича, 1952). 

Проза цього періоду розвивається навколо двох полюсів: реалістичного і 

модерністського. Пізніше, у 60-70-х рр. традиційна реалістична прозова модель 

поступово модернізується (Е.Кош, Я. Рибнікар). З’являються письменники, які 

репрезентують різні напрями. З одного боку, це естетизм та формалізм (Д. Кіш, 

М.Ковач, Б. Пекич). З іншого – проза дійсності, так званий «новий стиль», 

зацікавлення регіональною тематикою, зображення світу периферії (С. Селенич, 

Д.Михаїлович, В. Стеванович, Р. Братич). Окрім прози «нового стилю», 

популярності набирає проза «борхесівського типу» (Д.Кіш, М. Павич) з наголосом 

на гротескність, фантастику, пародію. На противагу творам «новостилістів», які 

звертаються до суспільної периферії, виникає модерна проза з урбаністичним 

концептом (М. Капор, М.Оклопджич). Альтернативний варіант прози пропонує і 

Д.Албахарі. Стислість, мінімалізм та роман «одного абзацу» стали новаторськими у 

сербській прозі кінця ХХ ст. У 80-ті рр. ХХ ст. представники «молодої сербської 

прози» (С. Басара, С.Дам’янов, М. Проданович та ін.) починають активно 

застосовувати постмодерністський наратив. Твори, що з’являються в цей період, є 

яскравими зразками жанрового еклектизму.  

Варто відзначити, що саме у 60-90-ті рр. сербські письменники (насамперед 

представники покоління, яке пережило Другу світову війну та голокост) досить 

часто звертаються до трагічних сторінок історії, тим самим актуалізуючи проблему 

історичної пам’яті.Твори Д. Кіша, С. Селенича і Д. Албахарі засвідчують поширення  

нового типу роману – ретроспективного, для якого характерна реконструкція 

історичного часу шляхом використання фіктивних елементів. Як у сербській, так і в 

європейській літературах набирають популярності епістемологічна непевність, 

постмодерністська чутливість, різні форми відчуження, мотив текстотворення. На 

перший план виходить концепт «людина історії», за допомогою якого письменники 

показують вплив історії на долю особистості. Через концепт «іронія історії» 

відбувається зіставлення долі особистості з історичним процесом певного періоду. 

 Трансформація сербського історичного роману дедалі більше захоплює увагу 

літературознавців. Це твердження ілюструють роботи М. Недича, Е. Казаза, 

Т.Куленовича, В. Крчмар. Про історизм у сербському романі ІІ половини ХХ ст. 

писала й українська  дослідниця А. Татаренко. 
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Переважно першоособовий наратив романів 70-90-х рр. ХХ ст. створює ефект 

достовірності та причетності до подій, заглиблення у душу персонажів, а прийом 

ретроспекції дозволяє «повернутися» у минуле, знову пережити травматичні події. 

Посилання на документи, щоденники, листи у текстах допомагає наголосити на 

істинності й правдивості зображеного, поглибити психологізм творів. Часові зсуви 

та вставні епізоди у цих творах нагадують одну з модифікацій історичного роману – 

т. зв. «роман зв’язку часів».  

Також варто відзначити, що сербський роман 60-90-х рр. ХХ ст. активно 

засвоює досвід європейського та латиноамериканського. Це стосується техніки 

«потоку свідомості» Дж.Джойса, прийому «мимовільної пам’яті» М. Пруста, 

елементів фантастики Х.Л.Борхеса та Г. Г. Маркеса, ознак  «антироману» А. Роб-

Гріє та М. Бютора. 

Частково ці риси запозичили і сербські письменники Д. Кіш, С. Селенич і 

Д.Албахарі, щоб створити складні поліфонічні романи на тему історії. Тематика 

Другої світової війни, проблеми історичної пам’яті та травми, єврейської 

ідентичності, досвід голокосту є тим спільним знаменником, який об’єднує їхню 

творчість.  

Слід зазначити, що предметом наукових розвідок були і наративні стратегї та 

позиція оповідача у творах (А. Татаренко, М. Гогуля, Н. Граб; І. Мілівоєвич, 

Л.Єремич, М. Пантич). 

Отже, дослідження творчості письменників зводиться до вивчення романів з 

огляду тематики, проблематики та типів нарації. В українському та сербському 

літературознавстві відсутні комплексні дослідження концептів та наративів 

сербської прози 60-90-х рр. ХХ ст., незважаючи на їх першорядне значення для 

розуміння авторського задуму і стилю. Цим і зумовлена актуальність дисертації.  

Зв’язок роботи із науковими програмами й темами. Дисертацію виконано в 

межах комплексної теми кафедри слов’янської філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Славістичні студії в глобалізованому світі», 

напрям «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер 

державної реєстрації ТЗ НДР №16 БФ044-01). Тему затверджено на засіданні Вченої 

ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 5 від 18.12. 2012 р.). 

Мета дисертації полягає у тому, щоб увиразнити специфіку сербської прози 

60-90-х рр. ХХ ст., виявити її основні особливості, з’ясувати природу явищ, що були 

визначальними для неї, та показати, яким чином поглиблення знань про 

концептосферу впливає на жанрову природу роману. Для досягнення мети ми маємо 

вирішити такі завдання: 

1. уточнити терміни «концепт» і «наратив» та, враховуючи напрацювання 

учених, запропонувати їх визначення; 

2. окреслити стильові та жанрові особливості сербської прози 60 – 90-х рр. ХХ 

ст.;  

3. з’ясувати риси неоісторизму, неоміфологізму та неопсихологізму у романах 

Д. Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі 60-90-х рр.;  
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4. виявити особливості сербського модерного історичного роману на прикладі 

прози С. Селенича, визначити та проаналізувати наративні моделі творів; 

5. виокремити основні концепти та наративні конструкції у творах Д. Кіша, 

С.Селенича та Д. Албахарі; 

6. з’ясувати своєрідність взаємодії модерністських і постмодерністських 

тенденцій в романістиці Д. Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі. 

Об’єктом дослідження є сербська проза 60-90-х рр. ХХ ст., зокрема романи 

С.Селенича («Батьки та предки», «Timor mortis», «Умисне вбивство»), Д.Кіша 

(«Мансарда», «Сад, попіл», «Ранні печалі», «Клепсидра»), Д. Албахарі («Снігова 

людина», «Принада», «Гец і Маєр»). 

Предмет дослідження – концептуальні парадигми та наративи у сербських 

романах 60-90-х рр. ХХ ст.  

Поставлена мета та завдання, розв’язання яких потрібне для її досягнення, 

зумовлюють вибір конкретних методів: описовий (огляд сербської прози, явищ її 

контексту певного періоду), порівняльно-історичний (для осмислення 

міжлітературних зв’язків, впливів та віднайдення спільних художніх парадигм), 

біографічний (при виокремленні елементів автобіографізму у творах), 

контекстуальний (сприяє глибшому усвідомленню оригінальності творів 

письменників у порівнянні з творами інших митців та власними постулатами 

творчості), психоаналітичний метод (дозволяє по-новому розглянути 

екзистенційний вимір творів, особливості я-концептуальної структури персонажів) і 

метод наративного аналізу (для побудови наративних моделей романів). Для аналізу 

інтертекстуальних зв’язків у наративах та з’ясування їхньої функції залучено 

інтертекстуальну практику. 

Теоретико-методологічна основу дисертації становлять праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників із проблем художнього концепту (С. Аскольдов, 

Н.Болотнова, С. Воркачов, Ю. Главацька, Н. Ізотова, О. Кагановська, Н. Коломієць, 

А. Крук, В. Ніконова, В. Ужченко, І. Тарасова); концептуального персонажа 

(філософи Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі, а також В. Визгин, В. Лашов, Н. Тетенков, 

С.Фокін); «рамкових» наративів (Н. Бехта, О. Бровко, С. Вальдрон, М.-Е. Коуз, 

В.Руднєв); теорії наративу (І. Брокмейер і Р. Харре, В. Бут, Л. Деркач, Ж. Женетт, 

О.Лященко, Л. Мацевко-Бекерська, І. Папуша, О. Ткачук, І. Троцук, В. Шмід, 

Ф.Штанцель); теорії фокалізації (М. Баль, Ж. Пуйон, В. Шмід, М. Ян); категорії 

наратора (І. Бехта, Ж. Женетт, С. Лансер, М. Легкий, Л. Мацевко-Бекерська, 

І.Папуша, М. Руденко, В. Шмід); категорії наративної моделі та структури 

(В.Балдинюк, Л. Деркач, О. Рибась, М. Руденко, В. Сірук). Основу теорії роману 

становлять праці Н. Бернадської, Е. Казаза, С. Корача, Г. Ленобля, М. Недича, 

С.Петрова, М. Римар, П. Рудякова, Н. Тамарченко, А. Татаренко). 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що: 

- вперше комплексно проаналізовано романи Д. Кіша, С. Селенича та 

Д.Албахарі з наратологічної та концептуальної точок зору; 

- з’ясовано їх змістово-формальні особливості; 

- поглиблено вивчення жанрової природи історичного роману; 
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- виокремлено риси неоміфологізму, неоісторизму та неопсихологізму у 

творах Д.Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі, з’ясовано визначальний вплив цих рис 

на жанрово-стильову палітру їхньої романістики; 

- дістало подальший розвиток вивчення інтертекстуальних зв’язків художніх 

творів Д. Кіша, С. Селенича та Д. Албахарі; 

- уперше в українському літературознавстві проаналізовано наративні моделі 

та структури романів С. Селенича; 

- осмислено актуалізацію глобального концепту «людина-історія» у сербських 

романах 60-90-х рр. ХХ ст.  

Теоретичне значення дисертації полягає у висвітленні особливостей 

розвитку сербського роману, зокрема запропоновано критерії щодо визначення його 

різновидів, подано схеми наративних структур і моделей романів та окреслена їхня 

концептосфера, що сприятиме виробленню цілісного уявлення про сербський 

літературний процес ІІ половини ХХ ст. Основні положення дисертації можуть бути 

використані при подальшій розробці актуальних питань, пов’язаних із вивченням 

трансформації жанру роману, його концептуальної системи та наративних стратегій 

і конструкцій.  

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

напрацювання та висновки дослідження можуть бути використані при написанні 

бакалаврських і магістерських програм, проведенні наукових семінарів і практичних 

занять, при укладанні курсів лекцій з історії сербської літератури, розробці 

посібників і підручників для викладання історії сербської літератури, навчальних 

програм спецкурсів, присвячених вивченню творчості Д. Кіша, С. Селенича і  

Д.Албахарі та загалом сербської літератури ІІ половини ХХ ст.   

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які отримано у 

дисертації та виносяться на захист, здобуто автором особисто і відображено в 

наукових публікаціях. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на кафедрі 

слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Основні результати апробувалися на Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня 

творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, квітень 2013 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор» (Київ, жовтень 2013 р.); ХV Міжнародних славістичних 

читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, квітень 2015 р.); II 

Міжнародній науково-практичній конференції «Філологія і лінгвістика в сучасному 

суспільстві» (Львів, жовтень 2015 р.); Всеукраїнських наукових читаннях за участі 

молодих учених «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» 

(Київ, 5 квітня 2016 р.); XVI Міжнародних славістичних читаннях пам’яті академіка 

Леоніда Булаховського (Київ, квітень 2016 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Actual problems of Science and Education» (Budapest, 29th of January 2017); 

Всеукраїнських наукових  читаннях за участі молодих учених «Філологія початку 

ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, квітень 2017 р.); Міжнародній 

конференції молодих сербістів «Скуп младих србиста» (Київ, квітень 2017 р.).  
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Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлені у семи 

публікаціях, шість із яких надруковані в наукових фахових виданнях.  

Структура дисертаційного дослідження. Робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків і списку використаних 

джерел (399 позицій). Обсяг основного тексту роботи –  202 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання, об’єкт і 

предмет дослідження, окреслено теоретико-методологічну основу, зазначено 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення та ступінь дослідження 

проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, наведено 

відомості щодо апробації наведених результатів.  

У Першому розділі – «Сербська проза 60-90-х рр. ХХ ст. у контексті 

світового літературного досвіду» – досліджено сербський роман цього періоду. 

У підрозділі 1.1. «Поняття «концепт» і «наратив» у сучасному 

літературознавстві»» – проаналізовано основні вітчизняні та зарубіжні праці та 

теоретичні положення щодо виокремлення основних концептуальних підходів і 

наратологічних категорій.  

Зроблено огляд вивчення «концепту» з філософської (Ж.Дельоз, Ф.Гваттарі), 

лінгвістичної (А.Вежбицька, Н.Данилюк, М.Каган, Ж.Краснобаєва-Чорна, 

Ю.Степанов, В.Ужченко та ін.) та літераторознавчої (Л.Бабенко, Г.Баран, 

О.Беспалова, Н. Болотнова, С. Габдулина, Ю.Главацька, Н.Ізотова, О.Кагановська, 

Г.Каратаєва, Н. Кузьмина, В.Маслова, Л.Міллер, В.Ніконова, І.Черкасова та ін.) 

точок зору. У роботі подається огляд класифікацій концептів за такими 

параметрами: лінгвокультурологічний, семантичний, когнітологічний та 

онтологічний.  

Художній концепт є одиницею свідомості автора і втілює індивідуально-

авторський спосіб сприйняття та організації світу. У дисертації прийнято 

визначення І. Тарасової, за яким художній концепт – це синтез індивідуального та 

узуального, наповнений індивідуально-авторським поглядом на світ. 

У дисертаційному дослідженні застосовується когнітологічний параметр (за 

Є.Кубряковою). Концепти характеризуються з точки зору їх первинності чи 

вторинності, простоти чи складності. У концептуальну парадигму включаються 

концепти телеономного порядку: власне- та емоційно-телеономні (С. Воркачов), або 

загальнокультурні (В.Ужченко), і використовуються ці два терміни як синоніми. З 

метою уніфікації вживається термін «онтологічний концепт», і саме цей тип 

концептів проаналізовано у сербських романах 60-90-х рр. ХХ ст.  

На відміну від методики поетико-когнітивного аналізу, який пропонує у своїх 

дослідженнях Г.Ніконова (дослідження у двох напрямках: жанр – текст – мова – 

концепт і концепт – концептуальна схема – смисл), у дисертації важливо показати 

вплив концептів на жанрову природу твору, а отже, й на наратив. 

У роботі простежена історія розвитку наратології як дисципліни, 

проаналізовано праці зарубіжних та вітчизняних наратологів щодо тлумачення 
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понять «наратив», «наративна модель», «наративна структура», «наратор», 

«персонаж», «вставний» та «рамковий» наратив.  

Вивчення наративу в літературознавстві викликало чимало дискусій, що 

пов’язано з ототожненням наративу і жанру (В.Пропп, Ф.Штанцель). На основі 

проаналізованих праць із наратології (М.Баль, Л.Деркач, Ж.Женетта, Л.Мацевко-

Бекерської, І.Папуші, Н.Римар, М.Рябченко, Р.Савчук, О.Ткачук, В.Шміда) 

визначено термінологічний апарат, що застосовується в дисертаційному 

дослідженні. Відповідно термін «наратив» тлумачиться як структура, представлена 

наратором, персонажем та іншими оповідними інстанціями. У системі термінології 

важливе місце має поняття точки зору – перспектива, з якої подаються наративні 

ситуації і події.  

У дисертаційному дослідженні аналіз романів спирається на традиційну 

чотирьохчленну типологію Ж.Женетта. Терміни «точка зору» і «фокалізація» 

вживаються синонімічно. При аналізі романів застосовуємо виключно класифікацію 

фокалізації Ж.Женетта. Частково вживаємо терміни з класифікації нараторів 

В.Шміда: «надійний» та «ненадійний», «експліцитний» та «імпліцитний».  

У дисертації наративні структури романів характеризуються також з огляду на 

їх лінійність/нелінійність та центричність/ацентричність (за В.Сірук). Наративні 

моделі романів будуємо, включаючи такі елементи: тип наративу, метод побудови 

наративу, нарація, герой, місце дії, час, фінал, додаткові нараційні прийоми 

(В.Балдинюк). Як синоніми до «рамкового» наративу використовуємо терміни 

«екстрадієгетичний» (первинний) та «інтрадієгетичний» (вторинний) Ж.Женетта та 

«первинні» та «вставлені» наративи М.Баль. Концепти та наративи перебувають у 

тісному взаємозв’язку. Розширення знань про певні художні концепти дає змогу 

визначити жанрову природу роману. Наратив стає об’єктом аналізу у вузькому 

значенні як художній твір, що є структурою, утвореною дискурсами наратора, 

персонажа та інших розповідних інстанцій, щоб, зрештою, визначити його у більш 

широкому контексті (за стилем).  

У підрозділі 1.2. «Жанр сербського історичного роману» характеризуються 

твори великих форм, зосереджується увага на особливостях сербського роману 60-

90-х рр.  ХХ ст. 

У розвитку сербського історичного роману переломним вважається 1952 рік, 

коли з’явилися два великі твори: «Пісня» О. Давичо та «Пролом» Б. Чопича. У 

сербській літературі переважають історичні романи, в яких події минулого 

розглядалися з позиції сучасності («Поділи», «Час смерті»  Д. Чосича). Особливістю 

романів 60-90-х років є те, що герой діє у двох часових площинах: минуле 

вплітається в теперішнє. Для них характерний умовний автобіографізм та я-форма. 

Сербський роман ХХ ст. можна визначити як ретроспективний роман з елементами 

«нового роману», що включає в себе ознаки неоміфологізму, неопсихологізму та 

неоісторизму. Він характеризується увагою до детaлі, автобіографізмом, ігровим 

використанням міфологічних сюжетів, наявністю міфологем, ірраціональністю та 

відчуженням головного героя, дистанцією автора від читача та героя, внутрішнім 

монологом та елементами «потоку свідомості», реконструкцією історичного часу за 

допомогою фіктивних елементів.  
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Беручи до уваги класифікацію історичних романів сербського дослідника 

М.Радуловича, зроблено висновок, що сербський історичний роман ХХ ст. пройшов 

шлях своєї трансформації від історії через міф до «нової історії».  

У класичному історичному романі минуле стає єдино можливим простором 

людського існування, не екзотичним, а цілком реальним. Статус класичних часто  

надають романам з тематикою громадянської війни і революції (О.Давичо, Д.Чосич, 

М.Лалич та ін.), хоча в них присутня питома психологічна складова.  

Є романи, в яких історія сприймається як міф, саме тому час у них замкнений 

або сприймається як спіраль. До цієї групи зараховуємо твори Д.Кіша, 

М.Булатовича, В. Стевановича, М.Павича, Е.Коша та Б.Пекича. Звернення до 

неоміфологізмів, проте вже на рівні суспільних відносин,  бере свій початок ще від 

міфу нового часу І.Андрича. Його «нова міфологія» як сукупність архетипів, 

археситуацій та архемотивів справила значний вплив на подальший розвиток 

сербського роману. 

Романи Д. Албахарі, С.Басари, М.Тохоля, перші романи Б. Йованович – це 

твори, у яких представлена «нова історія». Якщо в традиційних історичних романах 

герої часто є очевидцями подій, то в «нових романах» акцент ставиться на їхні 

спогади. Часто ці твори близькі до культурологічних. Життєві події в них 

висвітлюються через зображення двох різних цивілізацій чи генерацій, що 

відображені одна в одній.  

Хоча С.Селенич, Д.Кіш і Д.Албахарі належать до різних генерацій, їхні 

романи засвідчують поступове утвердження постмодерністської поетики. Для  

С.Селенича характерно використання натуралістичних технік, вплив філософії 

екзистенціалізму (тема трагічної самотності), біологічна зумовленість людських 

вчинків, фаталізм і приреченість суспільства, зосередженість на соціальній 

периферії. Д.Кіш звертається до «борхесівського» дискурсу, робить наголос на 

гротескне, «редуковану» фантастику, пародію. Головними рисами романів  

Д.Албахарі є відмова від конвенцій реалістичної оповіді, новим є не дія, а спосіб 

творення, пародіювання, тяжіння до стислості, фрагментація, умовний 

автобіографізм, відкритість до впливів усіх медіа від фільмів до рок-н-рола.  

Другий розділ – «Проза Данила Кіша: типи нарації та авторське 

світовідчуття» – присвячений аналізу романів «Мансарда, «Сад.Попіл», «Ранні 

печалі» та «Клепсидра». Виокремлено форми оповіді, типи фокалізації, концепти та 

наративи, окреслено основні теми та мотиви. 

У підрозділі 2.1. «Особливості фокалізації романів «Мансарда», «Сад. 

Попіл», «Ранні печалі» і «Клепсидра»» простежується використання різних типів 

фокалізації, зазначається їхня функція в організації наративу та еволюції творчості 

письменника. 

 Для творчості Д. Кіша характерна зміна оповідної перспективи. У романі 

«Сад. Попіл» наявні дві перспективи: реальність, якою її сприймає дитина і 

коментар дорослого. У «Ранніх печалях» перші вісім оповідань подаються через я-

наратив, а починаючи від «Наречених» до «Чоловіка, що йде здалеку» – через 

третьоособову нарацію, яка створює ефект відстороненості. Я-наратив характерний 

для «Записок божевільного» роману «Клепсидра». Ця частина характеризується 
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зображенням внутрішнього світу героя, саме тому вагоме місце займають роздуми 

та сни, що розкривають підсвідомий рівень. В «Слідстві» оповідача можна 

відрізнити від автора. «Картини з подорожі» і «Допит свідка» представляють 

зовнішню перспективу, наратор найбільше віддалений від персонажа. Фокус 

наближений до об’єкта, що призводить до великої кількості деталей, які 

реконструюються і утворюють одну цілісну картину. «Записки божевільного» 

представлені голосом, що можна визначити як я-наратив, у «Картинах з подорожі» 

автор ще більше нейтралізує оповідний тон, використовуючи слово «людина», 

перетворюючи оповідача на зовнішнього спостерігача.  

Використання презента й аориста в описі, а також техніки «насиченого опису» 

призводить до парадоксального пришвидшення оповіді та дистанціювання від 

суб’єкта опису. У «Картинах з подорожі» автор використовує зовнішню 

фокалізацію. Проте слід зазначити, що в деяких фрагментах наявне поєднання 

зовнішньої фокалізації з внутрішньою. Цей ускладнений підхід створює ефект 

«удаваної об’єктивності» та відчуження оповідача від персонажа. Оповідна 

стратегія роману «Сад.Попіл» – це поєднання прустівської оповідної техніки (акцент 

на внутрішньому світі й чуттєвості героя) і французького «нового роману» 

(антифабула та предметний світ). Завдяки внутрішній фокалізації читач дізнається 

про думки дитини і батька. Оповідь характеризується «гібридним голосом» – 

поєднанням емоційної дитячої перспективи і дорослої людини, яка робить висновки 

чи дає назви предметам або явищам. Особливістю роману «Мансарда» є перехід від 

зовнішньої до внутрішньої фокалізації. Якщо спочатку оповідач займає всезнаючу 

позицію й тлумачить світ за допомогою міфів і Біблії, то згодом зовнішні коментарі 

і нейтральне спостереження зникають. Автор використовує різні типи нарації. Я-

наратив дає змогу проникнути у внутрішній світ героїв. Використання ми-наративу 

та третьоособової нарації є символічним переходом від суб’єктивного до 

об’єктивного. За допомогою просторово-часової та психологічної фокалізації автор 

досягає відчуття присутності читача, скорочує дистанцію між ним і наратором, 

інтимізує оповідь.  

У підрозділі 2.2. «Рамковий наратив твору «Мансарда» – інструмент 

моделювання багаторівневої романної структури» аналізуються форма, наративні 

рівні роману, прийоми та інші особливості, що призводять до його ускладнення.  

Аналіз роману «Мансарда» на концептуальному, образному, композиційному 

рівні, в плані суб’єктної організації та мови показує, що структура твору досить 

складна. У романі «Мансарда» я-наратор у межах первинного рамкового наративу 

перетворюється на кілька персонажів-нараторів. Так, інтрадієгетичний наратив, до 

якого вони належать, теж стає обрамленням для історій другого ступеня, які 

відбуваються на рівні фікційного світу (подорож Орфея у затоку Дельфінів) і 

третього (легенда про закоханих із затоки Дельфінів). Так Ігор – гомодієгетичний 

наратор, змінюючи маски й імена, стає наратором ІІ і ІІІ рівня вставних наративів. У 

«Мансарді» наратив-обрамлення інтерпольований, тобто вміщений між фрагментом 

тексту про Ларона і заключною частиною роману.  Міф на другому рівні роману 

реінтерпретується, пародіюється та реконструюється. «Рамковий» наратив роману 

виконує подвійну функцію: тематичну (вставлена оповідь існує на контрасті з 
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первинною, різниці між просторово-часовими зв’язками між екстра- та 

інтрадієгетичним рівнями немає), пояснювальну (стає зрозумілою причина бажання 

героя втекти від реальності). Проте у глобальному сенсі така структура дає 

можливість Д. Кішу створити роман, у рамках якого він використовує різні жанри, 

оповідні моделі та стратегії і який стане зародком для подальшого утвердження і 

розвитку поетики постмодернізму. Автор моделює художній твір, поклавши в його 

основу традицію класичної міфології.  

У підрозділі 2.3. «Смерть та вигнання – основні складники художнього 

світу персонажа роману «Клепсидра» з’ясовано наріжні концепти травмованої 

свідомості головного героя.  

«Смерть» і «вигнання» є центральними концептами художнього світу роману 

«Клепсидра». Концепт «вигнання» у романі відтворений через субконцепти 

«іншого», «чужинця», що обумовлюється як єврейською ідентичністю, так і її 

неприйняттям. Роздвоєна особистість героя страждає, породжує нав’язливі фантазії 

та спогади. Божевілля Едуарда Сама (Е.С.) пояснюється тими умовами, в яких він 

перебуває. Літературний світ «Клепсидри» можна назвати «шизоїдним» – це світ 

марень, снів, галюцинацій, нав’язливих образів, пов’язаних з травмою, думками про 

смерть і її картинами. Прийом переліку, застосований  у тексті, для головного героя 

є не лише інструментом процесу пригадування, а й засобом створення напруження і 

параноїдальних візій. Функція дзеркала та кубістичний метод дають змогу авторові 

показати одні й ті ж картини та образи з різних точок зору. «Машина бажання» як 

невід’ємна частина «шизоїдного» світу героя символізує вільного індивіда – «шизо», 

який як «деконструйований суб’єкт», породжує себе як вільну людину, позбавлену  

відповідальності. Герой такого світу сам творить реальність, яка існує всередині 

нього, де смерть є невід’ємною частиною життя. Смерть у романі – це символ 

зниклого світу Центральної Європи. Е.С. – жертва над жертвами, соціальна, 

метафізична та історична, вигнанець, для якого не існує притулку. Образ Е.С. як 

жертви історичних подій не є статичним. «Вигнання» та «смерть» пов’язані із 

моделлю історичної жертви, що притаманна всій творчості Данила Кіша. 

Ідеологічне зло ХХ ст., представлене сталінізмом і фашизмом і відтворене у романі, 

підтверджує думку, що людина приречена на страждання.  

Третій розділ – «Слободан Селенич: значення оповідної моделі у 

відтворенні історичного поєднання генерацій» – присвячений аналізу 

ретроспективної нарації, визначенню наративних моделей романів, характеристиці 

персонажів та наскрізним ідеям твору.  

У підрозділі 3.1. «Ретроспективна нарація: її структура і функції у 

романах «Батьки та предки» й «Умисне вбивство» акцентується увага на прийомі 

ретроспекції як визначальному чинникові композиції творів, особливостях 

функціонування категорій часу і простору. Виокремлено основні теми та мотиви. 

Романи охарактеризовані за принципом організації фабули і оповіді та за кількістю 

нараторів.  

Романи «Батьки та предки» й «Умисне вбивство» можна віднести до 

нелінійних наративних структур. Для обох романів характерні наратори, які 

водночас  виконують функцію важливого для твору самостійного персонажа. У 
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концентрованій перспективі розповідь про одну і ту ж подію ведеться з точки зору 

одного («Батьки та предки») чи багатьох нараторів («Умисне вбивство»). Тип 

наративної форми, представлений у романах, – наратор у першій особі, тобто «я»-

нарація. Наратори романів  – гомодієгетичні в екстрадієгетичній ситуації, проте 

подекуди вони виступають і як гетеродієгетичні, зокрема, в «Умисному вбивстві» 

(Буліка розповідає Богданові факти про минуле своєї бабусі чи пан Койович – 

Буліці). Стеван, Елізабет, Йован, Єлена, Буліка є головними нараторами-

персонажами романів, а наратор пан Койович – ще й наратором-очевидцем. 

Ретроспекція застосовується автором для передачі циклічності та невідворотності 

історії. Flash-back у романах є метанаративним, він виконує функцію достовірності 

(включення листів, щоденників, судових документів тощо). Автор використовує 

також історичну ретроспекцію, поєднуючи у тексті особисті історії та зображення 

політичної ситуації в країні. У ретроспекції такого типу проглядається авторська 

концепція громадянського суспільства, а саме: ідея його занепаду. С.Селенич 

використовує одну із функцій ретроспекції – посилення критичного та 

викривального зображення дійсності, своєрідне «зняття масок». На нашу думку, 

основна функція, яку виконує ретроспективна нарація у С.Селенича, – показати 

вплив історії на різні генерації, паралелізм доль та епох. У ІІ половині ХХ ст. 

зберігаються функції ретроспекції як «старту», але з’являється багато нових форм 

поєднання хронологічної ретроспекції (кумулятивної) з асоціативною 

(ремінісцентною).  

У підрозділі 3.2. «Концептуальний персонаж» та його оточення у романі 

«Timor mortis»» здійснено аналіз концептуальних персонажів і літературних героїв 

твору, розкрита їхня символіка.  

У романі «Timor mortis» діють два концептуальні персонажі: Стоян і Драган. 

Вони розкриваються через діалогізм, динамічність, екзистенційність, іронію і 

трагізм. Ці риси є репрезентаціями трьох взаємопов’язаних метаконцептів: «смерті», 

«історії» та «моральності». Хід роману засвідчує поступовий перехід Драгана на 

авторську точку зору, а історичний вимір твору відкривається на основі розбіжності 

його позицій з точкою зору Стояна Благоєвича. Голос автора прямо не присутній у 

тексті, але його легко почути у зв’язку з голосом оповідача і персонажів, і ключем 

до цього є іронія. У романі вона існує на кількох рівнях, і основною особливістю її 

функціонування є «обернена дія». Передусім вона є засобом, за допомогою якого 

автор руйнує основи майбутньої книги про Стояна Благоєвича. На цьому рівні діють 

автор як її справжній носій, оповідач як її ініціатор чи жертва, персонаж як уявний 

предмет висміювання і читач як той, кому відкривається іронічна гра. Іронія 

проявляється як у непослідовності історій старця, так і у високому стилі розповідей, 

в яких герої отримують нові імена: оповідач стає Аудитором, Стоян Благоєвич – 

Ілюстрисимусом, а повія Біляна – Di dicke Ursula. Розповідь Стояна Благоєвича 

охоплює одне століття сербської історії. Це своєрідна хроніка національних і 

політичних подій кінця ХІХ - початку ХХ століття, висвітлена на прикладі долі 

родини старця.  
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Підрозділ 3.3. ««Фатальність» та «зло» – домінантні концепти у романі 

«Умисне вбивство» окреслює основні теми, зазначає особливості функціонування 

концептуальних парадигм твору. 

Концепт «фатальності» у романі «Умисне вбивство» С. Селенича є основним. 

Він позначений авторським баченням, адже письменник, на нашу думку, розкриває 

його як невідворотність історії, замкнене коло, в якому події, люди, війни 

змінюються, а окрема особистість є лише частиною єдиного механізму історії, де 

вона нічого не вирішує і не контролює, навіть власної долі. Фатальністю позначені 

всі герої роману: названий батько Єлени, який вішається у в’язниці, Іван, який із 

ревнощів вбиває комісара і чинить самогубство, Єлена, яка помирає у пансіонаті, 

Богдан, який гине на фронті, і самотня онука, яка, поховавши коханого, їде до Нової 

Зеландії.  

Історія кохання Єлени та Богдана, як і історія її предків, завершується 

трагічно: Богдан гине у війні на постюгославському просторі у ранніх дев’яностих 

двадцятого сторіччя. Так, через п’ятдесят років історія повторюється у заздалегідь 

визначених координатах. Концепти «фатальності» та «зла» пов’язані передусім із 

війною, а також з проблемою зіткнення різних культур. Зло у романі розкривається 

насамперед у дезінтеграції громадянського суспільства і глибоко пов’язане із його 

мораллю. Завдяки техніці «індивідуалізації» С. Селеничу вдалося створити роман,  

актуальність якого є позачасовою. 

Четвертий розділ «Гомодієгетична оповідь та історія як травма у 

творчості Давида Албахарі» зосереджений на будові авторської концептосфери, її 

зв’язку з темою Другої світової війни та голокосту, особливостях я-наративу.  

У підрозділі 4.1. «Автодієгетичність романів «Снігова людина» та 

«Принада» – засіб формування елементу автобіографізму» досліджено основні 

форми прояву прийому автобіографізму та значення я-нарації у проектуванні 

психології автора на персонажів. 

У романах «Снігова людина» та «Принада» біографічні факти отримують нове 

втілення: окремі події з життя автора трапляються з героями-нараторами творів 

(події Другої світової та громадянської війни в романах «Снігова людина» та 

«Принада»), на загал виносяться особисті переживання та емоції: відчуження й 

травма (функція самовираження). Проте, на нашу думку, одна з основних функцій – 

це постмодерністська гра з читачем, який проводить паралелі між змодельованими 

фактами та подіями у творі і біографічними даними письменника (ігрова функція). 

Д.Албахарі використовує прийом автобіографізму для створення наративу, 

насиченого роздумами про життя на чужині, жахіття війни, почуття самотності, 

відчуження, травму та втрату самовизначення («Снігова людина» та «Принада»). У 

романі «Принада» через посередництво автодієгетичних нараторів автор розкриває 

своє бачення історії і травмованого покоління, підтверджує думку про циклічність 

історії та можливість її повторення. Через використання прийомів і функцій 

автобіографізму (референтність, психологізм, я-наратив) відбувається глибоке 

розкриття особистого «я» автора через героїв-нараторів згаданих романів. Я-нарація 

сприяє самореалізації авторського «я» в результаті його проекції на художній 

наратив.  
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У підрозділі 4.2. ««Відчуження» та «травма» – компоненти авторської 

концептосфери («Снігова людина», «Гец і Маєр»)» осмислено концептуальні 

складові романів, написаних в еміграції. 

У романі «Гец і Маєр» концепт «травма» автор виражає через субконцепти: 

«голокост», «пам’ять», «досвід», «відчуження», «страждання», «біль», 

«ототожнення» та прирівнює його до «катастрофи». Особливість функціонування 

цього концепту в романі «Гец і Маєр» полягає в тісному взаємозв’язку травми з 

поняттям «ідентичність». Опираючись на дослідження Гаді Бенезера щодо 

травматичної пам’яті і самого поняття травми, приходимо до висновку, що в романі 

воно виражається через такі ознаки: самоусвідомлення, вибух емоцій, емоційне 

відчуження та заціпеніння, повторення, «заглиблення» у минуле, зміни голосу, 

нав’язливий образ і дезорієнтація. Концепт «відчуження» у постмодерному романі 

Давида Албахарі «Снігова людина» можна розглядати через призму двох інших: 

«еміграція» та «ідентичність». Приходимо до висновку, що він проявляється не 

лише на креативному, текстуальному, суб’єктивному та об’єктивному рівнях, а й 

охоплює різні компоненти художньої структури. Процес алієнації героя реалізується 

через поглиблений самоаналіз, протиставлення себе світові, дистанціювання від 

навколишньої дійсності, втечу від буденного, обмежений хронотоп і трагічне 

самовідчуття через втрату власної ідентичності. 

У підрозділі 4.3. «Особливості художньої організації концепту «доля» у 

романі «Принада»» подано тлумачення його узуального компоненту та 

індивідуально-авторське наповнення.  

Онтологічний концепт «доля» у романі Давида Албахарі «Принада» –

складний. Його узуальною частиною є  шлях, який не залежить від бажання людини, 

доля прирівнюється до несвободи. Автор розкриває лише темну, невідворотну 

сторону долі. «Доля» – як підпорядковування ходу історії, замкнене коло, з якого 

немає виходу, та сила, якій не можна протистояти, все, що лишається, – це 

змиритися і нічого не вимагати від життя. Цей концепт розкривається через 

взаємозв’язок з іншими: «смерть», «травма», «біль», «війна», «горе», «страх», 

«досвід», «приреченість», «життя» та «щастя». Життя головного героя – самотність і 

відчуження. На прикладі долі матері та сина  автор показує паралелізм поколінь. 

Зрештою, доля в книзі Д.Албахарі – це та низка подій, падінь, трагедій, смертей і 

поразок, що породила війна, і через посередництво якої, наче в дзеркалі, 

відображаються два життя: матері та сина. 

У Висновках синтезовано результати дослідження, присвяченого концептам 

та наративам у сербських романах 60-90-х рр. ХХ ст.  

1. Художній концепт – це одиниця свідомості автора, яка втілює 

індивідуально-авторський спосіб сприйняття світу і синтезує в собі узуальне та 

індивідуальне. Вибір того чи іншого концепту, що є складовою авторської картини 

світу, передбачає використання певного наративу, крізь призму якого він буде 

виражатися в тексті. Під терміном «наратив» розуміємо художній (фікційний) твір, 

що являє собою структуру, яка утворюється дискурсами наратора, персонажа та 

інших розповідних інстанцій. Зрештою, визначаємо його і в більш широкому 

значенні – як стиль письма. 
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2. Сербська проза 60-90-х рр. ХХ ст. синтезувала в собі розвиток трьох 

тенденцій: реалістичної, модерної (авангардної) і в кінці 80-х років постмодерної. 

Три основні традиції визначили магістральний розвиток прози цього періоду: 1) 

«традиція Андрича» з умовно реалістичним наративом; 2) модерна; 3) європейська, 

що поєднує західний і національний складники.  

У 60-ті рр. ХХ ст. популярними стають великі жанри – романи. Письменники 

звертаються до теми Другої світової війни, зображення колективних драм (Д.Чосич), 

концептів «вибору», «страждання», «любові», «віри» й «окремості» (М.Селімович), 

«зла», «нещастя» й «трагічності» (М. Булатович), «села» та «міста» (А. Тишма, 

М. Миланков, М. Марков та ін.), концептів «людина» – «історія», «єврей», 

«трагічність», «геноцид» (А.Тишма, Д. Кіш, Д. Албахарі). У постмодерністських 

романах М. Ковача і Б. Пекича втілюються концепти «фатуму» та «неминучості». У 

рамках неореалізму автори розкривають концепти «трагічності», 

«аутсайдерства», «долі» та «самотності». У 60-90-х рр. ХХ ст. набирає 

популярності монологічна форма, за допомогою якої оповідь стає автентичнішою та 

правдивішою.  

3. Розширення знань про концепти у творах Д. Кіша, С. Селенича та 

Д.Албахарі дали змогу визначити жанрову природу роману – це ретроспективний 

роман з елементами «нового роману», що поєднує в собі неоісторизм, 

неоміфологізм i неопсихологізм.  

Д. Кіш у «Мансарді» за допомогою повторень, цитувань та замовчувань 

«розігрує» вже існуючі міфологеми. Автор використовує міф про Орфея та Еврідіку, 

про лабіринт Мінотавра, міфологему Книги («Сад. Попіл», «Мансарда»), подвоєння 

персонажів («Мансарда»), міфологему дзеркала («Клепсидра»), біблійні 

міфологеми. С.Селенич та Д.Албахарі переосмислюють міфологему часу (Стоян як 

символічне втілення історії у С. Селенича; зникнення часових кордонів між 

сучасністю і минулим у романі «Гец і Маєр» Д.Албахарі). Таким чином, історія 

виконує концептотворчу функцію. 

Внутрішнє мовлення як елемент неопсихологізму реалізується у текстах за 

допомогою аутодіалогу (Ігор Юрин, безіменний герой роману «Снігова людина») та 

«потоку свідомості» (асоціативні відношення, що виникають у хлопчика із 

«Родинної трилогії»). Через внутрішні монологи розкривається особистий світ 

героїв-нараторів Стевана та Елізабети з роману «Батьки та предки». С. Селеничу 

вдалося передати їхні внутрішні переживання через приватне листування.  

У рамках нового історизму наратор «Принади» Д. Албахарі реконструює 

цілісну картину минулого за допомогою магнітофонних записів, а герой-оповідач 

роману «Гец і Маєр» черпає інформацію в архівних документах. Межі між 

історичним та літературним дискурсом у цих романах зникають, через це концепт 

«текстотворчості» стає домінантним. У Д. Кіша цей мотив проявляється у тому, що  

його герої пишуть «Розклад руху» та «Мансарду», у С. Селенича  – книгу про 

столітнього Стояна Благоєвича та  Єлену Любосавлєвич, у Д. Албахарі – книгу про 

матір.  

 4. Концепція наративної творчості Д. Кіша пов’язана з доробком Дж. Джойса, 

в основі якого лежать елементи «нової прози». Можна сказати, що центральними 
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концептами художнього світу Д. Кіша є «смерть» та «історія» і субконцепти, 

пов’язані з ними, такі як «пригадування», «жертва», «відчуження», 

«невідворотність», «божевілля», «трагічність».  

Для його творчості характерні різні наративні підходи та техніки. У 

«Мансарді» оповідач виступає учасником і коментатором подій, відбувається 

перехід від зовнішньої на внутрішню фокалізацію, використання «я», «ми» наративу 

та 3-особової нарації. «Сад. Попіл» є своєрідним переходом між романами «Ранні 

печалі» та «Клепсидра»: оповідне «я» присутнє, проте наративний фокус 

спрямований в першу чергу на інших героїв. Роман представляє оповідне «я» батька  

і сина, до дитячої перспективи додається фокус зору письменника, який 

ідентифікується з хлопчиком. «Ранні печалі» – це перехід від я-нарації з внутрішньої 

фокалізацією до 3-особової нарації (читач дивиться на події очима дитини). У 

«Клепсидрі» – оповідач практично зникає, оповідь тяжіє до максимальної 

об’єктивності. Сни, божевілля, таємні знання – все це наштовхує на підтвердження 

гіпотези про «редуковану фантастику» як складову частину творчості Д. Кіша, що 

особливо стосується перших двох частин «Родинної трилогії». Поєднання 

фантастичного та карнавалізованого проявляється через мотиви бунту, прокляття та 

переслідування. Так з’являються концепти «чужого», «іншого», «забутого». Для 

творчості Д. Кіша характерні постійний взаємозв’язок між дійсністю та мистецтвом, 

фактом і фікцією, фрагментарність, антифабула, зміна фокусів, монтажність і 

мозаїчність, відмова від єдиного оповідного голосу і стилю, метафора дзеркала, що 

уособлює самоусвідомлення оповідача (мистецтво як дзеркало, яке відображає 

дійсність, дзеркало як «борхесівський топос», у якому відображаються світи).  

Перебуваючи далеко за межами своєї батьківщини, інший сербський 

письменник – Д. Албахарі у своїх романах показав, як місце та історія вплинули на 

його ідентитет. Сербський письменник також по-іншому поглянув на статус автора, 

відмовившись від невизначеної суб’єктивної позиції, зробивши своє «я» 

всеохопним.  

У романі «Принада» через посередництво автодієгетичних нараторів автор 

розкриває своє бачення історії і травмованого покоління, підтверджує думку про 

циклічність історії і можливість її повторення. Концепт «доля» подається крізь 

призму жіночого образу матері. Він розкривається через взаємозв’язок інших 

концептів: «смерть», «травма», «біль», «війна», «горе», «страх», «досвід», 

«приреченість».  

Особливістю творчості Д. Албахарі є прийом автобіографізму. Референтність, 

психологізм, я-наратив дозволяють розкрити через героїв-нараторів згаданих 

романів особисте «я» автора.  

Інтерес до проблем історичної пам’яті, зв’язку часів, спадковості поколінь, 

національних традицій, «коріння» і «витоків» взагалі став однією з характерних 

ознак прози кінця 60-90-х років, яскравим представником якої вважається, зокрема, 

С. Селенич. Його романам притаманна першоособова нарація та різні види прийому 

ретроспекції, що забезпечує проникнення у внутрішній світ героїв, психологізм та 

достовірність (використання автором листів, документів, щоденника і т.д.).  
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Концепт «фатальності» у романі «Умисне вбивство» С. Селенича 

розкривається через «трагічність», що проявляється через відмову еліти брати 

активну участь у житті суспільства. Автор показує зміни в суспільстві, де політика і 

влада є його основними каталізаторами. Концепт «зла» у романі розкривається 

насамперед у дезінтеграції громадянського суспільства і глибоко пов’язаний із його 

мораллю. Автор використовує принцип поєднання часів, а також узгодження 

голосів. Таким чином, герої твору відчувають тиск історії, але кожен по-різному.  

Дискурс сповіді є формою проникнення у внутрішній простір героїв і 

притаманний майже усім нараторам: Елізабет, Стевану, Йовану та Єлені. Проте слід 

наголосити, що основна функція, яку виконує ретроспективна нарація у С.Селенича, 

– це історичне поєднання різних генерацій для того, щоб показати актуальність теми 

для сучасності. 

5. Наративну модель роману «Батьки та предки» можна представити так: 1) 

Наративна форма – нарація від першої особи з прийомами ретроспекції – спогади, 

листи; 2) Місце дії – закритий простір (будинок); 3) Фінал – момент нарації 

збігається з завершенням сюжетних подій художнього світу; 4) Додаткові наративні 

прийоми – анахронія та аналепсиси; 5) Час – фіксований внутрішній час оповіді 

довжиною в двадцять років і час самої рамки, закритість у майбутнє; 6) Герої – 

вчинки другорядних героїв передаються крізь призму оцінки нараторів; 7) Нелінійна 

наративна структура; 8) Кілька експліцитних нараторів, які мають статус 

літературних героїв, – гомодієгетичні наратори в екстрадієгетичній ситуації (Стеван 

та Елізабет); 9) Внутрішня фокалізація. 

Наративна модель роману «Умисне вбивство», на нашу думку, має таку 

форму: 1) Наративна форма – нарація від першої особи з прийомами ретроспекції – 

свідчення свідків, спогади, листи, заяви, судові обвинувачення; 2) Місце дії – 

закритий простір (будинок, квартира, будівля ТАНЮГ); 3) Фінал – момент нарації 

збігається із завершенням сюжетних подій художнього світу; 4) Додаткові наративні 

прийоми – анахронія та аналепсиси, багатоголосся, ретардація шляхом введення в 

художній твір вставних письмових свідчень та епізодів; 5) Час – фіксований 

внутрішній час оповіді, відкритість у майбутнє; 6) Герої – вчинки другорядних 

героїв передаються крізь призму оцінки нараторів. Індивідуалізація історії; 7)  

Нелінійна наративна структура; 8) Багато експліцитних нараторів, які мають статус 

літературних героїв – гомодієгетичні наратори в екстрадієгетичній ситуації (Пан 

Койович, Єлена, Йован і Буліка), які інколи проявляють себе як гетеродієгетичні; 9) 

Внутрішня фокалізація. 

6. Осмислення деяких особливостей романів Д. Кіша, С. Селенича та 

Д.Албахарі дозволяє говорити про певні домінанти, що панували у сербській 

літературі у 60-90-ті рр. ХХ ст. У дисертації охоплений той масив творів, який варто 

було б назвати літературою «травми». Змішані типи нарації, множинність голосів, 

свідомостей та світів дозволяють говорити про поліфонічність цих романів. У цьому 

аспекті варто визначити наратив у більш широкому контексті, а саме: за стилем. 

Слід говорити про взаємодію модерністських і постмодерністських тенденцій у 

романістиці 60-90-х рр. ХХ ст. Модерністські риси проявляються у творах через 

концепт нераціонального сприйняття дійсності, сновидіння, галюцинації, художній 
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прийом «потік свідомості»; зображення героїв як блазнів та божевільних; 

монтажність; вторгнення фантастики у реальність, створення нових міфологем; 

тотальну іронію; безсюжетність; вплив філософських і психологічних теорій; 

індивідуалізм, зосередження на «я» наратора-персонажа. Постмодерністські 

тенденції актуалізуються через гру алюзіями, що зводить до однієї площини минуле 

і сучасність; іронію історії; мотив текстотворення; інтертекстуальність, запозичення 

на сюжетному й образному рівнях; фрагментарність у відтворенні історії; 

документальність; зображення повсякденності як апокаліптичного карнавалу; 

поєднання різних істин; суміш жанрів; переплетення різних стилів оповіді. 
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АНОТАЦІЯ 
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Токарєва Л.В. Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. ХХ ст. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

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

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

2017. 

У дисертації комплексно вивчено романи «Мансарда», «Сад. Попіл», «Ранні 

печалі» та «Клепсидра» Д.Кіша, «Timor mortis», «Умисне вбивство», «Батьки та 

предки» С.Селенича та «Снігова людина», «Принада» та «Гец і Маєр» Д.Албахарі з 

наратологічної та концептуальної точок зору. У роботі узагальнено тематику та 

проблематику творів та вивчено їхні стильові особливості. Показано вплив світової 

літератури на сербську прозу 60-90-х рр. ХХ ст. 

Аналіз художньої дійсності дозволив визначити наративні моделі та структури 

романів. Доведено використання переважно гомодієгетичного наративу, що 

обумовлено концептом «людина – історія», прагненням до достовірності, створення 

ілюзії особистої присутності читача. Використання концептів «відчуження», 

«травми», «пам’яті», «смерті», що є основоположними у творчості цих 

письменників, пов’язано із історичним тлом, а саме: Другою світовою війною і 

голокостом.  

Охарактеризовані романи зазначеного періоду визначені як ретроспективні з 

елементами «нового роману», що поєднує в собі компоненти неоміфологізму, 

неоісторизму та неопсихологізму. Вивчення особливостей романів Д.Кіша, 

С.Селенича та Д.Албахарі вцілому дозволило говорити про взаємодію реалістичних, 

модерністських, неореалістичних тенденцій в прозі 60-90- рр. ХХ ст. як про етап 

переходу на постмодерністський наратив.  

Ключові слова: концепт, наратив, наративна модель, фокалізація, історичний 

роман, неоміфологізм, неоісторизм, неопсихологізм. 

АННОТАЦИЯ 

Токарева Л.В. Концепты и нарративы сербской прозы 60-90-х гг. ХХ в. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03. – литература славянских народов. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2017.  

В диссертации комплексно изучены романы «Мансарда», «Сад. Пепел», 

«Ранние печали » и «Клепсидра» Д.Киша, «Timor mortis», «Умышленное убийство», 

«Отцы и предки» С.Селенича и «Снежный человек», «Приманка» и «Гец и Майер» 

Д. Албахари с нарратологической и концептуальной точек зрения. Сделан обзор 

тематики и проблематики произведений. Изучены стилевые особенности романов. 

Показано влияние мировой литературы на сербскую прозу 60-90-х гг. ХХ в. 

Анализ художественной действительности позволил определить нарративные 

модели и структуры романов. Доказано использование преимущественно я- 

нарратива, что обусловлено концептом «человек – история», стремлением к 
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достоверности, созданием иллюзии личного присутствия читателя. Использование 

концептов «отчуждения», «травмы», «памяти», «смерти», что являются 

основополагающими в творчестве этих писателей, связано с историческим фоном, а 

именно: Второй мировой войной и холокостом. 

Охарактеризованы романы указанного периода определены как 

ретроспективные с элементами «нового романа», сочетающего в себе компоненты 

неомифологизма, неоисторизма и неопсихологизма. Изучение особенностей 

романов Д.Киша, С.Селенича и Д.Албахари в целом позволило говорить о 

взаимодействии реалистических, модернистических, неореалистических тенденций 

в прозе 60-90-х гг. ХХ века как этапа перехода на постмодернистский нарратив. 

Ключевые слова: концепт, нарратив, нарративная модель, фокализация, 

исторический роман, «новый роман», неомифологизм, неоисторизм, 

неопсихологизм. 

SUMMARY 

Tokareva L. V. Concepts and narratives of Serbian prose of 60s–90s of the 20th 

century. – Manuscript. 

A thesis for a Candidate degree in Philology. Speciality 10.01.03 – Literature of 

Slavic Peoples. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2017.  

The dissertation researches the novels «The Attic», «Garden, Ashes», «Early 

Sorrows» and «Hourglass» by D.Kish, «Timor mortis», «Premeditated murder», «Fathers 

and forefathers» by S.Selenich, «Bait», «Snow Man», «Gotz and Meyer» by D. Albahari 

from a narratological and conceptual viewpoints. The work provides generalizations on 

themes and problems and discusses stylistic peculiarities of novels. The paper emphasizes 

the influence of the World literature on Serbian prose of the 60s–90s of the 20th century.  

 On the basis of analysis of the text world the author determines the narrative 

models and structures of the novels. The thesis proves that due to the concept «the man – 

history», desire for authenticity, creating the illusion of readers’ personal  presence the 

writers mostly use homodiegetic narrative.  

The concepts «alienation», «trauma», «memory», «death», which are fundamental 

in the works of writers,  are  connected with the historical background, namely World War 

II and the Holocaust.  

The concept of narrative creativity of D.Kish is connected with the achievements of 

Dzh.Dzhoys, which contain elements of the «new prose».  

His novels are based on the elements of autobiography, «a novel about the artist» on 

the one hand and the idea of (new) history from the other hand.  

The central concepts of the artistic world of D.Kish are «death» and «history» and 

subconcepts associated with them, such as remembering, sacrifice, alienation, inevitability, 

madness, tragedy. His works are characterized by different narrative approaches and 

techniques.  

In the «Attic» narrator-commentator participates in events. It is characterized by 

changing external and internal focalization, using «I», «we» - narrative, and 3-personal 

narration. «Early Sorrows» – is changing from self-narration of internal focalization to 3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Garden,_Ashes
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personal narrative. The reader looks at the events through the eyes of child. «Early 

Sorrows» represents the I-narrative of adult person and son. In the «Hourglass» – the 

narrator practically disappears and narrative tends to maximize objectivity.  

I-narrative and different types of retrospection in the works by S.Selenich provide 

penetration into the inner world of the characters, psychologism and authenticity (using of 

letters, documents, diary, etc.). Cycling in the narrative confirms the idea that history 

repeats. Different points of view («Premeditated murder», «Fathers and Forfathers»), 

several («Fathers and Forfathers») or many («Premeditated murder») narrators, conceptual 

characters (novel «Timor mortis») and technique of «individualization» represent concepts 

of death, fate, history, tragedy, fatality, evil and morality and raise issues actual at all 

times. 

D.Albahari uses the technique of autobiographism to create narrative, rich in 

reflections and analysis of life in exile, the horrors of war, loneliness, alienation, trauma 

and loss of self («Snow man» and «Bait»). In the novel «Bait» through autodiegetic 

narrator author reveals his own vision of history and traumatized generation. The author 

expresses the concept of «trauma» in the novel «Gotz and Meyer» through subconcepts 

«holocaust», «memory», «experience», «alienation», «suffering», «pain», «identification» 

and equates it to the «catastrophe». The particularity of functioning of this concept in the 

novel «Gotz and Meyer» is in close connection with the concept of «identity». 

Genre features of the novel of the mentioned period made it possible to define it as a 

retrospective one with elements of the «new novel» combining components of neo-

mythologism, neo-historism and neo-psychologism. 

In general the novels’ peculiarities researching enabled to talk about the postmodern 

narrative.  

Keywords: concept, narrative, narrative model, focalization, historical novel, neo-

mythologism , neo-historism, neo-psychologism. 


