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Summary 

The article deals with the problems of correlation of genre strategies of postmodernist writers 

with a traditional genre system taking the Serbian prose of the “high postmodernism” period as an 

example. Special attention is paid to “genre doubts” of the postmodernists: their adaptation of 

existing genres, “countergenre experiments”, out-genre strategies etc. Crossing the genre-borders 

(and the borders of the traditional genre system) became a new step for postmodernists on the way of 

transforming generically defined work of art into the postmodernist text. 
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Анотація 

У статті на прикладі сербської прози періоду «високого постмодернізму»  

розглядаються питання співвідношення жанрової політики письменників-постмодерністів і 

традиційної системи жанрів. Особливе місце приділяється «жанровим сумнівам» 

постмодерністів: адаптації ними існуючих жанрів, «контржанровим експериментам», 

стратегії позажанровості тощо. Вихід за жанрові межі (і за межі традиційної жанрової 

системи) є для постмодерністів черговим кроком на шляху перетворення жанрово маркованого 

художнього твору на постмодерністський текст. 

Ключові слова: постмодернізм, поетика, жанр, форма, жанровий експеримент, 

сербська література. 
 

Аннотация 

В статье на примере сербской прозы периода «высокого постмодернизма» 

рассматриваются вопросы соотношения жанровой политики писателей-постмодернистов и 

традиционной системы жанров. Особое место уделяется «жанровым сомнениям» 

постмодернистов: адаптации ими существующих жанров, «контржанровым экпериментам», 

стратегии внежанровости и др. Выход за жанровые рамки (и за рамки традиционной 

жанровой системы) для постмодернистов является очередным шагом на пути превращения 

жанрово маркированного художественного произведения в постмодернистский текст. 

Ключевые слова: постмодернизм, поэтика, жанр, форма, жанровый эксперимент, 

сербская литература. 
 

Питання традиції та її випробовування належить до актуальних проблем сучасної теорії 

літератури, про що свідчить досвід як світового, так і українського літературознавства. 

Особливе місце у цій царині належить працям представників «чернівецької школи» і, 

передовсім, її провідника А. Є. Нямцу [12, 13]. Випробування традиції було одним із головних 

завдань сербських постмодерністів (про окремі аспекти цього питання див.: [2, 17, 18, 24]). В 

цій статті презентуємо огляд основних напрямків жанрових експериментів прозаїків-

постмодерністів, спрямованих на як на креативне використання існуючої, так і на створення 

власної традиції.  

Новаторське, «нетрадиційне» ставлення до традиційних жанрів, характерне для 

представників модернізму, стало однією з засад поетикальної політики постмодерністів. 

Постмодерністську поетику в сербській літературі почали свідомо застосовувати письменники, 

які з‘явилися на літературній сцені на початку 80-х років ХХ століття як представники 

концепту «молодої сербської прози» (Светислав Басара, Радослав Петкович, Сава Дам‘янов, 

Предраг Маркович, Неманя Митрович, Мілета Проданович та ін.). «Молодопрозівці» вбачають 

у постмодерністській поетиці шлях до універсалізації національної літератури, поле для 

запровадження нових експериментальних форм. Продовжується своєрідна жанрова революція 

протопостмодерністів, позначена відмовою від усталених жанрів та їхніх різновидів, 
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розмиванням чітких меж між літературними родами, до рис якої додається відкритість у 

запозиченні нових художніх моделей, свобода експерименту, зокрема в сфері ставлення до 

мови й оповідних стратегій. 

На противагу сербському модернізму, в центрі уваги якого перебували поетичні жанри і 

ліричний роман, постмодернізм має переважно прозову орієнтацію, що зумовило поетикальні 

відмінності, хоча спільною є увага до малих прозових форм. Якщо представники авангарду 

заявляють про (радикальну) новизну своїх принципів і поглядів на літературу, постмодерністи 

80-х наголошують на їхній відмінності. «Молодопрозовці» об‘єдналися довкола спільного 

концепту, який був досить широким і передбачав оригінальність творчих концепцій кожного з 

авторів. Найважливішим спільним знаменником для них були пошуки в формальній сфері, що 

дало підстави сербському літературознавцю Добрівою Станоєвичу розглядати представників 

«молодої прози» як стильову формацію «формістів». 

Поетикальні ескперименти «молодопрозівців» наприкінці 70-х – на початку 80-х були 

пов‘язані з мінімалістичним концептом, одним із пропагандистів якого був Давид Албахарі – 

письменник, перекладач, автор антологій, редактор. Завдяки йому сербський читач 

познайомився з оповіданнями американських постмодерністів, а в його оповідній прозі 70-х 

«молодопрозівці» побачили приклад формального експерименту, суголосного їхнім пошукам. 

Пропаговане Д. Албахарі «коротке оповідання» Д. Станоєвич називає «контржанром». Для 

його визначення сербський літературознавець змушений послуговуватися кількісним 

принципом у дусі Е. М. Форстера, який говорив про роман як про літературний твір, у якому 

більше п‘ятдесяти тисяч слів. «Коротким оповіданням» Станоєвич вважає таке, яке повністю 

вміщається на газетній шпальті. Увага «молодопрозівців» до «короткого оповідання» 

викликана не тільки перекладами з англійської й американської літератур та прозовими 

експериментами Д. Албахарі, але й розвиненою традицією малих жанрів у сербській літературі, 

зокрема в літературі авангарду. Не менш важливим є те, що молоді письменники вбачають у 

ньому можливість вийти за межі традиційних жанрів, правила яких вони прагнуть відкинути. 

Міркування критиків-«молодопрозівців» про наджанровий характер «короткого 

оповідання» стосуються переважно не коротких оповідань Албахарі, а функціонування цього 

концепту як текстуального експерименту представників художньої прози самих «формістів». У 

взаємопроникненні наративного і поетичного Станоєвич вбачає втілення нової «антижанрової 

парадигми» [18, с. 62]. «Антижанрова природа» «короткого оповідання» виявляється, 

наприклад, у творчості «молодопрозівця» Немані Митровича, оповідання якого перебувають на 

межі прози й поезії. Водночас, як у випадку Митровича, експерименти «формістів» спрямовані 

на створення «наджанру», «який охопить всі форми художнього висловлювання, можливо, 

включно з формами вираження інших мистецтв» [18, с. 63]. Ідеться про проект створення 

Тексту, який би вийшов поза жанрові рамки. «Коротке оповідання показує діалектику прозових 

жанрів, воно її посилює і позначає. Цю форму потрібно розуміти як мистецьки оформлену гру 

ще неоформлених жанрів, основні риси яких ще є ‗грою з прийомами‘ і ‗прийомом як грою‘» 

[18, с. 62]. «Коротке оповідання» є темою розвідки Михайла Пантича «Спокуси стислості» 

(«Iskušenja saţetosti», 1984), у якій, поряд зі статтями, присвяченими поетиці попереднього 

покоління (Д. Албахарі, В. Чургуса Казимира, М. Вуковича), вміщено аналіз творів 

«молодопрозівців» (Н. Митровича, С. Басари, М. Паїча). 

Творчість Немані Митровича справедливо вважають оригінальним продовженням 

поетикальних пошуків у сфері «короткого оповідання». Літературна критика 80-х визначає її як 

приклад «проезії», «ритмічної прози», «фантастичної прози», «ліричної фантастики». Автор 

прозового «Сну війни», який отримав престижну літературну премію за найкращий поетичний 

твір, вдається до поетизації прозового дискурсу. Основними принципами побудови 

текстуального речення в його творах є окремі елементи, наближені до поетичного мовлення 

(ритм, мелодія, музично-звукові потенціали мови). Так формуються картини-фрагменти з 

інтенсивним ліричним наповненням. Митрович намагається встановити інакші (порівняно з 

актуальними) принципи побудови прозового твору. Фабулу заміняють невизначені події, сюжет 

– мова картин, персонажів – об‘єкти «очудненої дійсності»: предмети, явища й невизначені 
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особи. Його оповідання подекуди нагадують сюрреалістичне відображення світу в «дзеркалі 

без амальгами», а події розвиваються за логікою сну.  

Ці риси присутні також в коротких оповіданнях і романах Светислава Басари, які відомий 

сербський літературознавець, «молодопрозівець» Сава Дам‘янов характеризує як «антиліте-

ратуру», «метапрозу», «нігілізм», «постмодернізм», «фантастику», «іронічно-пародійний дискурс», 

«неміметичну модель», зауважуючи, що письменник будує свої твори на потенційних недоліках 

традиційної прози, на інверсії фундаментальних засад романного або оповідного твору. Так, у 

зв‘язку з романом Басари «Китайське письмо» («Кинеско писмо», 1985) літературознавець ставить 

питання, чи відповідає наявна теорія жанрів актуальній літературній практиці, чи потрібно шукати 

принципово нові рішення [2, с. 67]. С. Дам‘янов наголошує на «міжжанровому, позажанровому 

або наджанровому статусі цієї прози, яка пробує синтезувати елементи різних художніх прозових 

форм, разом із тими жанрами і формами, що перебувають на межі літературних, але водночас і 

оминає, можна сказати, ігнорує низку загальноприйнятих визначень усталених прозових жанрів. 

Тому ця проза не вкладається в наявну, теоретично визначену жанрову систему, про що свідчать і 

численні дискусії стосовно жанрового визначення деяких творів наймолодшої сербської прози 

(щодо деяких книжок існує дилема: трактувати їх як прозові чи як поетичні твори; щодо інших – 

чи йдеться про роман, прозовий цикл чи збірку оповідань тощо)» [2, с. 26]. 

«Постмодерністський художник чи письменник перебуває в позиції філософа: текст, який 

він пише, твір, який він створює, в принципі не зумовлені наперед встановленими правилами; 

про них не можна судити, виходячи зі звичних уявлень, звичних категорій, що застосовуються 

до [художнього] тексту чи твору». Це твердження Ж.-Ф. Ліотара повністю відповідає ситуації із 

жанровим визначенням постмодерністських творів, які не вкладаються у традиційну 

генологічну номенклатуру. Т. Денисова зазначає: «В останні десятиріччя, переважно, 

літературознавча траєкторія тяжіє до узагальнюючого філософського дискурсу – від ідеї 

Б. Кроче відкинути саме поняття жанру, виголошеної ще у 20-і роки минулого століття, до 

праці Ж. Дерріда ‗Закон жанру‘ (1979), де жанрові контури проголошуються такими, що 

обмежують свободу митця, а тому – непродуктивними» [3, с. 150].  

Відмова від класичних прозових жанрів, стирання жанрових меж між ними приводить 

сербських постмодерністів до думки про необхідність створити власну жанрову систему, яка 

відповідала б потребам постмодерністського вираження. Тоді як Д. Кіш і Б. Пекич 

реактуалізували старі жанри (напр., «соті», «диван»), обираючи серед неузвичаєних жанрів 

амбівалентні («повість»), або створювали з відомих компонентів нові, гібридні жанрові форми 

(«готична хроніка»), по-постмодерністському налаштовані представники «молодої сербської 

прози» шукали кардинальніших рішень у розвитку мінімалістичних концепцій («коротке 

оповідання» Д. Албахарі), межових концепцій «проезії» (специфічне поєднання прози і поезії у 

творах Н. Митровича і В. Пиштала), але найбільшої популярності набули гібридні, авторські, 

ad hoc жанри та інтержанрові проекти. Питання жанрового новаторства трактується як наріжне 

і вводиться до широкого літературознавчого контексту.  

Історія літератури, а також історія теорії літератури доводять слушність таких міркувань. 

Питання сталості чи змінності жанру є предметом дискусій між провідними літературо-

знавцями ХХ століття (широку панораму цієї проблеми представляє відомий український 

генолог Нонна Копистянська в монографії «Жанр, жанрова система у просторі 

літературознавства [8]). «Жанр як історично сформований синтез істотних властивостей змісту 

і форми низки творів у певному їх структурному типі є відносною сталістю, здатною до 

постійного оновлення, акумулятором досвіду в поступальній еволюції мистецтва, законо-

мірністю його зростання», вказує визначний український літературознавець Іван Денисюк [4, 

с. 3]. Постмодерністи відштовхуються від формалістичного розуміння жанру, яке пропонує 

Ю. Тинянов («жанр – не постійна, не нерухома система» [19, с. 202], і від констатації змінності 

цієї категорії під впливом поетикальних змін, доходять до сумнівів у ній як такій. 

«Жанрові сумніви», які Д. Станоєвич згадує як основоположну характеристику творчості 

«формістів», ведуть до перенесення центру зацікавлення із жанру на форму, що відповідає 

постмодерністському переходу від Твору до Тексту. Високий статус тексту, який трактується 

як світ (а світ – як текст), породжує ситуацію самодостатності тексту і заміни ним твору. 
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Питання жанрового визначення, отже, втрачають актуальність для літераторів (і літературо-

знавців, які вивчають їхню творчість), натомість їх цікавлять питання формотворення. 

Постмодерністський митець намагається вийти із заданої системи правил і встановити своїми 

творами нові, тому жанрове маркування художніх творів постмодернізму вимагає спеціального 

теоретичного апарату. Це постмодерністський тріумф тексту, поза яким, як вважав Ж. Дерріда, 

нічого не існує і який, на думку І. Гассана, приходить на зміну жанру. 

Можливо, саме тому провідні літературознавці – дослідники генології лише зрідка 

звертаються до аналізу постмодерністської літератури, вибудовуючи теорію жанрів на прикладах 

письменства попередніх періодів. Показово, що у своїй відомій монографії «Історична поетика 

роману» («Povijesna poetika romana») відомий хорватський теоретик літератури Віктор Жмегач 

зупиняється не на поетикальних характеристиках постмодерністського роману, а на головних 

літературознавчих орієнтирах постмодерного періоду – працях Дж. Барта, М. Фуко, У. Еко, які не 

спрямовані на дослідження власне романного жанру. Романна продукція постмодерністської 

орієнтації представлена романами У. Еко (переважно з позицій самого письменника, 

артикульованих в автопоетичних творах); літературознавець подає також короткі характеристики 

романів Х. Кортасара. Автор надзвичайно ґрунтовного й обширного дослідження
1
, В. Жмегач 

радше констатує існування у тривалій історії роману постмодерністського періоду, не зупиняючись 

на змінах, яких він тоді зазнав, ані на новаціях, які він привніс. Зрештою, велика частина 

постмодерної літературної продукції не вкладається у традиційну жанрову систему, і віднесення 

багатьох прозових творів до категорії роману вимагало би спеціального мотивування в кожному 

конкретному випадку. Обмеження вивчення цього питання дослідженням визначних творів 

постмодернізму, які за формою відповідають роману, використовуючи його жанрову матрицю 

(напр., «Жінка французького лейтенанта» Дж. Фаулза, «Ім‘я рози» У. Еко), суттєво звужує 

уявлення про ситуацію роману і формальні експерименти з ним у постмодерністській літературі. 

Будучи «найбільш важковловимим літературним жанром», роман, на думку російського 

дослідника В. Пестерева, найяскравіше виявляє цю свою особливість в епоху постмодернізму 

[15, с. 20]. Уявлення про роман як жанр, що «не дорівнює собі», виходячи за власні межі і 

утверджується як універсальний поетичний жанр, обстоює А. Михайлов [11, с. 462]. В. Халізев 

вказує на те, що властивий постмодернізмові потяг до універсального синтезу й використання 

великого арсеналу прийомів художнього синтезування співзвучний із синтетичною жанровою 

сутністю роману [20, с. 330]. 

Питання постмодерного роману – питання форми, наголошує В. Пестерев, виділяючи, 

зокрема, такі константи художності постмодерністського тексту як адекватні сумі загальних 

властивостей постмодерністської романної поетики: багатовимірний, інтертекстуальний 

простір; відкритий текст, нелінійне письмо; вторинність («відображення відображення», «образ 

образу»), змішування жанрових рис і взаємодія у творі різних художніх систем, цитація та 

гіперінформативність; відверта установка на стирання меж між високим і тривіальним 

мистецтвом; поєднання низових жанрів із суперінтелектуальністю; фрагментарність, колаж, 

монтаж, пастиш; зовнішня неординарність форми і поетика загальних місць; декоративність, 

тілесність; коментар, наочне моделювання тексту і «оголений» прийом; пародія і стилізація; гра до 

ігрового ставлення до гри; парадокс «безособового тексту» з його саморефлексією [15, с. 22–23].  

Прямі зв‘язки між елементами структури форми в постмодерністському романі 

ослаблені, роман, як і постмодернізм загалом, збурює традиційні уявлення про цілісність та 

завершеність і систем, і окремих художніх творів. Полістилістика веде до формотворчості, яка є 

процесом синтезування. У цей процес втягнуто також читача, який, на думку американського 

дослідника О. М. Райта, «реконструює форму», втягується до творчого процесу письменника 

(див. про це: [15, с. 25]). 

Розмивання меж між жанрами дедалі частіше приводить дослідників до заміни жанрового 

визначення «роман» окресленням «романні жанри» (див. напр., [5]). Формотворчий аспект 

постмодерністського роману виявляється при цьому найпродуктивнішим для дослідження. 

                                                           
1
 «Історична поетика роману» [27] налічує 494 сторінки основного тексту. 
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Саме у творчості постмодерністів романна матриця стає полем експериментів із розширення 

жанрових меж роману і семантизації форми. 

Своєрідна жанрова революція, яку сербська література пережила у ІІ половині 

ХХ століття, веде свій родовід від жанрофобії модерністів. В експресіоністській поезії і малій 

прозі класика сербського постмодернізму Мілоша Црнянського вона виявляється в пародійному 

(гротескному) використанні «високих жанрів» (елегія, дифірамб, здравиця), які контрастують із 

«зниженим» змістовим наповненням. У «Щоденнику про Чарноєвича» (який історики 

літератури традиційно називають [коротким, ліричним, експресіоністським] романом, читання 

творів романного жанру слугує негативним маркером. Романи люблять виразно приземлені 

героїні, протагоніст відвідує «цвинтар старих романів». Ліричний герой твору віддає перевагу 

творам інших жанрів, часто – жанрово невизначеним (як, напр., «Листопад» Г. Флобера). 

«Щоденник про Чарноєвича» М. Црнянського став своєрідною жанровою матрицею – 

протокнигою для «Мансарди» Данила Кіша, де протагоніст не бажає писати роман, який є для 

нього втіленням міметизму найгіршого штибу. Майже одночасно з виходом «Мансарди» 

М. Црнянський видає «Другу книгу Переселень», яка за формальними ознаками є історичним 

романом-епопеєю і в більшості випадків історики літератури трактують її саме так. Однак деякі 

особливості авторської наративної стратегії наближають цей твір до постмодерністської 

поетики, позначеної іронічним ставленням і до історії, і до епічного жанру роману. 

Іронічне ставлення до найпопулярнішого і найповажнішого з прозових жанрів 

характеризує поетикальну позицію Борислава Пекича, романні твори якого визначені в 

підзаголовку інакшими жанровими окресленнями. «Тоді як Мілош Црнянський на початку 

двадцятих років дає ‗Щоденнику про Чарноєвича‘ жанрове визначення ‗роман‘, Пекич саме 

цього жанрового визначення цілеспрямовано уникає, що, без сумніву, вказує на дещо змінену 

позицію роману в літературі й культурі наприкінці двадцятого століття» [16, с. 141]. В одному 

зі своїх інтерв‘ю наприкінці 70-х років Б. Пекич зазначає: «У наш час (…) термін ‗роман‘ 

втратив будь-який зв‘язок із літературою і став ординарним, комерційним поняттям, яким – як 

чарівним плащем – накривається кожна прозова форма. Завдяки цьому літературна морфологія 

перебуває у стані розпаду» [25, с. 79]. 

У літературознавчих й автопоетичних есеях і висловлюваннях Д. Кіша простежуємо 

зміну в його ставленні до жанру роману. Якщо в 70-ті роки письменник підходив до нього 

переважно з мірилами формалістичної теорії і спирався на досвід французького «антироману», 

то у 80-ті у ставленні письменника до романного жанру стає відчутною деяка дистанційованість. 

Свій останній роман («Клепсидра») Д. Кіш видав 1972 року, а до питань поетики цього жанру 

звертався пізніше в есе, одним із яких є «Pot-au-feu» (1983), у якому ідеальною метафорою 

роману він проголошує «горщик» («рагу») і подає його «рецепт»: «Багато зелені життя 

(evergreen), добрячий шматок дійсності (зі зламаною кісткою), cum grano salis, звичайно, п‘ять-

шість неочищених картоплин, багато овочів, відповідно до сезону, дрібку тростинного цукру (в 

жодному разі не сахарину), добру дозу приправи, званої eironea (яка може замінити лавр!). ‗І все 

це добре перемішуємо в будь-якій старій нічній посудині‘. Варити на маленькому вогні, 

місяцями, роками, якщо треба. Подавати свіжим або залишити настоятися» [23, с. 45–46]. 

Замість теоретичних тез Д. Кіш викладає в метафоричній формі свій, перевірений літературною 

практикою, рецепт «приготування» роману, приправлений постмодерністською «eironea». 

Лінію постмодерністьких метафоричних роздумів про жанр роману продовжив 

Мілорад Павич. Жанрові відмінності між оповіданням і романом він характеризував, 

наприклад, так: «Дивлячись, однак, з позиції своєї письменницької практики, я маю відчуття, 

що оповідання відрізняється від роману тим, що в оповідання – один хребет, а роман мусить 

мати принаймні два хребти. ‗Хозарський словник‘ має три хребти (…) Співвідношення між 

кістками і м‘ясом є дуже суттєвим, умовно кажучи, бо якщо маєте забагато м‘яса на тоненьких 

кістках, то вони не витримають. З іншого боку, якщо маєте занадто міцний кістяк, а мало м‘яса 

– таку жінку не назвеш гарною» [6, с. 106]. 

Цікавим для поетологічного дешифрування є есе М. Павича «Роман як держава», в якому 

письменник, зокрема, нотує: «Роман – це велика або маленька держава. Має свої закони, своїх 

жителів, свої гроші, які інколи мають вартість і поза межами країни, а інколи ні. Роман має свої 
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береги й кордони, свою війну і свій мир, свій час, який не прив‘язаний до часу за Гринвічем. 

Має свій клімат, висоту над рівнем моря, свої депресії (місця нижче рівня морської поверхні) і 

своїх сусідів. Має свою економіку, добру або погану, він може або не може прогодувати своїх 

підданих. Роман, як і всі держави, має свою мову, яку іноземці поза його межами можуть або не 

можуть розуміти. Роман має свого невідомого героя, свої голодні й ситі роки, свої неродючі 

землі й свої житниці. Держава занепадає, якщо в ній добре живуть ті, що її руйнують, і погано 

ті, на яких вона тримається. Так і з романом. Роман має своїх дипломатів, свій експорт і свій 

імпорт. (…) Подібно, як держава має свою мову, а та – свою граматику, має їх і роман. Як і 

держава, роман має свою мапу. Це мапа його мови» [14, с. 9–10]. 

Хоча теза «роман як держава» звучить незвично, у наведеному переліку характеристик є 

чимало таких, які алегорично ілюструють поетику автора постмодерністьких романів 

М. Павича. Роман у згаданих есе Д. Кіша і М. Павича стає предметом літературної гри, яка за 

своїм характером подекуди нагадує тезу з роману Т. Манна «Доктор Фаустус» про переваги гри 

з формами, з яких пішло життя. Саме так письменники-постмодерністи ставляться до жанру 

роману, який трактують як літературну конвенцію, термін, який втрачає конкретне наповнення. 

Незважаючи на таке трактування роману, постмодерністи нерідко звертаються до цього 

«найгнучкішого жанру», використовуючи його матрицю та окремі наративні прийоми. 

Новаторським внеском постмодерністських прозаїків у збагачення палітри романних форм є 

т. зв. «нелінійний роман». Дослідники часто ставлять знак рівності між ним і 

постмодерністьким романом як таким, вважаючи нелінійність основною ознакою належності 

до постмодерністської парадигми. Відома українська дослідниця російського постмодернізму 

Г. Мережинська вважає факт наявності нелінійної форми основним орієнтиром для визначення 

жанрової моделі постмодерністського роману [10]. 

Дослідники постмодерністського роману звертають також увагу на його металітера-

турність. Характерною рисою роману ХХ сторіччя український літературознавець Борис Іванюк 

називає перетворення його з роману «героя» на роман «автора». «Демонстративна деміургічність 

автора підтверджується, зокрема, введенням ‗персонажа-письменника‘, творча рефлексія якого 

надає творові ‗усвідомлення літературності‘ (Д. Бак), яка, на відміну від попередньої літератури 

(напр., ‗Євгеній Онєгін‘ О. Пушкіна), має неспорадичний характер (‗Злодій‘ Л. Леонова, 

‗Контрапункт‘ Гакслі, ‗Фальшивомонетники‘ А. Жида, ‗Колискова для кішки‘ К. Воннегута, 

‗Якщо одного разу зимової ночі…‘ І. Кальвіно, романи Бітова та ін.)» [7, с. 492]. Перехід від 

концепції твору до концепції тексту надає цій тенденції специфічного забарвлення, змінюючи 

позицію автора. Як вказує Р. Барт, «автора вважають батьком і господарем свого твору (…). 

Стосовно ж Тексту, то у ньому відсутній запис про батька. Автор не має ніяких ‗авторських 

прав‘ чи переваг, він грає ‗свою роль у грі‘. (…) Його життя з джерел тих історій, що 

розповідають про нього, перетворюється на самостійну історію, яка починає змагатися з ним же 

написаними, відбувається нашарування творчості скриптора на його життя, а не навпаки, як 

раніше» [1, с. 382]. Таке трактування ролі автора має свій розвиток у творчості М. Павича, 

С. Басари, С. Дам‘янова, М. Пантича, які вдаються до гри з маскою автора і його біографією. 

З авторською позицією пов‘язане визначення ліній розвитку європейського роману, що його 

запропонував Ноpтроп Фрай. Виходячи з Арістотелівського розмежування mithos / dianoia, він 

поділяє літературу на розповідну і тематичну. У першій наголос ставить на фабулі, вона є, по суті, 

міметичною, а другу визначає зацікавлення ідеями. Виразником цих ідей є авторський голос, який у 

творі більше розмірковує про різні питання, ніж змальовує події. Головною ознакою тематичної 

літератури є автореференційність або автопоетичність [22, с. 67]. Перша лінія охоплює «реалістичну» 

традицію роману, яку Д. Барт проголосив виснаженою [21]. Друга лінія характеризується 

метапрозовістю й автореференційністю, приклади яких зауважуємо у постмодерністському романі. 

Автор роману в оповіданні Х. Л. Борхеса «Сад із розгалуженими стежками» мав 

метафізичні наміри. Він вірив у паралельне існування численних часів. Створивши книгу-лабіринт, 

Цюй Пен залишив свій роман різним, але не всім часам. Фрагментарність постмодерністської 

нарації відповідає дисконтинуїтету, яким позначене постмодерне розуміння історії. Час 

Борхесового романіста розходиться, як стежки. Це ще одна з метафор на позначення роману в 
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постмодерністському розумінні. Роман виступає як прийом
2
 або ж як втілення ідеї змінності. 

Важливо також пам‘ятати, що роман ХХ століття – це роман у розумінні М. Бахтіна, а не 

класичний роман, що ще більше ускладнює його генологічну ідентифікацію. 

Констатацію Мішеля Фуко про повернення «літератури до самої себе», яке він вбачає у 

творчості модерністів, автор розвідки про історичну поетику роману В. Жмегач вважає 

«антиципаційним діагнозом». Французький філософ «…вгадав суттєві риси постмодерністського 

розуміння літератури: вона мусить завжди повертатися сама до себе, ніби її мовлення не має 

іншого смислу, крім постійного вираження своєї форми» [27, с. 470]. З цього випливає 

висновок, який підтверджує художня практика сербського постмодернізму: в епіцентрі 

постмодерністського текстотворення перебувають проблеми форми, а не жанру. 

На перший план виходить трактування тексту як тканини
3
. У випадку творчості таких 

представників постмодерністської прози, як, наприклад, С. Басара (особливо у творах початку 

80-х років), ідеться про своєрідний «синдром Пенелопи»: «витканий» текст «розпорюється» 

автором. Виникає ситуація повернення оповіді у нульовий пункт: замість розвитку вона 

розпадається. Для розуміння тексту як тканини особливу вагу має фактура та структура: з чого 

саме «плететься» текст («нитки» прототекстів, мотивів, символів) і в який спосіб (моделі, 

структури, усталені або нові форми). Прикладом такого переплетіння мотивів і символів, 

поєднаного з випробуванням традиційних жанрових моделей у межах одного твору, є «Новий 

Єрусалим» Б. Пекича. 

«Жанрові сумніви» сербських постмодерністів виявляються в тому, що молоді прозаїки 

«наважуються руйнувати деякі традиційні жанри і створювати жанри, які є самоцінними, які є 

результатом певної літературної гри» [18, с. 89]. Новий жанр є для них інновацією, відкриттям 

письменника, його внеском у літературу. Як справедливо зазначає Д. Станоєвич, для «формістів» 

«було важливим не тільки зруйнувати чіткі жанрові структури, якими є роман, оповідання, новела, 

але й на тлі цих структур найкраще показати свої вагання, як екзистенційні, так і ті, що стосуються 

форми» [18, с. 89]. Характерною ознакою прозових творів представників постмодернізму є жанрові 

пошуки, які приводять до створення гібридних жанрів (особливо вагомим є внесок М. Павича). 

У творчості другого покоління сербських постмодерністів наявні поєднання різних 

дискурсів, приклади пародійного використання моделей тривіальної літератури: любовного 

роману, коміксу, пригодницького роману, детективу. «Ця своєрідна гра формою та 

літературними кліше – причому очевидним є намір порушити логіку традиційного тексту – 

зробить ‗молоду‘ прозу близькою до моделі ігрової літератури Стерна», – вказує сербський 

критик Миливой Сребро [26, с. 9]. 

У наміри літераторів не входить розважати публіку або, принаймні, це не є основним 

завданням. Читача швидше епатують або зачудовують. Предметом іронічного представлення є і 

традиційна жанрова форма, і традиційні очікування читачів. Характеризуючи «молоду сербську 

прозу» як прозу сумніву, М. Сребро говорить про вибір між мовчанням і висміюванням, перед яким 

опиняється письменник, усвідомлюючи незмінність світу. «Її величність іронія як вияв 

усвідомлення загрози екзистенційної безодні й неминучості онтологічної порожнечі і пародія як 

можливість продовжити писати, хоча й у негативному контексті – глузуючи, стають поглядом на 

світ та літературу» [26, с. 8]. Сумнів змушує письменників-постмодерністів критично переглянути 

наявний арсенал літературних форм у пошуках тих, які відповідали б новому змісту. 

Вектори формальних експериментів із жанрами у прозі сербських постмодерністів можна 

простежити також на прикладі паратекстуальних маркерів
4
. Якщо протопостмодерністи 60–70-

х років ХХ сторіччя (Д. Кіш, Б. Пекич) вдаються до своєрідної реактуалізіції старої генологічної 

номенклатури, М. Павич збагачує репертуар жанрових можливостей, використовуючи нефікційні 

                                                           
2
 Концепцію роману-прийому досліджує на прикладах романів Б. Чосича, Д. Кіша та М. Ковача 

сербський літературознавець М. Сребро [17]. 
3
 Слово «текст» походить від лат. textum – тканина, зв’язок, побудова. 

 

4
 Про це детальніше: Паратекстуальне відображення жанрової динаміки у прозі постмодернізму (на 

прикладі сербської літератури) / Алла Татаренко// Біблія і Культура: Науково-теоретичний журнал. 

Вип.13 /За редакцією А.Є.Нямцу. − Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. − С. 170−176. 
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моделі (словник, довідник для ворожіння, гороскоп). Дослідження цього аспекту у творчості 

наступної генерації постмодерністів приводить до висновків про подальшу деконструкцію 

традиційних форм і створення нових, авторських жанрових модифікацій та ad hoc жанрів (проза 

С. Басари, В. Деспотова, М. Продановича, С. Дам‘янова). 

«Постмодернізм втілює принципову художньо-філософську спробу перебороти 

фундаментальну для культури антитезу хаосу й космосу, переорієнтувати творчий імпульс на 

пошук компромісу між цими універсаліями», – зазначає М. Ліповецький [9, с. 39–40]. Політику 

«жанрових сумнівів» сербських постмодерністів можна вважати прикладом такого пошуку. 

Компромісне рішення вони бачили в приборканні хаосу формою, яка не претендує на сталість і 

канонічність. ПостМОДЕРНІСТИ (за класифікацією І. Негрішораца
5
) звертаються при цьому до 

жанрової матриці роману й оповідання, наповнюючи стару форму новим постмодерністським 

змістом (Р. Петкович, М. Пантич, М. Проданович) ПОСТмодерністи експериментують із 

класичними і паралітературними жанрами, створюють жанрові гібриди (М. Павич), ad hoc 

жанри та інтержанрові моделі (С. Дам‘янов). Виділення поетикальних рис, характерних власне 

для постмодерністської літературної моделі, які функціонують і сьогодні як надбання 

літературної традиції, дає змогу створити повніше уявлення про внесок постмодернізму у 

формування жанрової картини і наративних стратегій ХХІ століття.  
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