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Силабус курсу «Історія сербської літератури» 

 

2022-2023 навчальний рік 

 

 

Назва курсу Історія сербської літератури. Модулі 9-12 (сербська література епохи між двома 

війнами, повоєнного періоду, періоду постмодернізму) 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка м. Львів, вул. 

Університетська, 1. 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 

035.035 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська  

Викладачі курсу Проф. Татаренко А.Л., доц. Василишин М.Б.  

Контактна інформація 

викладачів 

alla.tatarenko@lnu.edu.ua, mariya.vasylyshyn@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Згідно графіку консультацій  

Сторінка курсу http://philology.lnu.edu.ua/employee/.... 

Інформація про курс 

 

Завданням курсу «Історія сербської літератури» є ознайомлення студентів-

сербістів з основними етапами розвитку сербського письменства. Зміст 9-12 

модулів становить сербська література сербська література епохи між двома 

війнами, повоєнного періоду, періоду постмодернізму. 

Коротка анотація курсу Курс «Історія сербської літератури» призначений для студентів-сербістів 

другого-четвертого року навчання, належить до нормативних дисциплін - 

обов’язкової програми підготовки майбутніх славістів. 

Теми 9-го модуля охоплюють питання становлення і розвитку експресіонізму в 

сербській літературі. 10-й модуль передбачає ознайомлення зі зразками 

сербського авангардизму та модерним реалізмом. 11-ий модуль охоплює теми, 

пов’язані з розвитком повоєнного модернізму в другій половині ХХ століття та 

його основними представниками, а 12-ий – з представленням 

постмодерністських тенденцій у сербській літературі. 

Висвітлення літературних подій і явищ передбачає введення історичного, 

загальнослов’янського і загальноєвропейського культурного контексту. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про основні етапи 

розвитку сербської  літератури, зокрема від епохи романтизму до зародження 

модерністських тенденцій.  

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу «Історія сербської літератури» полягають в 

тому, щоб: 

• Скласти цілісну картину розвитку сербської літератури ХХ століття як 

невід’ємного чинника розвитку сербської культури  ; 

• осмислити філософське й культурологічне підґрунтя різних етапів її 

розвитку; 

• ознайомитись з кращими взірцями сербського письменства епохи між 

двома війнами (1918-1941), повоєнної літератури та літератури постмодернізму; 

• усвідомити паралелі в розвитку сербської та української літератур. 

 

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе: 

• сформувати картину сербського національного письменства у її тяглості і 

розмаїтті; 

• навчитися аналізувати художні твори сербського письменства у контексті 

національної і європейської поетики; 

• розвинути навички вести літературознавчу дискусію, а також навички 

«читання зблизька»; 

• отримати багату й різнобічну інформацію про важливі твори сербської 

літератури; 

• збагатити лексичний запас читанням кращих взірців літературного тексту; 

•  майбутнім перекладачам допоможе зорієнтуватись у тому, які твори їм було 

б цікаво перекладати; 

• майбутнім науковцям допоможе обрати цікаву тему для дослідження. 

mailto:alla.tatarenko@lnu.edu.ua
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Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

1. Деретић Ј. Историја српске књижевности. Београд: Нолит. -  1983. – 706 с. 

2. Деретић Ј. Историја српске књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/ 

2. Милосављевић П. Систем српске књижевности. - Приштина: Народна и 

универзитетска библиотека. - 1996. - 366 с.  

3. Палавестра П. Историја српске модерне књижевности. - Београд, 1986. 

Допоміжна 

1. Кораћ С. Српски роман између два рата. Београд, 1982. 

2. Поповић Р. Сјајно друштванце. Београд, 2012. 

3. Дзюба-Погребняк О. Перша світова війна в літературах південних слов`ян. К., 

2014. 

4. Татаренко А. У кругу «Дневника о Чарнојевићу». Шабац, 2019.  

Інтернет-ресурси 

http://www.rastko.rs 

http://www.digitalna.nb.rs 

http://www.digital.bms.rs/ebiblioteka/ 

http://www.ivoandric.org.rs 

 

Тексти:  

7 семестр 

Станислав Винавер. Песме  

Тодор Манојловић Песме  

Сибе Миличић Песме  

Љубомир Мицић Песме  

Милош Црњански Лирика Итаке, Суматра, Објашњење Суматре, 

Стражилово. Дневник о Чарнојевићу. Сеобе.  

Растко Петровић Песме  

Момчило Настасијевић Песме  

Раде Драинац Песме  

Оскар Давичо Песме  

Александар Вучо Песме  

Марко Ристић Песме  

Иво Андрић Ex Ponto.  Изабране приче („Пут Алије Ђерзелеза“,  

„Ћоркан и Швабица“, „Љубав у касаби“, „Аникина времена“, „Јелена, 

жена које нема“, „Жена на камену“) 

Десанка Максимовић Песме  

8 семестр 

Скендер Куленовић Стојанка мајка Кнежопољка 

Танасије Младеновић Песме 

Бранко Ћопић Приповетке  

Иво Андрић На Дрини ћуприја. Проклета авлија. 

Милош Црњански Друга књига Сеоба или Роман о Лондону. Ламент 

над Београдом. 

Меша Селимовић. Дервиш и смрт. 

Данило Киш Енциклопедија мртвих (или  Гробница за Бориса 

Давидовича) 

Борислав Пекић Нови Јерусалим 

Милорад Павић (роман и приповетке по избору).  

 

Тривалість курсу семестр 7, 8 

 

Обсяг курсу Змістові модулі:9-10  (7  семестр: 1 ЄКТС, 10 год. лекцій, 10 год. практичних, 10 

год. самостійної роботи ):  

9. Експресіонізм у сербський літературі 

 10. Авангард і модерний реалізм у сербській літературі 

Змістові модулі 11-12 (8 семестр: 1 ЄКТС, 14 год. лекцій, 14 год. практичних, 2 

год. самостійної роботи ):  

11. Повоєнний модернізм у сербській літературі др.. пол.. ХХ ст. 

12 Постмодерністські тенденції у сербській літературі.  
 

Очікувані результати 

навчання 

Студент повинен знати:  

факти й тенденції розвитку сербської літератури різних епох, вміти 

http://www.rastko.rs/
http://www.digitalna.nb.rs/
http://www.digital.bms.rs/ebiblioteka/
http://www.ivoandric.org.rs/


орієнтуватися в поетиці різних літературних напрямків, представлених у ній; 

 творчість найважливіших представників сербського письменства; твори, які 

належать до сербського літературного канону або можуть претендувати на цей 

статус. 

уміти:  

аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний 

контекст;  

оперувати літературознавчими термінами; 

провадити літературознавчу дискусію (майданчиком для якої є практичне 

заняття з історії сербської  літератури)  

використовувати переваги «close reading»; 

застосовувати набуті знання для здобуття нових. 

Ключові слова Сербська література, експресіонізм, сюрреалізм, авангард, реалізм, модернізм, 

постмодернізм, українсько-сербські літературні зв’язки.  

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен у 8 семестрі 

Пререквізити Курс основної слов’янської мови (сербської), Вступ до слов’янської філології, 

курс історії української літератури, курс світової літератури, вступ до 

літературознавства. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання курсу «Історія сербської літератури» будуть 

використовуватися історико-літературний, герменевтичний, порівняльно-історичний, 

текстологічний (включно з close reading), рецептивний та соціокультурний методи. 

Студенти матимуть можливість виявити свою креативність і продемонструвати 

особливості бачення літературного процесу, взявши участь у заняттях. 

Необхідне обладнання Проектор, комп’ютер, роздатковий матеріал 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання на іспиті проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

так: 

50 балів за роботу впродовж 7 та 8 семестру (максимальна кількість балів за 

роботу на заняттях – 34 б., максимальна кількість балів за виконання 

індивідуальних письмових завдань, презентацій – 16 б.)  

10 балів за тестові завдання 

40 балів за усну відповідь. 

Питання до іспиту  

Опитування Тестові завдання, письмовий аналіз літературних текстів, відповідь на 

практичних заняттях, підготування презентацій, кейсів. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/дата 

год./ 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год. 

 

Термін 

виконання 

У 

сем. 

Модуль 9.      

1 т.  

2 

год. 

Експресіонізм у сербській літературі  

 

Лекція   

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jdere

tic_knjiz/ 

 

Дзюба-Погребняк О. Перша світова 

війна в літературах південних 

слов`ян. К., 2014 

 

 Упродов

ж 

семестру 

 

2 т. 

2 

год. 

Поезія експресіоністів (С. Винавер, 

Т. Манойлович, Л. Міцич, С. Мілічич) 

пр.   Експресіонізм у сербській 

літературі. Творчість 

Станіслава Винавера, його 

модерністські пошуки. 

Художні особливості лірики 

Тодора Манойловича, 

Любомира Міцича, Сібе 

Мілічича. 

 

3 т. 

2 

год. 

Експресіонізм у творчості  М.Црнянського. лекція Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

  

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/


Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

Дзюба-Погребняк О. Перша світова 

війна в літературах південних 

слов`ян. К., 2014 

 

4 т. 

2 

год. 

Експресіоністська поезія М. Црнянського  

(Лирика Итаке, Суматра, Објашњење 

Суматре, Стражилово) 

пр. М. Црњански  «Лирика Итаке», 

«Суматра», «Објашњење Суматре», 

Стражилово») 

Життєвий і творчий шлях 

Мілоша Црнянського. 

Художні особливості 

експресіоністської поезії 

М.Црнянського (Лирика 

Итаке, Суматра, Објашњење 

Суматре, Стражилово) 

 

5 т. 

2 

год. 

Лірична проза експресіонізму («Щоденник 

про Чарноєвича» М. Црнянського, «Ex 

Ponto» І. Андрича)  

 

 

Лекція Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

Кораћ С. Српски роман између два 

рата. Београд, 1982 

 

Татаренко А. У кругу «Дневника о 

Чарнојевићу». Шабац, 2019.  

 

 

М.Црњански, «Сеобе» 

 

6 т. 

2 

год. 

Ліричний роман експресіонізму (Милош 

Црњански „Дневник о Чарнојевићу“ 

(„Сеобе“ – на самостійне опрацювання). 

пр.  Милош Црњански „Дневник о 

Чарнојевићу“ 

Иво Андрић „Ex Ponto».   

«Щоденник про Чарноєвича» 

М. Црнянського - один із 

найкращих зразків 

 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/


Ліричні записи (Иво Андрић „Ex Ponto»).   європейського експресіонізму. 

Особливості поетично-

медитативної прози Іво 

Андрича «Ex ponto»  

 

 Модуль 10.     

 7 т. 

2 

год. 

 Авангардистські течії в сербській 

літературі 

Лекція Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

Поповић Р. Сјајно друштванце. 

Београд, 2012. 

 

  

8 т. 

2 

год. 

Поезія авангарду пр.  Растко Петровић. Песме  

Момчило Настасијевић. Песме  

Раде Драинац. Песме  

Оскар Давичо. Песме  

Александар Вучо. Песме  

Марко Ристић. Песме 

Авангардистські течії у 

сербській літературі. 

Особливості поетичної 

творчості представників 

сербського авангарду: Растко 

Петрович, 

Момчило Настасієвич,  

Раде Драїнац,  

Оскар Давічо, 

Александар Вучо,  

Марко Ристич  

.  

9 т. 

2 

год. 

 

Реалістичні тенденції у прозі та поезії. 

Оповідання І. Андрича. Поезія 

Д. Максимович 

лекція Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

  

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/


књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

http://www.ivoandric.org.rs 

 

10 т. 

2 

год. 

Реалістичні тенденції у прозі та поезії. 

Оповідання І.Андрича („Пут Алије 

Ђерзелеза“,  „Ћоркан и Швабица“, „Љубав у 

касаби“, „Аникина времена“, „Јелена, жена 

које нема“, „Жена на камену“) 

 Поезія Д.Максимович 

пр.  Андрич І. „Пут Алије Ђерзелеза“,  

„Ћоркан и Швабица“, „Љубав у 

касаби“, „Аникина времена“, 

„Јелена, жена које нема“, „Жена на 

камену“. 

Максимович Д. Поезії.  

 

І.Андрич – оповідач. 

Оповідання-параболи 

І.Андрича.  

Життєвий і творчий шлях 

Десанки Максимович. Поезія 

Д. Максимович. Десанка та 

Україна. 

 

 Модуль 11     

1 т 

2 

год. 

Література НВБ і повоєнного 

десятиріччя. Романи І.Андрича 

Л Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

http://www.ivoandric.org.rs 

 

  

2 т. 

2 

год. 

 

Поезія і проза повоєнного десятиліття. 

Романістика І.Андрича. 

Пр  С.Куленович «Стоянка, мати з 

Кнежополя». 

Б. Чопич «Проза»  

 Т.Младенович «Поезія» 

І.Андрич «Міст на Дрині» 

І.Андрич «Проклятий двір»  

  

3 т 

2 
Творчість Мілоша Црнянського 

повоєнного періоду 

Л. Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

  

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
http://www.ivoandric.org.rs/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
http://www.ivoandric.org.rs/


год.  1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

 

4 т 

2 

год. 

Романи М.Црнянського «Друга книга 

Переселень» та «Роман про Лондон» 

Пр М.Црнянський «Друга книга 

Переселень» 

М.Црнянський «Роман про Лондон» 

  

5 т. 

2 

год 

Творчість М.Селімовича 
 

Л. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

  

6 т 

2 

год 

Роман М.Селімовича 

«Дервіш і смерть» 

Пр М.Селімович «Дервіш і смерть»   

7 т 

2 

год 

«Проза дійсності» та її представники. 

Творчість Драгослава Михаїловича. 
 

Л. Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

 

  

8 т. Роман Д.Михаїловича «Коли цвіли гарбузи» Пр. Д. Михаїлович «Коли цвіли гарбузи»   

Добавлено примечание ([u1]):  

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/


2 

год. 

 

 Модуль 12     

9 т 

2 

год. 

Проза Данила Кіша Л. 

 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

Татаренко А. Постмодернізм у 

сербській літературі. Львів: Піраміда, 

2013. 

 

  

10 т 

2 

год. 

Повісті Д.Кіша («Гробниця для Бориса 

Давидовича», «Енциклопедія мертвих») 

Пр. Д.Кіш «Гробниця для Бориса 

Давидовича» 

Д.Кіш «Енциклопедія мертвих»  

  

11 т 

2 

год. 

Творчість Борислава Пекича. 
 

Л. Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

Татаренко А. Постмодернізм у 

сербській літературі. Львів: Піраміда, 

2013. 

 

 

  

12 т 

2 

«Новий Єрусалим» Б.Пекича як готична 

хроніка 

Пр. Б.Пекич «Новий Єрусалим»   

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/


год. 

13 т. 

2 

год. 

Творчість Мілорада Павича 
 

Л. 

 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

Татаренко А. Постмодернізм у 

сербській літературі. Львів: Піраміда, 

2013. 

 

 

  

14 т. 

2 

год. 

Романістика М.Павича Пр. М.Павич «Хозарський словник»   

15 т. 

2 

год. 

Повоєнна сербська поезія і драма. 
 

Л. Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. Београд: Нолит. -  

1983. – 706 с. 

 

Деретић Ј. Историја српске 

књижевности. 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderet

ic_knjiz/ 

 

 

  

16 т. 

2 

год. 

Поезія Б.Мільковича, В.Попи. Драми 

Д.Ковачевича. 

Пр. Д.Ковачевич «Професіонал» 

Б.Мількович «Поезія» 

В.Попа «Поезія» 

Українсько-сербські 

літературні зв’язки епохи 

постмодернізму 

 

 

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/

