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БІОГРАФІЯ АВТОРА

Деян Айдачич (народився 22 січня 1959 року) — сербський славіст, фі-
лолог, фольклорист, етнолінгвіст, літературознавець, перекладач та редактор.

Народився і виріс у Белграді, у родині фізикохімиків Надежди та Воло-
димира Айдачича. Відвідував початкову школу імені Дрінки Павлович, п’яту 
Белградську гімназію та середню музичну школу імені K. Станковича (відділ 
скрипки). Навчався на кафедрі югославської літератури та світової літератури 
філологічного факультету Белградського університету, де його викладачами 
були професори Йован Деретич, Джорде Трифунович, Нада Мілошевич-Джор-
джевич, Мирослав Пантич, Нікола Мілошевич, а в 1984 році він закінчив нав-
чання, захистивши дипломну роботу «Про кольори в сербській народній по-
езії». У 1986 році Деян Айдачич захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Зображення любові та краси у поезії петраркістів Дубровника», а згодом — 
докторську дисертацію: «Світ демонів у літературі сербського романтизму» 
(у 2000 р. на філологічному факультеті Белградського університету).

Діяльність. З 1986 по 1987 рр. працював у фонді імені Вука Караджича 
(з моменту його заснування), а з 1988 по 2002 рр. працював у відділі народної 
літератури Університетської бібліотеки імені Светозара Марковича в Белгра-
ді — у Домі Воїслава М. Йовановича. У Домі письменника і фольклориста він 
опікувався бібліотекою та спадщиною Йовановича, був організатором бесід 
і зустрічей, присвячених народній культурі, зокрема, конференції під назвою 
«Магічне та естетичне в фольклорі балканських слов’ян» (1993), а також бесіди 
сербських авторів про рослини, їжу та весільні церемонії для щорічника «Коди 
слов’янських культур».

У співпраці з Ілією Ніколичем Деян Айдачич підготував книжку Воїсла-
ва М. Йовановича «Збірник статей про народну літературу», а разом із Мілан-
кою Тодич і колегами він відкрив та організував виставки робіт Йовановича 
як фотографа-аматора. З 2002 р. до осені 2003 р. Деян Айдачич обіймав посаду 
директора бібліотеки, посприявши відкриттю австрійської бібліотеки, запо-
чаткував низку виставок та бесід із циклу «Ми та інші» (стосовних сербських 
відносин з угорцями, болгарами, арабами, німцями), а також цикли «Видатні 
діячі Белградського університету», «Інтернет і суспільство», він був ініціа-
тором реконструкції інтер’єру бібліотеки та брав участь у реалізації проекту 
TEMPUS.

З 2003 р. Деян Айдачич працював у Києві, на кафедрі слов’янської філо-
логії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, викладаючи як доцент (до 2013 р.) та професор (з 2013 р.) Він чи-
тав курси сербської мови і літератури, а також деякі славістичні дисциплі-
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ни. Дослідник заснував і редагував «Українсько-сербський збірник: Украс» 
(із 2006 р.), брав участь у складанні бібліографії українських перекладів і ви-
вчення сербського фольклору та літератури (2005 р.), уклав антологію «Сучас-
на сербська драма» (2006 р.). Він сприяв реалізації великої кількості художніх 
перекладів, досліджень та виставок. В Інституті філології Київського націо-
нального університету Деян Айдачич організував три круглі столи за участі 
молодих українських сербістів (у 2006, 2009, 2016 рр.), конференції «Сербський 
письменник Драгослав Михайлович» (24 квітня 2008 р.), «Слов’янська фантас-
тична література» (11–12 травня 2012 р.), 24 жовтня 2014 р.), а також обгово-
рення публікацій авторів зі щорічника «Украс». Співпрацював із відавництвом 
«Tempora». Деян Айдачич сприяв підисанню угоди про співпрацю між Хар-
ківським національним університетом та Белградськм університетом, а також 
організації двох конференцій, проведених у Харківському центрі досліджень 
болгарського і балканського напрямів.

З грудня 2016 р. по вересень 2018 р. Деян Айдачич працював у Лодзі, на 
кафедрі слов’янської філології Лодзького університету. У 2018 р. він органі-
зував Конференцію молодих полських сербістів та уклав збірник. У Гданьску 
був співорганізатором конференції «Recepcja i tłumaczeniafantastyki literackiej 
Fantazmaty autorskie i idee epoki» 22–23 жовтня 2018 р. З жовтня 2019 р. працює 
в Гданьску, на кафедри славістики Філологичного факултету.

Конференції та проекти. Деян Айдачич брав участь у численних конфе-
ренціях та конгресах у Сербії, Хорватії, Македонії, Болгарії, Білорусі, Україні, 
Росії, Польщі, Словаччині, Словенії, Австрії та Італії, а також у роботі шести 
Міжнародних з’їздів славістів (у 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 та 2018 рр.). Брав 
участь у дослідницьких проектах Міністерства науки Республіки Сербії «По-
рівняльні дослідження сербської літератури (у європейському контексті)» 
(протягом 2006–2010 рр., № 148018, керівник Боян Йович) в Інституті літера-
тури та мистецтва, а також у проекті «Народна культура сербів між Сходом 
і Заходом» (протягом 2011–2017 р. № 177022, керівник Любинко Раденкович) 
в Інституті балканистики Сербської академії наук і мистецтв. Деяна Айдачича 
було залучено до участі у міжнародному проекті «Система цінностей слов’ян 
та їхніх сусідів» EUROJOS (2009–2015 рр.), яку очолював Єжи Бартмінський.

Публікації. У співавторстві з Іваном Срдановичем Деян Айдачич напи-
сав збірку оповідань, опублікованих у книзі «Вибрані праці» (Белград, 1988 р.), 
він опублікував вірш «Походження людяності людини» в журналі «Знак» фі-
лологічного факультету Белградського університету (1983 р.). Його перша 
фольклорістична стаття вийшла у 1983 р., а його видавнича діяльність акти-
візувалася із 1990 р. Деян Айдачич друкував статті сербською, болгарською, 
польською, українською, російською, англійською та італійською мовами. Він 
опублікував 22 книги, 282 текстів (238 статей, 11 бібліографій, 33 рецензій та 
нотаток). Деякі статті було перевидано в декількох виданнях різними мовами.

Теми та підходи в наукових працях. Усна народна література сербів була 
предметом ранніх досліджень Деяна Айдачича. Робота в бібліотеці Йованови-
ча, у фондах якої було зібрано багато рідкісних книг із галузі народної літера-
тури, змусила його розширити свій науковий діапазон, включивши до нього 
фольклор балканських слов’ян. У працях, присвячених фольклористиці, були 
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статті про роботу Воїслава М. Йовановича, його бібліотеку та його рукописну 
спадщину. У 1990-х рр. Деян Айдачич опублікував ряд літературознавчих до-
сліджень, розвідок про точки дотику літератури та народної культури із шир-
шої слов’янської перспективи, а наприкінці цього періоду — етнолінгвістичні 
дослідження, а також студії з галузі лексики і фразеології.

Публікації Деяна Айдачича як редактора і автора характеризуються інте-
ресом до слов’янських перспектив. Їх можна розділити на тематичні групи, які 
частково збігаються із назвами опублікованих книг: 1) Етнославія (візуальні 
аспекти національних віршів, містифікація фольклору балканських слов’ян, 
літературні та музичні трансформації фольклору, демони та демонічні хро-
нотопи в контексті антропології зла, взаємозв’язки апелятивних жанрів у тек-
стах усної традиції, ритуальне вивчення фольклору); 2) Футурославія (науко-
ва фантастика, позаземні тварини, ідеологія та ідентичність у футуристичній 
фантастиці, кіберфантастика); 3) Перунославія (уяви про язичницьких богів 
у неязичницьки часи); 4) Демонославія (про демонів у слов’янських літерату-
рах, передусім ХІХ ст.); 5) Еротославія (образи кохання та еротики в тради-
ційній культурі і літературі, моралізм і аморалізм, ідентичність і посередники 
у коханні, любов у фантастичній літератури тощо); 6) СловоСлавія (етнолінгві-
стичні студії); 7) ФразеоСлавія (фразеологія, пареміологія з етнолінгвістични-
ми елементами); 8) ГрадоСлавія (дослідження міст у слов’янській літературі); 
9) І Свої, і чужі (вивчення значень слів і семантичні поля «зрадник», «мігрант», 
тлумачення літературних творів, присвячених зрадникам); 10) Люди та явища 
(статті про різних людей, відгуки й нотатки, інтерв’ю та їхні різновиди).

Праці, присвячені національним темам, — у сербській, польській, бол-
гарській або українській культурах, — Деян Айдачич об’єднує навколо ком-
понента «мозаїка» — Сербська мозаїка (Србистички мозаик. Књижевност), 
полоністична мозаїка (Полонистички мозаик) тощо. Кілька статей було напи-
сано у співавторстві з Юлією Білоног, Наталією Білик, Лідією Непоп-Айдачич, 
Олегом Павлюченком.

Деян Айдачич перекладав (переважно філологічні студії) з польської, ро-
сійської, української, італійської, болгарської мов, він переклав також декілька 
літературних текстів із української мови.

Редактор. Іще будучи студентом, Деян Айдачич був членом редакції 
журналу «Знак» (1983), а пізніше — журналу «Књижевна реч» (1995). Він є 
засновником та головним редактором фольклорно-етнолінгвістичного жур-
налу «Кодови словенских култура» («Коди слов’янських культур»), (з 1996 р. 
було опубліковано десять випусків, присвячених наступним темам: рослини, 
їжа та напої, весілля, частини тіла, землеробство, кольори, діти, птахи, смерть, 
вогонь). Деян Айдачич є засновником та редактором «Українсько-сербський 
збірник: Украс» (з 2006 р.— 8 томів) українською мовою. У 1999 р. він очолив 
електронну бібліотеку Сербської культури «Проект Растко» (тепер доступний 
на www. rastko. rs), який був заснований драматургом Зораном Стефановичем.

Деян Айдачич опублікував декілька десятків слов’янських тематичних 
збірників статей (про еротику, антиутопії, дива, старозавітні легенди, фантас-
тичну літературу, тіло, Ніколу Теслу, Венецію, Київ, Юду Іскаріотського, цінно-
сті в мові тощо), які побачили світ у Белграді, Кракові, Києві та інших містах. 
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Він склав антологію сучасної сербської драми «Новітня сербська драматур-
гія» (2006 р.) українською мовою та збірник статей Воїслава М. Йовановича 
(1997, 2001 рр.), Новака Кілібарди (три книги 1998, 2001 рр.), Миколи Рябчука 
(2003 р.), Дарка Сувіна (2009 р.), Пера Якобсена (2010 р.) та Єжи Бартмінського 
(2011 р.).

Журнали та збірники, які відредагував Деян Айддачич, містять статті ав-
торів з України, Сербії, Польщі, Росії, Болгарії, Хорватії, Італії, Македонії тощо.

Деян Айдачич є членом редакційних колегій, редакційних колективів або 
рецензентом низки журналів у Болгарії, Польщі та Сербії, членом Комітету 
з етнолінгвістики та Комітету з фольклористики Міжнародного комітету сла-
вістів та з 2018 р. головою Комітету з фольклористики.
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0. ПРИНЦИПИ ОПИСУ ТА РОЗПОДІЛУ  
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Книги описуються відповідно до бібліографічних правил. Зміст книг, 
журналів або збірників додається до опису книжок, статей та ін. Статті в пе-
ріодичних виданнях, та книгах описуються відповідно до обраних принципів 
бібліографічного опису. У випадку, якщо ту саму працю було опубліковано 
декілька разів, наступний бібліографічний опис подається, відповідно до цьо-
го числа, за допомогою букв алфавіту, в квадратних дужках: [б], [в], [г] і т. д. 
Якщо ж стаття публікується у відкоригованій версії, опис бібліографічної оди-
ниці підкреслює той факт, що розвідку скорочено або розширено порівняно із 
першою версією.

Статті, опубліковані в Інтернеті, наводяться лише тоді, коли це єдине ви-
дання. Разом з ними наводяться дата публікації з поточною ІР-адресою. Заста-
рілі й помилкові адреси інтернет-бібліотеки: rastko. org. yu «Проект Растко» за-
мінено поточною адресою: rastko. rs. У випадку, якщо веб-сайт більше не існує, 
адреси не наводяться.

У бібліографії є три пронумеровані списки, чиї блоки включено до реє-
стру: список книг і підготовлені публікації (I, II), статті та рецензії (III), пере-
клади (IV), інтерв’ю (V), а також список конференцій за датами.

Реєстр. Створено реєстр заголовків праць Деяна Айдачича українською 
мовою — цифра в квадратних дужках [] вказує на номер бібліографічної оди-
ниці зі списку книг та редагованих публікацій, цифра без дужок позначає но-
мер статті, а цифри в трикутних дужках <> — заголовки доповідей на конфе-
ренціях.
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Вероніка Ярмак

ПЕРЕДМОВА

Серед сучасних дослідників славістичної проблематики нечасто трапля-
ються особистості з таким величезним діапазоном наукових зацікавлень, як 
у доктора філологічних наук, професора Деяна Айдачича. Серб за національні-
стю, він без перебільшення є філологом широкого профілю, який надзвичайно 
плідно працює в царині практично всіх галузей славістичної науки. Попри те, 
що сам він визначає себе як фольклориста, етнолінгвіста, літературознавця, 
перекладача та редактора, його, безперечно, з повним правом можна вважати 
також компаративістом і культурологом. Бібліографія праць ученого із ано-
таціями, вочевидь, cтане вельми корисною передусім для читачів, які цікав-
ляться славістикою взагалі й сербістикою зокрема, адже бібліографія є логічно 
структурованою й інформативно насиченою, до того ж останні знайдуть у ній 
у вичерпну інформацію щодо кожної з публікацій.

Наукова діяльність Д. Айдачича в галузі південно-, східно- і захід-
нослов’янських літератур та фольклору уже була предметом багатьох фі-
лологічних досліджень, тож, на нашу думку, у передмові до цієї книги варто 
зробити виразний акцент саме на українському сегменті його славістичних 
зацікавлень. Питома вага публікацій, так чи інакше пов’язаних із україністи-
кою, у репрезентативному бібліографічному списку праць Д. Айдачича є дуже 
великою, зокрема, привертає увагу той факт, що більшість авторів праць, які 
він свого часу редагував, походить з України.

Особливо рельєфно роль Д. Айдачича як культурного активіста і «добро-
го генія» українсько-сербських культурних взаємин вимальовується в контек-
сті появи електронної бібліотеки — «Проекту Растко Київ-Львів» (2001 р.), 
згодом трансформованого у «Проект Растко Україна» (2007 р.). Останній 
посів чільне місце в ширшій мережі суголосних проектів. Структурно розга-
лужена електронна бібліотека (розділи: автори; мова; фольклор; історія; мис-
тецтво; про Україну; переклади) стала справжньою скарбницею, що опікуєть-
ся підтримкою та розвитком української сербістики, і, відповідно, сербської 
україністики. Серед публікацій сайту — численні переклади творів класиків 
української і сербської літератур, наукові розвідки у галузі літературознав-
ства, мовознавства і фольклористики, історії, мистецтвознавства тощо.

Важливим напрямом діяльності «Проекту Растко Україна» і особисто 
Д. Айдачича як його керівника є активна участь в організації та проведенні на-
укових конференцій і круглих столів. Серед них слід згадати насамперед міжна-
родну конференцію «Харківський університет і серби»; три наукові конферен-
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ції про слов’янську фантастику і три конференції молодих сербістів, присвячені 
сучасній сербській літературі, організовані й проведені Д. Айдачичем на філо-
логічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка; 
круглий стіл в Інституті філології («Київський університет і серби», «Серби та 
сербські мотиви в українській літературі»); круглий стіл, присвячений 80-річ-
чю від дня народження Милорада Павича; круглий стіл «Творчість Мілети 
Продановича у контексті сучасної сербської літератури». Особливою подією 
став круглий стіл, присвячений творчості «живого класика» сучасної сербської 
літератури, письменника Драґослава Михаїловича. Д. Айдачичу пощастило за-
лучити до участі в цьому заході провідних закордонних і українських філоло-
гів-сербістів: П. Якобсена (м. Копенгаген), М. Пантича, М. Ачимовича Івкова 
(м. Белград), П. Лазаревич ді Джакомо (м. Пескара), А. Татаренко, М. Васили-
шин (Львів) та ін. За матеріалами круглого столу в Сербії згодом було видано 
репрезентативний збірник, підготовлений до друку Д. Айдачичем і З. Момчи-
ловичем. Цікавими заходами, до організації та проведення яких долучився 
Проект «Растко Україна» і особисто Д. Айдачич як його керівник, стали літера-
турні вечори у Київських і Львівських книгарнях «Є», львівській кав’ярні «Ма-
зох», Львівському театрі «Воскресіння». Ці заходи було присвячено творчості 
М. Павича, М. Пантича, М. Продановича, С. Дам’янова, З. Карановича та інших 
сербських письменників.

Важливими ланками культурологічної діяльності Д. Айдачича в Україні є 
також: посередництво в підписанні угод про співробітництво між Харківським 
національним університетом ім. В. Н. Каразіна і Белградським університе-
том; участь у проведенні міжнародних виставок книг; літературних фестива-
лів; фестивалів сербського кіно; фотовиставок; урочистих концертів у межах 
днів культури Республіки Сербії в Києві; інших важливих культурних заходів 
і промоцій (відкриття меморіальної дошки на честь сербського історика і бо-
гослова Й. Раїча на фасаді Національного університету «Києво-Могилянська 
академія) тощо.

Важливим аспектом творчої діяльності Д. Айдачича в Україні є створен-
ня українсько-сербського збірника «Украс», засновником і головним редактором 
якого він став. Завдяки креативній діяльності Д. Айдачича упродовж багатьох 
років виходить збірник, який присвячено нагальним питанням літературоз-
навства, фольклору, мовознавства, історії, культури й мистецтва. Аналітичне 
переосмислення багатого наукового фактажу стало основою численних студій, 
опублікованих на сторінках «Украса». Серед них — студії провідних україн-
ських і сербських фахівців, стосовні питань, які раніше мало висвітлювалися: 
ретроспективному аналізові ролі сербів та сербського підґрунтя Харківського 
університету (В. Бакіров, С. Страшнюк); сербському фольклору у досліджен-
нях О. О. Потебні (В. Калашник, Л. Педченко); М. Ф. Сумцову як дослідникові 
сербських мотивів у фольклорних баладах та образам сербів в українському 
фольклорі (О. Микитенко); сербістиці в Київському університеті (О. Чмир, 
Л. Стеблина-Рудякова); сербським мотивам в українській літературі про Пер-
шу світову війну (О. Дзюба-Погребняк). Д. Айдачич посприяв появі в «Украсі» 
постійних рубрик, присвячених, зокрема, поглядам українських і сербських 
філологів на творчість видатних сербських письменників і культурних діячів 
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різних епох: Йована Раїча (праці Д. Айдачича, М. Тимотієвича, Ю. Пелешенка, 
М. Фрайнд); Драґослава Михаїловича (публікації А. Татаренко, В. Ярмак, В. Ле-
вицького, О. Шуруй, М. Василишин); М. Продановича (дослідження Д. Айда-
чич, М. Тимотієвич, Ю. Пелешенко, А. Татаренко, М. Фрайнд); мовній картині 
світу в сербській та українській фразеології (розвідки Д. Айдачича, С. Єрмо-
ленка, Л. Петровської, Л. Недашківської, Л. Іванової, Л. Верещак, В. Ярмак); 
станові українсько-сербського перекладу (спостереження В. Ярмак); укра-
їнській літературі в сербських перекладах (дослідження Л. Попович, Т. Гаєв, 
А. Татаренко).

В ідейно-тематичному плані із діяльністю Д. Айдачича як редактора збір-
ника «Украс» перегукуються і його власні розвідки, стосовні образів сербів 
у історико-пригодницькому романі П. Куліша «Михайло Чарнишенко» (у збір-
нику «Срби і српско», у «Дриновському збірнику тощо). Із редакторською ді-
яльністю Д. Айдачича переплітається, зокрема, і його робота як перекладача 
з української мови сербською двох драм українських драматургів Неди Неж-
дани і Сергія Щученка. Д. Айдачич великою мірою опікується й проблемою 
відродженням сербської драми на українській сцені. Він прагне дати новий ім-
пульс інтересові українських глядачів тих часів, коли п’єси Б. Нушича роками 
з аншлагом демонструвалися в театрах. До цього ж сегмента можна віднести 
й переклади сербських драматичних творів українською мовою, виконані на 
пропозицію Д. Айдачича: «Антологія нової сербської драми»; антологія «Но-
вітня сербська п’єса» тощо. Наведені публікації, а надто остання мають безпо-
середнє відношення до серії «Сучасна драматургія» у межах культурологічного 
проекту Державного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса «Світо-
ва модерна драматургія. Діалог театральних культур». Чудовим коментарем до 
збірника у контексті творчого діалогу думок сербської та української літера-
турознавчої критики «Новітня сербська п’єса» слугують аналітичні розвідки 
Д. Айдачича і Н. Мірошниченко; до збірника включено й низку сербських п’єс 
в інтерпретації українських перекладачів: «Кар’єра Бори Шнайдера». А. Попо-
вича, «Бог на нас зглянувся. Колія» М. Маркович, «Америка. Друга частина» 
Б. Срблянович, «Професіонал» Д. Ковачевича та ін.

У «Хрестоматії сербської літератури ХХ ст.» (упорядниками якої є 
Д. Айдачич і А. Татаренко) також розміщено уривок із п’єси сучасного серб-
ського драматурга Н. Ромчевича «Провина» (у перекладі З. Гук). Загалом ця 
хрестоматія є вельми вдалою й кваліфікованою спробою репрезентувати чи-
тачеві незалежне, позбавлене ідеологічних нюансів розмаїття безумовних 
шедеврів, що представляють абсолютно різні літературні течії ХХ століття. 
Завдяки «Хрестоматії сербської літератури ХХ ст.» український читач отри-
мав можливість познайомитися із творами сербських письменників, які рані-
ше не видавалися в Україні. Крім цього, читач може ознайомитися з творами 
представників новітньої сербської літератури, які вже неодноразово публіку-
валися в нашій країні. Це — визнані класики сербської літератури: І. Андрич, 
М. Црнянський, М. Павич, Д. Михайловичі, Д. Кіш, Б. Чопич, В. Попа, Б. Пе-
кич, Н. Тадич, Л. Ршумович, Д. Радович, М. Пантич, Д. Албахарі, Г. Петрович, 
М. Проданович, Н. Ромчевич, З. Каранович. Особлива цінність «Хрестоматії», 
на нашу думку, полягає в тому, що в ній можна знайти додаткову інформацію 
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про всіх представлених у ній письменників. Це видання не лише дає певний 
обсяг інформації, а й створює мотивацію, тобто поштовх для подальшого оз-
найомлення з творами сербської літератури.

Серед помітних праць Д. Айдачича компаративного спрямування слід 
особливо відзначити посібник «Поредбена српско-украјинска фразеологија» 
(у співавторстві із Л. Непоп-Айдачич). Попри те, що цю працю комплексного 
характеру присвячено нібито достатньою мірою дослідженій і «тривіальній» 
темі, треба віддати належне авторам у тому сенсі, що їм однозначно пощастило 
сказати нове слово в цій науковій галузі. Фундаментальною частиною розвідки 
є вступні розділи, стосовні теоретичних основ і фразеологічної термінології 
слов’янських мов, та українських і сербських фразеологізмів у порівняльному 
міжслов’янському контексті. Аналізуються усталені порівняння, фразеологіз-
ми, які мають відповідники, а також безеквівалентні фразеологічні одиниці. 
Детальний розгляд тематичних блоків фразеологізмів (небесні тіла і явища 
природи; Бог і диявол; рослини; тварини; частини тіла, предмети; кольори; оні-
ми; характер та емоційний стан людини тощо) становить основу дослідження, 
деталізованого вивченням асиметрії цінностей, латентних кодів у сербських 
і українських фразеологізмах; фразеологізмів у медіа-текстах; фразеологізмів 
та паремій у літературних текстах і т. д.

До ґрунтовних студій Д. Айдачича, присвячених перетворенням Ероса 
у слов’янських літературах і фольклорі, які лягли в основу змістовної праці під 
промовистою назвою «Еротославія» («Темпора», 2015 р., пер. укр. мовою В. Яр-
мак), слід віднести спостереження дослідника у галузі видозмін тіла в еротич-
ній прозі українських авторів різних епох. Різноманітними і багатоплановим є 
дослідження Д. Айдачичем світу спотворених пристрастей і страхів, описаного 
із позицій психологізму, а також парадоксальності вільного становища еман-
сипованих жінок у творчості В. Домонтовича (роман «Доктор Серафікус»). 
Унікальними за масштабністю охоплення матеріалу і ґрунтовністю теоретич-
них узагальнень можна вважати й типологічні дослідження, виконані Д. Ай-
дачичем на матеріалі сучасної української еротичної фантастики, зокрема, 
роману «Мальва Ланда» Ю. Винничука. У цьому творі привабливе тіло постає 
як приманка для знищення головного героя, якого демонічні коханки споку-
шають або заманюють у пастки, а еротичні ситуації зазвичай перетворюються 
на кошмарні загрози для його життя. Д. Айдачич наводить і інші характерні 
мотиви й стилістичні прийоми, що використовуються в дискурсі української 
фантастичної прози: описи бажаного тіла; описи лесбійського кохання із по-
зицій психологічних міркувань щодо влади над іншими людьми; описи тіла 
як інструмента індивіда; персоналізацію геніталій; співвідношення сили тіла 
з ідеологією (оповідання О. Забужко). Вельми цікавим є й підхід до досліджен-
ня галереї образів жінок Сходу — молодих і вродливих звабниць, керованих 
спокусою підкорити стару багату Європу (роман Ю. Андруховича «Дванад-
цять обручів»; збірка оповідань Є. Кононенко «Повії теж виходять заміж»; тво-
ри В. Єшкілєва).

Серед розмаїття аспектів плідної праці Д. Айдачича на ниві української 
культури на можна не відзначити й численних зразків сербської художньої 
прози, «хрещеним батьком» яких на українському книжковому ринку став 
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цей знаний славіст. Ідеться про переклади художніх творів сербських письмен-
ників українською мовою, виконаних українськими перекладачами й виданих 
у видавництві «Темпора» на його пропозицію. Серед них — «Угренова землі та 
інші оповідки» Н. Килибарди (пер. О. Микитенко, 2011 р.); «Якщо це любов» 
М. Пантича (пер. О. Микитенко, 2011 р.); «Перелюбники» В. Оґнєнович (пер. 
В. Ярмак, 2012 р.); «Ультрамарин» М. Продановича (пер. Л. Недашківської, 
2013 р.); «А зараз мало бути найважливіше» Н. Ромчевича (пер. А. Татаренко, 
З. Гук, 2014 р.); «Прогулянка хмарами» М. Пантича (пер. К. Калитко, 2014 р.); 
«Смерть — неперевірена чутка» Е. Кустуріци (пер. К. Калитко, 2014 р.); «Арка-
дія» М. Продановича (пер. К. Калитко, 2015 р.); «Дуже скромні дари» У. Шайтіна-
ца (пер. К. Калитко, 2016 р.); М. Попович, М. Тимотієвич, М. Ристович«Історія 
приватного життя сербів від середньовіччя до сучасності» (пер. М Василишин, 
О. Деркач, Х. Стельмах, А. Татаренко, Н. Чорпіта, В. Ярмак, 2017 р.).

Певна річ, що вузький формат передмови не дає змоги належною мірою 
висвітлити усі ділянки творчої активності Д. Айдачича в Україні, зокрема, його 
викладацької діяльності, що охоплює періоди роботи у Київському славістич-
ному університеті (2002–2007 рр.) і Київському національному університеті 
ім. Тараса Шевченка (з 2003 р. як доцент і як професор із 2013 р.), а також його 
плідної співпраці з українським книжковим веб-порталом про сучасну та за-
рубіжну літературу «ЛітАкцент». Залишається лише щиро побажати Деянові 
Айдачичу творчої наснаги для реалізації подальших творчих планів, пов’яза-
них, зокрема, із його сприянням публікації другого видання відомої моногра-
фії М. Гуця про сербську народну пісню в Україні.
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рах: 65–85; Назви водяних демонів у польській романтичній літературі: 86–101; 
Упир у польській літературі XIX століття: 102–115; Чорнокнижник пан Твардов-
ський і договір з дияволом у літературі XIX ст.: 116–139; Російські царі у пеклі 
польських романтиків: 140–146; Сміх демона у слов’янських літературах XIX 
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століття: 147–157; Які танці диявольські?: 158–164; Перевертень (вовк) у схід-
нослов’янських літературах: 165–179; Про тексти: 180–181; Про автора: 182–183.

12. Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, 
Београд: Албатрос плус, 2013.— 415 с.

З м і с т :  Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена: 
5–15; Називи неверне жене у словенској епици — упоредно истраживање форњ-
мула: 16–31; Женски етностереотипови балканских Словена. 32–41; О смеш;-
ном и о иморализму у еротским причама: 42–78; Типови љубави у ренесанс -
ној поезији Дубровника: 79–136; Петраркин сонет „Benedetto sia ‘l giorno…“ 
у препевима дубровачких петраркиста: 137–144; Вила љубавница у књижевр-
ности српског романтизма: 145–166; Трагедија разапете љубави — „Максим 
Црнојевић“ Лазе Костића: 167–179; Пољакиње и заљубљени руски официри 
у два пољска романа (Крашевски и Жеромски): 180–187; Београдски надрер-
ализам и љубав: 188–266; Инфантилизам и љубав у „Фердидуркеу“ Витолда 
Гомбровича: 267–271; Уздржавање од љубави и разблудност у прози Шевчука 
и Домонтовича: 272–280; Еротско у прози Новака Килибарде: 281–306; Трећи 
и завођење у Кундериним „Смешним љубавима“: 307–311; Иронија и љубав: 
312–315; Жене истока у потрази за благостањем (Андрухович, Јешкиљев, Коноо-
ненко): 316–327; Пољски папучић и распусна Вјера (Томаш Јаструн): 328–331; 
Поплава еротизације у словенским књижевностима крајем 20. века: 332–335; 
Фантастичка преображења тела у еротској прози савремених словенских ау-
тора: 336–349; Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских 
аутора: 350–363; Љубав будућности у делима словенске фантастике: 364–396; 
Модификатори еротског тела у словенској футурофантастици: 397–403; О теко-
стовима: 404–406; О аутору: 407–408; Зміст: 409–410.

Р е ц . :  [1] Пантић Михајло: Писма из Еротославије. Дејан Ајдачић „Еро-
тославија“, Албатрос плус, Београд, 2012. // Политика, Београд, 20.07.2013.

[2] Jelena Marićević: U Slav(ij)u Erosa! (Erotoslavija: Preobražaji Erosa u slo(-
venskim književnostima Dejana Ajdačića) // Sveske, Pančevo, broj 113 (septembar 2014)

13. Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, 
Київ: Tempora, 2015.— 503 с.

З м і с т :  Велемудрий Соломон і жінки у фольклорі балканських народів: 
5–18; Назви невірної дружини в слов’янській епіці — порівняльний аналіз 
формул: 19–40; Жіночі етностереотипи балканських слов’ян: 41–52; Про ко-
мічне та про імморалізм в еротичних оповіданнях: 53–100; Типи кохання 
в поезії Дубровника доби Ренесансу: 101–170; Сонет Петрарки «Benedetto sia 
‘l giorno…» у переспівах дубровницьких петраркістів: 171–180; Віла-коханка 
в літературі сербського романтизму: 181–207; Трагедія про розп’яте кохан-
ня — «Максим Црноєвич» Лази Костича: 208–223; Закохані російські офіцери 
удвох польських романах (Ю. Крашевський і С. Жеромський): 224–232; Бел-
градський сюрреалізм і кохання: 233–327; Інфантилізм і кохання у «Фердидур-
ке» Вітольда Гомбровича: 328–333; Утримання від кохання й сластолюбства 
у прозі Шевчука і Домонтовича: 334–345; Еротичне в прозі Новака Килибар-
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ди: 346–378; Третій і зваблювання у «Смішному коханні» Кундери: 379–384; 
Іронія і кохання: 385–389; Жінки Сходу в погоні за достатком Заходу (Юрій 
Андрухович, Володимир Єшкілєв і Євгенія Кононенко): 390–404; Польський 
підкаблучник і розпусна Вєра (Томаш Яструн): 405–409; «Повінь» еротизації 
в слов’янських літературах кінця ХХ століття: 410–414; Фантастичні видоз-
міни тіла в еротичній прозі сучасних слов’янських авторів (Винничук, Ачин, 
Яструн, Горалік і Кузнєцов): 415–430; Еротичне тіло і буденність у прозі сучас-
них слов’янських авторів: 431–447; Кохання майбутнього у творах слов’янської 
фантастики: 448–487; Модифікатори еротичного тіла у слов’янській футуро-
фантастиці: 488–495; Про тексти: 496–500; Деян Айдачич: 501–502; Зміст 503.

14. Поредбена српско-украјинска фразеологија, Београд: Алма, 2015.— 
242 с. (ко-автор: Лидија Непоп-Ајдачић)

З м і с т :  Увод: 7–8; Поредбена фразеологија словенских језика. Теорет-
ске основе и термини: 9–16; Фразеолошки речници украјинског и српског је-
зика и вишејезички речници устаљених поређења Словена: 17–23; Украјински 
и српски фразеологизми у поредбеним међусловенским истраживањима: 24–33; 
Застарели, активно коришћени и нови фразеологизми: 34–39; Еквивалентне и не-
еквивалентне фразеолошке јединице. Фразеолошка синонимија: 40–44; Устаљена 
поређења: 45–50; Небеска тела и природне појаве: 51–63; Бог и ђаво: 64–70; Биљке: 
71–81; Животиње: 82–97; Делови тела: 98–120; Предмети: 121–135; Боје: 136–142; 
Бројеви: 143–153; Оними: 154–164; Фразеологизми са глаголима бити, радити, 
имати, дати: 165–172; Изглед човека: 173–176; Својства и стања људи: 177–182; 
Карактер и емоционална стања људи: 183–189; Социјални положај и однос према 
другима: 190–196; Асиметрија вредности: 197–200; Иронични и шаљиви фразео-
логизми: 201–204; Прикривени кодови у српским и украјинским фразеологизми-
ма: 205–208; Фразеологизми у новинским текстовима и медијима: 209–213; Фра-
зеологизми у књижевним текстовима: 214–219; Поређењe српских и украјинских 
фразеологизама паремиолошког порекла: 220–223; Додатак 1. Теме за самосталан 
рад. Додатак 2. Питања за проверу практичног знања. Додатак 3. Примери из из-
абраних фразеолошких речника. Додатак 4. Списак поредбених фразеолошких 
речника (српски или хрватски према другим словенским језицима): 224–234; 
Препоручена литература: 235–239; О ауторима: 240–242.

Р е ц . : [1] Драгићевић, Рајна: „О српској и украјинској фразеологији“ 
(Дејан Ајдачић и Лидија Непоп Ајдачић, Поредбена српско-украјинска фразео-
логија, Алма, Београд, 2015) // Књижевност и језик, Београд, LXII, 1–2, 2015. — 
с. 211–217. http://rastko. rs/rastko/delo/15221

[2] Ярмак, Вероніка: Порівняльна слов’янська фразеологія в її сучасно-
му вимірі. Рецензія // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 
Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 27, 2015. — с. 414–416. 
http://rastko. rs/rastko/delo/15222

[3] Гортан Премк, Даринка: Дејан Ајдачић, Лидија Непоп Ајдачић: По-
редбена српско-украјинска фразеологија. Београд: Алма 2015, стр. 242. // Линг-
вистичке актуелности, Београд, 26, 2015. — с. 67–70.
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[4] Włodzimierz Wysoczanski: Frazeologia serbska i ukraińska: Językowy obraz 
świata utrwalony we frazeologii // Etnolingwistyka, Lublin, 28, 2016. — s. 307–311.

15. Порівняльна сербсько-українська фразеологія: Навчальний по-
сібник, Київ: «Освіта України», 2015.— 271 с. (ко-автор Лідія Непоп-Айдачич)

З м і с т :  Зміст: 3; Вступ: 5–7; Порівняльна фразеологія слов’янських 
мов. Теоретичні засади та терміни: 8–16; Фразеологічні словники сербської 
та української мов та багатомовні словники сталих порівнянь слов’ян: 17–24; 
Сербські та українські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослід-
женнях: 25–35; Застарілі, частовживані та нові фразеологізми: 36–41; Еквіва-
лентні та не-еквівалентні фразеологічні одиниці. Фразеологічна синонімія: 
42–46; Сталі порівняння: 47–52; Небесні тіла та природні явища: 53–68; Бог та 
диявол: 69–77; Рослини: 78–89; Тварини: 90–107; Частини тіла: 108–136; Пред-
мети побуту: 137–154; Кольори: 155–162; Числа: 163–176; Оніми: 177–189; Фра-
зеологізми з дієсловами бути, робити, мати, дати: 190–197; Зовнішній вигляд 
людини: 198–202; Ознаки та стан людини: 203–208; Характер та емоційний 
стан людини: 209–216; Соціальний стан та ставлення до інших людей: 217–223; 
Асиметрія цінностей: 224–227; Іронічні та жартівливі фразеологізми: 228–232; 
Приховані коди в сербських та українських фразеологізмах: 233–237; Фразео-
логізми в публіцистичних текстах: 238–242; Фразеологізми в художній літера-
турі: 243–248; Порівняння сербських та українських фразеологізмів пареміоло-
гічного походження: 249–253; Додаток 1. Теми для самостійного опрацювання. 
Додаток 2. Контрольні питання. Додаток 3. Приклади із вибраних фразеоло-
гічних словників. Додаток 4. Список порівняльних фразеологічних словників 
(сербська або хорватська по відношенню до інших словьянських мов): 254–263; 
Рекомендована література: 264–269; Про авторів: 270–271.

16. Порівняльна сербсько-українська фразеологія: Навчальний по-
сібник, Київ: Видавничо-поліграфічні центр Кийвський університет, 2015.— 
259 с. (ко-автор Лідія Непоп-Айдачич)

З м і с т :  Зміст: 3–4; Вступ 5–6; 1. Порівняльна фразеологія слов’янських 
мов. Теоретичні засади та терміни: 8–15; 2. Фразеологічні словники сербської 
та української мов та багатомовні словники сталих порівнянь слов’ян: 15–23; 
3. Сербські та українські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських до-
слідженнях: 23–34; 4. Застарілі, частовживані та нові фразеологізми: 34–39; 
5. Еквівалентні та не-еквівалентні фразеологічні одиниці. Фразеологічна си-
нонімія: 40–44; 6. Сталі порівняння: 45–50; 7. Небесні тіла та природні явища 
50–65; 8. Бог та диявол: 66–74; 9. Рослини: 74–85; 10. Тварини: 86–103; 11. Ча-
стини тіла: 103–131; 12. Предмети побуту: 132–149; 13. Кольори: 150–156; 14. 
Числа: 157–170; 15. Оніми: 171–182; 16. Фразеологізми з дієсловами ‘бути, ро-
бити, мати, дати’: 182–190; 17. Зовнішній вигляд людини: 190–195; 18. Ознаки 
та стан людини: 195–201; 19. Характер та емоційний стан людини: 201–209; 20. 
Соціальний стан та ставлення до інших людей: 209–216; 21. Асиметрія ціннос-
тей: 216–220; 22. Іронічні та жартівливі фразеологізми: 220–225; 23. Приховані 
коди в сербських та українських фразеологізмах: 225–229; 24. Фразеологізми 
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в публіцистичних текстах: 229–234; 25. Фразеологізми в художній літературі: 
234–239; 26. Порівняння сербських та українських фразеологізмів пареміоло-
гічного походження: 240–243; Додаток 1. Теми для самостійного опрацювання. 
Додаток 2. Контрольні питання. Додаток 3. Приклади із вибраних фразеоло-
гічних словників. Додаток 4. Список порівняльних фразеологічних словників 
(сербська або хорватська по відношенню до інших словьянських мов): 244–252; 
Рекомендована література: 253–257; Про авторів: 258–259.

17. Перунославија. О паганским боговима у непаганска времена, Бео-
град: Алма, 2016.— 184 с. (Библиотека Сагледавања; књ. 3)

З м і с т :  Идол Сварожића балтичких Словена у роману „Ветар са мора“ 
Стефана Жеромског: 7–17; „О боговима и благочести Словена“ у „Историји 
разних словенских народа“ (1794) Јована Рајића: 18–28; О књизи „Святилища 
и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам совре-
менным и преданиям“ Измаила Срезњевског: 29–67; О неким мистификација-
ма народних песама балканских Словена у 19. веку: 68–98; Представе Перуна 
у словенским књижевностима 20. века: 99–116; Пагански богови љубави у сло-
венским књижевностима: 117–139; Симболи словенских неопаганских органии-
зација: 140–156; „Велесова књига“ у источнословенској књижевној фантасти-
ци: 157–176; Белешка о текстовима: 177–178; Белешка о аутору: 181–182.

Р е ц .:[1] Радуловић, Немања: Перунославија // Књижевни преглед, Бео-
град, 7, 2016, бр. 9. — с. 6–8

18. Радови Дејана Ајдачића: Анотирана библиографија / Дејан Ајда-
чић, Вера Петровић, Београд: Алма, 2016.— 259 с.

З м і с т :  Садржај: 5; Биографија: 7–10; Biography: 11–14; Биография: 15–
18; 0. Начела описа и поделе библиографских јединица: 19–20; I. Књиге: 21–29; 
II. Приређена дела (зборници и часописи): 30–64; III. Студије, чланци, прикази 
књига: 65–173; IV Интервјуи: 174–176; V. Преводи (по језицима): 177–182; VI. 
Конференције, конгреси, скупови: 183–193; VII. Предавања по позиву и студији-
ски боравци: 194–196; Регистар коаутора и коуредника: 197; Регистар наслова 
периодичних публикација: 198–200; Регистар наслова књига, чланака и изла-
гања: 201–220; Регистар имена: 221–251.

19. Полонистички мозаик. — Київ: «Освіта України», 2016.— 223 с.
З м і с т :  О  ј е з и к у  ( о  р е ч и м а  и  ф р а з е о л о г и ј и ) Пољске речи 

у значењу „издајник“ (zdrajca): 5–24; Пољске речи у значењу ‘издајник вере’, 
апостатa (przeniewierca): 25–36; Теоријски аспекти проучавања пољских лек-
сема у значењу „мигрант“ (migrant): 37–50; Самоодређење емиграната у есеји-
ма пољских писаца друге половине 20. века: 51–64; O Јежију Бартмињском: 
65–78; Поредбена пољско-хрватско/српска истраживања фразеологије: 79–88; 
О  к њ и ж е в н о с т и Представе о Пољацима у „Мемоарима“ Симеона Пишче-
вића: 89–95; Пољаци о Русима у пољској књижевности: 96–98; Руски цареви 
у паклу пољских романтичара: 99–105; Пољакиње и заљубљени руски официри 
у два пољска романа (Ј. Крашевски и С. Жеромски): 106–113; Искушења и муке 
издајника у „Бохињу“ Тадеуша Конвицког: 114–117; Против укидања уније — 
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приче Стефана Жеромског и „Из хелмског краја“ Владислава Станислава Реј-
монта: 118–122; Пољски папучић и распусна Вјера (Томаш Јаструн): 123–126; 
Руси мафијаши у трагифарси „Ноћ“ Анджеја Стасјука: 127–133; Немилосрдни 
осветник „Ксаврас Вижрин“ Јацека Дукаја: 134–143; „Своје“ и „туђе“ у споро-
вима Пољака око фантастике романтичара (о духу северних народа и књи-
жевности): 144–155; Називи водених демона у пољској романтичарској књи-
жевности 19. века: 156–172; Вампир у пољској књижевности 19. века: 173–186; 
Црнокњижник Пан Твардовски и договор са ђаволом у књижевности 19. века: 
187–210; Инфантилизам и љубав у „Фердидуркеу“ Витолда Гомбровича: 211–
215; Белешка о текстовима: 216–220; О аутору: 221–223.

20. СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија. — Бео-
град: Алма, 2017.— 250 с.

З м і с т :  Е т н о л и н г в и с т и к а Промена етничког идентитета и опозич-
ција свој: туђ 7–15; Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca): 16–30; Пољске 
речи у значењу ‘издајник вере’, апостатa (przeniewierca): 31–39; Теоријски аспекз-
ти проучавања пољских лексема у значењу „мигрант“ (migrant): 40–49; Самоу-
одређења емиграната у есејима пољских писаца друге половине 20. века: 50–60; 
O Јежију Бартмињском: 61–71; Еротска лексика у словенским језицима 72–80; 
Етнолингвистика у Србији: 81–89; ‘Част’ у српском језику: 90–112; О концепту 
части као високе врлине у словенским језицима: 113–119; Ауторски текстови 
и реконструкција Језичке слике света: 120–132; Типови колекција вредности 
и њихово профилисање: 133–148; Колекције вредности, њихови типови и прон-
фили у српском језику: ‘Братство и јединство’: 149–162; O лингвистичким 
истраживањима словенске књижевне фантастике: 163–174; Нове словенске 
речи и метафоре на интернету: 175–180; Нови називи за људе с паранормал;-
ним способностима: 181–184; П о р е д б е н а  ф р а з е о л о г и ј а; Етнолингвиса-
тика и фразеологија: 185–199; Трагови народних обреда и веровања у српским 
и украјинским фразеологизмима (народни календар и свадба): 200–209; Сри-
пски фразеологизми са лексемом ‘душа’ у поређењу са другим словенским је-
зицима: 210–224; Фразеологизми са компонентом крв у српском језику и књиј-
жевним делима: 225–236; Поредбена пољско-хрватско/српска истраживања 
фразеологије: 237–244; Белешка о текстовима: 245–248; О аутору: 249–250.

Р е ц . : [1] Светлана Гољак: Дејан Ајдачић, Словославија. Етнолингиви-
стика и поредбена фразеологија, Београд: Алма, 2017.— 250 с. // Славистика, 
Београд, 21, 2017, св 1–2. — с. 460–462.

[2] Ђукић, Маријана: Етнолингвистика и поредбена фразеологија // Зборник 
Матице српске за филологијуу и лингвистику, Нови Сад, 60/2, 2017. — с. 327–332.

21. Србистички мозаик: Књижевност. — Београд: Алма, 2017.— (Би -
блиотека Сагледавања; књ. 10) 

З м і с т :  Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово 
губљење: 7–26; Представе о Пољацима у мемоарима Симеона Пишчевића: 27–
32; Представе о Црногорцима у мемоарима Симеона Пишчевића: 33–36; „О боб-
говима и благочести Словена“ у Историји разних словенских народа (1794) Јо-
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вана Рајића: 37–43; О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу Кандор или 
откровеније египетских таин (1800): 44–52; Драматургија Стерије и роман-
тичара: 53–64; Трагедија разапете љубави — Максим Црнојевић Лазе Костића: 
65–74; Кијев у српској књижевности: 75–80; Сенка црног сунца. Меланхолија 
у делу Милоша Црњанског: 81–86; Mилош Црњански и Војислав М. Јовановић 
као уредник Српског књижевног гласника (неки детаљи из преписке 1921. годи-
не): 87–97; Мадоне италијанске ренесансе у делима Милоша Црњанског и Ми-
лете Продановића (Екфраза и анализа): 98–108; Растко Петровић о Африци 
црних људи: 109–114; Београдски надреализам и љубав: 115–176; Органопое-
тика чулног тела у делима београдских надреалиста (до 1932): 177–189; При-
поведно обликовање дечијег погледа на свет у делу Гори Морава Драгослава 
Михаиловића: 190–199; Професионалац Душана Ковачевића — тв адаптација 
представе (1990) и филм (2003): 200–209; Личне вредности у криминализова-
ном друштву — поглед Драгана Стојановића–; у роману „Бензин“ 210–218; Joш 
једном о роману Милете Продановића Нови Клини 219–228; Театар суровости 
за сурову реалност: о насиљу у роману „Елиша у земљи светих шарана“ Ми-
лете Продановића: 229–234; Савремена српска драма: 235–255; Стрип у прози 
српског постмодернизма: 256–261; Истраживања књижевне фантастике у Ср-
бији: 262–270; Белешка о текстовима: 271–276; Белешка о аутору: 277–278.

22. SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej. — Łódź: Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

З м і с т: Dejan Ajdačić i jego Filologiczny świat (Stanisława Niebrzegowska-
Bartmińska): 7–15; I.  L e k s y k a  ( w y r a z y  i  k o n c e p t y ); Zmiana tożsamości 
narodowej a opozycja swój/obcy: 19–25; Polskie leksemy o znaczeniu ‘zdrajca’: 
27–39; Polskie określenia odstępcy od wiary: 41–49; Teoretyczne aspekty analizy 
polskich leksemów o znaczeniu ‘migrant’: 51–59; Samookreślenia emigrantów w 
polskiej eseistyce drugiej połowy XX wieku: 61–70; Słownictwo erotyczne w językach 
słowiańskich: 71–78; Čast ‘honor’ w języku serbskim: 79–101; Pojęcie honoru jako 
‘godności’ w językach słowiańskich: 103–108; „Kolekcje wartości” i ich profilowanie: 
109–120; Kolekcje wartości, ich typy i profile w języku serbskim („braterstwo 
i jedność”): 121–131; Nowe słowiańskie wyrazy i metafory w Internecie (1999): 
133–157; Nowe nazwy dla ludzi ze zdolnościami paranormalnymi: 139–141; II. 
F r a z e o l o g i a  p o r ó w n a w c z a :  143;  Etnolingwistyka i frazeologia: 145–155; 
Ślady obrzędów i wierzeń ludowych we frazeologizmach serbskich; i ukraińskich 
(kalendarz obrzędowy i wesele): 157–166; Serbskie związki frazeologiczne z 
komponentem „dusza” i ich odpowiedniki w innych językach słowiańskich: 167–179; 
Frazeologizmy z komponentem „krew” w języku i dziełach literatury serbskiej: 181–
193; Polsko-chorwackie i polsko-serbskie porównawcze studia frazeologiczne: 195–
199; III. B a d a n i a  n a u k o w e :  201; Teksty autorskie i rekonstrukcja językowego 
obrazu świata: 203–213; Etnolingwistyka w Serbii: 215–221; O etnolingwistyce 
Jerzego Bartmińskiego: 223–232; Bibliografia: 233–255; O tekstach: 257–261.
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23. The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Belgrade: 
Library Vuk Karadžić, 1994.— 171 s.— (Folkloristic studies; 1)

[ З м і с т ]: Contents: 3; Nikos Chausidis: The Magic and Aesthetic Functions of 
Mythical Images in the South Slav Traditional Culture: 5–20; Ljubinko Radenković: 
The Symbolical Status of Animals in Folk Magic 21–26; Boris N. Putilov: Aesthetics 
of the Magical in South Slav Epos: 27–37; Mirjana Detelić: What Does Literature 
Do to Magic and Why?: 39–44; Hatidža Krnjević: “The Folklore Heart” and the Bal-
lad Mother’s Mila: 45–53; Oksana Mikitenko: “The Church Demands the Man”: The 
Motif of Building Sacrifice at Slavs: 55–60; Albena Georgieva: Informativeness and 
Imagery of the Legend: 61–64; Violeta Piruze Tasevska: The Aesthetic and Magical 
Function of the Traditional Hero of the Macedonian Fairy Tale: 65–68; Dejan Aj-
dačić: The Immanent and Developed Aesthetic Function of Magic in Folk Literature: 
69–76; Biljana Sikimić: The Etymological Magic and the Etymology of Text: 77–84; 
Plamen Bochkov: Between Traditional Magic and the Magic of Tradition: 85–89; 
Viktor E. Gusev: Dialectics of Magic and Aesthetic Functions in the Spring Rituals 
of the Southern Slavs: 91–98; Dragoslav Dević: Pagan Sense for Life in Contempora-
neous Songs for Bees in Serbia: 99–109; Olivera Vasić: The Beaty of Enchantment as 
Observed in the Three Cases of Rainmaking Rituals in Serbia: 111–115; Vasilka Kuz-
manova: On the Magic-generating Nature of St. Lazarus Maidens’ Ritual in Bulgaria: 
117–122; Jasminka Dokmanović: Integrative Approach to the Spring Rituals for Fer-
tility (Lazarice) in South Serbia: 123–130; Ljubomir Mikov: Bulgarian Folk Marten-
itsa — Amulet and Trinket: 131–134; Naum Tselakoski: South-Western Macedonian 
Magic and Rituals for the Protection from Fear and Illnesses: 135–138; Iveta TodoR-
rova Pirgova: Magic and Ritual: 139–147; Milena Benovska: S’bkova “Extra Sensers”: 
The Magicians of the New Time: 149–155; Evgenia Mitseva: Old-time Wizards and 
Present-day Extra Senses: 157–163; Radost Ivanova: The Incantations in the Modern 
Political Life of Bulgaria: 165–171.

24. Кодови словенских култура. Биљке, Београд: Clio, 1, 1996.— 121. с.
З м і с т :  Увод. У трагању са словенским сазначјима: 5–6; Татьяна Aгапки-

на: Симвoлика деревьев в традициoннoй культуре славян: oсина (oпыт систем-
нoгo oписания): 7–22; Александар Лома: Два слoвенска назива за црну тoпoлу 
и Апoлoн каo бoжански oгањ: 23–30; Мирjам Менцеј: Врба — пoсредник између 
oвoг и oнoг света: 31–35; Андрей Мороз: Симвoлика яблoка и яблoни в серб-
ских календарных oбрядoвых песнях: 37–46; Анна Плотникова: Бoбы, фасoль 
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и гoрoх в симвoлике рoждения и смерти: 47–55; Биљана Сикимић: Ерoтске 
кoнoтације фитoнима у нарoдним загoнеткама: 57–68; Деjан Ајдачић: Чудеснo 
дрвo у нарoдним песмама балканских Слoвена: 69–84; Ана Радин: Биљке у за-
штити прoтив вампира: 85–88; Марта Бјелетић: Oд девет брата крв (фитoни-
ми и термини срoдства): 89–101; Љубинкo Раденковић: Биљке у мoделу света: 
103–104; Summaries: 105–110; Изабрана библиографија о биљкама у духовној 
култури Словена: 111–117; Регистар фитонима: 118–121.

Р е ц .: [1] Детелић Мирјана Чекајући врлог Фортинбраса: Кодови сло-
венских култура, Београд, 1996 // Књижевна историја, Београд.— 29, 1997, бр. 
101. — с. 94–97.

25. Кодови словенских култура. Храна и пиће, Београд: Clio, 2, 1997.— 
191 с.

З м і с т :  Увод 5–6; Анна Плотникова: Симвoлика названий каравая 
в календаре балканских славян: 7–17; Марина Валенцова: Каша в oбряднoсти 
Славян: 18–29; Ирина Седакова: Регламентация пoведения беременнoй: еда 
и питье: 30–38; Татoмир Вукановић: Светo причешће: 39–44; Љупчo Ристески: 
Свете трпезе митских бића oнoг света: 45–53; Татьяна Агапкина: Заметки o 
кулинарнoм кoде весенних oбрядoв и праздникoв: 54–67; Виталий и Татьяна 
Зайковские: Nourriture de passage: Пoграничнo-перехoдные функции пищи 
в народных культурах балкано-восточнославянского региона: 68–89; Мoника 
Кропеј: Храна и њено значење у слoвеначким нарoдним бајкама и припoвет-
кама: 90–100; Мирjана Детелић: Клише и фoрмула каo средства за кoдирање 
кoстиjу и меса у нарoдним баjкама: 101–128; Биљана Сикимић: Пojела маца: 
129–137; Ана Радин: Даривање демoна у jелу и пићу: 138–142; Деjан Ајдачић: 
Храна демoна фoлклoрнoг пoрекла у слoвенским књижевнoстима 19. Века: 
143–152; Александар Лома: Дрвojеди: 153–162; Jасна Влајић-Поповић: ‘Oлoви-
на’, старинскo пиће налик пиву: 163–169; Андрей Топорков: Русскoе пьянствo: 
симвoлика и ритуальные oсoбенoсти: 170–177; Summaries: 178–183; Изабрана 
библиографија о храни и пићу у духовној култури Словена: 184–189; Регистар 
хране: 190–191.

26. Фотографије Војислава. М. Јовановића, Београд: Универзитетска 
библиотека „С. Марковић“, 1997. — с. 32 [приредили Миланка Тодић и Дејан 
Ајдачић; сарадници Радмило Џонић и Јасна Чанковић].

З м і с т :  Милaнка Тодић: Осмех на сунцу: 2–13; Радмило Џонић: Лично-
сти на фотографијама Војислава Јовановића: 14–19; Дејан Ајдачић: Фотографије 
са путовања: 20–23; Стеван Јовичић: Крунисање Краља Петра у Београду 1904. 
године: 24–25; Скраћени списак фотографија Војислава М. Јовановића: 26–31.

27. Епска мјера историје / Новак Килибарда; Приређивач Дејан Ајдачић, 
Подгорица: Универзитет Црне Горе, 1998.— 414 с.

З м і с т :  Српска народна епика у тумачењу Новака Килибарде / Дејан Ај-
дачић: 5. Историјска основа народних пјесама о војводи Момчилу: 29–39; Ву9-
ков Рјечник о Стојану Хајдуку: 40–48; Специфичност народних десетерачких 
пјесама о косовском боју: 49–63; Модификација жанровске композиције у на-
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родној пјесми Косовка дјевојка: 64–77; Карактер и функција описа у народној 
десетерачкој епици: 78–94; Вјерски акценти у народним пјесмама о последњим 
Бранковићима: 95–99; Поетска функција турцизама у народној епици: 100–105; 
Слика хајдуштва у вуковској народној епици: 106–118; Стилско-језичка слич-
ност Женидбе Милића барјактара и пјесама Старца Милије: 119–127; Исто-
ријска основа пјесме „Женидба Милића барјактара“: 128–133; Пјесничка ин-
дивидуалност Тјешана Подруговића: 134–148; Психолошка структура једне 
пјесме Старца Милије (пролегомена за интерпретацију народне пјесме): 149–
157; Вишњићева пјесма „Бој на Мишару“: 158–167; Вишњићева пјесма „Лазар 
Мутап и Арапин“: 168–176; Зашто је Вишњић заобишао Проту Матеју: 177–
184; Његош и Вишњић (паралела): 185–190; Народне епске пјесме сумњивог 
постанка: 191–199; Вуков утицај на Богољуба Петрановића: 200–213; Поводом 
пјесме Дечански манастир: 214–222; Може ли се црногорска народна епика из-
двојити из српскохрватског епоса?: 223–248; Специфичност црногорске народ-
не епике: 249–264; О Вуковим успоменама уз објављене пјесме: 265–270; Однос 
историјског догађаја и његове трансформације у црногорској народној епици 
(на маргинама „Мемоара“ војводе Анта Даковића): 271–282; Морачки и турски 
ускоци у народним пјесмама: 283–297; Постојаност епског клишеа (на примје-
ру пјесама о Петру Бошковићу): 298–308; Епска популарност и епска легенда 
(На примјеру сазријевања епске легенде о Никцу од Ровина): 309–329; Епски 
аспекти хришћанске жртве (На примјеру пјесама о Никцу од Ровина): 330–336; 
Народна поезија као историјски извор: 337–338; О једном гносеолошком зна-
чењу црногорске усмене епике: 339–350; Поводом Вукове напомене да су цр-
ногорске народне епске пјесме ближе историји но поезији: 351–362; О Његошу 
као сакупљачу народних пјесама: 363–369; Осмерац у савременој народној по-
езији у Црној Гори: 370–376; Стање народне и народске књижевности у Црној 
Гори данас: 377–399; Наш данашњи однос према родољубивим подвизима из 
прошлости: 400–408; Попис изворника: 409–412; Зміст: 413–414.

28. Усмена књижевност пред читаоцем / Новак Килибарда; [приређиК-
вач Дејан Ајдачић], Цетиње: Обод, 1998. — с. 445.

З м і с т :  Народна поезија као писани књижевни текст: 5–12; Бугарштице 
неправедно запостављене: 13–18; Опет то, али друкчије: 19–26; Глас као сти-
лско средство у лирским народним пјесмама: 27–32; Може ли усмена пјесма 
бити модерна: 33–39; Ишчитавање пјесничке семантике: 40–45; Простори 
књижевне археологије: 46–74; О процесу стварања усмене поезије у народно 
ослободилачкој борби: 75–81; Карактер трагичне кривице у Фортисовој „Ха-
санагиници“: 82–94; Студија о Морићима: 95–99; Интернационално и нацио-
нално у народној поезији: 100–113; Један поглед на Филиша Вишњића: 114–127; 
Свјетлост таме Филипа Вишњића: 128–132; Петар Мркаић — Милутиновићев 
пјесник-пјевач из Бањана: 133–139; Једна анонимна црногорска пјесникиња: 
140–143; Социјални елементи народних тужбалица: 144–148; Хумор у пратњи 
народних тужбалица: 149–155; Тужбалица, најинтимнија пјесма: 156–161; 
О пословицама: 162–174; Никшић у народној епици: 175–178; Карактер исто-
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ричности легенде о Вуку Дојчевићу: 179–194; Вукова збирка народних при-
повједака на раскршћу књижевне уметности и писаности: 195–208; О причи, 
посебно о тзв. краткој: 209–213; Стање народне и народске књижевности у Цр-
ној Гори данас: 214–256; Интервју: О себи поводом других: 257–429; Дејан Ајда-
чић: Поговор: 431–442; Попис изворника: 443–445; Зміст: [447].

29. Усмена књижевност у служби писане / Новак Килибарда [приређи-
вач Дејан Ајдачић], Ријека Црнојевића, 1998.— 355 с. (Библиотека Фокус)

З м і с т :  О Хомеру и његовој „Илијади“: 5–14; О Доситеју поводом Њего-
шеве критике његових књига: 15–25; Његошев однос према косовској заклетви: 
26–39; О Његошевом односу према народној поезији: 40–49; Лик Вука Ман-
душића у „Горском вијенцу“: 50–56; Вожд Карађорђе у Његошевој пјесничкој 
пројекцији 57–75; Дугује ли што Његош Вишњићу: 65–75; Мажуранићев спјев 
и народна епика 76–89; Мотив јунаштва у „Новим колима“ Николе I Петровића 
90–98; „Малисорски устанак“: Николе I: 99–105; Краљевић Марко и хришћане-
ски аспекти „Сердара“ Григора Прличева: 106–117; Краљевић Марко Блажа 
Конеског: 118–126; Михизова драма „Краљевић Марко“: 127–138; Однос „Лето-
писа Матице српске“ према народној књижевности: 139–149; О Стерији у вези 
са народним приповјеткама: 150–156; Вуковска усмена прича као баштина пи-
сане приповјетке: 157–166; Изворишта Љубишине реалистичке прозе: 167–187; 
„Мемоари“ војводе Анта Даковића: 188–199; Епски замаси Боре Станковића: 
200–203; Исказност Вукове пјесме „Удаја сестре Душанове“ у Андрићевом ро-
ману „На Дрини ћуприја“: 204–212; Проблем фантастичног у једном детаљу ро-
мана-хронике „На Дрини ћуприја“: 213–219; Хроничар српске револуције, Фи-
лип Вишњић, у огледалу Андрићевих романа-хроника: 220–237; Формирање 
лика Богдана Зимоњића у Андрићевој „Омер паши Латасу“: 238–248; Етно-
графски материјал у књижевном дјелу Михаила Лалића: 249–259; Прозна епо-
пеја Добрице Ћосића: 260–269; О једном значењу првог македонског романа: 
270–276; Пјесничко исказивање Ђуре Даничића у пријеводу „Пјесме над пјес-
мама“: 277–290; Народни дух Гундулићеве „Дубравке“: 291–300; Нова употреба 
старог десетерца: 301–308; Пантеизам у поезији Добрице Ерића: 309–318; Дејан 
Ајдачић: Поговор: 319–349; Попис изворника 350–353; Зміст: 354–355.

30. Кодови словенских култура. Свадба, Београд: Clio, 3, 1998.— 273 с.
З м і с т :  Садржај: 3; Увод 5–6; Радoст Иванова: Свадба каo систем знакoва: 

7–13; Jан Адамовски: Семантика и oрганизациjа прoстoра у свадбенoм oбре3-
ду: 14–26; Анна Плотникова: Ребенoк в свадебнoм oбряде южных славян: 
27–41; Татьяна Зайковскa: Невеста-птица 1. Перелет в инoй мир: 42–; Витаа-
лий Зайковский: Невеста птица 2. Communio-coiuts: 59–58; Татьяна Агапкина: 
Свадьба в календаре: 80–90; Елена Узенева: Втoричнoе ритуальнoе упoтреблеа-
ние свадебнoгo реквизита у бoлгар: 92–102; Рачкo Попов: O jеднoj вариjанти 
карневалске свадбе кoд Бугара: 103–110; Ирина Седакова: Матримoниальные 
мoтивы в славянских рoдинах: 111–120; Oксана Микитенко: Украинский oбряд 
«сумне весілля» и егo сербские параллели: 121–135; Даница Ђокић: Пoсмртна 
свадба на теритoриjи jужних Слoвена: 136–153; Љубинкo Раденковић: Демoнв-
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ска свадба: 154–162; Биљана Сикимић: Неука млада: 163–185; Зojа Карановић: 
Oбредна функциjа сватoвскoг дара и благoслoва у Вукoвoj балади „Женидба 
Лаза Раданoвића“ — слoвенска пoзадина: 186–195; Александар Лома: „Жени1-
дба са препрекама“ и ратничка иницијација: 196–217; Деjан Ајдачић: Жанрoви 
свадбених песама: 218–238; Алберт Байбурин, Георгий Левинтон: Код(ы) и об-
ряд(ы): 239–257; Summaries: 258–265; Изабрана библиографија о свадби у наи-
родној култури Словена: 266–271; Регистар: 272–273.

31. Кодови словенских култура. Делови тела, Београд: Clio, 4, 1999. — 
с. 255.

З м і с т :  Садржај: 3; Увод 5–6; Алексей Юдин: Сoстав тела челoвека в рус -
ских загoвoрах: 7–31; Тања Петровић: Oд здравице ка сакралнoм тексту. Телес-
ни кoд: 32–47; Марта Бјелетић: Кoст кoсти (делoви тела каo oзнаке срoдства): 
48–67; Дoрoта Филар: Jезичке слике људскoг тела: 68–79; Татьяна Агапкина: 
Заметки из oбласти нарoднoй антрoпoлoгии: 80–88; Малгoжата Давиђак: Jе-
зичкo-културни вид ‘главе’ у пoљскoм: 89–97; Илья Утехин: Представления 
русских o кoже: 98–110; Виталий и Татьяна Зайковские: Ритуальнoе oбнаже-
ние тела в сказках o приметах царевны 111–130; Александар Лома: „Петлић“, 
„палидрвце“ или „oплoдитељ“?: 131–144; Елена Узенеова: «Бъчва без дънo». 
К симвoлике девственнoсти в бoлгарскoм свадебнoм oбряде: 145–157 Анна 
Плотникова: «Рубашечка» и «пoстелька» нoвoрoжденнoгo: 158–167; Дагмар 
Буркхарт: Мoтив ‘зада’ как часть парoдийнoгo кoда и приема декoнструкции: 
168–183; Питер Плас: Некoликo аспеката симбoлике вучjих уста у српским oби-
чаjима и верoвањима: 184–222; Мирjам Менцеј: Шепавoст вука у легендама o 
вучjем пастиру кoд Слoвена: 213–219; Љубинкo Раденковић: Људскo и нељуд-
скo у изгледу митoлoшких бића: 220–227; Деjан Ајдачић: Живoтиње и демoни 
у слoвенским књижевнoстима 19. века: 228–240; Summaries 241–247; Изабрана 
библиографија о деловима тела у народној култури Словена: 248–253; Регистар 
254–255.

32. Антиутопије у словенским књижевностима, Београд: Janus, Научно 
друштво за словенске уметности и културе, 1999.— 175 с.— (Словенска капија: 
зборници; 1)

З м і с т :  Садржај: [5]; Дарко Сувин: Утопизам од оријентације до акције: 
7–40; Јанина Салајчик: На почецима руске антиутопије 20. века „Република 
Јужног крста“ Валерија Брјусова: 41–48; Корнелија Ичин: Филозофски извори 
драме „Град истине“ Лава Лунца: 49–64; Ана Мартушевска: Дистопија и анти-
утопија у различитим жанровским варијантама (на примеру пољске књижев-
ности са почетка 20. века): 65–79; Бронислав Бачко: Орвел и Солжењицин: 80–
90; Дејан Ајдачић: Тајно и јавно у топографији словенских антиутопија: 91–110; 
Гојко Божовић: Дух хилијазма и дух приповедања: историја, „Нови Јерусалим“ 
Борислава Пекића, поетика: 111–126; Ервин Ведел: Трећи талас руске емигра-
ције у Немачкој: Владимир Војнович и његов роман „Москва 2042“: 127–157; 
Борис Лањин: Антиутопијски дискурс у савременој руској књижевности: 158–
168; Едит Клуз: Битов и питање утопије: 169–175.
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Р е ц . :  [1] Стојановић Бранислава: Антиутопије у словенским књижевно-
стима, Београд, 1999. // Славистика, Београд, 5, 2001. — с. 276–281.

[2] Илић Саша: У архипелагу словенске антиутопије: Антиутопије у сло-
венским књижевностима, Научно друштво за словенске уметности и културе 
ТИА «Јанус», Београд, 1999 // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 
54/55, 1998. — с. 271–273.

33. Erotsko u folkloru Slovena, Beograd: Stubovi kulture, 2000.— 585 s.— 
(Biblioteka Lazulit; knj. 8)

З м і с т :  Nikita Tolstoj: выходила потаскуха за чем мать родила…: 5–10; 
Tatomir Vukanović: Opsceni objekti u religiji i folkloru balkanskih naroda: 11–24; 
Ljubinko Radenković: Magijska funkcija polnih organa: Ljudsko telo u vertikalnoj 
podeli: 25–32; Nikos Čausidis: Rombični ornamenti kao sredstvo transpozicije 
plodnosti između čoveka i prirode: 33–52; Ljupčo Risteski: Orgijastički elementi 
obreda u vezi sa kultom Meseca kod balkanskih Slovena: 53–72; Ana Plotnjikova: 
Erotski elementi u južnoslovenskim maskirnim ophodima: 73–80; Naum Celakoski: 
Eros u vasiličarskim obredima Debarca: 81–87; Olga Belova: Erotska simbolika 
pečuraka u narodnim predstavama Slovena: 88–93; Ljudmila Vinogradova: Seksualne 
veze čoveka sa demonskim bićima 94–112; Lidija Stojanović: Eros i Tanatos, erotsko u 
inicijaciji u makedonskoj narodnoj književnosti: 113–126; Ančo Kalojanov: Semantika 
erotske scene iz Preslava u kontekstu folklornih izvora i bugarskog šamanstva: 
127–139; Jan Česnov: Seks turgenjevskih devojaka: 140–146; Tatjana Agapkina: 
Slovenska verovanja i obredi o menstruaciji: 147–193; Anđelka Elijana Grujić: 
„Ložnica“ — običaj iz ukrajinskog svadbenog ceremonijala: 194–232; Svetlana Tolstoj: 
Simbolika devičanstva u poleskom svadbenom obredu: 233–247; Ermis Lafazanovski: 
Kosmogonijski eros, tragovi hijerogamije u pripovetkama balkanskih Slovena: 248–
261; Biljana Sikimić, Đorđe Otašević: Erotske narodne brzalice: 262–286; Mihailo 
Šćepanović: Hercegovačko prezime Pičeta: 287–294; Peter Gžibek: Južnoslovenski 
erotski folklor, zapažanja o narodnoj erotskoj frazeologiji iz Dalmacije: 295–325; Bone 
Veličkovski: Neke teme i motivi u makedonskim erotskim narodnim pesmama: 326–
348; Dobroslava Venžovič-Zjulkovska: Narodni seksualizmi u svetlu poljske opscene 
poezije: 349–375; Eva Krekovičova: Erotski motivi u slovačkim narodnim pesmama, 
prikaz problematike: 376–398; Mirjana Detelić: Mesto erotike u srpskoj usmenoj epici: 
399–414; Zoja Karanović: Incest između brata i sestre — od obredne hijerogamije 
do socijalne krize i smrtnog greha: 415–427; Marta Bjeletić: Poljska građa u časopisu 
„Anthropophyteia“: 428–435; Plamen Bočkov: „Najda“ ili folklorna scientia sexualis: 
436–442; Boris Uspenski: „Zavetne skaske“ A. G. Afanasjeva: 443–463; Evgenija Miceva: 
Erotski folklor i njegovi nosioci: 464–473; Dejan Ajdačić: O smešnom i o moralizmu u 
erotskim pričama: 474–506; Stanoj Stanoev: Seksualni vic, po materijalima iz bugarskog 
folklora: 507–527; Rosen Malčev: Naučni projekat: Etnokulturni parametri bugarske 
„vita sexualis“ u kontekstu bugarske, balkanske i slovenske folklorne tradicije: 528–
532; Dagmar Burkhart: Erotska tradicija u Rusiji: Puškin i njegova priča u stihovima 
„Car Nikita i njegovih četrdeset kćeri“: 533–549; Georgi Levinton: Dostojevski i niski 
žanrovi folklora: 550–577; Pogovor 579; Beleška o priređivaču 581; Sadržaj: 583–585.
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Р е ц . :  [1] Ajdačić Dejan: A Collection about Erotic Folklore // SEEFA Journal: 
The Journal of the Slavic and East European Folklore Association, vol III 1998, 2. — 
pp. 36–37. (белешка са најавом)

34. Кодови словенских култура. Земљорадња, Београд: Clio, 5, 2000. — 
с. 171

З м і с т :  Садржај: 3; Увод 5–6; Любовь Куркина: Подсека как место обиу-
тания нечистой силы: 7–14; Никос Чаусидис: Ромбични елементи као средства 
транспозиције плодности између човека и природе: 15–28; Марина Валенцова: 
Ритуальная пахота у славян: 29–38; Донат Њевјадомски: „Како посејеш, тако 
ћеш и жњети“: 39–55; Татьяна Агапкина: Мифо-ритуальный комплекс «хож -
дение в жито»: 56–70; Вања Николова: Земљораднички код у свадби као мит 
(по грађи традиционалне бугарске свадбе): 71–85; Ольга Пашина: К вопросу 
взаимодействия культурных текстов: жатва и свадьба: 86–97; Тања Петровић: 
„Жито да се роди“: пшеница, сетва и жетва у здравици: 98–107; Eлена Узенева, 
Валерия Усалева: Мука в обычаях и обрядах славян: 108–119; Алексей Юдин: 
Святые-земледельцы в украинских колядках и щедровках: 120–126; Дејан Ајда-
чић: Земљораднички и хришћански календар балканских Словена: 127–130; 
Андрей Мороз: Народное огородничество у восточных славян: 131–145; Алек-
сандар Лома: Дивчибаре — топономастички траг паганског аграрног обреда: 
146–157; Summaries: 158–163; Изабрана библиографија о земљорадњи у народ -
ној култури Словена: 164–169; Регистар: 170–171.

Р е ц . :  [1] Радојевић Марко: Кодови словенских култура (земљорадња), 
број 5 https://www. academia. edu/10246883/

35. Чудо у словенским културама, Београд-Нови Сад: Апис, Научно 
друштво за словенске уметности и културе, 2000. — с. 385.— (Словенска ка-
пија: зборници; 2)

З м і с т :  Садржај: 5–6; Aлександар Лома: Порекло и изворно значење 
словенске речи ‘чудо’: 7–21; Татјана А. Агапкина: Шта се догађа чудесне ноћи?: 
22–45; Виталиј и Татјана Зајковски: Чудо хијерофаније: 46–60; Рачко Попов: 
Природна чуда у народним веровањима Бугара: 61–68; Ленка Татаровска: Чудо 
и сан о бесмртности у македонском усменом стваралаштву: 69–75; Вихра Бае-
ва: Чудо као лични мит: 76–88; Албена Георгијева: Чудесно као обележје жан-
ра у прози: 89–97; Јанко Магловски: Чудо девичанског порода: 98–108; Ана 
Стојкова: Чудо Светог Георгија и змаја у туманском апокрифном зборнику: 
109–125; Корнелија Золдат: Одсуство чуда. Проблеми канонизације Св. Влади-
мира: 126–137; Даница Поповић: Чудотворења светог Саве Српског: 138–156; 
Мирјана Глигоријевић-Максимовић: Чуда светитеља у српском сликарству: 13. 
века: 157–166; Татјана Суботин-Голубовић: Свети апостол Лука — последњи за-
штитник српске Деспотовине: 167–178; Лилија Скоморохова Вентурини: Чудо 
у композицији руских житија (11–17. века): 179–190; Изолд Тире: Чудо наде: 
191–208; Дмитро Степовик: Украјинске чудотворне иконе: 209–220; Мирослав 
Тимотијевић: Сузе и звезде: О плачу Богородичиних чудотворних икона у ба-
року: 221–236; Мирослава Костић: Поштовање култа светитеља, њихових мо-
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штију и чуда на подручју карловачке митрополије у периоду барока: 237–259; 
Мирјана Ђекић: О чудотворним водицама на подручју Војводине: 260–270; 
Вацлав Валецки: Хетманка барских песника — Марија: 271–277; Томислав Јо-
вановић: „Чуда пресвете Богородице“ Агапија Ландоса Крићанина у српској 
рукописној традицији: 278–286; Тања Поповић: Поимање „чуда“ у представа-
ма оностраног света у српској поезији 19. века: 287–296; Људмила Стојанова: 
Фолклорни фантазми у бугарској књижевности: 297–308; Олга Тарасенко: Ма-
гични театар Павла Филонова: 309–319; Драгана Бесара: Највећи Творчев дар: 
„Чудо у Шаргану“ Љубомира Симовића: 320–328; Лидија Радуловић: Чудна нам 
чуда: Савремени фолклор паранормалног: 329–352; Дејан Ајдачић: Чудесно ис-
цељење опседнутих: 353–362.

Р е ц . :  [1] Мицева Евгения: Чудо у словенским културама. Уредио Деjан 
Аjдачић // Български фолклор, 2002, 2. — с. 96–98.

36. Кодови словенских култура. Боје, Београд: Clio, 6, 2001.— 179 с.
З м і с т :  Садржај: 3; Увод 5–6; Милка Ивић: О метафоричним екстензија-

ма назива боја: 7–13; Људмила Поповић: О прототипском и стереотипском нае-
чину концептуализације боја у језику: 14–31; Снежана Петровић: Једна врста 
бинарних ознака за светлу и тамну нијансу боја: 32–41; Валерия Колосова: Роль 
цвета в создании символического образа растения: 42–56; Ирина Седакова: 
Цветообозначения и их место в символике славянских родин: 57–65; Габрије-
ла Шуберт: Боје као средство ориjентације код Словена: 66–77; Ольга Бело-
ва: «Цветовые» характеристики «чужих» в народных представлениях славян: 
78–86; Надежда Гультаева: Цветовые прилагательные в русских заговорных 
клише: 87–105; Марта Бјелетић: Беле пчеле: 106–118; Вероника Јармак, Влади-
мир Пономаренко: Називи сиве боје у источнословенским језицима: 119–128; 
Вероника Јармак, Владимир Пономаренко: Називи сребра у словенским јези-
цима: 129–140; Валерия Усачева: Семиотика зеленого цвета в народной куль-
туре славян: 141–151; Александар Лома: „Црна крвца“. Један древни песнички 
спој и симболика боја у митолошким осмишљењима људске жртве „Црнобог 
и Црноглав“: 152–160; Summaries: 161–165; Изабрана библиографија: 166–177; 
Регистар: 178–179.

37. Зборник радова о народној књижевности / Војислав М. Јовановић, 
приредили Илија Николић, Дејан Ајдачић, Београд: Универзитетска библиоте-
ка „С. Марковић“, 2001.— 478 с.

З м і с т :  Предговор / Дејан Ајдачић: 5–6; За општи зборник наших на:-
родних песама: 8–16; Ишчезнуће Вукових дела. Један нов задатак Академији: 
17–20; Вукови рукописи народних песама у Српској Академији наука *; Вукови 
рукописи народних песама у Совјетском Савезу *: 21; Откуд Вукових хартија 
у Цавтату? Питање изгубљених Вукових рукописа: 22–25; Његошеви рукописи 
у Српској Академији наука *: 26; Његошев зборник народних песама: 27–31; Јед-
на тобожња Његошева песма: 32–35; Сарадња Лукијана Мушицког на Вуковом 
зборнику народних песама *: 36; О лику Филипа Вишњића и других гуслара 
Вукова времена: 37–72; Филип Вишњић и „Змај од Ноћаја“: 73; Вук је скупљао 
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песме шест разних народа: 74–75; Питање посвете прве књиге Вукових песама 
*: 76; Путописи као извор за познавање нашег фолклора (један непознат по-
мен наших тужбалица из 1547. године): 77–83; Јован Цвијић о српским народ-
ним песмама 84–86; Косовска трагедија на енглеској позорници Шекспировог 
доба: 87–89; Два необјављена превода Алберта Фортиса: 90–93; Графица Розен-
берг и њени „Морлаци“: 94–133; „Хасанагиница“ у енглеском преводу Валте-
ра Скота: 134; Вампиризам у романтичној књижевности: 136–149; Виктор Иго 
и баскијска народна песма: 150–151; Клод Форијел и српска народна поезија: 
152–166; Грчке народне песме као извор „Илирских балада“ Проспера Меримеа 
*: 167; Којим су поводом штампане наше народне песме у једном француском 
службеном листу: 168; Карл Херлосзон, немачки преводилац српских народних 
песама и писац романа о Шћепану Малом (1828), пријатељ Симе Милутино-
вића 169–173; Још један немачки пријатељ Симе Милутиновића *; О неким за-
блудама Леополда Ранкеа *; Карл Маркс и српска народна поезија *: 174; Наше 
књижевне везе са Скандинавијом: Рунеберг: 175–178; Џон Бауринг и српска на-
родна поезија: 179–189; Откуда Пушкину „Песма о Карађорђу“: 190–204; Гогољ 
и наша народна песма *; Анатолиј К. Виноградов и „Илирске баладе“ Проспера 
Меримеа *: 205; Украјински преводи наших народних песама: 206–226; „Песма 
о коњу“ Иљфа и Петрова: 227–229; Један немачки естетичар о српским народ-
ним песмама *: 230; Један швајцарски преводилац Филипа Вишњића: 231–237; 
Вук Караџић у Израелу *: 238; Око корпуса народних песама. Сто хиљада пе-
сама, али колико фалсификата?: 239–243; Романтика гусала у нумизматици 
и археологији: лажни златници српских царева и краљева и лажна круна Цара 
Душана: 244–259; Вуков поштовалац — фалсификатор бретонских народних 
песама: 260; Красићеви плагијати: 261–271; Питање „Алачевића зборника“: *; 
Фалсификати Луке Илића Ориовчанина, илирског песника, војног духовника 
и класичног археолога *; Посмртни плагијати Драгутина Раковца *; Греси наро-
дољупца: скупљачке и издавачке интервенције дона Миховила Павлиновића *: 
272; Прота Никола Беговић, вероучитељ „Србоука“ *; Поп Балдо Мелков Гла-
вић и његове песмарице *; Родољубиве мистификације Николе Т. Кашиковића, 
уредника „Босанске виле“ *; Родољубиве мистификације д-ра Сафета Баша-
гића, оријенталисте, уредника „Бехара“ * 273; Књижарске шпекулације Абу-
далаха Хака, Осман-ефендије Сарајлића, Пертев-ефендије и других скупљача 
и издавача којих нема *; Преварени филолог: несрећни случај д-ра Јована Мак-
симовића, издавача „Златиборске виле“ *; „Смрт бана Деренчина“ и њен песник 
*; Мештровићева „Хасанагиница“: * 274; Муркова „Хасанагиница“ *; Народно 
песништво крушевачке Жупе: фалсификати учитеља Крсте Божовића *; Народ-
но песништво крушевачке Жупе: фалсификати професора Ћире Милића *; Ан-
тологија српских народних приповедака М. Панића-Сурепа *: 275; Сомборски 
портрет Краљевића Марка 276–281; Ко је измислио Мусу Арбанасу, савезни-
ка кнеза Лазара у косовском боју *: 282; О лажној народној поезији: 283–333; 
Фабрициране тужбалице Новице Шаулића *: 334; Фабрициране народне приче 
Новице Шаулића: 335–343; Лажне српске народне песме у Совјетском савезу 
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*: 344; Лажне српске народне песме у Великој Британији: 350; Српска акаде-
мија наука и њени сакупљачи: 351–364; О изради библиографије наше народ-
не песме *: 365; Календари и алманаси као органи наше народне књижевности 
у XIX и XX веку: 366; Д о д а т а к. О српском народном песништву. Предговор 
антологији „Српске народне песме“, Београд, 1926, Треће издање: 368–395; Још 
једна „Хасанагиница“: 396; Тешан Подруговић: 397–399; „Узимање Београда“, 
песма из Врчевићевих хартија: 400–401; Фалсификати на Косовском спомени-
ку: 402–409; О српским народним приповеткама (предговор антолгији „Српске 
народне приповетке“, Београд, 1925): 410–417; Аутоприказ: 418–432; Начела 
правописне редакције: 433–435; Попис извора: 436–447; Попис радова о про-
учавањима народне књижевности Војислава М. Јовановића: 448–455; Регистар 
имена: 456–472; Summary: The Collection of Papers on Serbian Folk Literature: 
473–474; Садржај: 475–477.

38. Бугарско-српске књижевне и културне везе: каталог изложбе / 
Дејан Ајдачић, Драгана Бесара, Вера Петровић, Александра Јовановић, Бео-
град: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2002. — с. 30.

39. Кодови словенских култура. Деца, Београд: Clio, 7, 2002.— 251 с.
З м і с т :  Садржај: 3; Увод: 5–6; Анна Плотникова: Южнославянские рок-

дины: структура, терминология, география: 7–26; Валентина Васева: Рађање 
деце у космо-биолошком ритму рађања живота: 27–54; Светлана Толстая: «Ако 
се деца не држе»: магические способы, защиты новорожденных от смерти: 55–
87; Питер Плас: „Вучја имена“ у контексту обичаја и веровања, око рођења на 
западном Балкану: 88–101; Ивана Полонијо, Лука Шешо: „Дијете пред рајским 
вратима“. Народна вјеровања Јужних, Славена у наднаравну манифестанту 
душа мртве дјеце: 102–130; Љубинко Раденковић: Подметнуто дете: 131–139; 
Душан Ратица: Статус и улога детета у традиционалној словачкој сеоској, по-
родици са становишта етнологије: 140–146; Весна Марјановић: Традиционалне 
дечје игре у Војводини, од друге половине XIX до краја XX века: 147–170; Оксан-
на Микитенко: Поэтические особенности плачей по детям, (украинская и бал-
кано-славянские традиции): 171–186; Лука Шешо, Ивана Полонијо: Мотив дје-
тета у Матичиној антологији, Хрватске народне пјесме I–Х: 187–221; Екатерина 
Белоусова: «Водные дети»: представления о новорожденном, в субкультуре 
движения за «естественные роды»: 222–240; Изабрана библиографија: 241–251.

40. Кодови словенских култура. Птице, Београд: Clio, 8, 2003.— 169 с.
З м і с т :  Садржај: 3; Увод 5–6; Юлия Кривощапова, Татьяна Леонтьева: 

Образы птиц и насекомых в русских обозначениях, интеллекта человека: 7–16; 
Десислава Влчева: Птице у бугарским народним представама и веровањима 
о свету и човеку: 17–32; Мария Маерчик: Птица-душа в славянской народной 
традиции: 33–42; Ольга Черепанова: К интерпретации мифологических функс-
ций птиц в русских былинках: 43–54; Валентина Васева: „Животни циклус“ 
домаћих птица и његов одраз у симболици социјалних статуса: 55–73; Татьяна 
Володина: Курица в народной медицине белорусов: 74–83; Татьяна Агапкина: 
Сюжетика восточнославянских заговоров, («птичьи» мотивы): 84–97; Тања Пен-
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тровић: У уже ждрале: 98–108; Александар Лома: „Два врана гаврана“. Corvux 
corax у словенској епици — компаративни поглед: 109–132; Олга Младенова: 
Лексическая семантика в контексте: названия птиц в болгарской художествен-
ной литературе: 133–162; Изабрана библиографија: 163–169.

41. Од Малорусије до Украјине / Микола Рјабчук, Београд: Универзи-
тетска библиотека „С. Марковић“; Библиотека града Београда, Чигоја штампа, 
2003. — с. 75.

З м і с т :  Иза ограде Метерниховог врта: 5–17; Нехотице западњаци: па-
радокси украјинског нативизма: 18–50; Од „Малорусије“ до „Индоевропе“: 
украјински аутостереотипови: 51–74; О аутору: 75.

42. Јужнословенска истраживања на немачком језику = Deutschsprachige 
südslavische Forschungen im 20. Jahrhundert, Београд: Универзитетска библиоте-
ка „С. Марковић“; Gete Institut Beograd, 2003.— 39 с.

43. Кодови словенских култура. Смрт, Београд: Clio, 9. 2004.— 315 с.
З м і с т :  Садржај: 3; Увод: 5–6; Александар Лома: Димом у небо. Обред 

спаљивања мртвих у старим и традиционалним културама, са посебним освр -
том на паганске Словене: 7–64; Оксана Микитенко: Вербальный текст обрян-
дового бдения над умершим (украинские, сербские, хорватские параллели): 
65–91; Галина Захарченко, Александр Пригарин: Похоронно-поминальные 
обряды русских-старообрядцев Придунавья: структура этноконфессиональ-
ной выразительности: 92–115; Мария Маерчик: Одежда и тело в украинском 
похоронном обряде: 116–128; Душан Ратица: Смрт у традиционалним словачД-
ким представама, обичајима и обредима: 129–139; Зузана Профантова: Мит 
о смрти у Словачкој (предзнаци, предосећања, снови, слике): 140–153; Татьяна 
Володина: Атрибутика сферы смерти в ритуально-магической практике белод-
русов: 154–164; Валентина Васева: «Кровь мертвого» — аспекты телесного кода 
болгарских скотоводов и земледельцев: 165–181; Љубинко Раденковић: Удар-
рање у обредима животног круга: 182–188; Николай Антропов: Суицидальное 
поле в этнолингвистическом пространстве традиционных метеорологических 
представлений белорусов: 189–207; Suzana Marjanić: Južnoslavenske folklorne 
koncepcije drugotvorenja duše i zoopsihonavigacije / zoometempsihoze: 208–248; 
Мирјам Менцеј: Веровања о светлосним појавама на источном делу Словеније: 
249–262; Минчо Георгиев: Пир над „нередовним“ покојницима: 263–273; Оль–-
га Седакова: «В твоей руке горит барвинок»: Этнографический комментарий 
к строфе Велимира Хлебникова: 274–280; Петко Христов: „Нито жив, нито 
мъртъв“ — социјална „смрт“ у бугарској народној култури: 281–288; Дејан Ај-
дачић: „Смрт са косом“ на словенском интернету: 289–293; Изабрана библиоа-
графија: 294–315.

Р е ц . : [1] B. Sikimić: Kodovi slovenskih kultura 9, Lingvističke aktuelnosti 14, 
Beograd 2006. http://www. asusilc. net/aktuelnosti/?p=68

[2] B. Sikimić: „Kodovi slovenskih kultura”–Smrt, Belgrade, Klio, 9, 2004 
(2006), ed. Dejan Ajdačić, 315 p., Philologica Jassyensia II/2, Iaşi 2006 [2007],  
321–324.
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44. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 1/2006.— 242 с.

З м і с т :  Від редактора 5–6; І .  В и д а т н і  п о с т а т і  с е р б с ь к и х  п е к-
р е с е л е н ц і в  X V I I I  c т .  Любівоє Церович: Йован Хорват — ватажок пер-
шого переселення сербів до Російської імперії: 11–26; Средоє Лалич: Серби — 
офіцери і генерали російської армії (XVIII ст.): 27–50; Радован Мічич: Генерал 
Симеон Зорич: 51–70; Деян Айдачич: Офіцери Пишчевичі: риси сербської 
ідентичності та їх втрата: 71–94; Володимир Мільчев: Петро Текелія: ескіз пор-
трету: 95–112; І І .  « Р у с а л к а  Д н і с т р о в а »  і  С е р б і я .  Іван Брик: Пере-
клади сербських народних пісень у «Русалці Дністровій»: 115–136; Михайло 
Гуць: Перші українські переклади сербських народних пісень: 137–159; Луїза 
Ільницька: «Русалка Дністрова» в Сербії: 161–171; І І І .  Н о в і т н я  с е р б с ь к а 
д р а м а т у р г і я  з  п о р т р е т о м  Д у ш а н а  К о в а ч е в и ч а. Слободан Селе-
нич: «Неокласицистські» та поетичні драми: 175–186; Миряна Міочинович: 
Комічний жанр Александра Поповича: 187–209; Алла Татаренко: «Професіо-
нал» Душана Ковачевича: 211–215; Ліляна Пешікан-Люштанович: Оповідь 
і показ у «Професіоналі» Душана Ковачевича: 217–231; Душан Ковачевич (ін-
терв’ю): Театр іноді схожий намалу пересувну лікарню для зцілення душі: 233–
241; Про авторів: 242.

45. Новітня сербська п’єса: Новија српска драма, Київ: Центр Курбаса, 
2006.— 471 с.

З м і с т :  Деян Айдачич: Передмова: 7–34; Любомир Сімович: Мандрівний 
театр Шопаловича (пер. І. Лучука): 35–119; Александар Попович: Кар’єра Бори 
Шнайдера (пер. М. Василишин та М. Климец): 121–205; Душан Ковачевич: 
Професіонал (пер. М. Василишин та А. Татаренко): 207–255; Мілена Маркович: 
Бог на нас зглянувся. Колія (пер. А. Татаренко): 257–298; Біляна Срблянович: 
Америка. Друга частина (пер. О. Ткаченко) 299–414; Небойша Ромчевич: Про)-
вина (пер. З. Гук) 415–454; Надія Мирошниченко: Острів болю і надії. Післямо-
ва: 455–470.

Р е ц . :  [1] Олтаржевська Людмила: «Сербське капричіо» Театральні 
діалоги — це сучасно й ефективно // Україна молода http://umoloda. kiev. ua/
print/91/45/24908/

46. Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. — LVIII, 386 s. (співредактори 
Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek)

З м і с т :  Źródła: IX–XI; Skróty: XIII–XV; Georgi Minczew: Sta-rotestamentowe 
teksty pseudokanoniczne w południowosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej: XVII–
XLI; Dejan Ajdačić: Legendy starotestamentowe w folklorze prawosławnych Słowian 
bałkańskich: XLIII–LVI; Apokryfy starotesta-mentowe, Powstanie świata, aniołów 
i ludzi: 3–44; Objawienia i wizje: 45–69; Patriarchowie, prorocy, królowie i bohatei-
rowie: 71–160; Między Starym a Nowym Testamentem: 161–208; Legendy folklory1-
styczne, O stworzeniu świata, aniołów, roślin, zwierząt i ludzi: 211–257; Wyobrażet-
nia tamtego świata: 259–269; Grzech pierworodny: 271–289; Noe i potop: 291–300; 
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Cykl Abrahama (ofiara Abrahama): 301–310; O nadobnym Józefie: 311–317; Dawid 
i Salomon: 319–335; O proroku Eliaszu: 337–353; Adam i Drzewo krzyżowe 355–
362; Bibliografia: 363–373.

47. Словенска научна фантастика. Зборник радова / Уредили Дејан 
Ајдачић, Бојан Јовић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007. — 
с. 411.

З м і с т :  Садржај: 3–4; Бојан Joвић: Лек за смрт — смрт као лек (о „Празни-
ку бесмртности“ А. А. Богданова и „Athanatiku“ В. Деснице): 7–28; Darko Suvin: 
Šta preostaje od Zamjatinova „Mi“ nakon smene Levijatana: mora li kolektivizam 
biti protiv naroda?: 29–68; Мария Черняк: Научная фантастика в споре с со-
цреализмом: случай Всеволода Иванова: 69–90; Wojciech Kajtoch: O pierwszej 
powieści braci Strugackich: 91–120; Александра Корда Петровић Tri češka robota 
(К. Čapek — F. Novotni — E. Bondi): 121–130; Andrzej Stoff: Technika jako „lustro“ 
dla człowieka w twórczości Stanisława Lema: 131–154; Dariusz Brzostek: Fantastyka 
naukowa wobec paradygmatu racjonalności: 155–180; Оксана Дрябина: Всесо-
юзное творческое объединение молодых писателей-фантастов (ВТО МПФ) 
в субкультуре российской фантастики рубежа 1980–90-х гг: 181–200; Дми-
трий Харитонов: Функциональное предназначение фантастических элементов 
в творчестве В. П. Аксенова: 201–223; Зорица Ђерговић-Јоксимовић: „Европа 
бpoj два“: нова српска утопија: 225–242; Михайло Назаренко: Гностический 
космос в романе Марины и Сергея Дяченко «Vita nostra» (текст и контекст): 
243–262; Stefano Bartoni: II videogame nella fantascienza in lingua russa: 263–281; 
Тијана Тропин: „Сталкер“ Андреја Тарковског као адаптација књижевног на-
учнофантастичног дела: 283–304; Елена Ковтун: Рождение фэнтези: трансфор-
мация посылки в российской фантастике конца XX столетия: 305–327; Борис 
Ланин: Русская антиутопия на рубеже веков: 329–342; Деjан Ајдачић: Идеоло-
шке npojeкције у словенским научнофантастичним књижевностима: 343–382; 
Именски регистар: 383–403; Peги-стар појмова: 404–409; О ауторима: 410–411.

Р е ц . :  [1] Татаренко Ала: Словенска научна фантастика: Зборник радо-
ва // Књижевна историја, Београд, 40, 2008, 134–135. — с. 315–318.

48. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 2/2007.— 204 с.

З м і с т :  Зміст: 5; I .  М а н і ф е с т и  с е р б с ь к о г о  а в а н г а р д у. Мілош 
Црнянський: Пояснення Суматри: 9–15; Станіслав Винавер: Маніфест екс-
пресіоністичної школи: 17–47; Бранко Ве Полянскі: Маніфест: 49–52; Растко 
Петрович: Пробуджена свідомість (Юда): 53–66; Раде Драїнац: Програма Гіп-
нізму: 67–69; Позиція надреалізму: 71–75; Боян Йович: Про деякі особливос-
ті маніфесту сербського авангарду: 77–86; I I .  Н и к о л а  Те с л а  —  о б р а з 
у  м и с т е ц т в і. Міланка Тодич: Никола Тесла — геній і франт: 88–98; Боян 
Йович: З нагоди однієї ранньої «тесліади» (про деякі літературні припущення 
щодо створення образу Николи Тесли в першій половині XX ст.): 99–111; Сава 
Анджелкович: Про біографічну драму «Тесла» Мілоша Црнянського та драми 
Стевана Пешича й Мілиці Новкович, присвячені Николі Теслі: 112–127; Алла 
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Татаренко: Нікола Тесла в спалахах світла й обіймах пітьми («Тесла, молодість» 
Владимира Пиштала): 128–135; Мілета Проданович: Тесла в металі: 137–156; 
I I I .  Е м і р  Ку с т у р і ц а  й  Ук р а ї н а. Лариса Брюховецька: Іван Мико-
лайчук — Емір Кустуріца. Мистецькі перетини: 158–166; Петро Домаха: Гімн 
життю у виконанні Кустуріци 167–171; Катерина Хасанова: Музика в фільмах 
Еміра Кустуріци: 172–178; Оксана Фіряєва: Останній дивак 179–183; Україн-
ські письменники про Кустуріцу (М. Матіос, С. Андрухович, Ю. Винничук, 
С. Жадан, Б. Жолдак): 184–194; Сербська культура в Україні — Хроніка (2006): 
195–202; Про авторів: 203.

49. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 3/2008.— 144 с.

З м і с т :  I .  М и л о р а д о в и ч и  в  Ук р а ї н і. Oлександр Лазаревський: 
Милорадовичі. Люди старої Малоросії (1882): 9–26; Вадім Модзалевський: Іван 
Чарниш і Михаил Милорадович (1905): 27–30; I I .  Ук р а ї н с ь к і  л і т е р а т у а-
р о з н а в ц і  п р о  Д р а г о с л а в а  М и х а ї л о в и ч а. Павло Рудяков: Роман 
Д. Михаїловича «Коли цвіли гарбузи» у контексті сербської прози 60–70-х рр. 
ХХ ст.: мотив переселення героя: 33–38; Алла Татаренко: Деякі особливості на-
ративної стратегії Драгослава Михаїловича-оповідача: 39–43; Вероніка Ярмак: 
Семантичний діапазон плюсквамперфекта в романі Драгослава Михаїловича 
«Коли цвіли гарбузи» та в його перекладі українською мовою: 44–53; В’ячеслав 
Левицкий: Місто як полеміка в романі Драгослава Михаїловича «Коли цвіли 
гарбузи»: 54–60; Оксана Шуруй: Стосунки з Батьківщиною у романі ДраґослаД-
ва Михаїловича «Коли цвіли гарбузи»: 61–64; Марія Василишин: Особливості 
перекладу творів Драґослава Михаїловича: 65–70; I I I .  М і л е т а  П р о д а н о  -
в и ч  —  п и с ь м е н н и к  і  м и т е ц ь. Розмова з Мілетою Продановичем (пи-
тання Деяна Айдачича): 73–96; Мілета Проданович: Фрагмент з роману «Сад 
у Венеції»: 97–102; Мілета Проданович: Есмеральда (оповідання): 103–112; 
Лідія Меренік: Мілета Проданович — самосвідомість постмодерного митця 
у добу кризи: 113–119; Алла Татаренко: „Вечеря у святої Аполлонії“ Мілети 
Продановича як постмодерна біографія: 120–126; Деян Айдачич: Іще раз про 
роман Продановича «Нові Клюні»: 127–137; Сербська культура в Україні — 
Хроніка 2007–2008 рр.: 138–142; Про авторів: 143.

50. Кодови словенских култура. Ватра, Београд: Clio, 10, 2008. — с. 308.
З м і с т :  Садржај: 3; Ольга Белова, Владимир Петрухин: «Живой огонь»: 

мифология и этнография: 5–12; Никос Чаусидис, Костјантин Рахно, Гоце На-
умов: Пећ као жена и мајка у словенској традиционалној култури: семиоти-
ка, митологија, обреди, лингвистика, дијахроне компарације: 13–114; Suzana 
Marjanić: Ognjena Marija kao Agni u Nodilovoj re/konstrukciji „stare vjere“ Srba 
i Hrvata: 115–137; Joanna Szadura: Obraz pożaru w polszczyźnie. Tradycja a 
współczesność: 138–148; Ксения Верхотурова: Огонь в зеркале русского языка: 
149–157; Людмила Педченко: Русские диалектные наименования ритуально-
го и бытового огня: 158–171; Екатерина Романова: Спасенные огнем: 172–191; 
Ирина Климас: Огонь в необрядовых фольклорных песнях южных и север-
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ных регионов Росии: 192–197; Тетяна Черниш: Термини народної медицини 
у складі гнізд із коренями на позначення горіння: 198–206; Тацяна Валодзіна: 
Падкурванне ў сістэме лекавальнай магіі беларусаў: 207–214; Branko Đaković: 
Obredne vatre u godišnjem ciklusu: etno-kartografski pregled: 215–233; Весна Пе-
треска: Огнот во свадбениот обреден комплекс во македонската традициска 
култура: 234–247; Эви Дж. Холанд: От современных «Анастенарий» к древним 
«Адониям»: 248–251; Іна Швед: Маланка: беларускія народныя ўяўленні: 252–
261; Александар Лома: Вулканологија и митологија: 262–299; Изабрана библио-
графија: 300–308.

51. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 4/2009.— 254 с.

З м і с т :  Зміст: 5; I .  Х а р к і в с ь к и й  у н і в е р с и т е т  і  с е р б и. Віль Ба-
киров: Харківський університет і серби: ретроспективний погляд: 9–13; Сергій 
Страшнюк: Сербське підґрунтя Харківського університету: Атанасіє Стойко-
вич: 14–37; Іван Карпенко, Сергій Голіков: Харківська кар’єра сербського фі-
лософа: духовні пошуки та життєві колізії Андрія Дудровича: 38–48; Оксана 
Ручинська: Біля витоків харківського антикознавтства: Володимир Францевич 
Цих: 49–59; Артем Григор’єв: Чорногорська місія Є. П. Ковалевського 1838 р.: 
60–65; Володимир Калашник, Людмила Педченко: Сербський фольклор у до-
слідженнях О. Потебні: 66–73; Степан Віднянський, Оксана Іваненко: СерІ-
бія в дослідженнях учених історико-філологічного факультету Харківського 
університету (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): 74–85; Сергій Лиман: 
Проблеми середньовічної Сербії у творчості Марина Стоянова Дринова: 86–97; 
Оксана Микитенко: М. Ф. Сумцов як дослідник сербських мотивів балади про 
«сестру-отруйницю»: 98–110; Вероніка Ярмак: Сербістика у науковій спадщині 
академіка Л. А. Булаховського (харківський період): 111–119; Чемал Долічанін, 
Любомир Протич: Внесок академіка М. М. Салтикова у розвиток математичної 
науки в Югославії: 120–125; Вадим Гряник: Історична югославістика 
в Харківському державному університеті імені О. М. Горького: 126–137; Ігор 
Болотний, Крістіна Пастухова: Співпраця між Харківським і Сараєвським 
університетами (1969–1991 рр.): 138–147; Ірина Журавльова, Ірина Кононенко: 
Слов’янські колекції у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: до історії формування колекції 
«сербська книга»: 148–156, II .  К и ї в с ь к и й  у н і в е р с и т е т  і  с е р б и. 
Олена Чмир: Сербістика в Університеті св. Володимира: 159–184; Вероніка 
Ярмак: Слово про Вчителя: 185–202; Леся Стеблина-Рудякова: Сербістика 
в Київському університеті імені Тараса Шевченка: 203–224; Милан Радулович: 
Українська інтелектуальна еліта (Сербська група на філологічному факультеті 
у Києві 1979–1981 рр.): 225–228; I I I .  С е р б и  т а  с е р б с ь к і  м о т и в и 
в  у к р а ї н с ь к і й  л і т е р а т у р і. Оксана Микитенко: Серби в українському 
фольклорі: 231–239; Олена Дзюба-Погребняк: Сербські мотиви в українській 
літературі про першу світову війну: 240–247; Сербська культура в Україні: 
хроніка 2009 р.: 248–253; Про авторів: 254.
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52. Darko Suvin: Naučna fantastika, spoznaja, sloboda, Beograd: SlovoSlavia, 
2009. — s. 395.

З м і с т :  Sadržaj: 5; Uvodna bilješka 9–10; Beleška o izdanju: 11–12; 1. 
Mjesečevo zrcalo čovjeku, ili pouke selenografije (1969): 13–19; 2. Utržak 1969: naj-
učno-fantastički roman i „nova ljevica” (1969): 20–29; 3. Naučna fantastika i Mit-
teleuropa. Otvorene parabole Stanisława Lema i Solaris (1970): 30–40; 4. Naučna 
fantastika: funkcije, standardi, oblici, sociologija (1972): 41–57; Dodatak: Zbogom 
ekstrapolacijo! (1995): 57; 5. Naučno-fantastički roman kao epsko pripovijedanje: za 
stapanje „formalne” i „sociološke” analize (1979): 58–71; 6. Naučna fantastika i noi-
vum (1979): 72–95; 7. Pripovjedna logika, ideološka dominacija i po-robljenje knjil-
ževnosti (1981): 96–120; 8. Teze o poetici naučne fantastike (1987): 121–127; 9. Gdje 
smo? Kako smo ovamo dospjeli? Ima li odavde ikakvog izlaza?: ili, Vijesti iz novuma 
(1997): 128–173; 10. Utopizam od orijentacije do akcije: što je nama intelektualcima 
činiti u eri Post-Fordizma (1998): 174–223; 11. Što li preostaje od Zamjatinovog Mi 
nakon smjene Levijatana: mora li kolektivizam biti protiv naroda? (1999): 224–261; 
12. O žarištima za razumijevanje naučne fantastike: korist, korpus, povijest, izgledi 
u poređenju s Fantasy (2002): 285–309; 13. Naučno-fantastične parabole mutacije 
i kloniranja i/kao spoznaja (2002): 285–309; 14. Prilike i neprilike: pogled unazad 
(2004): 310–317; 15. Sjećati se Stanisława Lema (2006): 318–329; 16. Spoznaja, 
sloboda, Razvlašteni kao klasik (2007): 330–372; Iz Bibliografije Darka Suvina o 
SF: 373–381; Beleška o Darku Suvinu / Dejan Ajdačić: 382–384; Imenski registar:  
385–395.

53. О делу Драгослава Михаиловића / Приредили Дејан Ајдачић, Зоран 
Момчиловић, Врање: Учитељски факултет, 2009.— 172 с.

З м і с т :  Садржај: 5–6; Реч уредника: 7–8; Пер Јакобсен: Аутор као чита5-
лац — на примеру Драгослава Михаиловића: 9–13; Михајло Пантић: Припо-
ветке Драгослава Михаиловића: слике из туробног доба: 20–25; Ала Татаренко: 
Неке особености наративне стратегије Драгослава Михаиловића — приповеда-
ча: 36–31; Милета Аћимовић-Ивков: Историја, биографија и прича. О личном 
и наративном идентитету у нефикционалној прози Драгослава Михаиловића: 
32–38; Роберт Ходел: Текстуална кохеренција сказа на примјеру „Јалове јесени” 
Драгослава Михаиловића: 39–64; Павел Рудјаков: Роман Д. Михаиловића „Кад 
су цветале тикве” у контексту српске прозе 60–70-их година 20. века: мотив 
сеобе јунака: 65–72; Марија Василишин: Особености превода дела Драгослава 
Михаиловића: 73–80; Вероника Јармак: Семантички дијапазон плусквампер-
фекта у роману Драгослава Михаиловића „Кад су цветале тикве” и у преводу 
на украјински језик: 81–93; Вјачеслав Левицки: Град као полемика у роману 
„Кад су цветале тикве”: 94–102; Оксана Шуруј: Односи са Отаџбином у роману 
Драгослава Михаиловића „Кад су цветале тикве”: 103–108; Лидија Делић: Пе-
трија — на двострукој периферији: 109–126; Дејан Ајдачић: Приповедно обли-
ковање дечијег погледа на свет у делу „Гори Морава” Драгослава Михаиловића: 
127–140; Персида Лазаревић Ди Ђакомо: Драгослав Михаиловић у „Голом ото-
ку” Ђакома Скотија: 141–171.
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54. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 5/2010. — с. 245.

З м і с т :  Зміст: 5; I .  Й о в а н  Р а ї ч  —  і с т о р и к  і  п и с ь м е н н и к. Мак -
сим Яременко: Навчання Іоана Раїча в Києво-Могилянський академії: 9–18; 
Деян Айдачич: «Про богів та благочестя слов’ян» в «Історії різних слов’ян-
ських народів» (1794) Йована Раїча: 19–25; Драгана Грбич: Йован Раїч і Феофан 
Прокопович: 26–42; Мирослав Тимотієвич: Алегоричні персоніфікації Йова-
на Раїча на заголовних сторінках «Теологічного тіла»: 43–56; Марта Фрайнд: 
Принципи обробки Йованом Раїчем «Трагікомедії» Е. Козачинського: 57–67; 
Юрій Пелешенко: Йован Раїч і українська поезія XVIII ст.: 68–74; Віталій Куа-
рінний: У Могилянці вшанували Йована Раїча: 75–76; I I .  С т а н  у к р а ї н и-
с ь к о - с е р б с ь к о г о  п е р е к л а д у. Вероніка Ярмак: На перехресті художніх 
світів: 79–97, Оксана Микитенко: Сербські переклади на сторінках «Всесвіту»: 
98–108; Антології та авторські книги сербських авторів українською мовою: 
109–113; Наталія Білик: Роман Мілети Продановича «Колекція» у світлі сучас-
ного українського перекладу: 114–116; Вероніка Ярмак: Вук Драшкович «Суд-
дя» (Пропозиція для перекладу): 117–118; Вероніка Ярмак: Віда Оґнєнович «От-
руйне молочко кульбаби» (Пропозиція для перекладу): 119–120; I I I .  П р а ц і 
В е р о н і к и  Я р м а к. Вероніка Ярмак, Маргарита Пономаренко: Лінгвостиліс-
тика турцизмів у сербській мові (на матеріалі поетичних творів А. Шантича): 
125–137; Вероніка Ярмак: Проблема передачі претеритів у перекладах укра-
їнського поетичного дискурсу сербською мовою: 138–152; Вероніка Ярмак: 
Сучасна поетична колористика (міжслов’янські лінгвостилістичні паралелі): 
153–164; Вероніка Ярмак: Синтетичні та аналітичні претерити к опорні еле-
менти процесуальної структури різних видів прозового діалогічного дискурсу 
(на матеріалі творів Симо Матавуля та Іво Чипіко): 165–175; Вероніка Ярмак: 
Претерити як стильотворчі елементи сербського критичного дискурсу кінця 
ХІХ-початку XX століття: 176–185; Вероніка Ярмак: Стилістична транспозиція 
аналітичних і синтетичних темпоральних конструкцій із значенням минулого 
як джерело їх експресивності в есеїстичній творчості Йована Дучича: 186–196; 
Вероніка Ярмак: Аорист у поезії та прозі Й. Дучича: 197–203; Вероніка Ярмак: 
Стилістичні функції неповного перфекта в сербскій лтературній мові кінця 
XIX — початку XX ст.: 204–216; Вероніка Ярмак: Вербоїди та прислівники як 
темпоральний фон роману Вука Драшковича «Ніч генерала»: 217–225; Вероні-
ка Ярмак: Стилістичні особливості використання претеритальних конструк-
цій у романі Мілети Продановича «Сад у Венеції» та в його перекладі укра-
їнською мовою: 226–238; Бібліографія кандидата філологічних наук; доцента 
В. І. Ярмак (сербістика): 239–243; Сербська культура в Україні: хроніка 2010 р.: 
244–246; Про авторів 247.

55. Južnoslovenske teme / Per Jakobsen. Priredili Dejan Ajdačić, Persida 
Lazarević Di Đakomo, Beograd: SlovoSlavia, 2010.— 346 s.

З м і с т :  Sadržaj: 5–6; Uvodna reč 7–8; [I] Uticaj rečeničke intonacije na 
srpskohrvatske akcente: 11–14; Akcenti u srpskohrvatskom jeziku: instrumentalno 
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ispitivanje: 15–33; Slog u srpskohrvatskom jeziku 35–38; Akcenat i intonacija u 
srpskohrvatskom jeziku: 39–44; Srpskohrvatski glagolski prilozi: 45–52; Tematske 
i ključne riječi u „Baladama Petrice Kerempuha“: 53–59; Koncepcija jezika u 
romanu „To“ Milovana Danojlića: 61–63; Da li su sintagme „Beskrajan plavi krug“ 
i „Beskrajni plavi krug“ sinonimne?: 65–69; Rask i Vuk. Tipologija dveju ortografskih 
reformi: 71–78; Struktura sloga: 79–85; [II] Aktuelno jezičko stanje na području 
novoštokavskog standarda (bivši srpsko-hrvatski)]: 89–103; O strukturalno-
lingvističkim konstantama srpskohrvatskog jezika (Inventar fonema i fonotaktička 
struktura): 95–103; Lingvistički identitet u svetu promena: 105–110; U potrazi za 
idealnom formom: o jezičkom purizmu u Evropi: 111–126; [III] Danski prevodi 
Vukovih pesama: 129–132; Srpska narodna književnost u Danskoj u XIX veku: 133–
140; Recepcija jugoslovenske književnosti u Danskoj: 141–149; Prisustvo Aleksandra 
Tišme u skandinavskim zemljama: 151–160; Danilo Kiš u Danskoj: 161–166; [IV] 
Džamija i čempres iza zida: Istok i Zapad i „Treći svet“ u delu Ive Andrića: 169–177; 
Pripovedanje i književni tekst kod Andrića: 179–185; Travnički lekari: 187–195; 
Hronika kao književna vrsta: 197–202; Tri vezira u Travniku: 203–211; Ivo Andrić 
i Prvi svetski rat: 213–218; San o idealnoj komunikaciji: 219–227; Rajkina kuća: 229–
237; „Omerpaša Latas“ — hronika, roman, fragmenti? (Textologia et marginalia): 
239–262; Sublimacija erosa Andrićeve „Gospođice“: 263–270; Autor kao čitalac — na 
primeru Dragoslava Mihailovića: 271–278; [V] Danska scena: 281–291; Od alegorije 
do otvorene kritike. Srpski film nekad i sad: 293–306; Književna plurinacionalna pri-
padnost: na primeru Skandinavije: 307–314; Ko je čiji? Balkanski književni kontekst: 
315–328; Jugoslavista Per Jakobsen / Persida Lazarević Di Đakomo: 329–332; Biblio-
grafska beleška: 333–335; Indeks imena 337–346.

Р е ц . :  [1] Тодоров Нада П.: О Јужнословенским темама Пера Јакобсе-
на // Речи 3, 2010, с. 151–155.

[2] Делић Јован: Јубилеј слависте у изабраном завичају // Новости, 
8.05.2010. — с. 18.

56. U čast Pera Jakobsena: Zbornik radova / Priredili Dejan Ajdačić, Persida 
Lazarević Di Đakomo, Beograd: SlovoSlavia, 2010.— 569 s.— (Studia in honorem; 1.)

З м і с т :  Uvodna napomena: 7; Sadržaj: 9–12; [I] Предраг Палавестра: „Гере-
манијада“: 15–34; Knud Michelsen: Fra fremskridtstanke til globalisering: 35–53; 
Peter Schepelern: Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer: 55–83; [II] 
Персида Лазаревић Ди Ђакомо: Скандинавци („славенствовавшији“) Пав-
ла Соларића: 87–99; Sonja Bjelobaba: Johan Grove, prevodilac srpskih usmenih 
pjesama na danski: 101–106; Зорана Опачић: Андерсеново сновидовно око: 107–
126; Lada Čale Feldman: „Nekrofilno odricanje“ ili „žalovanje i melankolija“? Još o 
jednoj nordijsko-hrvatskoj vezi, Ibsenovu Rosmersholmu i Vojnovićevu „Sutonu“: 
127–146; Радован Вучковић: Заборављени скандинавист Лука Смодлака: 147–
171; [III] Sergio Bonazza: Dalmatien als Raum italienisch-südslavischer literarischer 
Begegnung: 175–189; Stefano Aloe: Garibaldi, l’Irredentismo, il Panslavismo e le 
Leghe di nazioni negli scritti di argomento slavo di Angelo De Gubernatis: 191–200; 
Monica Papazu: The Encounter between Serbia and the West: 201–224; Snježana 
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Kordić: Ideologija nacionalnog identiteta i nacionalne kulture: 225–239; [IV] Радоје 
Симић: О придевској одређености и неодређености код заменица: 243–254; 
Милош Ковачевић: О модалном презентском имперфекту и футуру првом 
у савременом српском језику: 255–263; Вероника Јармак: Песнички рефрени 
с претериталним облицима као стилистичка средства кохезије текста у дели-
ма српских класика доба романтизма и модерне: 265–278; [V] Снежана Сас-
марџија: Време дивова у усменим облицима: 281–303; Светлана Томин: Владика 
Максим Бранковић и светогорски подвижник Максим Кавсокаливит: 305–318; 
Гордана Јовановић: Деспот Стефан Лазаревић и његова Манасија: 319–325; 
Миодраг Матицки: Почеци нове српске књижевности у првим периодичним 
публикацијама намењеним младима: 325–330; Vesna Malbaški-Pupovac: Laza 
Kostić: „Labudova pesma“ i „Dnevnik“ u mreži moderne i postmoderne: 331–339; 
Бојана Стојановић-Пантовић: Тематски паралелизам у раној прози и есејима 
Исидоре Секулић: 341–350; Aleksandar Petrov; Crnjanski and Su Shi — Close 
Poets Separated by a Millennium: 351–358; Иван Негришорац: Цивилиза-
цијски дискурс у поезији Рада Драинца: 359–385; Милета Аћимовић Ивков: 
Стварност и прича. О једном аспекту приповедног поступка Драгише Васића 
и поетичко-еволутивним сродностима: 387–396; Sanja Roić: Dva prijevoda jedи-
ne knjige: Ignazio Silone „Hleb i vino/Kruh i vino”: 397–406; Јован Делић: Београд 
и Хирошима или Раичковићев атомски суматраизам — О Фасцикли Стевана 
Раичковића: 407–422; Светлана Шеатовић Димитријевић: Римски дух поезије 
Ивана В. Лалића — Циклус „Хексаметри“: 423–434; Magdalena Koh: Od slike do 
portreta. Epifanije lica u esejistickom ciklusu „Lica“: (1967) Iva Andrića: 435–449; 
Miłosz Bukwalt: Obrzydliwe, nienasycone, obce. Obraz ciała w prozie Miodraga 
Bulatovicia: 451–461; Злата Бојовић: Контрапункт времена „Дубровачке при-
че“ Милорада Павића: 463–469; Sabina Giergiel: Koncepcja czasu w „Atlantydzie“ 
Borislava Pekicia. Rozważania wstępne: 471–480; Robert Hodel: Vladimir Pištalo: 
„Manifesti“. Ein Rückblick: 481–490; Ala Tatarenko: Na semaforu poetike: roman 
kao vožnja (trilogija Zvonka Karanovića „Dnevnik dezertera“): 491–499; Милиi-
ца Јaкубјец-Семковова: Аксиолошке дилеме Љиљане Хабјановић-Ђуровић: 
501–514; Małgorzata Filipek: Шпанија у прози Гордане Ћирјанић: 515–532; Дејан 
Ајдачић: Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских аутора: 
533–544; Andrea Zlatar: PTSP. Recentna hrvatska proza: 545–553; Сава Дамјанов: 
Читање као егзил: 555–560; Mihajlo Pantić: Književnost u tranziciji ili: kako vam 
drago: 561–569.

Р е ц . :  [1] Делић Јован: Јубилеј слависте у изабраном завичају // Новости, 
8.05.2010. — с. 18.

57. Venecija i slovenske književnosti / Priredili Dejan Ajdačić, Persida 
Lazarević Di Đakomo. — Beograd: SlovoSlavia, 2011.— 580 s.— (Topoi; knj. 1)

З м і с т :  Sadržaj: 5–8; Юрій Андрухович: З майбутноі книжки „Лексин-
кон інтимних місць“. Венеція, 1992, 2001: 9–20; Vesna Goldsworthy: Grad kao 
opšte mesto: jedan anglo-srpski pogled na Veneciju: 21–27; Mileta Prodanović: Rat 
torti: 29–32; Mirjana Detelić: Mleci cvijet, a Carigrad svijet. Slika Venecije u epskim 
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pesmama balkanskih Slovena: 33–59; Љубинко Раденковић: Демони млетачког 
дужда 61–66; Лидија Делић: Женидба Млечанком: Иван, Ђурађ и Максим Цр-
нојевић. Од женидбе владара до епских образаца: 67–84; Славко Петаковић: 
Представа о Венецији у песништву Мавра Ветрановића: 85–95; Marinko Šišak: 
Porodica Manuzijevih i Dubrovnik: 97–111; Simonetta Pelusi: “Quel libro… che vale 
un tesoro”. La circolazione dei manoscritti slavi a Venezia: dalle biblioteche religiose 
alla Pubblica Libreria: 113–149; Ivan Pederin: Questioni del ‘Culphus’ (Dubrovnik, 
le lettere, il contrabando e la pirateria). Culphus: cultura, rivalità, contrabbando: 
151–163; Rosanna Morabito: Il „Fiore di discorsi“ del predicatore-patriota fra’ Filip 
Grabovac, suddito della Serenisima: 165–198; Vesna Deželjin: Hrvatska komponenta 
u mletačkom tekstu iz 18. stoljeća: 199–212; Željko Đurić: Venecija Gerasima Zelića: 
213–226; Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo: Il viaggio dei „Conti del Nord“ a 
Venezia nella narrazione di Antonio Paravia: 227–254; Miłosz Bukwalt: Wenecjanin 
jako Obcy, czyli czarnogórskiego wojewody Draška impresyj z podróży do 
Serenissimy opisanie. Na podstawie „Górskiego wieńca“ Piotra II Petrovicia Njegoša: 
255–276; Anna Rinaldin: Unità nazionali: il ruolo di Venezia nelle teorizzazioni di 
Niccolò Tommaseo (1849): 277–288; Vesna Kilibarda: Njegoš i Venecija: 289–302; 
Vesna Vukićević Janković: Njegoševi susreti sa Venecijom: 303–314; Персида Ла-
заревић Ди Ђакомо: Шиме Љубић у Млетачком архиву: 315–342; Весна Мал-
башки Пуповац: Венецијанска црква као ‘фрајла Лазин’ еротски симбол: 343–
350; Драгана Новаковић: Васе Пелагића „Писмо из Мљетака“: 351–362; Нада 
Савковић: Путописи о Венецији Ђорђа Дере и Милана Савића: 363–373; Maria 
Bidovec: „Benetke“ nel corpus „Nova beseda“. Qualche considerazione sull’idea di 
Venezia in alcuni classici della letteratura slovena: 375–397; Бойка Илиева: Обра-
зи на Венеция в българската литература: 399–409; В’ячеслав Левицький: Образ 
Венеції в урбаністиці київських поетів: 411–423; Dušica Todorović: Dva prevoda 
Pirandelove novele i smrt u Veneciji: 425–436; Danijela Maksimović: Venecija 
između Marka Cara i Miloša Crnjanskog: 437–448; Lidija Mustedanagić: Venecija 
Miloša Crnjanskog: 449–474; Maria Cristina Marvulli: Miloš Crnjanski: memorie di 
Venezia: 475–486; Giacomo Scotti: Venezia segreta scoperta da Predrag Matvejević: 
487–502; Оксана Палій: Карнавалізований хронотоп Віктора Фішла: роман 
„Машкари у Венеції“: 503–514; Дејан Ајдачић: Венецијански карневал и чудес-
ни врт у словенској књижевности: бити други и бити другде: 515–524; Петар 
Пијановић: Две српске реплике на Томаса Мана: 525–542; Kristina Posilović: (Ne)
očekivano o očekivanoj Veneciji: 543–550; Zorica Đergović Joksimović: Venecija: 
grad i književna konstrukcija: 551–566; Светлана Шеатовић Димитријевић: Вене-
ција — pro et contra. Између дивљења и презира: 567–581.

Р е ц . :  [1] Jerkov Janja: Venecija i slovenske književnosti // Europa orientalis: 
studi e ricerche sui paesi e le culture dell’est europeo, 31, 2012. — s. 355–358.

[2] Петковић Ивана: Венеција и словенске књижевности: зборник ра-
дова, приредили Дејан Ајдачић и Персида Лазаревић Ди Ђакомо, Београд, 
2011 // Филолошки преглед, Год. 39, 2012, бр. 1. — с. 276–278. Доступно и на: 
http://www. fil. bg. ac. rs/fpregled/
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[3] Simović Dubravka: Kako zavoleti jedan grad (Venecija i slovenske književm-
nosti / priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Đakomo, Slovoslavia, Beograd, 
2011.) // Putopis časopis za putopisnu književnost, 1–2, 2012. — s. 347–353.

58. Језик — Слика — Свет. Етнолингвистичке студије / Јежи Барт-
мињски, Приредио Дејан Ајдачић, Превела Марта Бјелетић. — Београд: 
SlovoSlavia, 2011.— 569 s.

З м і с т :  Садржај: 5–6; Реч аутора: 7–8; Чиме се бави когнитивна етноа-
лингвистика: 9–40; [Ј е з и ч к а  с л и к а  с в е т а] Појам језичке слике света 
и начини његове операционализације: 41–69; Вредности као основа језичке 
слике света: 71–92; Когнитивна дефиниција као инструмент описа конотације: 
93–106; Место хиперонима у лексикографској дефиницији: 107–117; Профили 
и субјективна интерпретација света 119–130; Динамика категорије тачке гле-
дишта у језику, тексту и дискурсу: 131–168; Стереотип као предмет лингвисти-
ке: 169–194; [С т е р е о т и п и] Matka (мајка). Пољски стереотип: 195–217; Dom 
(кућа/дом) у пољском језику са физичког, друштвеног и културног аспекта: 
219–243; Ojczyzna (отаџбина/домовина). Основни стереотип и његови идео-
лошки профили: 245–270; Prowincja (провинција) у кругу митова интелигенције 
271–289; Lud (народ). Профили појма и њихови културни контексти: 291–312; 
[Е т н и ч к и  и  и д е о л о ш к и  с т е р е о т и п и] Како се мења стереотип Немца 
у Пољској: 313–342; Пољски стереотип Руса и његово профилисање у јавном 
дискурсу: 343–380; Семантика и политика. Нови профил пољског стереотипа 
Украјинца: 381–407; Wschód: Zachód (излазак: залазак Сунца, Исток: Запад). 
О симетрији значења и културној диференцијацији профила: 409–418; Prawica: 
lewica (десница: левица). Начини профилисања појмова: 419–427; [Уп о р е д -
н а  и с т р а ж и в а њ а] Концепција језичке слике света у програму компара-
тивних славистичких истраживања: 429–447; Опозиција swój: obcy (свој: туђ/
стран) и проблем језичке слике света: 449–479; Литература: 481–529; Белешка 
о издању: 531–536; Белешка о Јежију Бартмињском / Дејан Ајдачић: 537–549; 
Индекс имена: 551–569.

Р е ц . :  [1] Лутовац Тамара // Лингвистичке актуелности, 25, 2014. — 
с. 39–46 на сајту Института за српски језик http://test. izjs. mycpanel. rs/rubrike/
uploaded/Lingvisticke%20aktuelnosti%2025 %201. pdf

59. Угренова земля та інші оповідки / Новак Килибарда, Упорядник 
і автор передмови Деян Айдачич. — Київ: Tempora, 2011.— 215 с.

З м і с т :  Гіркі спокуси і сміх Новака Килибарди / Деян Айдачич: 5–15; 
Чортові сади: 17–25; Пісня Якуба Булюбаші: 26–33; Дженджеруха: 34–37; 
Кошіль: 38–49; Проводирі й писарі: 50–55; Герої з Осоїв: 56–62; Мрії й сини: 
63–140; Вишеградський міст: 141–176; Угренова земля: 177–215.

60. Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. — 
Београд: SlovoSlavia, 2011.— 350 с.

З м і с т :  Садржај: 5–6; Војћех Кајтох: Победа тела (о три утопије из педе-
сетих година 20. века): 7–33; Анджеј Штоф: Коришћење мотива телесности чо-
века у пољској научној фантастици (Вишњовски, Хулевич, Лем): 35–60; Тијана 
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Тропин: О инсектима и људима: 61–72; Бојан Јовић: Др Менгеле среће Фран-
кештајна (о неким аспектима медицинске антиутопије у роману Ивана Ивањија 
На крају остаје реч): 73–91; Оксана Дрјабина: Особености представљања тела 
у делима руских фантастичара осамдесетих година 20. в.: 93–109; Борис Лањин: 
Тело у савременој руској антиутопији: 111–124; Дејан Ајдачић: Модификато-
ри еротског тела у словенској футурофантастици: 125–131; Даријуш Бжостек: 
Фантазма отеловљена (речима). Еротизам у фантастици Станислава Лема: 
133–147; Павел Мајевски: Човек са машином. О једном виду протока знања 
у стваралаштву Станислава Лема: 149–179; Зорица Ђерговић-Јоксимовић: 
Тело под опсадом: „Беснило“ Борислава Пекића: 181–198; Персида Лазаревић 
Ди Ђакомо: Тело као матрица изражајних могућности „Атлантиде“ Борислава 
Пекића: 199–218; Сабина Гјергјел: Гротескна тела машина Борислава Пекића. 
Игре формама у повести 1999: 219–239; Катажина Боћан: Телесни контрапункт. 
Представе људске телесности у пољској фантастици 20. века: 241–266; Елена 
Ковтун: Ван коже: фантастичари у потрази за идеалним човеком: 267–305; 
Евгеније Шкуров: Основне стратегије осмишљавања Homo Futurusa у фан-
тастичној књижевности: 307–336; Олександар Михед: Тело и судбина: спајање 
телесног и духовног у антиутопији Оксани Забужко „Књига постања. Глава 
четврта“: 337–342; Александра Корда-Петровић: Тело као експонат: 343–349; 
Списак аутора: 350.

61. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 6/2011.— 226 с.

З м і с т :  Зміст: 5–6; I .  К о з а к и  т а  « г р а н и ч а р и ». Сергій Дідик: Ми-
кола Адабаш — сербський граничар і козацький полковник 9–17; Ольга Пош-
сунько: В очікуванні удару (про підготовку до можливого татарського наступу 
на новосербське прикордоння у 1762 р.): 18–30; Володимир Мільчев: Запорозу-
ькі козаки на землі сербських граничар: 31–94; I I .  М о в н а  к а р т и н а  с в і т у 
у  с е р б с ь к і й  т а  у к р а ї н с ь к і й  ф р а з е о л о г і ї  ( п о р і в н я н н я ). Сергій 
Єрмоленко: Календарні паремії у зіставному плані: деякі питання методоло-
гії дослідження: 97–102; Людмила Недашківська: Еквівалентність сербських 
та українських фразеологізмів з номеном «кішка»: 103–107; Людмила Недаш-
ківська: Пес у фразеології (українсько-сербські паралелі): 108–111; Людмила 
Верещак: Фразеологічні одиниці з числовим компонентом «один» у сербській 
і українській мові: 112–115; Лілія Іванова: Порівняльна характеристика серб-
ських та українських фразеологізмів із компонентом «ђаво» — «чорт/диявол»: 
116–125; Лілія Іванова: Порівняльна характеристика фразеологізмів із значен-
ням «п’яний, п’янство, напитися” в українській і сербській мовах: 126–131; 
Деян Айдачич: Асиметрія цінностей у сербській та українській фразеоло-
гії: 132–138; Леся Петровська: Мова тіла в українській і сербській фразеоло-
гії: 139–163; Вероніка Ярмак: Терміни спорідненості в сербській фразеології: 
164–176; I I I .  Ук р а ї н с ь к а  л і т е р а т у р а  в  с е р б с ь к и х  п е р е к л а д а х. 
Людмила Попович: Любов і смерть у поезії Десанки Максимович і Лесі Укра-
їнки: 179–191; Таня Гаев: Рецепція української літератури в сербській культурі: 
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192–216; Алла Татаренко: Прогулянка садом з розгалуженими стежками: нож-
татки про історію сербського перекладу «Перверзії» Ю. Андруховича: 217–222; 
Сербська культура в Україні: хроніка 2011 р.: 223–225; Про авторів: 226–227.

62. Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць / Наук. редактор 
Д. Айдачич, Київ, ВПЦ «Київський університет», 2012.— 576 с.

З м і с т :  Зміст: 3–7; Бовсунівська Тетяна: Епістемологічна нестабіль-
ність межі фантастики: 9–14; Ковтун Елена: Рациональность мистического: 
фантастическая посылка на рубеже тысячелетий: 15–38; Нямцу Анатолій: Ле-
гендарно-мифологические традиции в современной фантастике: 39–51; Сту-
жук Олеся: Художня фантастика як теоретична проблема: 52–65; Троха Бог-
дан (Bogdan Trocha): Źródła i funkcje mitycznych cytacji w rosyjskiej, ukraińskiej, 
czeskiej i polskiej literaturze popularnej po 1990 roku: 66–76; [Я з и ч н и ц ь к і  д е -
м о н и  й  б о г и  у  с л о в ’ я н с ь к и х  л і т е р а т у р а х] Брацка Марія: Світ на-
родної демонології у творчості Валерія Лозинського: 77–87; Булаховська Юлія: 
Спільне й відмінне у фантастиці М. В. Гоголя і польських письменників його 
доби (Адама Міцкевича і Северина Гощинського): 88–94; Гиргинова Мариета: 
Образът на змея в модерната българска драма: 95–107; Даниленко Юлія, Сту-
жук Олеся: Концепція угоди з темними силами та ідея розплати в слов’янській 
фантастиці другої половини 20 ст.: 108–115; Зінченко Наталія: Народна демо-
нологія у творчості Олекси Стороженка: 116–123; Ласонь-Коханьська Гражи-
на (Grażyna Lasoń-Kochańska): Boginie i czarownice. Źródła wyobrażeń postaci 
kobiecych w polskiej fantastyce: 124–133; Лучиньський Міхал (Michał Łuczyński): 
Funkcjonowanie motywów mitologii słowiańskiej w literaturze (zarys problematyki): 
134–143; Мазуркєвич Адам (Adam Mazurkiewicz): Pogańska słowiańszczyzna w 
tekstach kultury popularnej. Rekonesans: 144–156; Посилович Крістина (Kristina 
Posilović): Paganizam u Vetranovićevu “Pelegrinu”: 157–; Романенко Олена: Фоль-
клорно-міфологічний образ «іншого світу» у прозі Юрія Винничука: 169–176; 
Рябченко Марина: Синкретизм фантастичних, фентезійних та міфологічних 
елементів у творчості Марини Соколян: 177–187; Саволоцька Анастасія, Пово-
рознюк Роксолана: Пантеон міфологічних створінь у драмі-феєрії «Лісова піс-
ня» (на матеріалі перекладу Персівала Канді): 188–198; Сединина-Барковская 
Юлия: Божества древнегреческой мифологии в творчестве Г. Л. Олди: 199–209; 
Фиалкова Лариса: Принципы создания фантастического образа в романном 
сериале Лады Лузиной «Киевские ведьмы»: 210–220; Філоненко Софія: Брид-
ка принцеса і людяний дракон: інтерпретація традиційного сюжету в рома-
ні «Ритуал» Марини і Сергія Дяченків: 221–229; Пузіо Катажина (Katarzyna 
Puzio): Świat pogańskich bóstw i wierzeń w polskiej literaturze preromantycznej 
i romantycznej (do roku 1830): 230–242; Шарович Марія (Марија Шаровић): Бу-
рлеска господина Перуна бога грома Растка Петровића: између мита и фан-
тастике: 243–258; [Міський текст і фантастика у слов’янських літературах], 
Левицький Вя’чеслав: Елементи фантастики у змалюванні персонажів київ-
ського тексту: 259–266; Польова Юлія: Фантастичний вимір Праги в сучасній 
чеській літератури: 267–273; [А п о к а л і п т и ч н і  т а  к а т а с т р о ф і ч н і  м о -
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т и в и  с л о в ’ я н с ь к о ї  ф а н т а с т и к и], Йович Боян (Бојан Јовић): Апока-
липтика у српској фантастици: 274–287; Дзюба-Погребняк Олена: Війна і сон 
Тіта Строці: 288–295; Шкуров Євген, Айдачич Деян: Світ богів та його руй-
нування у циклі Юрія Нікітіна «Троє з Лісу»: 296–308; [У т о п і я ,  а н т и у т о -
п і я] Драгойлович Юлія: Фантастика versus реальність в історіях двох вина-
ходів («Сонячна машина» В. Винниченка, «Хронос» Т. Антиповича): 309–320; 
Дам’янов Сава (Сава Дамјанов): Антиутопічні початки модерної сербської 
фантастики: 321–328; Неделькович Олександр Б. (Александар Б. Недељковић): 
Српска утопија “Ера блаженства” Михаила Симића: 329–349; Михед Олек-
сандр: Культурно-історична трансформація концепту «прозорості»: від ан-
тиутопії до реаліті-роману: 350–356; Улюра Ганна: Когда фантастическая ус-
ловность не противоречит установкам документальности: случай антиутопии 
(на материале «Дзюдо» Вячеслава Дурненкова): 357–369; [А л ь т е р н а т и в н а 
і с т о р і я  у  с л о в ’ я н с ь к и х  л і т е р а т у р а х] Валецький Вацлав (Wacław 
Walecki): O powieści Ignacego Krasickiego „Historia“ w kontekście słowiańskiej 
fantastyki naukowo-historycznej. Dlaczego właśnie to dzieło Krasickiego tak szybko 
przetłumaczono na rosyjski?: 370–375; Валовський Павел (Paweł Wałowski): 
Historia alternatywna jako funkcja ornamentacyjna w polskiej prozie kryminalnej: 
376–383; Делич Лідія (Лидија Делић): Могу Турски, и могу Мановски… (о ро-
ману Мирјане Детелић): 384–408; Леванат Перичич Миранда (Miranda Levanat-
Peričić): Alternativna povijest i “povampirena prošlost” u suvremenom hrvatskom 
vampirskom romanu Boris Dežulović: „Christkind“ (2003); Boris Perić: „Vampir“ 
(2006): 409–428; Назаренко Михаил: Альтернативная история как возможный 
мир: 429–439; Поляк Анджей (Andrzej Polak): Fantastyka społeczna Aleksandra 
Kabakowa „Невозвращенец“ (1988): 440–450; Тропин Тияна (Тијана Тропин): 
Фантазије о моћи: алтернативна историја у делу Горана Скробоње “Човек који 
је убио Теслу”: 451–461; [О н і р и ч н а  ф а н т а с т и к а] Айдачич Деян (Дејан 
Ајдачић): Сан и демони у словенској фантастици 19. века: 462–477; Климець 
Мар’яна: Оніричний дискурс у фантастичних оповіданнях хорватських пись-
менників наприкінці ХІХ-початку ХХ ст.: 478–485; Нечаенко Дмитрий: «Мер-
твые души» как роман-сон: 486–491; [Те м а т и к а ,  і с т о р і я  с л о в ’ я н с ь к о ї 
ф а н т а с т и к и] Боцян Катажина (Katarzyna Bocian): Jak opowiedzieć ten błękit 
we mnie? Fantastyczna inwolwerencja w powieści Jacka Dukaja “Extensa”: 492–504; 
Вівчар Соломія: Елементи горору як вкраплення жанрової літератури у фан-
тастичній прозі Горана Трибусона: 505–512; Жиніс Бернадета (Bernadetta 
Żynis): Anioły — ślady (nie)obecności” w książce czeskiego pisarza M. Viewegha: 
513–522; Татаренко Алла: Сербська літературна фантастика постмодерної 
доби: 523–534; Олійник Світлана: Тема контакту у фантастиці Олеся Берд-
ника: 535–541; [М о в а  с л о в ’ я н с ь к о ї  ф а н т а с т и к и] Малджиева Вяра: 
Словообразувателните неологизми в научно-фантастичните текстове като 
проблем на превода (на основата на семантичен модел за словообразувател-
на съпоставка): 542–553; Ярмак Вероніка: Стилістичні особливості дискурсу 
сучасної сербської художньої фантастики: часові координати й колористика 
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в романі Горана Петровича «Облога церкви Святога Спаса»: 554–571; Список  
авторів: 572–575.

63. Ciało w futurofantastyce słowiańskiej / Pod red. Dejana Ajdačicia 
i Wacława Waleckiego, Kraków: Collegium Columbinum, 2013.— 315 s.— (Biblioteka 
Tradycji; nr 123)

З м і с т :  Spis treści: 5–6; Wojciech Kajtoch: Zwycięstwo ciała (o trzech 
utopiach z lat pięćdziesiątych XX stulecia): 7–27; Andrzej Stoff: Wykorzystanie 
motywu cielesności człowieka w polskiej fantastyce naukowej (Wiśniowski, Hulew-
wicz, Lem): 29–49; Tijana Tropin: O insektach i o ludziach: 51–59; Bojan Jović: Dr 
Mengele spotyka Frankensteina (O niektórych aspektach antyutopii medycznej w 
powieści Ivana Ivanjego Na końcu było słowo): 61–69; Oksana Driabina: Sposoby 
przedstawienia ciała w utworach autorów rosyjskich powieści fantastycznych lat 80: 
71–84; Borys Łanin: Ciało we współczesnej rosyjskiej antyutopii: 85–95; Dejan Aj–-
daćić: Zmienne erotycznego ciała w słowiańskiej futurofantastyce: 97–119; Dariusz 
Brzostek: Fantazmat ucieleśniony (w słowach). Erotyzm w fantastyce Stanisława 
Lema: 121–132; Paweł Majewski: Człowiek z maszyną. O pewnej formie obiegu 
wiedzy w twórczości Stanisława Lema: 133–155; Zorica Đergović-Joksimović: Ciało 
pod oblężeniem: „Wścieklizna“ Borislava Pekicia: 157–170; Persida Lazarević di 
Giaccomo: Ciało jako wzorzec możliwości ekspresyjnych „Atlantydy“ Borislava Pea-
kicia: 171–186; Sabina Giergiel: Groteskowe ciała maszyn. Borislava Pekicia gry (z) 
formą w powieści „1999“: 187–202; Katarzyna Bocian: Cielesny kontrapunkt Obraą-
zy ludzkiej korporalności w polskiej fantastyce XX wieku: 203–222; Elena Kowtun: 
Wyjść ze skóry: fantaści w poszukiwaniu idealnego człowieka: 223–253; Jewgenij 
Szkurow: Podstawowe strategie przedstawiania Homo Futurus w literaturze fantao-
stycznej: 255–278; Oleksandr Miched: Ciało i los: jedność cielesności i duszy w antyz-
utopii Oksany Zabużko „Księga rodzaju. Część czwarta“: 279–283; Aleksandra Kordai-
-Petrović: Ciało jako eksponat: 285–290; Spis wydawnictw Collegium Columbinum: 
291–315.

64. Київ і слов’янські літератури: збірник упорядник Деян Айдачич, 
Київ: Tempora; Београд: SlovoSlavia, 2013.— 430. с.

З м і с т :  Зміст: 5–7; Вступне слобо: 9; Ірина Шувалова. [моє темне місто 
чи ти знаєш мене чи бачиш] 11; Андрій Любка. М. Контрактова площа: 13; Юлія 
Стахівська: крадіжка 15–16; Петро Мідянка: [На Пушкінській нам віяв протяг 
стріч] 17; Олег Коцарев: Фортепіано 19–21; Лесь Белей: Київ: триптих буденно-
сті: 23–27; Bogusław Bakuła: Kijów (Szkic miejski): 29–46; Юдіт Германн: У Києві 
47–50; Mileta Prodanović: Mihajlovski mozaici: 51–55; Cornelia Soldat: Heidnisches 
und Christliches in der russischen Chronik — Die Darstellung der Konversion des 
Großfürsten Vladimir Svjatoslavič in der Povest’ vremennych let: 57–76; Татьяна 
Иванова: Киев и Москва в севернорусских былинах: 77–91; Володимир Креко-
тень, Микола Сулима: Біля початку поетичного портрета Києва: урбаністика 
давньої української літератури: 93–97; Gianfranco Giraudo: Kiev nella letteratura 
storica e geografica XVI — prima metà XIX secolo XVI — prima metà XIX secolo: 
99–129; Юрій Пелешенко: Київ та Єрусалим в українській церковно політичній 
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думці першої половини XVII ст.: 131–139; Наталія Яковенко: Київ під шатром 
Свентольдичів: могилянський панегірик „Tentoria venienti Kioviam“ 1646 р.: 
141–157; Леонід Ушкалов:. Барокові обличчя Києва: 159–176; Жељко Ђурић: 
Герасим Зелић у Кијеву: 177–182; Ганна Веселовська: Топос київського Подолу 
у драматургії XVIII — XX століть: 183–195; Дејан Ајдачић: Кијевске вештице: 
197–204; Марія Брацка: Київський урбаністичний простір ХІХ ст. очима поль-
ських письменників: 205–215; Тамара Гундорова: Романс як архетип київського 
модерністського тексту: 217–234; Тетяна Свербілова: Исторический миф и пер-
сонажи украинской истории в киевском тексте 1918–1919 гг. (Пьеса И. Мики-
тенко «Як сходило сонце», фильм А. Довженко «Арсенал», роман М. Булгакова 
«Белая гвардия»): 235–259; Александр Люсый. Это была просто очень хорошая 
квартира. Опыт стольноградософии 261–273; Сніжана Жигун. Київ у твор-
чості прозаїків «Ланки»: 275–282; Ewa Pogonowska: Kijów 1930–1936. Polacy 
Dwudziestolecia na „kijowskim etapie” podróży po Związku Sowieckim: 283–297; 
Марина Гогуля. Образ Києва в оповіданні Данила Кіша «Механічні леви»: 299–
304; В’ячеслав Левицький. Міфологія модернізму в київському тексті українсьт-
кої поезії: 305–319; Людмила Кісельова. Іконічний образ Києва у творі Павла 
Тичини «Золотий гомін» 321–333; Мар’яна Комариця. Місто «люду архангель-
ського» у прозі Наталени Королевої: 335–347; Анастасія Левкова. Про тих, хто 
«панаєхалі!», або Вчорашні провінціали у Києві: 349–359; Łukasz Saturczak. 
„Już nikogo własnego“. Kijów we wspomnieniach Jarosława Iwaszkiewicza: 361–373; 
Rosanna Morabito. Toscana, amore e slavità kieviana nella geografia interiore del 
giovane Crnjanski: 375–387; Ярослав Поліщук. Імагологічний вимір Києва в ху-
дожній літературі новітньої доби: 389–399; Олександр Яровий. Художня своє-
рідність «Прочитання Києва» у збірці Станіслава Бондаренка «Кирилиця київ-
ських вулиць»: 401–408; Инна Булкина. «Киевский текст» в новой украинской 
литературе: 409–416; Матеріали до бібліографії з вивчення Київського тексту 
у словесності (праці ХХ — початку ХХІ ст.) / В’ячеслав Левицький: 417–430.

Р е ц . :  [1] Драгојловић, Јулија. У лавиринту „кијевског текста“: Київ 
і слов’янські літератури: упорядник Деян Айдачич (Київ: Темпора, Београд: 
SlovoSlavia, 2013). // Славистика, XVIII, 2014. — с. 642–645.

[2] Ајдачић, Дејан. О зборнику „Кијев и словенске књижевности“ (2013) 
www. rastko. rs/rastko/delo/14909 Ajdačić Dejan. O zborniku „Kijev i slovenske 
književnosti” http://kulturniheroj. com/?p=2610

65. Тесла као лик у уметности, Београд: Албатрос плус, 2014. — с. 186.— 
(Албатрос библиотека; књ. 169)

З м і с т :  Садржај: 5–6; Миланка Тодић: Никола Тесла геније и кицош: 
7–22; Бранко Златановић: Поетска биографија Николе Тесле — спој аутобио-
графског и усменог приповедања: 23–37; Бојан Јовић: Поводом једне ране ‘тес-
лијаде’ „На Марс са Теслом“ В. Џ. Коба (1901): 39–52; Зорица Ђерговић-Јокси-
мовић: О Велсу и Теслиним идејама: 53–70; Сава Анђелковић: Тесла као лик 
у српској драмској књижевности: 71–86; Ала Татаренко: Никола Тесла у експло-
зијама светла („Тесла, младост” Владимира Пиштала): 87–96; Тијана Тропин: 
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Никола Тесла у жанровској фантастици: „Човек који је убио Теслу“: 97–111; Но-
вица Петровић: Никола Тесла као лик у роману „Ефекат трика“ Кристофера 
Приста и истоименом филму редитеља Кристофера Нолана: 113–127; Милета 
Продановић: Тесла у металу: 129–166; Марија Масникоса: Опера „Violet Fire“ 
омаж Теслиној хуманистичкој визији света: 167–175; О ауторима: 176; Белешка 
уредника: 177.

66. О вредностима у српском језику: зборник етнолингвистичких 
радова. — Београд: Алма. 2015. — с. 209.— (Библиотека Тематски зборници; 
књ. 1)

З м і с т :  Садржај: 5; Јежи Бартмињски: Уводна реч: 7–8; Стана Ристић, 
Ивана Лазић Коњик: Концепт домa у српском језику и култури: 9–38; Марија 
Стефановић: O концепту рад у српском језику: вредновање и дефиниција: 39–
52; Рајна М. Драгићевић: Концепт слобода у српском језику и култури: 53–72; 
Дејан Ајдачић: Концепт част у српском језику: 73–97; Маријана Р. Богдановић: 
О концепту Европа у савременом српском језику и култури: 98–124; Ивана Ла-
зић Коњик: Семантичко-деривациони потенцијал речи у откривању лексич-
ких и културних конотација (на примеру концепта живот): 125–140; Стана 
Ристић: Концептосфера домовине, дома и мајке у српском језику и култури: 
141–161; Рајна М. Драгићевић: О концептима Истока и Запада у српском јези-
ку 162–187; Дејан Ајдачић: Колекције вредности, њихови типови и профили 
у српском језику: пароле Слобода, једнакост, братство и Братство и једин-
ство: 188–209.

67. Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць. Том 2. — Київ: 
«Освіта України», 2015. — с. 526.

З м і с т :  Зміст: 3–6; М і ф о л о г і я  і  ф а н т а с т и к а  у  с л о в ’ я н с ь к и х 
л і т е р а т у р а х. Айдачич Деян (Ајдачић Дејан): Пародија и сатира у прика-
зима демона у словенским књижевностима 19. века: 7–24; Белімова Тетяна: 
Традиційний український міфопростір у фантастичних романах Дари Кор-
ній «Зворотній бік світла» і «Зворотній бік темряви»: 25–31; Боровскі Домі-
нік (Borowski Dominik): Słowiańska mitologia we współczesnych realiach (Michał 
Studniarek Herbata z kwiatem paproci): 32–43; Вільк Анна (Wilk Anna N.): 
Rusałka — wodna nimfa czy złowrogi duch? Wierzenia słowiańskie a współczesna 
rosyjska fantastyka grozy: 44–54; Ґемра Анна (Gemra Anna): Gry z grozą: wampir 
w polskiej i rosyjskojęzycznej fantasy: 55–66; Дзядул Павел (Dziadul Paweł): Fan-
tastyka apokaliptyczna. Wizja eschatonu w XIII-wiecznej starobułgarskiej literatu-
rze apokryficznej: 67–77; Єрмоленко Сергій: Ідеологічність стилю і міфологізм 
жанру: деякі міфопоетичні особливості української радянської пригодницької 
прози: 78–89; Иванова-Гиргинова Мариета, Рускова Елизария: Фантастичното 
в пиесите на Вл. Мусаков — новаторски интуиции в модерната българска 
драма: 90–112; Кошеля Александра (Koszela Aleksandra): O bohaterach cy-
klu Kłamca, czyli mitologia oczami Jakuba Ćwieka: 113–123; Лабай Катерина: 
Фантастичні інтерпретації мотиву договору людини з дияволом у літературі 
XX ст.: 124–133; Логвіненко Наталія: Трансформація міфологічно-фольклорних 
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традицій у творах сучасного українського фентезі: 134–143; Макшеєва Наталія: 
Міфологічна символіка Хаосу в сучасній українській науковій фантастиці: 
144–152; Олійник Світлана: Есхатологічний текст у фентезі Тані Малярчук 
і Марини Соколян: 153–159; Півень Святослав: Ідеологічний конфлікт Свого 
та Іншого у «Відьмацькій сазі» А. Сапковського і «Пісні Льоду й Полум’я» Дж. 
Р. Р. Мартіна: 160–174; Плошай Йоанна (Płoszaj Joanna): Pękająca postać świata. 
O procesie degradacji mitu w powieści „Ruda sfora“ Mai Lidii Kossakowskiej: 
175–186; Пулхлопек Тадеуш (Półchłopek Tadeusz): Świat słowiańskiej fantastyki 
ludowej w „Orłach z Herburtów“ Leszka Dunina Borkowskiego: 187–196; Сурди 
Дорота (Surdy Dorota): Intertekstualność w cyklu o wiedźminie Geralcie Andrzeja 
Sapkowskiego: 197–207; Тверітінова Тaтьяна: Фантастика в російських баладах 
В. А. Жуковського: 208–214; Тодоровић Предраг: Елементи фантастике хорора 
у приповеткама Милована Глишића „Ноћ на мосту“ и „Глава шећера“: 215–231; 
Тропин Тијана: Преображаји демона: мотиви из словенске митологије у савре-
меној српској књижевности за децу: 232–241; Троха Богдан (Trocha Bogdan): 
Groteska i nowe mity w cyklu o Jakubie Wędrowyczu Andrzeja Pilipiuka: 242–256; 
Флямма Адам (Flamma Adam): Słowiański bestiariusz jako ważny element w świecie 
gier komputerowych. Analiza zjawiska na przykładzie gier o wiedźminie: 257–274; 
Щедрин Игорь: Нестрогая достоверность и память жанра былины в литера-
турной «богатырской сказке» XVIII века: 275–284; І д е о л о г і я  і  ф а н т а с -
т и к а  у  с л о в ’ я н с ь к о ї  л і т е р а т у р а х. Гречаник Ірина: Репрезентація ідеї 
національної ідентичності в українській фантастиці: змістовий та конструк-
тивний аспект (на прикладі творів Олеся Бердника, Олега Говди та Тимура 
Литовченка): 285–292; Лазаревић Ди Ђакомо Персида (Lazarević di Giacomo 
Persida): Пекићев обрачун са научном фантастиком: 293–318; Ланин Борис: 
Жанровые проблемы современной русской антиутопии: Сорокин, Пелевин 
и другие: 319–328; Нямцу Анатолій: Антиутопическая традиция в современ-
ном литературном контексте: 329–342; Сабадош Ганна: «Нова» доба в художн-
ньому осмисленні Д. Бузька в науково-фантастичному романі «Кришталевий 
край»: 343–350; Стужук Олеся: Соцреалізм і наукова фантастика: 351–358; 
П с и х о л о г і я  і  ф а н т а с т и к а  у  с л о в ’ я н с ь к и х  л і т е р а т у р а х. Бок-
шань Галина: Мотив каритативної любові у повісті Галини Пагутяк «Брат мій 
Енкіду»: 359–367; Возьняк Ярослав (Woźniak Jarosław): Proza Jacka Dukaja w 
perspektywie posthumanizmu: 368–380; Комісаренко Катерина: Осмислення обе-
разу надлюдини у фантастиці Олеся Бердника і братів Аркадія й Бориса Стру-
гацьких: 381–390; Тшецяк Катажина (Trzeciak Katarzyna): Niesamowite posągi. 
Motyw ożywiania dzieł sztuki w polskiej fantastyce początku XX wieku: 391–401; 
Шкуров Євген: Людина і техніка в оповіданні С. Лук’яненка «Нема чого діли-
ти»: 402–410; С л о в ’ я н с ь к а  п о с т м о д е р н а  ф а н т а с т и к а. Бовсунівська 
Тетяна: Фреймова структура гіпертекстуального роману (від Павича до Іздри-
ка): 411–423; Палій Оксана: Фантастичне у постмодернізмі (приклад чеської 
прози): 424–434; Ставчик Ева (Stawczyk Ewa): Liryczno-oniryczna fantastyka Gor-
rana Petrovicia: 435–447; Те о р і я ,  г е н о л о г і я ,  т е м а т и к а  с л о в ’ я н с ь к о ї 
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ф а н т а с т и к и . Ђерговић-Јоксимовић Зорица: Фантастично путовање у Кат-
манду: 448–456; Јоцић Милош (Нео)авангардно третирање жанровске фантас-
тике steampunka у роману „Футуриста у одступању или Унезверијада“ Илије 
Бакића: 457–470; Климець Мар’яна: Priče godišnjih doba — Музика і фантастика 
у прозі хорватського модернізму: 471–486; Неделькович Александар 
(Недељковић Александар Б.): Значај националних алтернативних историја 
у жанру научне фантастике: 487–500; Ратайчак Томаш: Фантастичність та 
чудесність у видавничому репертуарі провінційних галицьких типографій XIX 
століття: 501–513; Ткаченко Роман: Світ науки в інтерпретації В. Винниченка 
і Ю. Смолича (на матеріалі науково-фантастичного роману «Сонячна машина» 
і трилогії «Прекрасні катастрофи»): 514–522; Список авторів: 523–526.

68. Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту. — Београд: Алма. 
2015. — с. 154.— (Библиотека Тематски зборници; књ. 2)

З м і с т :  Садржај: 5–7; Дејан Ајдачић: Многогласје украјинског портала 
„ЛитАкцент“ о савременој књижевности: Предговор: 9–20; Вјачеслав Левицки: 
На рингу са Хелоувином (Драгослав Михаиловић „Кад су цветале тикве“): 21–
29; Драгослав Михаиловић: „Литература мора да буде субјективна…“ (питања 
Дејана Ајдачића): 30–35; Наталија Ксјондзик: Милета Продановић три дана 
у Кијеву: 36–42; Дејан Ајдачић: Театар суровости за сурову реалност: о насиљу 
у роману „Елиша у земљи светих шарана“ Милете Продановића: 43–51; Ала 
Татаренко: Трансформација постмодернистичког наративног модела у роману 
Милете Продановића „Врт у Венецији“: 52–60; Тетјана Дзјадевич: „Врт у Вене:-
цији“ Милете Продановића као постколонијални текст: 61–67; Милета Проданоо-
вић: „‘Увежбан’ сам да видим и најситније детаље…“ (питања Дејана Ајдачића): 
68–74; Ала Татаренко: О потрази другог тела романа (Милорад Павић „Друго 
тело“): 75–81; Ала Татаренко: Четири зида и небо (Звонко Карановић „Четири 
зида и град“): 82–87; Ала Татаренко: Чаробњак Павић: 88–92; Ала Татаренко: 
Удвојен идентитет: раздвајање или спајање (Владислав Бајац „Хамам Балка-
нија“): 93–100; Јана Дубињанска: Теренска истраживања српског секса (о анто-
логији српских приповедака на украјинском језику приређивача Але Татарен-
ко): 101–104; Олена Концевич: Сава Дамјанов: културолог-андролог-гинеколог, 
футуролог-нумеролог-Бог: 105–109; Олена Концевич: Читајући Србију: Екскур-
зија у далеко и блиско: 110–118; Јулија Кропивјањска: Ако је то љубав, значи да је 
Бог негде поред (Михајло Пантић „Ако је то љубав“): 119–126; Катерина Красно-
жон: Створи себе сама (Вида Огњеновић „Прељубници“): 127–131; Срђан Ср-
дић: „Бити један од оних које читају значи бити у превилегованој мањини…“ 
(питања Олене Концевич): 132–140; Гана Уљура: Време поласка, место доласка 
(Срђан Срдић „Сатори“): 141–148; Белешке о прилозима и преводима: 149–154.

Р е ц . :  [1] Ярмак, Вероніка. «Хрестоматійна» сербська література 
http://litakcent. com/2016/11/02/hrestomatijna-serbska-literatura/ 2.11.2016

[2] Јармак, Вероника. „Хрестоматијска“ српска књижевност / /Српска 
књижевност у украјинском ЛитАкценту. 2. издање. — Београд: Алма, 2017. — 
с. 179–182.
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69. Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання 
Деяна Айдачича, Алли Татаренко; Переклади Наталія Білик, Марія Васили-
шин, Зоряна Гук, Олена Дзюба-Погребняк, Олеся Кривоніс, Іван Лучук, Оксана 
Микитенко, Ольга Рось, Оксана Сенатович, Алла Татаренко. — Київ: «Освіта 
України», 2016.— 302 с.

З м і с т :  Зміст: 3–4; Деян Айдачич: Вступне слово: 5–8; Мілош Црнян-
ський: Суматра: 9; Мілош Црнянський: Пояснення Суматри: 10–16; Мілош Цр-
нянський: Щоденник про Чарноєвича (уривок з роману): 17–30; Іво Андрич: 
Розмова з Гойєю: 31–47; Іво Андрич: У дорозі (з циклу «Єлена, жінка, якої 
немає»): 48–54; Бранко Чопич: Гостроколючка стає героєм: 55–58; Драґослав 
Михаїлович: Коли цвіли гарбузи (уривок з роману): 59–64; Борислав Пекич: 
Людина–; яка їла смерть. 1793 рік (з книги «Новий Єрусалим»: 65–101; Данило 
Кіш: Механічні леви (з книги «Гробниця для Бориса Давидовича»): 102–120; 
Мілорад Павич: Коні святого Марка, або Роман про Трою: 121–127; Давид Ал-
бахарі: Снігова людина (уривок з роману): 128–133; Михайло Пантич: Ляпас 
Горяни Потокар (з книги «Якщо це любов»): 134–139; Мілета Проданович: Ес-
меральда, цариця істини: 140–151; Горан Петрович: Острів 152–151; Небойша 
Ромчевич: Провина 165–196; Васко Попа: Ігри: 197–220; Новіца Тадич: Мумія: 
221–226; Звонко Каранович: Психоделічно хутро: 222–226; Поезія для дітей 
[Бранко Чопич; Душан Радович; Любивоє Ршумович]: 227–242; Біографії авто-
рів та покажчики перекладів та статей українською мовою: 243–299; Про укла-
дачів: 300–301.

70. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 7/2012. — с. [2016]

З м і с т :  [Журнал «Киевска старина» і серби] [Порівняльні дослідження 
сербської та української мови] Людмила Недашківська: Сербське та українське 
ім’я крізь покоління; Леся Стеблина-Рудякова: Лексикографічна презентація 
синонімів сербської та української мов на позначення інтелектуальних ха-
рактеристик людини в антропоцентричному науковому просторі (паметан/
глуп — розумний/дурний); Вероніка Ярмак: Сербська й українська літературні 
мови: спільне та відмінне як релевантні виміри сучасної парадигми; [Сербська 
поезія для дітей у переспівах Оксани Сенатович]; Сербська культура в Україні: 
хроніка 2012 р.

71. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. 
Украс, Київ: Tempora, 8/2013 [2016]. — с. 276.

З м і с т :  Зміст: 7; [Духовні та церковні зв’язкі сербів і українців] Івана 
Поліщук: Концепт «Бог» в українській та сербській культурах (на основі фра-
зеологічних компонентів): 9–15; Деян Айдачич: Покатоличення православних 
в полеміках українців та оповідях сербів: 16–27; Драгана Грбич: Університет 
в Галле як місце зустрічі українських і сербських студентів теологів у ХVІІІ ст.: 
28–34; Олександр Каплін, Марина Боброва: Сербський період (1921–1936) 
життя та служіння митрополита Антонія (Храповицького): 35–40; Галина Са-
ган: Візити представників Сербської православної церкви в Україну у 50–80-
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ті роки ХХ ст.: 41–52; [Слобідська Україна і Серби] Олександр Жолтобородов: 
Іван Подгорічані — перший генерал слобідських гусарських полків: 55–66; 
Ольга Посунько: Інтеграція сербських колоністів Степової України до імпер-
ського соціуму (друга половина ХVІІІ ст.): 67–77; Микола Чабан: Констянтин 
Лалош — предводитель дворянства катеринославського намісництва та його 
нащадки: 78–96; Сергій Страшнюк: Василь Каразін та Перше сербське повстан-
ня 1804–1813 рр.: 97–111; Галина Карнаушенко, Дар’я Сало: Східнослов’ян-
сько-сербські паралелі в дослідженнях О. О. Потебні — предтечі етнолінгві-
стики: 112–119; Любов Жванко: Сербські біженці на українських землях 
у роки Першої світовій війни: 120–129; Наталія Ковальчук: Сербська тематика 
у науковій та публіцистичній діяльності Олександра Погодіна: 130–139; Ве-
роніка Ярмак: Сербістика в науковій спадщині професора С. М. Кульбакіна: 
140–148; [Праці Алли Татаренко] Алла Татаренко: Поразка, вірна сестра Пе-
ремоги: 151–156; Алла Татаренко: Мілош Црнянський — герой постмодерної 
епохи: 157–162; Алла Татаренко: Сербське відлуння поетики Бруно Шульца: 
163–173; Алла Татаренко: Лицар сумніву Данило Кіш: 174–184; Алла Татарен-
ко: (Де)міфологізація історії в малій прозі Д. Кіша та Б. Пекича: 185–195; Алла 
Татаренко: Гіпнотична логіка сновидіння, або кілька штрихів до портрета д-ра 
Стевана Михаїловича: 196–198; Алла Татаренко: Семантизація форми як ерго-
дичнийприйом (на матеріалі роману М. Павича «Друге тіло»): 199–212; Алла 
Татаренко: Постмодерністська стратегія креативного читання: Мілорад Па-
вич як читач Умберто Еко: 213–221; Алла Татаренко: Циклізація оповідань як 
проект онтологізації тексту («Відмінності» Г. Петровича): 222–232; Алла Тата-
ренко: Інтержанрова прозова модель Сави Дам’янова як приклад створення 
постмодерністського метатексту: 233–248; Алла Татаренко: Оніричний всесвіт 
Сави Дам’янова: спроба постмодерної космогонії: 249–250; Вибрана бібліогра-
фія Алли Татаренко: 251–273; Сербська культура в Україні: хроніка першого 
півріччя 2013 р: 274–275; Про авторів: 276–277.

72. Про слов’янську фантастику на порталі ЛітАкцент / Вибір та після-
мова Деян Айдачич, Київ: «Освіта України», 2016.— 214 с.

З м і с т : K a з к и Василь Карп’юк: Василь Голобородько: «Займаюся до-
слідженням українських казок»: 5–11; Юлія Стахівська: Катя Штанко: «Ство-
рення драконячої мови було одним із найцікавіших завдань»: 12–18; Тетяна 
Щербаченко: Зґвалтована русалка (В. Климчук): 19–22; Оксана Лущевська: 
Казка про віру в себе (З. Мілошевський): 23–26; Містика –магічний реалізм Га-
лина Пагутяк: Апологія фантастики: 27–33; Яна Дубинянська: Готично forever 
(Г. Пагутяк): 34–36; Віктор Неборак: Слуга опиря з Добромиля. Спроба пере-
казу (Г. Пагутяк): 37–48; Роксана Харчук: Одкровення Галини Пагутяк 49–53; 
Володимир Панченко: Галина Пагутяк: «Я з тих людей, яким більше подоба-
ється виходити через вікно…»: 54–58; Дмитро Дроздовський: «Бардо Тодьол» 
по-українськи (О. Сич): 59–63; Дмитро Дроздовський: Містика не від Стівена 
Кінга: 64–68; Олександр Стусенко: Порушник спокою про Ловця Снів (С. Дзю-
ба): 69–72; Дмитро Дроздовський: Напишіть листа полковнику (Я. Дубинян-
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ська): 73–77; Дмитро Дроздовський: Чучело і Монах (О. Захарченко): 78–84; 
Володимир Чернишенко: Чи рятує містика від творчої кризи? (В. Бердт): 85–87; 
Яна Дубинянська: Книжки з невідомої полиці (М. Соколян): 88–92; Ф у т у р о б-
ф а н т а с т и к а Людмила Таран: Закон чи Благодать? (О. Забужко): 93–97; Яна 
Дубинянська: Перейти в цифру (М. і С. Дяченки): 98–100; Яна Дубинянська: 
Епідемія (О. Ірванець): 101–103; Віктор Неборак: Дивись у глибину (О. Ірва-
нець): 104–109; Євгенія Кононенко: Великий досвід і велика гра (Ю. Щербак): 
110–116; Андрій Дрозда: Час смертохристів та помідори-вбивці (Ю. Щербак): 
117–130; Яна Дубинянська: Про фантастику, ізоляцію і репутацію (Т. Анти-
пович, Ю. Щербак): 131–138; Євген Нахлік: Алюзійна гротескова футурологія 
(Т. Антипович, Ю. Щербак): 139–145; Олександр Михед: У пошуках украденого 
часу (Т. Антипович): 146–149; Наталiя Іванова: Мій фантастичний сум (Т. Ан-
типович): 150–157; Ф е н т е з і Яна Дубинянська: Під ворожим прапором фен-
тезі: 158–165; Юлія Джугастрянська: Сага про Справжніх (А. Сапковський): 
166–169; Володимир Пузий: Анджей Сапковський: людина, яка змінила сучас-
ну польську фантастику: 170–176; Володимир Пузий: Чекаючи на вітчизняного 
Т: 177–183; Вікторія Гарнага: У пошуках заклятих скарбів (В. Арєнєв): 184–186; 
Олеся Стужук: Книжка-зав’язка (В. Арєнєв): 187–190; Ф а н т а с т и к а  п о с т -
м о д е р н і з м у Алла Татаренко: У пошуках другого тіла роману (М. Павич): 
191–195; Алла Татаренко: Чарівник Павич (М. Павич): 196–199; Олександр Ми-
хед: Не Тільки Тексти: Назад у майбуття: 200–207; Деян Айдачич: Післямова: 
208–211; Про тексти: 212–214.

73.  Сербська драма в нацоналному та европескому історико-лте-
ратурному контексті / Укладачі Айдачич Д, Білик В., Київ, Освіта України, 
2016.— 242 с.

З м і с т : Передмова: З-5; Пащепко Є. Літературна культура сербського 
бароко: перша сербська драма: 6–55; Фрайнд М. Принципи обробки Йованом 
Раїчем «Трагікомедій Е. Козачинського: 56–69; Айдачич Д. Драматургія Стерії 
і сербських романтиків: 70–85; Волк П. Нушич: 86–115; Селенич С. «Неокласиі-
цистські» та поетичні драми: 116–129; Міочинович М. Комічний жанр Алек–-
сандра Поповича: 130–153; Айдачич Д. Про новітню сербську п’єсу: 154–178; 
Вебкаталог сербських театрів, театральних груп, центрів та асоціацій (Айда-
чич Д.): 179–182; Європейський історико-літературний контекст розвитку 
сербської драми (Билік Н. Л): 183–211; Контрольні завдання для самостійної 
роботи (Билік Н. Л.): 213–216; Питання для перевірки самостійної робота (Бі-
лик Н. Л.): 216–217; Реконмендована лтература (Білик Н. Л.): 218–241: Зміст 242.

74. Јуда искариотски у словенским културама / Уредио Дејан Ајдачић, 
Београд: Алма, 2016.— 197 с.— (Тематски зборници; књ. 3)

З м і с т : Ољга Белова: Јуда Искариотски: од јеванђеоског лика до демонс-
ког јунака: 7–24; Светлана Пејић: Јуда Искариотски на старим сликама: 25–38; 
Maja Opašić: Biblizam Juda u hrvatskome jeziku: 39–51; Евелина Джевјецка: Јуда 
у модернизму (бугарски примери): 52–68; Мариета Иванова-Гиргинова, Елиза-
рија Рускова: Jуда — модернистичка трансформација јеванђелског протолика: 
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Запажања поводом комада Јуда Константина Мутафова: 69–82; Михајло Наза-
ренко: Јуда Искариотски Леонида Андрејева: потраге за несхваћеним смислом: 
83–92; Лукаш Скупејко: Загонетка Јуде: културно историјска верзија (Драмска 
поема Лесје Украјинке На пољу крви: 93–100; Анатолиј Њамцу: Јуда у драми 
Цена крви Спиридона Черкасенка: 101–106; Вира Агејева: Између релативности 
и Апсолута Апостоли В. Домонтовича: 107–117; Соња Шљивић: Антитетичност 
ликова и,, истинитост приче“ у роману Излазак Радомира Константиновића: 
118–135; Персида Лазаревић Ди Ђакомо: Пекићев Јуда: 136–161; Јан Томковски: 
Јуда у Варшави. Верност и издаја у прози Марека Новаковског: 162–175; Богдан 
Троха: Савремене апокрифне ренарације лика Јуде у романима Кирила Јескова 
и Хенрика Панаса: 176–190; Тетјана Бовсунивска: Преосмишљавање лика Јуде 
у савременој прози: 191–197.

75.  Срби и српско: зборник радова / Уредио Дејан Ајдачић. — Београд: 
Алма, 2016.— 182 с.

З м і с т : Садржај: 5–6; Александар Лома: О имену Срби: 7–18; Стана 
Ристић, Ивана Лазић-Коњик: Стереотип о Србима: 19–49; Лидија Бошковић: 
„Кличе Милош српски поп’јевати“. Концептуализација етнонима у усменој 
епици: 50–71; Петар Буњак: Мицкјевич о Србима: 72–89; Рајна Драгићевић: 
Стара лексикографија и српска култура: Форме учтивости у српском језику 
у XIX веку: 90–102; Питер Плас: Дискурсивни процеси формирања колективв-
них идентитета (у Буковици Владимира Ардалића): 103–112; Љубинко Раден-
ковић: Своје и туђе село — неке словенске паралеле: 113–121; Величко Тодоров: 
„Знам ја њих!“ Србија и Срби у бугарској књижевности (Увод и прво поглавље): 
122–144; Клавдија Кисељова: Ка проучавању представа о Србима у руском јес-
зику: 145–153; Оксана Микитенко: Две украјинске усмене песме о Србину: 
154–164; Дејан Ајдачић: Лик Срба у историјско-пустоловном роману „Мип-
хајло Чарнишенко“ Пантелејмона Кулиша: 165–174; Олена Дзјуба-Погребњак: 
Српски мотиви у украјинској књижевности о Првом светском рату: 175–181.

76. Збірник молодих сербістів = Зборник младих србиста / Редактор 
Деян Айдачич; Мовна редакція Леся Стеблина. Том 1. — Київ: «Освіта Украї-
ни», 2016.— 156 с.

З м і с т : М о в о з н а в с т в о Людмила Маркевич: Складені антропоніми 
в сербській мові: 5–24; Тетяна Єременко: Характеристики віку молодості лю-
дини у сербській лексиці та фразеології: 25–44; Дарина Соколова: Семантич-
ні особливості сербських фразеологізмів з компонентом «дан» (укр. — день): 
45–57; Юлія Шаповал: Колоративи у творі Мілоша Црнянського «Книга про 
Мікеланджело»: 58–74; Антон Богданов: Фразеологізми зі спортивними ком-
понентами та «спортивні метафори» у політичному дискурсі сербської мови: 
75–89; Яна Сергатюк: Латинізми та грецизми у сербських назвах ліків: 90–
104; Л і т е р а т у р о з н а в с т в о; Яна Сергатюк: Образ Святого Сави в Житії 
Доментіана: 95–104; Марина Москаленко: Образ Марка Королевича у серб-
ських народних піснях: 105–125; Лілія Токарєва: Особливості нарації романів 
«Батьки та отці» та «Умисне вбивство» Слободана Селенича: 126–141; Елиза-
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вета Пляшечник: Особливості образотворення у вибраних драмах Небойші  
Ромчевича: 142–156.

77. Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць. Том 3. — Київ: 
«Освіта України», 2015. — с. 333.

З м і с т : Нямцу Анатолий: Фантастика и общекультурная традиция (про-
блемы теории): 7–18; М і ф о л о г і я  і  ф а н т а с т и к а. Бокшань Галина: Міфо-
логічні мотиви й образи в романі Галини Пагутяк «Магнат»: 19–27; Голунський 
Мирослав (Gołuński Mirosław): Nawia w powieści fantastycznej („Słowo i miecz“ 
Jabłońskiego i „Droga do Nawii“ Duszyńskiego): 28–37; Грабіас-Банашевська 
Катажина (Grabias-Banaszewska Katarzyna): Mitologia słowiańska w polskiej najа-
nowszej powieści fantastycznej: 38–49; Гурна Марта (Górna Marta): Wizerunek 
Baby Jagi w literaturze fantastycznej słowiańskiego obszaru językowego: 50–61; 
Демченко Алла: Міфологемний код роману Наталки та Олександра Шевченків 
«Бранці мороку»: 62–70; Дзядул Павел (Dziadul Paweł): „Światłoniosący” Odwoн-
łania do wizerunku upadłego anioła w starosłowiańskiej hagiografii prawosławnej: 
71–82; Джергович-Йоксимовић Зорица (Ђерговић-Јоксимовић Зорица): Попин 
вук — од Дајбога до вукодлака: 83–92; Єрмоленко Сергій: Вашингтон Ірвінг 
і Микола Гоголь (паралелі тексту і дискурсу): 93–100; Кремзель Дарія: Образ 
змія у фольклорі та літературі: 101–108; Легеза Сергій: Відьмак, Чорний Во-
лодар і золото Сірих гір: пострадянська фентезі у пошуках жанрових зразків: 
109–117; Лиханський Якуб (Lichański Jakub Z.): Wojciech Dzieduszycki, sen. Folk1-
lorysta zapomniany i zlekceważony: 118–132; Мазуркєвич Адам (Mazurkiewicz 
Adam): Fantasy słowiańska. Próba opisu zjawiska: 133–144; Маковський Матеуш 
(Makowski Mateusz): Wszystkie oblicza demona: o funkcjach strzygi jako motywu 
literackiego (na wybranych przykładach): 145–155; Сайковська Олена: Фентезі 
у сучасній болгарській літературі: 156–164; Шкуров Євген: Деградація людини 
в повісті С. та М. Дяченків «Лихоманка»: 165–171; І д е о л о г і я  і  ф а н т а с т и -
к а. Дедінова Тереза (Dědinová Tereza): Proměny role antiutopických prvků v české 
fantastické literatuře před rokem 1989 a v současnosti: 172–195; Палій Оксана: 
Ідеологія і фантастика у чеському постмодернізмі: романи Їржі Кратохвіла: 
196–203; Поляк Анджей (Polak Andrzej): Trzy projekty islamizacji Rosji i Europy: 
204–215; Троха Богдан (Trocha Bogdan): Historia alternatywna we współczesnej 
polskiej powieści popularnej wobec historii i polityki: 216–226; Стужук Олеся: 
Утопія та фантастика: ґенеза та ідеологічне регулювання: 227–230; Щедрин 
Игорь: О некоторых аспектах памяти жанра былины в либретто И. А. Крылова 
оперы «Илья Богатырь»: 231–240; М о в а  ф а н т а с т и к и. Айдачич Деян (Ајда-
чић Дејан): О лингвистичким истраживањима књижевне фантастике: 241–254; 
Маркелова Анастасія: Етнокультурні особливості солярних образів в англій-
ських перекладах поезії українських шістдесятників: 255–266; Осадча Ольга: 
Психологізований ЧАС у науково-фантастичномудискурсі («Крок вікінга» 
Н. Околітенко): 267–272;. Ярмак Вероніка: Функції претеритальних часів дієс-
лова у творах Борислава Пекича: 273–283; Л і т е р а т у р а  т а  і н ш і  м е д і а. 
Гребенюк Тетяна: Семантика завершення в екранізаціях роману Станіслава 
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Лема «Соляріс»: 284–296; Йоцич Милош (Јоцић Милош)‘Вештац’ и ‘Вештац’ — 
један текст у два медијума (Механизми интерактивне адаптације фантазијских 
романа и приповедака Анджеја Сапковског у случају серијала видео игара «The 
Witcher»): 297–314; Філіп Гражина (Filip Grażyna): Słowiańska fantastyka jako 
przedmiot recenzji filmowych — uwagi pragmatyczne i językowe: 315–323; Язне-
вич Виктор (Язневiч Вiктар): Станіслава Лема «Салярыс» на славянскіх мовах: 
324–330; Список авторів: 331–333.

78. Збірник молодих сербістів = Зборник младих србиста / Редактор 
Деян Айдачич. Том 2. — Київ: «Освіта України», 2017.— 118 с.

З м і с т : М о в о з н а в с т в о; Агата Скупин: Метонимија у творби речи на 
примеру српских назива инсеката: 5–12; Jakub Švat: Jezik kojim se reklamiraju 
knjige Analiza na primeru knjiga iz oblasti popularne psihologije u on-line knjižari 
www. laguna. rs: 13–54; Јулија Шаповал (Кијев): Колоративи у „Књизи о Ми-
келанђелу“ Милоша Црњанског: 25–31; Malgožata Pabih: Poređenje izabrane 
odbojkaške terminologije u poljskom i srpskom jeziku: 32–46; Elžbjeta Benkovska: 
Rituali poljskih i srpskih fudbalskih navijača: 47–55; Л і т е р а т у р о з н а в с т в о; 
Јана Сергатјук: Свети Сава у српским народним легендама: 56–59; Лола 
Д. Стојановић: (Де)конституција идентитета у «Швабици» Лазе Лазаревића: 
60–79; Соломія Федорчук: Комедія Браніслава Нушича «Пані міністрова» сьо-
годні: 80–87; Соломія Петровська: «Зоряна мантія» Мілорада Павича як ро-
ман–гороскоп: особливості художнього задуму: 88–92; Олена Деркач: Світ 
дітей та дорослих у оповіданнях Горана Петровича: 93–100; Лилија Токарјева 
(Кијев): Концептуалне парадигме и наративне конструкциje романа Давида 
Албахариja „Гец и Маjeр“: 101–116; Аутори: 117.

79. Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту. 2. издање / Уредио 
Дејан Ајдачић, Київ: Tempora; Београд: Алма. 2017, с. 214.

З м і с т : Дејан Ајдачић: Многогласје украјинског портала „ЛитАкцент“ 
о савременој књижевности: Предговор: 9–20; Вјачеслав Левицки: На рингу 
са Хелоувином (Драгослав Михаиловић Кад су цветале тикве): 21–29; Драгол-
слав Михаиловић: „Литература мора да буде субјективна…“ (питања Дејана 
Ајдачића): 30–35; Наталија Ксјондзик: Милета Продановић три дана у Кијеву: 
36–42; Дејан Ајдачић: Театар суровости за сурову реалност: о насиљу у рома -
ну Елиша у земљи светих шарана Милете Продановића: 43–51; Ала Татаренд-
ко: Трансформација постмодернистичког наративног модела у роману Милете 
Продановића Врт у Венецији: 52–60; Тетјана Дзјадевич: Врт у Венецији Милете 
Продановића као постколонијални текст: 61–67; Милета Продановић: „‘Увежи-
бан’ сам да видим и најситније детаље…“ (питања Дејана Ајдачића): 68–74; Ала 
Татаренко: О потрази другог тела романа (Милорад Павић Друго тело): 75–81; 
Ала Татаренко: Четири зида и небо (Звонко Карановић Четири зида и град): 
82–87; Ала Татаренко: Чаробњак Павић: 88–92; Ала Татаренко: Двојни иден-
титет: раздвајање или спајање (Владислав Бајац Хамам Балканија): 93–100; 
Јана Дубињанска: Теренска истраживања српског секса (о антологији српских 
приповедака на украјинском језику приређивача Але Татаренко): 101–104; 
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Олег Романенко: Вида Огњеновић открива тајне успеха Србије: 105–107; Оле-
на Концевич: Сава Дамјанов: културолог-андролог-гинеколог, футуролог-ну-
меролог-Бог: 108–112; Олена Концевич: Читајући Србију: Екскурзија у далеко 
и блиско: 113–121; Јулија Кропивјањска: Ако је то љубав, значи да је Бог негде 
поред (Михајло Пантић Ако је то љубав): 122–128; Катерина Красножон: Ство-
ри себе сама (Вида Огњеновић Прељубници): 129–133; Срђан Срдић: „Бити 
један од оних које читају значи бити у привилегованој мањини…“ (питања 
Олене Концевич): 134–142; Гана Уљура: Време поласка, место доласка (Срђан 
Срдић Сатори): 143–150: Ала Татаренко: Видети длачицу под посебним углом 
(питања Тетјане Савченко): 151–159; Олена Концевич: Од А до Ш — Сајам 
књига у Београду: 160–172;: Ала Татаренко: Књиге које читаоца чине макар 
мало бољим: 173–178; Вероника Јармак: „Хрестоматијска“ српска књижевност: 
179–182; Зорјана Гук: Звонко Карановић: „Презир према савремености је израз 
њеног неразумевања“: 183–191; Дарија Пугач: Војник — социјални аутсајдер — 
емигрант: Три слике победе Ђорђа Узелца: 192–196; Катерина Мишчук: Иро9-
нични кино-калеидоскоп Карановића: 197–203: Богдана Романцова: Историја 
о путу у никуда: 204–206; Белешке о прилозима и преводима: 207–214.

80. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów pod redakcją Jerzego 
Bartmińskiego. 5 HONOR / Red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Lublin: Wydawnic-
two UMCS, 2017, 431 s.

З м і с т : Jerzy Bartmiński: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów — 
co zawiera, na jakich zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony?: 7–12; Petar 
Sotirov: Honor — fundamentem słowiańskiego i europejskiego kanonu wartości: 
13–26; Kazimierz Korus: Timé (godność, honor) w starożytnej kulturze greckiej: 27–
50; Илияна Генев-Пухалева, Евелина Минева: Концепт timh в новогреческом 
языке: 51–88; Irena Smetoniene: Honor (garbie) w języku i kulturze litewskiej: 
89–114; Monika Grzeszczak: Honor w języku polskim: 115–147; Katarína Dudová: 
Konceptualizácia pojmu česť v slovenskej lingvokultúre: 149–176; Ludmiła L. Fiodoo-
rowa, Ewa Białek: Koncept честь w rosyjskim językowym obrazie świata: 177–222; 
Светлана М. Толстая: Русская честь и польский honor: 223–236; Надежда Кох-
нович: Концепт гонар в белорусском язьіке: 237–272; Вероніка Ярмак: Понят-
тя честь у сучасній українській мові (спроба когнітивної дєфініції): 273–305; 
Петьр Сотиров, Илияна Генев-Пухалева: Понятието чест в бьлгарския език: 
307–346; Amir Kapetanović, Irena Miloš: Hrvatska jezična slika časti danas: 347–
365; Дејан Ајдачић: Част у српском језику: 367–392; Monika Grzeszczak: Honor 
(Ehre) w języku niemieckim 393–431; Noty o autorach: 433.

81. Савремена словенска фантастика и популарна култура, Књижевна 
историја, Београд, 2016, бр. 160, 2016. — с. 97–162, бр. 161, 2017. — с. 73–102.

З м і с т: бр.160: Bogdan Trocha: Spekulacyjna i diagnostyczna funkcja 
słowiańskiej fantastyki w perspektywie własnej tradycji: 97–122; Софія Філоненко: 
Драугр, вовкулака, летючий змій: дискурс монструозного в сучасному україн-
ському детективі: 123–138; Милош Јоцић: Пикник поред пута браће Стругацки 
и видео–игра Сталкер: мотивскe и наративнe везе у контексту интерактивно–
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нелинеарног приповедања: 139–162; бр. 161: Anna Gemra: Między globalnością a 
lokalnością: kłopotliwa „fantasy słowiańska” (na marginesie wybranych utworów): 
73–87; Борис Ланин: Новые святые и антиутопическая агиография: 89–102.

82. Prace Młodych Polskich Serbistów — Radovi mladih poljskih srbista, 
Beograd: Projekat Rastko Poljska, 2018.— 90 s. http://rastko. rs/rastko-pl/delo/15716

З м і с т : Ewa Kornacka: Serbski klasztor Chilandar: 5–12; Jakub Pawlak: 
Tematy dotyczące średniowiecznej Serbii w recenzjachi artykułach z czasopisma 
Studia Ceranea: 13–18; Piotr Mirocha: Polisemia serbskiego leksemu narod i jej 
konsekwencje. Studium dwóch przypadków: 19–34; Monika Zekić: Próba klasyfikacji 
nazw osobowych w zbiorze bajek Čarobna šuma Branko Ćopicia: 35–40; Damian 
Stankiewicz: Gra słów w polskim przekładzie serbskiego slangu: 41–49; Magdalena 
Maszkiewicz: Orfeusz, Pieśniarz, Kronikarz, Bibliofil — o obliczach poety w wier -
szach Jovana Hristicia, Ivana V. Lalicia i Miodraga Pavlovicia: 50–63; Jakub Szwat: 
Język reklamy książek. Analiza na podstawie opisówksiążek psychologii popularnej 
z serbskiej księgarni internetowej www. laguna. rs: 64–71; Małgorzata Pabich: 
Porównanie wybranej terminologii siatkarskiej wjęzyku polskim i języku serbskim: 
72–90.

83. Awangarda — serbski dadaizm i nadrealizm, Tygiel Kultury / Redaktorzy 
merytoryczni Dejan Ajdačić, Agata Kocot, 2018. — s. 5–153, [257–260]

З м і с т : 01. P o e z j a: 5–36: Dragan Aleksić: Fabryka kłódek; Dragan Aleksić: 
Laboratorium; Branko Ve Poljanski: Piękno konia i lico królowej Zyty; Branko Ve Po-
ljanski: Twarz, która gwiżdże; Branko Ve Poljanski: Lasso matce bożej wokół szyi; Sta-
nislav Vinaver (Milan Dedinac): Zakątek strzaskanych płaskowyżów; Rastko Petrović: 
Jedyny sen; Dušan Matić: Płyną rzeki; Dušan Matić: Zaimki śmierci; Koča Popović: Su-
rowe pióra i kalamarze; Marko Ristić: Turpituda; Aleksandar Vučo: Humor Zasnęłło; 
02. P r o z a: 37–82:  Stanislav Vinaver: Zemsta; Dragan Aleksić: Piszczałka idzie uli-
cą i p. Klawisz; Branko V. Poljanski: Kodeks państwa Dada-Jok; Branko Ve Poljanski: 
Nihilion; Branko Ve Poljanski: W ślepej kiszce parostatek; Koča Popović: Sprzedany 
los; Monny de Boully: Słowa-nierządnice; Monny de Boully: Doktor Hipnison albo 
Technika życia. Scenariusz filmowy; Aleksandar Vučo: Łuskowce na piersiach. Film: 
Prolog, który nie ma miejsca; 03. S t u d i a: 83–135: Jakub Kornhauser: Zamarzane 
albo pingwiny. Serbska awangarda między nadrealizmem a sygnalizmem; Dejan Ajg-
dačić: Przeciw drobnomieszczaństwu; Agata Kocot: Serbska awangarda w Polsce — 
dotychczasowe prezentacje; Jelena Lengold: Niedziela: 136–144; Mihajlo Pantić: Ko-
bieta w męskich pantoflach: 145–153.

84. О српској књижевној фантастици / Уредио Дејан Ајдачић, Београд, 
Алма, 2019.— 274 с.

З м і с т : Дејан Ајдачић: О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу 
«Кандор или откровеније египетских таин» (1800): 7–16; Предраг Тодоровић: 
Елементи фантастике хорора у приповеткама Милована Глишића «Ноћ на мос-
ту» и «Глава шећера»: 17–32; Сава Дамјанов: Антиутопијски почеци модерне 
српске фантастике: 33–39; Бојан Јовић, Зорица Ђерговић Јоксимовић: Translatio 
imperii, translatio studii: о (не)могућности превођења: 40–56; Бојан Јовић: Науч-
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но, фантастично, и научнофантастично у српској научнојфантастици са краја 
XIX и почетка XX века: 57–72; Бојан Јовић: Тематизовање апокалипсе у неким 
научнофантастичним делима српске књижевности: 73–85; Марија Шаровић: 
Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровића: између мита и фан-
тастике: 86–101; Персида Лазаревић Ди Ђакомо: Пекићев обрачун са научном 
фантастиком: 102–127; Александар Б. Недељковић: Српска утопија «Ера бла-
женства» Михаила Симића: 128–149; Зорица Ђерговић-Јоксимовић: Попин 
вук — од Дајбога до вукодлака: 150–159; Зорица Ђерговић-Јоксимовић: Фан-
тастично путовање у Катманду: 160–169; Зорица Ђерговић-Јоксимовић: «Евро-
па број два»: нова српска утопија: 170–181; Тијана Тропин: Фантазије о моћи: 
алтернативна историја у делу Горана Скробоње «Човек који је убио Теслу»: 
182–192; Тијана Тропин: Преображаји демона: мотиви из словенске митоло-
гије у савременој српској књижевности за децу: 193–202; Лидија Делић: Могу 
Турски, и могу Мановски…(о роману Мирјане Детелић): 203–226; Милош Јо-
цић: (Нео)авангардно третирање жанровске фантастике steampunka у роману 
«Футуриста у одступању или Унезверијада» Илије Бакића: 227–239; Дејан Ајда-
чић: Истраживања књижевне фантастике у Србији: 240–249; Маријана Терић: 
Фантастика у дјелима писаца српског предромантизма. Рецепционотеоријски 
приступ дјелу «Вртови нестварног» Саве Дамјанова: 250–261; Тијана Тропин: 
Транспозиција бајке: од фолклорне преко ауторске бајке, до епске фантастике: 
262–272; О изворима текстова: 273–274.

85. О вредностима у српском језику. Зборник етнолингвистичких радо-
ва 2 / Уредио Дејан Ајдачић, Београд, Alma, 2019.— 202 с.

З м і с т : Садржај: 5; Јежи Бартмињски: О профилисању појмова с тачке 
гледишта когнитивне етнолингвистике: 7–36; Стана Ристић, Ивана Лазић 
Коњик: Концепт ‘породица’ у српском језику: 37–59; Маријана Ђукић: Лингр-
вокултуролошка анализа концепта ‘пријатељство’ у српском језику и српској 
култури: 60–95; Пјотр Мироха: Полисемија српске лексеме ‘народ’ и њене по-
следице. Пример „Начертанија“ Илије Гарашанина: 96–110; Весна Николић: 
Концепт ‘понос’ у српском језику и култури: 111–142; Марија Стефановић: 
‘Здравље’ у српском језику: ка когнитивној дефиницији: 143–159; Светлана 
Толстој: Неколико руско српских паралела из области народног правосуђа: 
160–174; Дејан Ајдачић: ‘Праведност’ у српском језику: 175–199.
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III. СТАТТІ

1983

1. Функције светлости у народној поезији // Књижевност и језик, Бео-
град, 30, 1983, 4. — с. 257–270.

Р е з ю м е: Представлено назви джерел світла й описи світла у сербській 
ліричній і епічній народній поезії у збірках „Српске народне пјесме” («Серб-
ські народні пісні») Вука Караджича. Поряд із явищем світла в описах небес-
них світил і природних стихій розглядається питання формування образного, 
метафоричного значення, досліджуються й ілюструються вірші, в яких висту-
пають Сонце, Місяць, зірки, вогонь, золото і білий колір.

2. Зачетница човека // Знак, Београд, 1983, бр. 17. — с. 16–17. (вірші)

1986

3. Infantilizam i ljubav u Gombrovičevom „Ferdidurkeu“ // Delo, Beograd, 
32, 1986, 9–10. — с. 187–191. 
[б] Инфантилизам и љубав у „Фердидуркеу“ Витолда Гомбровича // Дејан Ај-
дачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Бео-
град, 2013. — с. 267–271.
[в] Інфантилізм і кохання у «Фердидурке» Вітольда Гомбровича // Деян Айу-
дачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 
2014. — с. 326–331.

Р е з ю м е: Любовні пориви не є лише плодом пристрасного бажання, 
їх можуть інспірувати й особи-посередники. У романі «Фердидурке» поляка 
Вітольда Гомбровича посередництво в любовних стосунках розглядається як 
співвідношення між зрілими й незрілими людьми, що подається крізь приз-
му вчинків і слів хтивого професора та сучасного юнака, якого приваблює не-
досвідчена учениця пансіону. Зрілі люди жадають молодості, вони свідомі того, 
що фаустове «Зупинись!» є нездійсненним сном, а молоді й незрілі — обтяжені 
своєю невинністю й бажанням набути досвіду, стають здобиччю посередників 
і власного бажання видаватися зрілими. Міркуючи про стосунки між літніми 
і молодими льдьми, польський письменник з іронією демонструє співвідно-
шення між інфантилізмом і коханням.
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1988

4. Метафора обнове. Миодраг Павловић: „Поетика жртвеног обреда“, 
едиција „Сазвежђа“ — Нолит, Београд, 1987. // Борба, Београд, 17.02.1988. — 
с. 8.

Р е з ю м е: Поет, упорядник антологій і есеїст Міодраг Павлович у книзі 
про жертовний обряд розкриває значення жертовного акту, пов’язуючи його із 
циклом вмирання й пробудження природи. Спираючись на аналіз археологіч-
них знахідок доби неоліту, автор доходить висновку про те, що кровні жертви 
з часом було замінено символічними жертвами — фігурами, оповіданнями. 
Частину його книги присвячено жертвам, описаним у літературних творах Ев-
рипіда, Софокла, Шекспіра, Гельдерліна.

5. Napetost životnog luka (Različne ženske pjesme, antologija Hatidže 
Krnjević) // Борба, Београд, 24.02.1988. — s. 8.

Р е з ю м е : З нагоди відзначення двохсотріччя із дня народження Вука 
Караджича опубліковано багато книг, присвячених усній народній літерату-
рі, від «Ерлангенського рукопису» сучасною кирилицею до збірників багатьох 
укладачів. В антології «Різні жіночі пісні» Хатіджа Крнєвич згрупувала вибра-
ні ліричні пісні за порами року, наслідуючи символічну напругу «арки жит-
тя». Пропонується думка про те, що принцип вибору, зорієнтований на пори 
року, можна осмислити і з погляду літературної теорії Нортропа Фрая, який 
пов’язав весну, літо, осінь і зиму з комедією, романсом, трагедією та іронією. 
Антологія «Різні жіночі пісні» пропонує нові підходи до прочитання народної 
ліричної поезії.

6. Принцип прожимања Александар Флакер, Дубравка Угрешић: Пој-
мовник руске авангарде I–V — издање Графичког завода Хрватске и Завода за 
знаност о књижевности Филозофског факултета у Загребу, 1988. // Борба, Бео-
град, 16.03.1988. — с. 8.

Р е з ю м е : Твори російських авангардистів, їхні ідеї, теоретичні й творчі 
процеси становлять предмет п’ятитомного дослідження «Глосарій російського 
авангарду», який упорядкували Олександр Флакер і Дубравка Угрешич, за уча-
сті більш ніж тридцяти істориків літератури із різних країн. Будова, мотивація, 
домінанта, зсув, карнавалізація, гротеск, а також студії, стосовні особливостей 
авангардних угруповань і творів окремих авторів, знаходять своє висвітлення 
у послідовно вибудованій концепції. У відповідь на питання про те, чи потрі-
бен нашій культурі глосарій її авангарду, аргументовано відстоюється позиція, 
згідно з якою в епоху, перевантажену інформацією, потрібним є також енци-
клопедичне опрацювання знань про авангард.

7. Искушења парадокса // Борба, Београд, 30.03.1988. — с. 8.
Светислав Басара розвинув у сербській літератури деякі з бекетівських 

течій у прозі. Балансуючи між убогістю та банальністю, герої Басари глузують 
із божевілля й смерті, надягають маски і провокують конфронтацію між 
убожістю й існуванням. Реальність у прозі Басари постає спотвореною, 
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сповненою парадоксів. У ній читача вражає не лише світ, а сама оповідь 
виявляється осередком для неочікуваного. У прозі герой може посідати 
становище, вище від позиції оповідача як володаря літературного твору, 
і відігравати роль, важливішу від самої оповіді. Теоретик Женетт стверджує, 
що сучасна література є випробуванням, підривом і спростуванням наміру 
вести оповідь.

8. Nakon šest decenija: „Erlangenski rukopis“, priredili Radosav Medenica 
i Dobrilo Aranitović, „Univerzitetska riječ“ — Nikšić, 1987. // Борба, Београд, 
6.04.1988. — s. 8.

Р е з ю м е : Збірку народних пісень, записаних на Військовій границі між 
1716 і 1733 рр. знайшов і видав у 1925 р. німецький славіст Ґерхард Геземман. 
Намір Радосава Медениці опублікувати ще в далекому 1939 році популярне 
видання не було реалізовано. Через шість десятиліть збірку сучасною кири-
лицею підготували й видали Радосав Меденица і Добрило Аранитович. Збір-
ка з 217 пісень християнських і мусульманських піснярів містить епічні пісні 
(здебільшого про ускоків і гайдуків), романси, балади і ліричні (переважно 
любовні) пісні. Пісні «Ерлангенського рукопису» ілюструють стан народної 
поезії у ХVIII ст., що вможливлює вивчення їхніх поетичних и стилістичних 
особливостей, а також порівняння з попередніми записами і записами пізні-
ших періодів.

9. I muzej i lavirint: „Povijesna poetika romana“ Viktora Žmegača, Grafički 
zavod Hrvatrske — Zagreb, 1987. // Борба, Београд, 20.04.1988. — s. 8.

Р е з ю м е : Спочатку роман був різновидом «низького», народного опо-
відного жанру, проте він піднісся до багатопланового й високо поціновувао-
ного різновиду літературного твору. У книзі Віктора Жмегача досліджуються 
поетичні висловлювання про роман, власні уявлення письменників про за-
сади його побудови, іманентні поетичні шари. Крізь призму історії роману 
простежуються поетичні позиції, від грецького любовного, у сенсі поетики 
іще «неусталеного», роману, через лицарський роман, роман реалістичного 
спрямування, радикально містичний натуралістичний роман — аж до рома-
ну постмодерного. Процес написання твору в постмодернізмі є подібним до 
пошуків у бібліотеці, яка є одночасно і музеєм, і лабіринтом. Блискучу книгу 
Віктора Жмегача прикрашають простота і прозорість, систематичність і кри-
тичність.

10. Mržnja prema kulturi: uz tematski dvobroj (3–4, 1988) beogradskog 
književnog časopisa „Delo“ // Борба, Београд, 10.05.1988. — s. 8

Р е з ю м е : Випуск двох номерів часопису «Delo» присвячено декадентству 
ХІХ і ХХ ст. Декадентство як переконання у неможливості прогресу просякну-
те патетичними роздумами про кінець, хвороби, сутінки, зникнення.

11. Kob smrti. Novak Kilibarda; „Puti nedohodi. Antologija tužnih pjesama“, 
„Univerzitetska riječ“ — Nikšić. // Борба, Београд, 8.06.1988. — с. 9.

Р е з ю м е : Дослідник народної літератури і письменник Новак Килибар-
да уклав добірку «сумних пісень». Найчисленнішими у цій антології є народні 
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поховальні пісні, які є відображенням туги й нинішньої порожнечі, яку спри-
чинила смерть. Іншу групу пісень у збірці «Пути недоходи» складають жалобні 
фрагменти з народної епічної поезії, переважно зі збірок Вука Караджича. Ан-
тологію завершують сумні вірші з писемних джерел, узяті з надгробків, із літе-
ратурних творів письменників, від Нєгоша і Скендера Куленовича до Десанке 
Максимович, Єврема Брковича та ін.

12. Демонски хаос Новица Тадић: Песме, „Рад“, Београд, 1988. // Борба, 
Београд, 15.06.1988. — с. 8.

Р е з ю м е : В авторитетній бібліотеці «Слово і думка» опубліковано ви-
брані твори Новіци Тадича. Світ поезії Тадича сповнено демонічних істот, 
вигаданих потвор і страховиськ із чудернацькими іменами: «вищіряйла», «ви-
щіряйлята», «кусайла», «підстрибайла», «саграила», циклопченята, вогненні 
курки. Поет, що володіє багатими виражальними засобами, створює гротескні 
поєднання, зображаючи страшний світ, жертвою якого стає людина.

13. Изложба о ћирилици // Задужбина, Београд, 1, 1988, 2. — с. 7.
Р е з ю м е : Фахівці в галузі лінгвістики запропонували, аби Народна бі-

бліотека Сербії і Фонд Вука Караджича у листопаді 1990 р. за участі академіч-
них закладів організували репрезентативну виставку, присвячену кирилиці 
і видали книгу — довідник і збірник порад, стосовний сербської кирилиці. Ви-
словлено думку про те, що така виставка могла б трансформуватися у музей 
слов’янської писемності, було дано імпульси для початку нових досліджень ки-
рилиці, удосконалення писемності та розроблення нових типів кириличного 
письма. Мітар Пешикан запропонував структуру виставки і формування груп 
для підготування матеріалу й супровідних програм.

14. Расправе о језику и писму // Задужбина, Београд, 1, 1988, 2. — с. 7.
Р е з ю м е : Запропоновано теми й рекомендовано учасників зустрічі з се-

рії бесід про мову й писемність. Фахівці констатували, що кирилиця є письмом, 
яке витісняється, і розглядали можливі кроки для покращення її становища. 
Хоча за законом кирилиця і латиниця є рівноправними, багато хто ставиться 
до кирилиці як до другорядного, спеціального або ж такого письма, яке вико-
ристовується тимчасово. Висловлено бажання без фаворизації кирилиці запо-
бігти її подальшому витісненню і запропоновано низку заходів, спрямованих 
на посилення її позицій — оголошення конкурсів для створення нових типів 
кириличних літер (Стєпан Філекі, Небойша Митрич), організацію конферен-
ції, присвяченої кирилиці (Драго Чупич).

1989

15. Иронија и љубав // Књижевна реч, Београд, 10. јануар 1989, бр. 335. — 
с. 10.
[б] Иронија и љубав // Дејан Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у сло-
венским књижевностима, Београд, 2013. — с. 312–315. 
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[в] Іронія й кохання // Деян Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса 
у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 383–387.

Р е з ю м е : Іронія, що супроводжується висміюванням, показує вщент 
розбиту цілісність світу із погляду вищості знання людської природи. Проте 
всевидюще око іронії стурбоване неспроможністю людини узгодити власні лю-
бовні бажання з дійсністю. Оповідач іронічно описує неможливість обопіль-
ного кохання як невзаємність, як прірву між піднесеністю закоханого й байду-
жістю того, хто не кохає. Формування суспільних уявлень про бажане кохання 
вводить надіндивідуальну (моралістичну, торговельну або гедоністичну) «ре-
дукцію» кохання, правилам якого бунтівна природа коханців не підкорюється, 
що іронія і описує у їхньому зіткненні. Іронічна детронізація зводить кохання 
до чогось примітивного і простого — до гормона, «субстанції кохання», лю-
бовної машини або ляльки. Іронія підходить до кохання як до особистого, су-
спільного і біологічного явища, але сама ж підкреслює багатоликість кохання, 
його невловимість і неприборканість.

1990

16. Народна књижевност и рачунари // Задужбина, Београд, 3, 1990, 
11. — с. 10.

Р е з ю м е :  У гуманітарних науках комп’ютери почали використовувати-
ся пізніще, ніж у природничих, через більшу віддаленість їхнього понятійного 
апарату від мов програмування, а також через побоювання самих дослідни-
ків. Автор відстоює необхідність вивчення народної літератури за допомогою 
комп’ютерів і підкреслює наявність складних організаційних моментів залу-
чення фахівців, забезпечення компактного обладнання і матеріальних коштів. 
Пропонується створення бази, стосовної народної літератури, де були б пов’я-
заними база текстів і бібліографія. Наводяться наявні бібліографії народної лі-
тератури і програма міжбібліотечної каталогізації Системи науково-технічної 
інформації Югославії (SNTIJ). Робиться акцент на потребі укладання словника 
понять, а також розроблення баз тем і мотивів народної літератури.

17. Предавање Герхарда Невекловског у Београду // Задужбина, Бео-
град, 3, 1990, 10. — с. 9.

Р е з ю м е :  Австрійський славіст Ґерхард Невекловскі, професор Кла-
гентфуртського університету, опікується проблематикою словенської, росій-
ської і сербськохорватської мов. 25–29 березня 1990 р. Професор Невекловскі 
провів чотири заняття в Інституті сербської мови Сербської академії наук 
і мистецтв, в яких представив методи і результати своїх досліджень конкор-
дантності текстів сербських авторів за допомогою комп’ютерів. У цих нових 
лінгвістичних студіях професорові допомагають оператори і програмісти, які 
операціоналізують питання філологічного спрямування. Представлено резуль-
тати аналізу «Життя й пригод» Досифея Обрадовича (3168 слів простежують-
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ся у 6600 формах), «Сербських народних оповідань» Вука Караджича (тексти 
оповідачів із цього збірника розрізняються за довжиною речень). Комп’ютер-
ний аналіз не може гарантовано підтвердити авторство щодо певного тексту, 
проте може виключити гаданого автора. Конкордантність, визначена за допо-
могою комп’ютера, є справжнім джерелом різноманітної інформації про мову 
певного тексту, його автора і період написання.

1991

18. Хронотопи сврховитости // Књижевна реч, Београд, 20, 1991, 370–
380. — с. 11.

Р е з ю м е :  Сприйняття сенсу подій у часі пов’язано із розумінням цін-
ності й кінцевої мети існування. У певному часі сконцентровано фактори 
різних часових періодів, оскільки існує «необхідний» анахронізм [Гегель], 
«різночасність одночасного» [Кракауер], тож складові минулого існують у те-
перішньому часі й майбутньому, і, подібно до цього, елементи теперішнього 
часу — в тому, чого не було, і в тому, що тільки має відбутися. До розуміння 
поняття «хронотоп», уведеного Бахтіним, додається атрибут «цілеспрямова-
ності», а, отже, хронотопи цілеспрямованості в функціональних частинах ви-
значаються як «низка часопросторів, що виконує функцію цілеспрямованості 
змін у часі», а останні поділяються на: антиісторичні, історичні, футуристич-
ні й утопічні (утопічні й антиутопічні). Зроблено акцент на можливості пе-
реплетення низок хронотопів. Парадокс оповідності в історичних хроното-
пах цілеспрямованості полягає у наданні відносності часовим параметрам, 
об’єднанні у часовий континуум. Антиісторична проекція цінності проводить 
нерефлектовану свідомість крізь призму міфу, передісторію й універсальний 
міф. Наявність антиісторичного «нанизування» в історичних і псевдоісторич-
них описах вносить позачасовий елемент до історичної свідомості і каузальних 
рядів, але це може бути й наслідком невміння письменника тісно прив’язати 
події та образи до історичного часу. Псевдоісторичними вважаються реінтер-
претації історичної дійсності з погляду історії, бажаної для переможців або ж 
переможених. Вибір футуристичного опису майбутнього виключає інші типи 
можливої реальності, але невідоме у невідомому розширює попередньо окрес-
лені межі універсуму пізнання і свідомості. У таких випадках уява сягає самі-
сіньких меж cвіту, який тільки можна уявити, спокушаючись безперервним 
зіткненням із новим і створенням нового. Утопічні хронотопи «ще-не-здійс-
неного» представляють як нинішнє те, що стане частиною евентуального  
майбутнього.

19. Apelativni žanrovi usmene lirike // Narodna umjetnost, Zagreb, 28, 
1991. — s. 207–212.
[б] Апелативни жанрови усмене лирике // Дејан Ајдачић: Прилози проучавању 
фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 7–11.
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Р е з ю м е :  Із запропонованого Бюлером поділу мовленнєвих актів на 
сповідальні, апелятивні й описові виводиться назва «апелятивні жанри ус-
ної лірики». Наводяться теоретичні дослідження шести функцій комуні-
кативного акту за теорією Романа Якобсона, коментується теза Георгія Ле-
вінтона, стосовна пов’язаності емотивної та конотативної функцій, а також 
дається відсилання до жанрових визначень заклинальних, хвалебних, огуд-
них пісень у працях російських фольклористів Юрія Круглова і Наталії Кол-
пакової. Апелятивні жанри тлумачаться як такі, за допомогою яких іншим 
людям повідомляють про емотивне ставлення й потреби. які випливають із 
індивідуальних почуттів особи, культурних і субкультурних моделей за ре-
активних станів. Підкреслюються складні аспекти визначення суб’єкта, від-
правника повідомлення. Апелятивні акти можуть містити відтінок амбіва-
лентності. Наявність елемента готовності або бажання як психологічного 
чинника впливає на тип і рівень вербальної реакції. Різновиди апелятивних 
актів можна пов’язати із апелятивними жанрами лірики та їхнім обрядовим 
контекстом. Пісні, що належать до певних жанрів (прощальні, огудні, клятвені, 
заклинальні, хвалебні, покаянні, поховальні) виконуються за різних обставин  
і слушної нагоди.

20. Свадбене песме у словенским националним операма // Folklor 
i njegova umetnička transpozicija. Referati sa naučnog skupa održanog od 24–26. X 
1991, Beograd, 1991. — с. 7–21.
[б] Жанры свадебных песен в славянских национальных операх // Folklor 
i njegova umetnička transpozicija. Referati sa naučnog skupa održanog od 24–26. X 
1991, Beograd, 1991. — с. 22–34.
[в] Жанрови свадбених песама у словенским операма // Дејан Ајдачић: Прило-
зи проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 67–74.

Р е з ю м е :  У праці представлено розвідки російських музикознавців 
(Г. Головинський, В. Цуккерман, І. Земцовський) про типи співвідношення пи-
томого музичного фольклору і його використання в авторських композиці-
ях. З огляду на те, що народне весілля складається із веселих і сумних частин, 
виокремлюються й розглядаються весільні сцени з опер чеських, російських 
та сербських композиторів. Попри те, що в оперній музиці Глінка й Дарго-
мижського немає народних весільних мелодій, їй притаманні їхні жанрові 
особливості. Аналізуються народні весільні пісні в операх М. Римського–Кор-
сакова («Снігуронька», «Травнева ніч»), Б. Сметани («Русалка»), П. Коньовича 
(«Князь Зети», «Селяни») і спосіб їхньої транспозиції. Трансформацію весіль-
них жанрів підпорядковано їхнім драматургічній і музичній функціям.

21. Demonski hronotopi u usmenoj književnosti // Македонски фолклор, 
Скопје, 24, 1991, 47. — с. 289–302.
[б] Демонски хронотопи у усменој књижевности // Дејан Ајдачић: Прилози 
проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 112–122.

Р е з ю м е :  Розглядаються студії, предметом яких є простір в усній тра-
диції, й підкреслюється важливість зв’язку простору й часу в понятті хроно-
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топу в працях Михайла Бахтіна. Хронотопи аналізуються на матеріалі текстів 
усної традиції балканських слов’ян про надлюдські сили — доброзичливих 
і злих, при цьому враховуються особливості стадіальності міфологічного мис-
лення за Кассірером і Еліаде й особливості різних меморатів і фабулатів. Демо-
ни сприймаються як надлюдські сили, які можуть бути добрими і злими. Поділ 
демонічних архетипів виведено із поділу зла на хронотопи, пов’язані з ув’яз-
ненням (хтонічні), із завданням каліцтва (насильство), безлюдними місцями, 
обманами зору. Наводяться приклади згаданих демонічних хронотопів із усної 
традиції балканських слов’ян, робиться акцент на їхньому зв’язку з табуйова-
ними часопросторами нечистих сил. На думку Еліаде, міфи пов’язано з різним 
сприйняттям часу (міфи прадавнього часу, циклічного часу й судного дня), 
тож і тотожні демонічні хронотопи, напр., хронотоп, пов’язаний із завданням 
каліцтва, можуть зустрічатися у міфах про створення світу, у міфах, заснова-
них на циклічному часі, і міфах про судний день.

22. Јелка Ређеп. “Гроф Ђорђе Бранковић и усмено предање”, Нови Сад, 
1991 // Задужбина, Београд, 4, 1991, 16. — с. 7.

Р е з ю м е :  Нотатки про книгу Єлки Реджеп «Граф Джордже Бранкович 
і усна легенда», Нові Сад, 1991.

1992

23. Опсене у свету негативних утопија // Књижевна реч, Београд, 25. ок-
тобар 1992, бр. 403. — с. 12.
[б] Опсене у свету негативних утопија // Дејан Ајдачић: Славистичка истра-
живања, Београд, 2007. — с. 101–105.

Р е з ю м е :  У світі не існує абсолютного добра або зла, тож ані ілюзор-
ні уявлення про загальне щастя в утопіях є позбавленими жорстокості, ані 
літературні описи антиутопій є позбавленими задоволення, принаймні вузь-
кий сегмент вибраних. В аналізі антиутопій Дж. Орвелла «1984», Є. Замятіна 
«Ми», Д. Чосича «Казка», Б. Пекича «Новий Єрусалим» ілюзії відзначаються 
як чинники художньо створеного найгіршого із можливих варіантів світу: 
1) ілюзії найкращого із можливих володарювань, 2) ілюзорні змови із контро-
льованою колективною параноєю з метою блокування критичного мислення 
і нацьковування на змовників, із колективним ритуалом демонстрації нена-
висті та 3) ілюзії вільної частини світу, яка зображується крізь призму гонит-
ви за коханою особи або однодумця-бунтівника. У світі тоталітарних ілюзій 
особистість позбавлена особистих контактів, вона залякана й підпорядкована, 
у ній неможливо розмежувати дійсність та ілюзії. Радикальний песимізм ав-
торів антиутопій рідко допускає можливість звільнитися від гніту найгіршого 
з можливих порядків.

24. Клетва у контексту жанрова усмене књижевности // Књижевна 
историја, Београд, 24, 1992, 87. — с. 193–203.
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[б] Клетвата като елемент в структурата на различни жанрове народно творче-
ство // Български фолклор, София, 1994, 3. — с. 49–55.
[в] Прилог проучавању клетви у усменој књижевности // Дејан Ајдачић: При-
лози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 12–21.

Р е з ю м е :  Закляття як самостійний акт або як акт в усних текстах про-
мовляється із вірою у магічну силу слів із метою звернення до Бога, демонів, 
долі або сил природи для того, аби заподіяти зло. Закляття розглядаються 
у співвідношенні їхнього переплетіння із іншими апелятивними жанрами 
усної традиції сербів, болгар і македонців. Прокляття із магічними словами, 
звинуваченнями, благословеннями, похвалами, засудженням створюють у за-
кляттях нові складні повідомлення, сенс яких залежить від співвідношення 
їхніх складових частин, їхньої спорідненості або протилежності. При зіткнен-
ні прокляття з народними апелятивними жанрами додатково визначається 
ситуація, у який прокляття було висловлено, визначається позиція, у той час 
як протилежні жанри трансформуються і один із них виключається (напр., 
прокляття і благословення). Коли в одному тексті виступає багато проклять 
(їхню кількість збільшено), концентрація накликаного зла стає такою, що 
не залишає жодної надії ані на крихітку щастя. Сила прокляття випливає із 
міфологічної свідомості й віри в магічну силу слова. У деяких випадках вер-
бальні й невербальні аспекти прокляття взаємодоповнюються. Прокляття є 
лише однією зі складових у низці попередніх і подальших актів: повідомлен-
ня про сутність скоєного гріха, пересторога, посилання прокляття, прокляття 
у відповідь, спроба уникнення, здійснення прокляття, повчання. Все це, од-
нак, ніколи не реалізується в повному обсязі. Прокляття зустрічається в на-
ративних поетичних і прозових текстах, у яких фігурують різні міфологічні, 
релігійно-апокрифічні (Богородиця) та історичні образи (грішні вельможі  
або правителі).

25. О бекству са бацањем магичних предмета // Расковник, Београд, 18, 
1992, 69–70. — с. 123–129.
[б] О мотиву бекства са бацањем магичних предмета у бајкама // Дејан Ајдае-
чић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — 
с. 128–131.

Р е з ю м е :  Мотив кидання магічних предметів та їхнє перетворення на 
перешкоди, які важко здолати, аналізується на матеріалі казок балканських 
слов’ян. Герой порушує заборону й викрадає чудернацьку тварину або плід у де-
монічної істоти. За магічною логікою, яка полягає в тому, що «схоже породжує 
схоже» (М. Мосс), щітка або гребінець перетворюються на ліс чи зарості терну. 
Описуються важливі дійові особи в ролі переслідувачів або переслідуваних. 
Якщо мотив розвинуто повністю, то переслідуваний кидає три предмети, які 
перетворюються на ліс, вогонь і воду, а остання перетворюється на нездоланну 
перешкоду. Аналізуються й варіанти народних оповідань, в яких наявний від-
ступ від такої моделі, тобто третій кинутий предмет не має достатньої сили для 
того, щоб зупинити демона, переслідуваний не мав такого предмета або ж уже 



III. Статті

71

скористався ним. Наводяться й оповідання із жанрово контамінованими мо-
тивами, в яких змішується поетика різних типів (як в оповіданні Караджича 
«Дівчина, стрімкіша за коня», варіанти з християнізацію або розбудовою міфо-
логічного мотиву через перетворення предметів на звичайні побутові предме-
ти. Мотив утечі з киданням магічних предметів є відносно самостійним і легко 
може інтегруватися в різні оповідання.

26. Боје у народној поезији // Зборник Матице српске за књижевност 
и језик, Нови Сад, 1992, 2. — с. 285–321.
[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — с. 158–194.

Р е з ю м е :  У теоретичних розвідках, присвячених феномену кольо-
рів в усній поезії, визначається різниця між міметичним і фігуральним ужи-
ванням та фігуральним уживанням, що бере свій початок у «міфологічному 
мисленні» (Ернст Кассірер). Особливості кольорів у віршах народного співця 
залежать і від усталених зв’язків — постійних епітетів, формул, а також кри-
теріїв естетичних цінностей (Гарольд Пацер). Разом із тим зазначається, що 
візуальне може мати свою логіку (виразна образність, помітна яскравість). За-
звичай поряд із певною реалією фігурує формально усталений певний колір, 
а подвійні епітети (на кшталт «синьо-зеленого») є рідкісними, так само, як і пе-
реплетіння міметичного й образного в тому ж вірші («Білі груди — два жовті 
лимони»). Наводяться приклади «нанизування» кольорів у слов’янських анти-
тезах, віршах, до змісту яких входять магічні елементи. У системі колористики 
народної поезії вирізняються білий, чорний і зелений кольори. Рідше з’явля-
ються жовтий, червоний, багряний, синій, блакитний, пепелясто-сірий, сірий, 
бурий, уже архаїчні мор, морав ‘темно-синій, фіолетовий’, руса ’русявий‘, чарна 
боја ‘чорний’, турцизми мави ’блакитний‘; ‘синій’, кана ‘колір хни’, меневиш ‘фі-
алковий’, ал, аласт ‘яскраво-червоний’, ‘криваво-червоний’, кара ’чорний‘ та 
ін. Формульний спосіб використання кольорів фіксує колір таким чином, що 
останній створює особливо виразний і особливий візуальний світ, тож розгля-
даються співвідношення формули й візуальності. Підкреслюються жанрова 
й історична обумовленість особливо частого використання деяких кольорів. 
У ліриці в описі сил, пов’язаних із родючістю, і радісних ситуацій виразною 
є присутність комбінації кольорів: біле — рожеве — зелене, тоді як негатив-
ний полюс життєвого досвіду здебільшого забарвлено чорним кольором. По-
лівалентний зелений часто поєднується із фатальним чорним, тож відокрем-
леність білого стає ще більшою. Через кольори лірика впритул наближається 
до людини у колористично багатшому вигляді, тоді як епіка слугує для описів 
урочистої непорушності й краси. Метафоричне використання кольорів випли-
ває з магічного мислення і притаманної йому системи асоціативних імплікацій 
або ж з естетичного переформатування формул народної поезії.

27. Једно писмо Војислава М. Јовановића Јовану Скерлићу // Прило-
зи за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 57–58, 1991–1992. —  
с. 153–156.
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Р е з ю м е :  У додатку розглядається неопублікований лист Воїслава 
М. Йовановича Марамбо, що зберігся в сейфі Белградської університетської 
бібліотеки. У листі В. М. Йованович 13 вересня 1908 р. із Лондона звертається 
до Йована Скерлича. У листі подано опис атмосфери у Гайд-парку, а потім Йо-
ванович просить Скерлича, аби останній допоміг йому зібрати потрібний для 
написання докторської дисертації матеріал, стосовний містифікацій у серб-
ських народних піснях, яких немає у Лондонських бібліотеках.

28. Јелка Ређеп. „Сибињанин Јанко“. 1992 // Задужбина, Београд, 6, 
1993, 21. — с. 13.

Р е з ю м е :  Нотатка про публікацію книги Єлки Реджеп, присвяченої Са-
бінянину Янку, героєві сербського народного епосу.

29.  Меримеове „Гусле“. Проспер Мериме: „Гусле“; издавач „Српска књи-
жевна задруга“, Београд, 1991. // Политика, Београд, 1.02.1992. — с. 22.

Р е з ю м е :  Літературні містифікації актуалізують питання, пов’язані 
з мотивацією, мистецтвом і успіхом літературних обманів. Інтерес до екзотич-
ної постаті Іллірійця (Морлака) спонукав французького романтика П. Меріме 
нібито до перекладу, а насправді до написання іллірійських балад. Містифіка-
ція мала успіх, а її творець за допомогою оманливих нотаток із віршами си-
мулював удавану обізнаність. Серед досліджень містифікації Меріме важли-
вою є ще не перекладена сербською мовою дисертація Воїслава М. Йовановича 
про «Гуслі». Уявна подорож Меріме компактизує романтичні потяги до грубо 
пристрасного, надреального, страшного й екзотичного. До свого перекладу 
Михайло Павлович додав також власні студії.

1993

30. Мотив вампира у европској књижевности и књижевности балкан-
ских Словена // Књижевна реч, Београд, 10. јун 1993, 418. — с. 12.
[б] The Vampire Motif in European and Balkan Slav Literatures // Balkanistic Forum, 
Blagoevgrad, 1993, 1. — s. 53–58.

Р е з ю м е :  Відомості про вампірів поширилися у ХVIII ст. із південних 
областей Угорщини, але, хоча останні і є істотами зі сфери народних вірувань 
балканських слов’ян, як літературні образи вони стали відомими передусім 
завдяки західноєвропейським літературам. Європейські письменники менше 
обізнані з балканськими забобонами, проте вони послідовніше досліджують 
їх у літературних текстах. Відзначається велика популярність, яку мав образ 
вампіра серед романтиків, і наводяться їхні літературні тексти. Попри те, що 
в народних віруваннях балканських слов’ян вампір не має виразних еротич-
них рис, саме руйнівний еротизм був головним складником його образу в єв-
ропейських літературах, починаючи від «Корінфської нареченої» Гете, і по-
творний еротизм вампіра з’являється у сербській літературі («Магараджа» 
Лази Костича) лише як виняток. Розглядається декілька творів ХІХ і ХХ ст., 
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в яких варіюються мотиви вампірів як небезпечного коханця або коханки. 
З іншого боку, балканські письменники-представники фольклорного реаліз-
му розвінчують надлюдські риси вампірів паралельно із засудженням забо-
бонів як наслідків людських учинків (Симо Матавуль, Мілован Глішич, Вук 
Врчевич, Антон Страшимиров), чого немає у європейських письменників. 
Кровожерна природа могутності вампіра легко пов’язується із символами  
руйнівної влади.

31. Žanrovska dimenzija blagoslova u usmenoj književnosti // Književni 
rodovi i vrste — teorija i istorija. 4, Ur. Zoran Konstantinović, Beograd, 1993. — 
s. 151–163.
[б] Прилог проучавању благослова у усменој књижевности // Дејан Ајдачић: 
Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 22–35.

Р е з ю м е :  На основі теорії мовленнєвих актів Бюлера, поділу лірики, 
автором якого є Маркевич, і праці Деяна Айдачича про апелятивні жанри, 
поділ апелятивних жанрів розглядається у межах різних родів і видів усної 
літератури. Благословити можна за допомогою пари слів, але благословення 
може бути й розширеним і розвиненим до промови або вірша, комбінова-
ні благословення просякнуті проханням про благополучне здійснення різ-
них бажань. Про жанрову нестабільність благословення свідчать його різні 
назви: молитва, благословення, тост. Підкреслюється взаємозв’язок благо-
словення як вербального акту із супровідними невербальними способами 
висловлювання у межах обряду. Розглядається співвідношення благосло-
вення з іншими апелятивними жанрами усної традиції сербів, болгар і ма-
кедонців — молитвою, прощанням/прощенням, прокляттям, висміюванням 
(жартівливі благословення). У міфологічно-магічній свідомості важливим є 
дотримання правильного початку, доброго часу, тож благословення зустрі-
чаються у різних обрядах, у звичаях, пов’язаних із народним календарем 
і життєвим циклом. Етичне значення благословень зводиться не лише до 
повідомлення про винагороду вищої сили за добре діяння в етіологічних ле-
гендах, а й до того, що вони є регуляторами стосунків під час свят і в обря-
дових ситуаціях. У колективній епічній пам’яті та історичних легендах бла-
гословення фігурують як пророкування гарного майбутнього, яке згодом 
підтвердиться. У системі апелятивних жанрів благословення часто-густо пе-
реплітаються з рештою жанрів магічних заклинань. У стосунках між людь-
ми благословення закликають і спонукають до активізації загальнолюдської 
доброчесності й особистих чеснот, які визначаються періодом життя, соці-
альним становищем та ін.

32. О необјављеним књигама Војислава М. Јовановића о народној 
књижевности // Расковник, Београд, 19, 1993, 71–72. — с. 150–159.

Р е з ю м е :  При перегляді рукописної спадщини Воїслава М. Йованови-
ча-Марамбо в його будинку встановлено наявність неопублікованих праць 
про народну літературу у вигляді рукописів машинописів. Незакінчені праці 
свідчать про його намір підготувати дві антології народної літератури, збірник 
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праць про народну літературу і збірку пісень доти невідомого співця. За допо-
могою ескізів, планів, пропозицій до видавців і матеріалу можна реконструю-
вати, яким був задум щодо того, як деякі з них мали виглядати. «Антологія 
сербського епосу» є майже завершеним рукописом без поділу на цикли, наяв-
ного в антології Йовановича для шкільного вжитку 1922 р. «Збірка підробок 
народної поезії» є плодом багаторічного дослідження неавтентичних зразків 
народної творчості із «записами» декількох збирачів. «Нєгошеву збірку» на-
родних пісень Йованович задумав як збірку зі 110 пісень Тодора Ікова Піпера, 
які було записано завдяки зусиллям Нєгоша і надіслано Вуку Караджичу. Із 
цієї збірки Вук Караджич опублікував 28 пісень. Йованович пропонував ви-
давництву «Просвета» опублікувати цю збірку, але її не було опубліковано. 
Наприкінці додатку подано список опублікованих і неопублікованих праць 
Йовановича про народну літературу.

33. Истина и фикција у историјском роману // Књижевна реч, Београд, 
25. септембар 1993, 423, стр, 1, 12.
[б] Типови одступања од стварности у историјском роману // Историјски ро-
ман. Зборник радова, Београд-Сарајево, 1996. — с. 245–252.

Р е з ю м е :  Хоча порівняно з іншими, тематично визначеними типами 
романів, межі історичного роману визначити важко, цей термін, який лише 
здається точним, нелегко замінити іншим. За Гегелем, світова історія є про-
гресивним розвитком усвідомлення свободи. У контексті процесу усвідом-
лення свободи протягом історичного розвитку історичний роман є вільним 
від антиісторичного усвідомлення часу, із заміною епосу (за Бахтіним, із від-
тінком переживання абсолютного минулого) історичним романом, зі зміною 
ставлення до історії авторів і читачів, із відмовою від опису універсальних 
станових прав через питання моралі й влади, що розглядаються крізь приз-
му політики. Розгляд питання, стосовного правдивості історичного роману, 
відкривається радикальною позицією Кейт Гамбургер, яка полягає в тому, 
що фікціоналізація перетворює будь-який історичний матеріал на неісторич-
ний, але водночас триває пошук відмежування історичної достовірності від 
естетичної правдивості. За допомогою типології Ніколи Мілошевича, стосов-
ної співвідношень індивідуального і соціального характеру із ідеологічними 
позиціями (однакове ставлення, конформізм, конформізм через страх, опір 
ідеологічному зразкові), вказано на можливість розгляду історичного рома-
ну крізь призму «психології знання» як осмислення реакції письменника на 
виклики суспільства. Пізнавальний кругозір творця історичного роману під-
порядковано потужному тискові ідеології, тож і автор не є убезпеченим від 
потенційно можливих викривлень у репрезентації таких позицій — на догоду 
ідеологічному замовленню або ж як вияву опору такому наказові. Естетична 
переконливість різноманітних моделей нарації в історичному романі зале-
жить і від типу викладу: «усевидющий», надійний оповідач висловлює свої 
погляди, а, за умови його відступу на задній план і зникнення, підривається 
істинність фактів, зображуваних у літературному творі, що спричиняє пору-
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шення онтологічної фундаментальності світу і неможливість його пізнання. 
Тому естетична переконливість історичного твору, написаного автором, ко-
трий сумнівається в існуванні істини в останній інстанції, більше не ґрунту-
ється тільки на тоталітаризації дійсності, а й на тоталітаризації того, що в ній  
є ілюзорним і не існує.

34. Трансформација жанрова у усменој књижевности балканских 
Словена // Књижевност и језик, Београд, 40, 1993, 1–4. — с. 1–9.
[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — с. 96–111.

Р е з ю м е :  Багаторазове й типологічне повторення змін у межах усної 
традиції може змінювати й жанрові властивості, — як у напрямі взаємопро-
никнення жанрів, так і в напрямі посилення деяких рис окремих жанрів. Від-
штовхуючись від історичної поетики Олександра Веселовського, Віктор Гацак 
пише про важливість констатації зсувів, суміжних видозмін, зміни в системі 
жанрів. Описуються типи трансформацій простих, апелятивних жанрів: від-
ступи, взаємопроникнення й примноження («нанизування»), а також способи 
«вторгнення» простих жанрів до складних, наративних типів. У наративних 
жанрах відбувається жанровий зсув, коли в сюжеті з’являються нетипові для 
цього жанру герої, способи розгортання фабули. Розглядаються студії Во-
лодимира Проппа про трансформацію казки й підкреслюється, що процеси 
жанрових перетворень можуть аналізуватися і на матеріалі інших різновидів 
усної творчості. Із залученням тез структураліста Жозефа Курте, ідей Джейм-
са Ліски про співвідношення ієрархії та порушення розглядаються видозміни 
магічних складових жертви й ініціації у фольклорному тексті. Як типи видо-
змін в усних наративних різновидах наводяться: деміфологізація, реміфілогі-
зація (релігійна, язичницька), героїзація або жанровий відступ до епіки, жан-
ровий зсув до лірики, висміювання або пародіювання. Разом із естетизацією 
і жанровими зсувами в усній традиції змінюються функції важливих дійових 
осіб у тексті й характерні мотиви. Підкреслюється переконання в тому, що 
для вивчення жанрових традицій важливе значення мають розвинуті типоло-
гічні й історичні студії, стосовні окремих жанрів, та їхнього співвідношення  
в системі жанрів.

35. Магијско и естетско у народној уметности балканских Словена 
(научни скуп) // Књижевна историја, Београд, 1993, 91. — с. 408–410.

Р е з ю м е :  Нотатка про наукову конференцію «Магічне й естетичне в нан-
родному мистецтві балканських слов’ян», що відбувалася 9–10 жовтня 1993 р. 
у Домі Воїслава М. Йовановича, у Відділі народної літератури Університетської 
бібліотеки ім. Светозара Марковича. Конференцію організували Деян Айда-
чич і Ясмінка Докманович. У конференції взяли участь фольклористи з Бол-
гарії, Македонії, Сербії та Росії. Наводяться прізвища учасників і теми їхніх 
доповідей.
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36. Сенка црног сунца. Меланхолија у делу Милоша Црњанског // Књи-
жевне новине, Београд, 1. јануар 1994. — с. 15.
[б] Меланхолија у делу Милоша Црњанског // Дејан Ајдачић: Славистичка 
истраживања, Београд, 2007. — с. 227–231.
[в] Сенка црног сунца. Меланхолија у делу Милоша Црњанског // Дејан Ајда-
чић: Србистички мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 81–86.

Р е з ю м е :  Одержимість смутком, розчаруванням і болем у різні епо-
хи витлумачувалася по-різному. Сприйняття меланхолії в мистецтві нової 
доби визначається песимістичним спогляданням порожнечі існування у сві-
ті, який не створено за людськими мірками. Підкреслюється недостатня ви-
вченість «Листопада» Флобера на молодого Црнянського, в якому останній 
впізнає і свій життєвий досвід. Наводяться уривки з різних творів Мілоша 
Црнянського, які підтверджують тенденцію до меланхолії у створенні об-
разів і цілих текстів. У поезії й прозі він використовує певні символи мелан-
холійного ставлення до життя — тінь, тлін, дим, осінь, дощ, скелет, надаючи 
їм індивідуального звучання. Психологічну мотивацію героїв-меланхоліків 
Црнянський представляє не лише у своїх описах, а й у словах самих дійових 
осіб. У творах Црнянського відчутними є й відгомін роздумів К’єркегора, а, як 
продемонстрував Боян Йович, і Себастьяна, персонажа Георга Тракля. Виді-
ляються й інші, активніші, реакції на пропускання болю крізь себе — ство-
рення абсурду, письмо як повторне переживання, суматраїзм, гіперборейство. 
Зміна суматраїстських просторів щастя та безнадійної печалі має і психоло-
гічне значення втечі від реальності, і естетичні параметри нового ліричного 
виражального способу, опису ефірної краси, яку неможливо знищити і яка 
перебуває над людською реальністю. У книзі про меланхолію Юлія Кристе-
ва відстоює ідею про те, що письменство походить від меланхолії. Можливо, 
й усю творчість Мілоша Црнянського можна розглядати крізь призму тіней  
чорного сонця.

37. The Immanent and Developed Aesthetic Function of Magic in Folk 
Literature // The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Ed. Dejan 
Ajdacic, Belgrade, 1994. — s. 69–76.
[б] Естетическа функция на магията в словесния фолклор // Българска етноло-
гия, София, 23, 1997, 1–2. — с. 96–103.

Р е з ю м е :  Іманентними естетичними функціями магії у народній куль-
турі та усній традиції автор уважає функції, обумовлені образним міфологіч-
ним і магічним мисленням. Естетична функція в народній літературі може від-
значатися такою питомою і несвідомою естетичністю, але може і розвинути її. 
Розглядаються аспекти естетичної функції в усних жанрах, а також видозміни 
жертовних обрядів та обрядів, пов’язаних із ініціацією, у наративних текстах, 
а надто — у баладах. Джеймс Ліска відштовхується від тлумачення трагедії як 
літературного міфу (за Фраєм), перемога ієрархії над відступом трактується 
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як перемога демонічного порядку над людським або ж як перемога людського 
демонізованого порядку від імені колективного людського демонізованого по-
рядку над окремою особою. Обряди з магічними чинниками можуть бути до-
датково естетизованими. Фрагменти тексту сербською мовою було опубліко-
вано у праці «Трансформація жанрів в усній літературі балканських слов’ян».

38. Представе о хришћанском паклу у фолклору балканских Слове-
на // Савременик плус, Београд, 1994, 18–20. — с. 45–49.
[б] Представе о хришћанском паклу у народним песмама балканских Слове-
на // Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Бео-
град, 2004. — с. 244–250.

Р е з ю м е :  Складові християнських уявлень про пекло беруть свій поча-
ток у християнських есхатологічних мотивах, новозавітних мотивах (зішестя 
Христа, друге пришестя Христа, страшний суд), проповідях отців церкви пе-
ред Великоднім постом та в інших творах церковного змісту і апокрифах. На 
основі народних пісень сербів, хорватів, словенців, македонців і болгар визна-
чається місце пекла, підкреслюються віддаленість пекла і раю, символіка лівої 
і правої сторін, мотив ключів від пекла. Аналізуються особливості варіантів 
пісні «Ходіння Богородиці по муках». Опис грішників у пеклі в деяких народ-
них піснях вказує на зв’язок гріха й покарання. Віра в існування чистилища 
у віросповіданні католиків виявляється в наявності у словенських і хорват-
ських піснях певних мотивів, яких немає в фольклорі православних слов’ян: 
грішників звільняють від мук — дівчина за допомогою пісень, Богородиця — 
сонць, святий — грою на музичному інструменті, а святий Антун — кропінням 
святою водицею. Важливу роль в описах пекла відіграє гротеск, хоча в усній 
народній традиції немає такого багатства різноманітних страшних істот.

39. Verske razdelnice u usmenoj književnosti balkanskih Slovena // Reč, 
Beograd, 1994, 4. — с. 100–102.
[б] Верске разделнице православаца и католика у усменој књижевности бал-
канских Словена // Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских 
Словена, Београд, 2004. — с. 219–225.

Р е з ю м е :  Відправною точкою міркувань є теза Кирила Чистова про те, 
що великі релігії не спричинили злиття багатьох народів до єдиного народу, 
об’єднаного релігією, так само, як і до появи прикладів сповідування декількох 
релігій одним народом, без порушення відчуття належності до того ж наро-
ду. Підкреслюється ідея, що стосунки між сусідніми спільнотами є складними 
через існування загальних рис і відмінностей між ними, так само, як і через 
напруженість, яка не мусить, але може обумовлювати їхні взаємні й близькі 
контакти. На Балканах як на одному із теренів зустрічі й зіткнення католиць-
кого й православного віросповідань, церква мала вплив і на формування ет-
ноконфесійних відносин сербів і хорватів. Розкол між церквами і відмінності, 
внесені ними до їхніх культур, відчуваються і в різних жанрах усної літера-
тури. Протягом ХІХ ст. в епічній поезії ведеться і пропаганда національних 
ідей з елементами релігійної належності (Мартич, Юкич, Лука Іліч; Боголюб 
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Петранович). Католицька церква демонструвала схильність до неприйняття 
язичницьких елементів у віруваннях і обрядах, тож великою мірою заохочува-
ла до карнавалізації старовинних свят. У католиків поширені й «простацькі» 
(народні) пісні про гріх і каяття із залученням братств і нижчих ієрархій ду-
ховенства. У святкуванні Різдва у католиків фігурують вертепи, у той час як 
у православних сербів зберігаються релікти давніх язичницьких вірувань. Ак-
тивна присутність католицьких священиків у житті простого народу пов’яза-
на з рішучою нетерпимістю до вірувань у нечисту силу і численних полювань 
на відьом. Певні кола святих для цих віросповідань не є спільними, а культ 
Святого Сави є досить розвиненим у православних сербів, які зберегли свят-
кування «слави» на честь святого-покровителя родини. Згадуються й випадки 
змішування культурних традицій на лініях їхнього перетину. Праця закін-
чується констатацією існування релігійних складових у кривавих зіткненнях 
під час Другої світової війни і часів розпаду Югославії. Риторику ненависті й 
таврування іншого віросповідання Іван Чолович витлумачує як спрямування 
агресивних поривів окремих осіб за межі власної етнічної спільноти.

40. Неколико писама из Хрватске Војиславу М. Јовановићу, уреднику 
СКГ (1921) // Књижевна реч, Београд, 23, 1994, 449. — с. 3–4.

Р е з ю м е :  У післявоєнній, оновленій серії часопису «Сербський літера-
турний вісник» (Српски књижевни гласник) Воїслав М. Йованович у 1921 р. як 
головний редактор відредагував другий і третій випуски (від січня по серпень). 
Зроблено акцент на літературних додатках хорватських авторів, опублікованих 
у цих книгах, і оглядах Йовановича як редактора. В архіві будинку Йовановича 
в Белграді зберігаються листи, надіслані йому як редакторові «Сербського лі-
тературного вісника». У додатках публікуються один із листів Ульдеріко Дона-
діні (21.06.1921 р. — про підготування до іспиту на звання професора, нотатку 
Йовановича про роман Донадіні «Крізь стрій» під ініціалами, проханням на-
діслати примірники часопису й вітання духоборам із кав’ярні «Москва»), три 
листи Густава Крклеца (20.02 — про літераторів із Загреба і обставини літера-
турного життя, недатований лист про вірші, надіслані для «Вісника», про не-
доліки власного роману й можливу зустріч), по одному листу від Володимира 
Назора (28.01 — про надіслану для «Вісника» поему, інформація про те, що він 
має всі примірники часопису) і Мілана Чурчина (7.07 — із запитанням про те, 
чому Йованович відкликає свій підпис засновника часопису «Нова Європа»).

41. Белешке о Меримеовим „Гуслама“ на маргинама књига Војислава 
М. Јовановића // Библиотекар, Београд, 1994, 1–2. — с. 31–37.

Р е з ю м е :  Розглядаються різні типи нотаток (мемуарні, критичні, на-
становчі, інтерпретаційного характеру, виправлення тощо) та їхня роль у роз-
ходженні знань читачів і фактів із тексту. Серед книг Воїслава М. Йовановича 
у його будинку є й книги із нотатками про «Гуслі» Меріме, збірку містифіко-
ваних ілліричних балад, якій Воїслав М. Йованович присвятив свою дисерта-
цію). Примірник дисертації належав Йовану Скерличу (ПБ

22
 3693). Наводяться 

й коментуються нотатки Йовановича на полях книг Крешимира Георгієвича, 
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Мілана Чурчина, Леопольда Ранке, Ховенкампа. Нотатки як неопублікована 
частина його досліджень є додатком до вивчення історії літератури.

42. Кратак преглед фолклорних демона у бугарској књижев-
ности // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 46–47, 1994. — 
с. 197–205.
[б] Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 146–151.

Р е з ю м е :  Демони із народних вірувань споріднених етносів мають 
подібні риси й схоже зображені в усній традиції. Але «доля демонів» у літе-
ратурі залежить і від інтертекстуальних взаємозв’язків літературних творів 
у національній літературі. Той самий або ж споріднений світ демонів балкан-
ських слов’ян знаходить своєрідний відгук у їхній літературах, тож демони 
у них фігурують різною мірою і зображуються по-різному. У болгарській лі-
тературі кінця ХІХ і протягом ХХ ст. змій або дракон (‘ламја’) посідає наба-
гато важливіше місце, ніж у сербській. Змії або дракони виступають у творах 
Івана Вазова, Пенча Славейкова, Петка Тодорова, Ангела Каралійчева, Антона 
Страшимирова, Георгі Алексієва, Йордана Влчева, Гео Мільова та ін. Розгля-
даються й літературні трансформації самодив у творах болгарських письмен-
ників. Особливим є бачення демонів у драмах «Змій Горинич» і «Самодивське 
весілля» Петка Тодорова, у яких змій і самодива є уособленням високих чеснот 
усамітненої особи, а люди — втіленням засліпленого зла. Аналізуються харак-
терні поетичні риси наведених творів і підкреслюється особливе ставлення до 
народної традиції письменників-модерністів, дияволістів, — аж до сучасних 
постмодерних оброблень Йована Радичкова, як-от в оповіданні «Вампір».

43. Мирјана Детелић. „Митски простор и епика“. 1992 // Књижевна 
историја, Београд, 1994, 92. — с. 119–120.

Р е з ю м е :  Огляд книги Мір’яни Детелич «Міфологічний простір і епос», 
присвяченої репрезентації простору в сербській народній епіці. Підкреслю-
ються нові погляди авторки і внесок у знання про поетику епічної народної 
поезії.

44. Никос Чаусидис. „Митските слики на јужните Словени”. Скопје, 
1994 // Расковник, Београд, 1994, 77–78. — с. 157.

Р е з ю м е :  Огляд книги Нікоса Чаусидіса, де подано аналіз зразків і сим-
воліки на археологічних знахідках та предметах народної культури слов’ян.

1995

45. Поетички развој поезије надреалиста (до 1932) // Научни састанак 
слависта у Вукове дане, Београд, 24, 1995, 2. — с. 193–198.
[б] Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 238–243.

Р е з ю м е :  Підкреслюється вплив, який на белградських сюрреалістів 
протягом передсюрреалістичного періоду їхньої творчості мала поезія Раст-
ка Петровича та збірка Мілана Дедінаца «Јавна птица». Збірка «Від щастя до 
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сну» Марка Ристича була овіяною сумним і легким ліризмом з елементами 
експресіонізму й поезії Аполлінера. Рання, концентрованіша за градусом об-
разного висловлювання збірка А. Вучо «Дах над вікном» описує меланхолійні 
стани журливої молодості, зображаючи явища між небом і сюрреалістичним 
містом. Згадується «неконтрольований виклик картни заради неї самої», на 
якому наголошує Бертоліно. Сюрреалістична символіка засновується на уяв-
леннях про підсвідоме, внутрішньотілесне, підземне, підводне, часто-густо із 
елеменами гротеску й переплетенням внутрішнього й зовнішнього простору, 
яке надає двозначності межі між живим і неживим, матеріальним і нематері-
альним, між тим, що втілюється в образі, і тим, що знеособлюється. У збірці 
О. Вучо «Неменикуће» зображено світ, який розпадається, це — сміттєзвали-
ще, цвинтар. Підкреслюється присутність гумору в поетичних сюрреалістич-
них текстах, що проілюстровано окремими віршами Олександра Вучо, Оскара 
Давічо, Коче Поповича. Сюрреалістичний розмах притаманний «Параноїдаль-
но-дидактчній рапсодії Турпітуда» М. Ристича, написаній у 1938 р.

46. Књижевна авангарда и еротизам // Књижевна реч, Београд, 23, 10. 
фебруар 1995, бр. 454–455. — с. 12.

Р е з ю м е :  Авангардисти писали про кохання й еротизм, які мали різну 
вагу серед представників різних груп. Підкреслюються поетичні особливості 
авангардного, передусім сюрреалістичного, а також експресіоністичного і да-
даїстичного підходу до кохання.

47. Религије и приче о исцељивању // Књижевна реч, Београд, 23, 25. 
април 1995, бр. 459. — с. IV
[б] Религије и савремене приче о исцељивању // Дејан Ајдачић: Прилози проу-
чавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 274–276.

Р е з ю м е :  Сучасна людина із її видозміненими поглядами на світ сумні-
вається і в Богові, і в науці, вона схильна змішувати ці два протилежні погля-
ди на сприйняття світу. Люди, що мають проблеми зі здоров’ям, життю яких 
щось загрожує, яким медицина не дає великих надій, схильні до застосування 
альтернативних способів лікування й симбіозу суперечливих, раціональних та 
ірраціональних знань зі сфери науки і релігії. За такого поєднання протиріч-
чя відходять на маргінальний план, але в аналізі духовних феноменів стають 
видимими «шви» у місцях їхнього з’єднання. Згадуються різні типи оповідань 
про цілителів, які лікують із божою допомогою. Самі цілителі позиціонують 
свою силу як дар Божому обранцеві, проте в їхніх оповідях про процес зці-
лення фігурують також чудотворні плитки, піраміди або кристали. Більший 
обсяг мають сповіді чи розповіді про відкриття або отримання зцілющої сили. 
Існують і оповідання про негативний досвід: про цілителів-ошуканців або ж 
рідше — розповіді розчарованих хворих. Як писемні джерела відомостей про 
цілителів наводяться часописи «Третє око», «Таємниці», книга Славіци Грахо-
вац «Усі найкращі».

48. Klasifikacija lirike u antologijama narodnih pesama // Folklor u 
Vojvodini, Novi Sad, 9, 1995. — с. 34–47.
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[б] Класификација лирике у антологијама народне поезије // Дејан Ајдачић: 
Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 87–95.

Р е з ю м е :  З огляду на поліфункціональність народної ліричної піс-
ні співці, збирачі, історики літератури, етнологи, етномузикологи, укладачі 
антологій підкреслюють різні її первинні та другорядні функції. Тому існу-
ють і різною мірою розвинені, й по-різному диференційовані класифікації 
народної лірики. Укладач антології об’єднує пісні різних співців за різни-
ми ознаками, пов’язаними із простором і часом, не залишаючи поза увагою 
«читача антології, що мається на увазі», і якому адресовано вибір укладача. 
Аналізуються класифікації в антологіях сербських і хорватських ліричних пі-
сень Н. Андрича (1913), Й. Продановича (1925, 1938), Б. Магарашевича (1951), 
Т. Чубелича (1952), В. Недича (1962), антологія лірики й епосу В. Йовановича 
(1922), Л. Зрнича (1922), Св. Матича (s. a.), В. Вітезіци (1937), а також Д. Стоя-
нович (1958) із народними оповіданнями А. Шеноа (1876) та художньою по-
езією. Значними за своїм впливом стали свого часу антології Яші Продано-
вича і Воїслава М. Йовановича, що мали вплив і на студії, стосовні народної 
літератури. Підкреслюється некогерентність принципів поділу за темами, 
за доречністю ситуацій (обредне и обичајне), за особливостями оброблен-
ня (жартівливі). Зроблено акцент на невизначеному статусі пісень, що пе-
ребувають «на межі» жартівливих пісень, а також певної, дуже вузької, гру-
пи (напр., пісень про природу, приспівів), наявних у класифікаціях деяких  
антологій.

49. Татомир Вукановић. Био-библиографија // Расковник, Београд, 
1995, 81–82. — с. 114–126. (співавтор Гордана Йованович)
[б] Библиографија радова Татомира Вукановића из области фолклора и етно-
логије // Гласник Етнографског музеја, 62, 1998. — с. 411–418. (співавтор Гордау-
на Јовановић)

1996

50. Mилош Црњански и Војислав М. Јовановић као уредник Српског 
књижевног гласника (неки детаљи из преписке 1921. године) // Српска аван-
гарда у периодици, Београд, 1996. — с. 247–256.
[б] Mилош Црњански и Војислав М. Јовановић као уредник Српског књижевног 
гласника (неки детаљи из преписке 1921. године) // Дејан Ајдачић: Србистички 
мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 87–97.

Р е з ю м е :  У 1921 р. Мілош Црнянський надіслав із Італії Воїславу М. Йо-
вановичу як тодішньому редакторові «Сербського літературного вісника» 
декілька листів і листівок. Підкреслюється, що переписка свідчить про кон-
флікт літературних поколінь, бо Црнянський обурюється із приводу публіка-
цій гострих нападок Бранка Лазаревича на нього і на «молодих». Црнянський 
пише про себе й цікавиться, чи буде опубліковано його мандрівні нотатки 
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«Фіністер». У тексті фігурують уперше опублікований вірш і листівки Мілоша 
 Црнянського Воїславу М. Йовановичу.

51. Чудесно дрво у народним песмама балканских Словена // Кодови 
словенских култура, Београд, 1, 1996. — с. 69–84. 
[б] О чудесном дрвету у народним песмама балканских Словена // Дејан Ајда -
чић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — 
с. 226–243.

Р е з ю м е :  Вічнозелене дерево або ж дерево із кроною, що постійно 
оновлюється, як вісь світу уособлює саме життя, його верхівка символізує не-
бесний простір і родинне оточення, а корінь дерева — потойбічний світ. У сту-
діях слов’янських фольклористів та етнологів (В. Чайканович, М. Толстой, 
Т. Агапкіна та ін.) досліджено вірування й обряди, пов’язані з певними рос-
линами і різними породами дерев — дубом, ялиною, яблунею, явором, царе-
градською вербою, кипарисом. Архетипні значення дерев із царини слов’ян-
ського фольклору зустрічаються і в інших народів: дерево плодючості, дерево 
знання, дерево життя (листопадне дерево, а надто яблуня) або смерті (вічно-
зелене, ялина, кипарис). У поезії балканських слов’ян Дерево Всесвіту і дерево 
плодючості фігурують в обрядових і ліричних піснях, але їх немає в епічних 
і баладних піснях. Різні жанри є специфічним чином пов’язаними із певни-
ми видами дерев. У трансформаціях народних пісень і вірувань розташування 
тварин на частинах дерева також має символічне значення. Птахи, змія, змій 
і бджоли з’являються у піснях східних слов’ян, тоді як вони відсутні у піснях 
балканських слов’ян, окрім алегоричних християнізованих уявлень про рай-
ське дерево. Із міфології різних слов’янських народів уявлення про Дерево 
Всесвіту перейшло до галузі християнських уявлень, зокрема у тому, що сто-
сується складових зовнішнього вигляду й істот, які на ньому живуть (птахи, 
бджоли), проте в нових, монотеїстичних, межах смисл цих елементів було змі-
нено й підпорядковано уславленню Бога і церкви. Із плином часу, у процесі 
розвитку пісень про райське дерево, відбулася деміфологізація дивовижних 
рис властивостей дерева, що ознаменувало останню фазу «розбудови» давніх  
міфологічних уявлень.

52. Патриотска ремитологизација вила у књижевности српског ро-
мантизма // Мит. Зборник радова, Нови Сад, 1996. — с. 723–730.

Р е з ю м е :  У літературі сербського романтизму віли у реміфологізовано-
му ключі зображуються як захисниці свободи й поборниці прогресу народу. 
Вілам дано бачити минуле і майбутнє Сербії, вони дають поради народним ва-
тажкам. У декількох драматичних і епічних творах віли є пов’язаними з алего-
ричним розвитком мотиву пробудження королевича Марка від багатовікового 
сну. Поштовхом для такого розроблення послугувала пісня Філіпа Вишнича 
про смерть королевича Марка. Поети-романтики описують віл, котрі відвіду-
ють сербські могили, лікують поранених, несуть сербські знамена, закликають 
до боротьби, захищають народ. Образ Віли як захисниці народу є продовжен-
ням народнопоетичних уявлень про віл як захисниць, а в деяких текстах ремі-
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фологізоване уявлення про вілу як захисницю народу переплітається із уяв-
ленням про віл-коханок відомих героїв або поетів.

53. Изабрана библиографија о биљкама у духовној култури Слове-
на // Кодови словенских култура, Београд, 1, 1996. — с. 111–117.

1997

54. Три писма Милана Кашанина Војислава М. Јовановићу и писмо 
Исидори Секулић из Париза, 1921. године // Зборник Народног музеја, Бео-
град, 16, 1997, 2. — с. 119–123.

Р е з ю м е :  Неопубліковані листи, надіслані Воїславу М. Йовановичу, із 
його рукописної спадщини і рукописів Ісидори Секулич, видаються вперше ра-
зом із коментарями, стосовними літературно-історичного контексту листування 
із сербськими письменниками. У 1921 р. Воїслав М. Йованович був редактором 
«Сербського літературного вісника» і вперше опублікував оповідання Мілана 
Кашанина, чию появу на літературній сцені підтримувала Ісидора Секулич.

55. Predstavljanje srpske književnosti na Internetu // Internet u Jugoslaviji 
i Jugoslavija na Internetu, Beograd: Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, 1997. — 
s. 179–182.

Р е з ю м е :  Літери сербської латиниці із діакритичними знаками (č, ć, ž, 
ǆ, š) в інтернеті передусім представлено без діакритиків або ж одинарними чи 
подвійними лапками замість них, або із цими знаками у межах різного розта-
шування кодів. Сербську літературу в якісному плані представлено в інтернеті 
нерівноцінно. Авторами великих колекцій є Хенінг Мерк (Аархус), Снежана 
Петрович Нена (Белград), Предраг Стойков (Соllege Hill), Борут Марічич (Café 
Balkan). Любівоє Ршумович Ршум є одним із перших літераторів, який мав осо-
бисту презентацію у сербському інтернеті. Велику увагу критиків і теоретиків 
привернули нелінійне письмо Милорада Павича і його «Хозарський словник». 
Поряд із посиланнями наводяться й книгарні, бібліотеки й електронні газети, 
що пропонують певну інформацію про сербську літературу.

56. Храна демона фолклорног порекла у словенским књижевностима 
19. века // Кодови словенских култура, Београд, 2, 1997. — с. 143–152.

Р е з ю м е :  Опозиція їжа демонів — їжа людини може позначати опозиції 
дике — домашнє, сире — варене (або печене), неприправлене — приправлене, 
смердюче — запашне, нечисте — чисте. У літературних текстах слов’янських 
письменників їжа демонів є подібною до людської їжі й принципово від неї не 
відрізняється. В усній традиції їжа демонів долі, хвороб або демонів небіжчи-
ків, які ожили, має виражений нелюдський характер. Наводяться приклади із 
літературних творів слов’янських письменників ХІХ ст. із різними мотивами: 
демони їдять людську їжу, у демонів викликає відразу їжа, яка захищає людей, 
демони споживають їжу для мертвих, їжа, незвична для людей, їжа, яку люди 
не споживають, демони куштують людське м’ясо.
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57. О знању казивача у Килибардиној Црногорској хроници // Књижев-
не новине, Београд, 15. септембар 1997. — с. 14.

Р е з ю м е :  Розглядаються наративні способи фікціоналізації знань муд-
рих, але неписьменних оповідачів в історичному романі «Чорногорська хроні-
ка» Новака Килибарди. Свої знання про минуле й про світ оповідач здобуває 
від своїх співрозмовників — він отримує й поширює книжні знання, здобуті 
у викладачів, а знання усної традиції черпає з народних пісень, легенд, перед-
бачень і розповідей інших оповідачів. Іноді оповідач окреслює й межі своїх 
знань — він говорить, що дещо «не запам’ятав, не вміє сказати, тлумачити».

58. Рукопис Војислава М. Јовановића о лажним народним песма-
ма // Књижевна историја, Београд, 29, 1997, 102. — с. 240–242.

Р е з ю м е :  Текст пропонує пояснення того, як виглядає рукопис із по-
смертної спадщини Воїслава М. Йовановича, що під назвою «Про підроблення 
народної поезії» вперше опубліковано в часописі «Књижевна историја», сторінки 
193–240. Нотатка вказує на інтереси історика літератури, архівіста й письменни-
ка Воїслава М. Йовановича до фальсифікацій народних пісень. Своє ставлення 
до неавтентичних «записів» він висловив у газетній статті «100.000 пісень, але — 
скільки підробок?». В. М. Йованович планував укласти антологію підробок на-
родних пісень і написати низку студій про них, але не встиг цього зробити. Він 
зосереджує увагу на вигляді, змісті тексту, розгляді загальних питань, пов’язаних 
із підробленням, а також на аналізі підробок народних пісень зі збірок Боголюба 
Петрановича і Новіци Шаулича. Цим збирачам Йованович присвятив особливу 
увагу у вигляді доповіді, надісланої до Сербської академії наук і мистецтв, а також 
він планував написати багато розвідок про підробки народних пісень.

59. Фотографије са путовања // Фотографије Војислава Јовановића 
1901–1941, Београд, 1997. — с. 20–23.

Р е з ю м е :  У зібранні світлин у Будинку Воїслава М. Йовановича є й світ-
лини, зроблені під час мандрівок Йовановича. Вони свідчать про його зацікав-
лення й відчуття прекрасного. Зв’язок деяких світлин із фактами (із листом 
Мілоша Црнянського про зимівлю на Бледі, із проханням Светомира Настасі-
євича збільшити фото його брата Момчила зі світлини Любостині та ін.) роз-
ширюють коло відомостей про життя Воїслава М. Йовановича Марамбо і його 
сучасників. Розглядаються особливості фото, зроблених на Адріатичному уз-
бережжі, на курортах Словенії та Сербії, під час мандрівок Англією (Девон 
і Темза), Швейцарією, Португалією й літнього перебування на Мадейрі. Наво-
диться думка історика фотографії Міланки Тодич про те, що світлини із Ліса-
бона і з Фуншала на Мадейрі становлять значний внесок в історію сербської 
фотографії першої половини ХХ ст.

60. Нови славистички часопис (Кодови словенских култура) // Задуж-
бина, Београд, 10, 1997, 37. — с. 5.

Р е з ю м е :  Інформація про перший номер етнолінгвістичного і фолькло -
ристичного часопису «Коди слов’янських культур». Наводяться прізвища чле-
нів редколегії та авторів, представлених у номері, який присвячено рослинам.
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61. Зоја Карановић. “Антологија српске лирске усмене поезије”. 
1996 // Задужбина, Београд, 10, 1997, 39. — с. 12.

Р е з ю м е :  Нотатка про антологію сербської народної лірики зі вказів-
кою на принципи відбору і багатство представлених джерел.

62. Едно ново списание търгна по своя път (Кодови словенских култу-
ра) // Български фолклор, София, 1998, 1–2. — с. 184.

Р е з ю м е :  Інформація про перший номер етнолінгвістичного і фоль-
клористичного часопису «Коди слов’янських культур». Наводяться прізвища 
членів редколегії, авторів і представлених тем у першому номері щорічника, 
присвяченому рослинам.

63. Изабрана библиографија о храни и пићу у духовној култури Сло-
вена // Кодови словенских култура, Београд, 2, 1997. — с. 184–189.

1998

64. Псовке у еротским причама // Опсена лексика. Зборник радова При-
редио Недељко Богдановић, Ниш, 1998. — с. 82–88.

Р е з ю м е :  Обсценна лексика фігурує і в лайці, і в еротичних оповіданнях, 
але принципи її вживання є різними. Нецензурне у лайці є частково десеманти-
зованим і слугує для висловлення позиції, яка не пов’язана з еротичним. На при-
кладах уживання лайливих слів у болгарських, македонських і сербських еро-
тичних оповіданнях усні традиції розрізняють три типи їхнього співвідношення: 
1) лайка не є пов’язаною з еротичним, і за допомогою лайливих слів виражається 
гнів або подив, 2) наприкінці оповідання за допомогою гри слів, що засновується 
на вживанні складів, виходить лайка, 3) лайка має подвійний смисл: і в дослівно-
му значенні, як опис еротичної ситуації, і як лайка, що виражає подив або лють.

65. A Collection about Erotic Folklore // SEEFA Journal: The Journal of the 
Slavic and East European Folklore Association, vol III 1998, 2. — pp. 36–37.

Р е з ю м е :  Попереднє повідомлення про вихід збірника «Еротичне 
у фольклорі слов’ян» із наведенням прізвищ авторів і описом розвідок, які 
буде в ньому представлено. Збірник було опубліковано у 2000 р. у видавництві 
«Стубови культури».

66. Демони у словенским књижевностима. Књижевноисторијска типо-
логија на примеру источнословенских и јужнословенских књижевности // Збор-
ник Матице српске за славистику, Нови Сад, 53, 1997. — с. 135–150.
[б] Демоны в славянских литературах: Литературно-историческая типология 
на примерах восточнославянских и южнославянских литератур // Слов’янский 
збірник, Одеса, Випуск XI, 2005. — с. 118–134. 
[в] Демони у словенским књижевностима // Дејан Ајдачић: Славистичка 
истраживања, Београд, 2007. — с. 106–120.
[г] Демони у слов’янських літературах // Деян Айдачич: Демони і боги у слов’ян-
ських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. — с. 65–85.
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Р е з ю м е :  Демони у народних віруваннях слов’янських народів мають 
не лише схожі риси, а й особливості, характерні для вірувань деяких народів. 
Різниця у ставленні до демонів у літературних творах залежить від розумін-
ня функцій літератури, поетики тексту й жанру, а також від індивідуального 
бачення письменників. Дуалізм синхронного й діахронного начал втілюється 
у понятті, стосовному історико-літературних типів у сфері репрезентації де-
монів, оскільки названі типи можуть «увійти» до плину історії, «перескакую-
чи» через певні відрізки у безперервному оновленні й зміні епох і творів, проте 
можуть мати й прикмети історичного, бо представляють тип, що домінує про-
тягом певного періоду історії літератури. У праці на прикладах східнослов’ян-
ських і південнослов’янських літератур від часів середньовіччя до постмо-
дернізму розглядаються історико-літературні типи представлення демонів. 
Наводяться приклади християнських уявлень про демонів в описах спокушан-
ня вірян або відлюдників, теми відречення від Христа і продажу душі дияво-
лові, пекла й середньовічної есхатології, а також у пізніших обробках цих тем. 
У демонології доби Ренесансу і бароко фігурують істоти античного і христи-
янського пекла, а у поетів із Далматинського узбережжя з’являються також 
віли. Через німецькі та англійські зразки готичний романтизм увів до росій-
ської літератури ожилих мерців, а романтики у своєму зверненні до бентежно 
небезпечного використовують образи демонів із народної традиції, а також 
усемогутніх противників Бога. У літературі першої половини ХІХ ст. трапля-
ються й зразки успішного пародіювання демонічних мотивів. Алегоричний 
романтизм наділяє віл, самодив, русалок, чортів певними новими якостями 
і надає їм нових значень у порівнянні з первісними народними уявленнями. 
Критично-раціональний романтизм і фольклорний реалізм відкидають забо-
бони, а модернізм уводить демонічне й до сфери психологічного і страшного. 
Магічний реалізм повертається в міфові, додаючи йому глибинної символіки. 
У постмодерних іграх із образом демонів останні іноді набувають несподіва-
них рис. Автор зазначає, що до вивчення слід залучити тексти з інших (захід-
но)слов’янських літератур.

67. Предговор // Новак Килибарда: Епска мјера историје, Подгорица, 
1998. — с. 7–26.

Р е з ю м е :  Новак Килибарда виріс у середовищі усної культури, проте 
водночас він є освіченим у філологічному відношенні дослідником народної 
літератури. Праці Килибарди про сербську і чорногорську народну епіку є ос-
новними у його дослідженні. Він вивчає співвідношення історії та поезії, тобто 
способи трансформації історичних фактів у епічних піснях (про битву на Ко-
совому полі, про воєводу Момчила, у віршах із «Сербського дзеркала» Нєго-
ша), розглядає особливості створення нових пісень за старим кліше, досліджує 
наявність малих фольклорних форм в епіці, аналізує збірки пісень Боголюба 
Петрановича у контексті політичних обставин у Боснії ХІХ ст., пропонує іншу 
атрибуцію деяких пісень зі збірки Вука Караджича (серед інших і пісень старця 
Милії, підкреслює глибокі зв’язки між поглядами на історію Вишнича і Нєго-
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ша, а також пояснює деякі фрагменти «пограничних пісень» Філіпа Вишнича. 
Килибарда критикував сремську теорію Светозара Матича і концепцію, за 
якою чорногорська епіка не є пов’язаною із сербською народною традицією. 
Тлумачення деяких пісень, таких, як «Сестра Леки-Капітана», для свого часу 
було новим баченням відомої й залишеної без уваги пісні. Поряд із дбайливим 
ставленням до історичних та етнопсихологічних факторів, Килибарда дослі-
джує високу моральну і поетичну цінність сербської епіки. У його студіях про 
епіку історико-літературні огляди час від часу переплітаються із натхненням 
довершеного наратора, який зачаровує красою оповіді й новими ідеями.

68. Поговор // Новак Килибарда: Усмена књижевност у служби писане, 
Ријека Црнојевића, 1998. — с. 319–349.

Р е з ю м е :  Філолог і фольклорист Новак Килибарда та історики літе-
ратури його покоління зробили значний внесок у вивчення усної й писемної 
літератури. У своїх дослідженнях ролі усної літератури на службі писемної 
Килибарда поєднує інтуїтивний синтез із раціональним аналізом, уникаючи 
того, щоб викладач тяжів над письменником або ж письменник над виклада-
чем. Він дотримується тієї думки, що матеріал для писемних творів не варто 
шукати в усних піснях, які відзначаються високою естетичною довершеністю. 
Провідне місце в роздумах Килибарди над співвідношенням усної і писемної 
літератур посідає «Гірський вінець» Нєгоша. Двома центрами дослідження 
Килибарди є ідеологічні і колективно-психологічні ракурси, поетичні й літе-
ратурні трансформації центральних тем і образів сербської юнацької поезії 
у писемній літературі — битв на Косовому полі, Мілоша Обілича (Вишнича, 
Нєгоша) і Королевича Марка (Пирлічева, Конеського, Міхиза). Килибарда ко-
ригує Скерличеву недооцінку значення оповідань Вука Караджича й цінності 
прози Любіші та Глішича. Килибарда присвячує увагу письменникам-проза-
їкам, зокрема Іво Андричу (образові Богдана Зимоніча в романі «Омер-паша 
Латас», проблемі фантастичного в романі «Міст на Дрині» і фрагментам на-
родних пісень, які фігурують у цій його частині). Підхід Килибарди до опо-
відної манери Стефана Мітрова Любіші може послугувати найнадійнішим 
дороговказом у дослідженні способів, якими він як письменник перетворює 
історію на легенду. У спостереженнях, стосовних менш удалого наслідування 
народної традиції в романах Михайла Лалича і Славка Яневського відчутними 
є роздуми Килибарди про техніку оповіді. Оброблення мотивів народної поезії 
є предметом студії Килибарди про образ королевича Марка у Б. Міхиза. Кили-
барда приділив увагу також і поезії у працях про Мажуранича і народну епіку, 
у розвідках про поетичні збірки «Усміхнена жертва» В. Марковича, „Старо ср-
пски календар“ Д. Ерича, „Кола“ Ніколи І Петровича.

69. Поговор // Новак Килибарда: Усмена књижевност пред читаоцем, 
Цетиње: Обод, 1998. — с. 431–442.

Р е з ю м е :  Попри те, що Новак Килибарда у дослідженнях народної 
літератури найбільше займався класичними епічними творами, написани-
ми десятистопним віршем, деякі його праці присвячено й іншим поетичним 
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і прозовим формам. Він уважає, що давні пісні, написані довгими віршами, є 
несправедливо залишеними поза увагою, що наближає його до сучасних до-
слідників, котрі також виявляють їхню цінність, а також робить свій внесок 
завдяки аналізу великої мистецької цінності бугарштиці про Королевича Мар-
ка та братика його Андріяшу. Баладі «Хасанагиніца» Килибарда присвячує 
психологічно забарвлений розбір образу Хасан-аги, а пісню «Мурування Ска-
дра» зі збірки Караджича він розглядає крізь призму порівняння сербського 
і албанського варіантів. Низку розвідок присвячено особливостям виконання 
деяких співців. Фонологічний аналіз однієї із «лазарівських пісень» підносить 
милозвучність її звукового складу. Поховальним пісням Новак Килибарда 
присвятив декілька праць, розглядаючи відбиття у них нових соціальних від-
носин і явищ, особливості співців і характерні стилістичні риси текстів. У пра-
ці про нинішній стан народної та простонародної літератури в Чорногорії, 
наводячи опис реальних ситуацій, він констатує згасання інтересу до усних  
багатств народу.

70. Говор демона у словенским књижевностима // Studia mithologica 
Slavica, Ljubljana-Pisa, 1, 1998. — s. 299–306.

Р е з ю м е :  Мова демонів донедавна не привертала уваги дослідників 
слов’янської міфології, тож не привертала уваги й істориків літератури, які 
займ алися описом демонів у слов’янських літературах. У галузі фольклорис-
тики тему, пов’язану зі спілкуванням нечистої сили, відкрито у працях Ольги 
Санникової (1988, 1994) і Людмили Виноградової (1995). Подібності і відмін-
ності між демонами і людьми в фольклорних текстах демонструються, окрім 
інших засобів, і крізь призму різниці в способах, якими вони користуються 
для спілкування. Якщо людська мова в фольклорних текстах є ідентичною 
мові демонів, різниця між демонами і людьми не підкреслюється вербально. 
Мова може, але не мусить бути дистинктивним елементом для розрізнення де-
мона і людини. Особливий випадок становлять відьми, вампіри й інші демони 
в людській подобі, які можуть володіти й людською мовою. Демони природи 
(лісовики, дух води тощо) видають звуки, подібні до свисту, завивання, вере-
щання і т. д. Мовлення демонів у літературних творах російських, українських, 
сербських письменників ХІХ ст. спирається передусім на вигадування слів і ви-
словлювань, які мають особливу силу. Слова, що їх вимовляють демони, ство-
рено за допомогою надання незвичайних рис людським словам, повторення 
груп приголосних і слів, наслідування магічних фольклорних висловлювань, 
іноді — використання слів іншомовного походження, часто-густо у віршова-
ній формі. Уявлення про мовлення демонів, узяті з усної традиції, у літератур-
них творах набувають додаткових характеристик, що випливають із взаємного 
наслідування і діалогу письменників.

71. Какие пляски дяволские // Живая старина, Москва, 1998, 1. —  
с. 13–14.
[б] О игри демона у словенским књижевностима 19. века // Књижевна реч, Бе-
оград, 1998, 501. — с. 44–46.
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[в] Які танці диявольські // Деян Айдачич: Демони і боги у слов’янських літера-
турах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. — с. 158–179.

Р е з ю м е :  Відправною точкою у дослідженні уявлень про танок демонів 
слугує студія Микити Толстого «Як виглядають дияволи?». У народній тради-
ції зустрічаються диявольські танці, танці віл, хороводи русалчині. Наводять-
ся приклади танців демонів із історико-літературними і фольклорними ко-
ментарями з української, російської і сербської літератур ХІХ ст. Приділяється 
увага описові місця, де демони танцюють (Лиса гора, місце танців віл), тому, 
з ким вони танцюють і як називаються їхні танці. Підкреслюється збагачен-
ня автором і бачення мотиву танцю у межах сюжету і введення демонічного 
танцю до людського простору палаців. Цитуються уривки із прозових текстів 
Ореста Сомова, Миколи Гоголя, Валеріана Оліна.

72. Зналац многих области // Задужбина, Београд, 10, 1998, бр. 42. — с. 5.
Р е з ю м е :  Воїслав М. Йованович помер тридцять років тому — 1968 р. 

Драматург, відомий завдяки п’єсам «Наш зять», «Наші сини», у молоді роки 
писав критичні статті про театральні п’єси в газеті «Малий часопис», де під-
писувався як Марамбо. Визначний дослідник рецепції сербського фольклору 
в європейських культурах, він захистив і опублікував французькою мовою 
дисертацію про «Гуслі» Проспера Меріме. Тривалий час Йованович займався 
плагіатом і підробленими народними піснями, маючи на меті укласти «Ан-
тологію підробок народних пісень». У книзі сербських народних пісень Вука 
Караджича він виявив збірку Тодора Ікова Піпера. Опублікував низку фоль-
клористичних, архівних, історико-літературних студій, а в його посмертній 
спадщині є й неопубліковані праці. У будинку всебічного знавця матеріалу 
з різних галузей зберігаються дорогоцінні книги цього бібліофіла, а також 
світлини, зроблені Воїславом М. Йовановичем.

73. Смех демона у словенским књижевностима 19. века // Књижевна 
реч, Београд, 1998, 502. — с. 36–39.
[б] Смех демона в славянских литературах XIX века // Славянские этюды. 
Сборник к юбилею С. М. Толстой, Москва, 1999. — с. 28–35.
[в] Сміх демона у слов’янських літературах XIX століття // Деян Айдачич: 
Демони і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 
2011. — с. 147–157.

Р е з ю м е :  Сміх демонів відрізняється від людського сміху, але необ-
хідно визначити, чим саме він вирізняється. Погляди Веселина Чайкано-
вича, який полягає в тому, що людський сміх перериває зв’язок зі світом 
померлих, зі студії «Магічний сміх» і Володимира Проппа про те, що сміх 
викриває людину у царстві мертвих, свідчить про різні статуси сміху. Зваб-
ливим сміхом демони заманюють людей. Злобний вищир видає лихий ха-
рактер демона, якого приворожена жертва ще не бачить. Регіт русалок, ди-
явола і відьом як різновид «автоматизованого» сміху часто-густо означає 
присутність демонів. Русалки можуть залоскотати свою жертву до смерті. 
Єхидний сміх демонів символізує перемогу нелюдського над людським. Наво-
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дяться приклади з літературних текстів російських, українських і сербських  
письменників ХІХ ст.

74. Жанрови свадбених песама // Кодови словенских култура Београд, 
3, 1998. — с. 218–238.
[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — с. 43–66.

Р е з ю м е :  Весільні пісні зі збірки сербських народних пісень розглянуто 
на тлі славістичної літератури про весільний обряд як обряд, просякнутий амбі-
валентними відчуттями (А. Торопова, Г. Левінтон, Р. Іванова, Х. Крнєвич, М. То-
лстой), а також із опертям на студії авторів про апелятивні жанри Підкресле-
но різні співвідношення тексту весільних пісень і обрядових дій — від їхнього 
збігу, до доповнення і взаємного відступу. Окремо виділяються й аналізуються 
пісні, пов’язані з відмовою, прощальні пісні, весільні тужбаліци, пісні-клятви, 
пісні-поради, молитовні пісні, благословення, хвалебні пісні, ворожіння, то-
сти, огудні пісні. Визначаються коди у весільних піснях: символіка птахів (сокіл 
і соколиха, павич і пава/павичка, сокіл і ластівка), тварин (змія, олень), небес-
них тіл (Сонце, Місяць, Денниця), рослин (базилік, яблуко, айва, вишня), кві-
тів і дерев, обрядових предметів (каблучка, фата). У весільних піснях яскраво 
виражено антитези: своє — чуже, колись — зараз, проте їхні функції у різних 
апелятивних жанрах є різними. Весільні пісні можуть передавати або з видо-
змінами переймати апелятивні висловлювання із пісень, які не є весільними, 
що, із урахуванням розуміння закодованих мотивів може посприяти глибшому 
розумінню усної традиції взагалі. Найгарнішу частину весільного репертуару 
становлять тужбаліци дівочого весілля, в яких виражено побоювання й тугу, 
і хвалебні пісні, сповнені веселощів, символів радості й краси життя.

75. Фрагменти у судбини књига за време окупације — из бележа-
ка Војислава М. Јовановића // Архивски преглед, Београд, 1994–1995 (1998), 
1–4. — с. 89–94.

Р е з ю м е :  Нотатки на книгах із особистої бібліотеки у Будинку Воїслава 
М. Йовановича проливають світло й не певні факти періоду німецької окупа-
ції: з 1941 по 1944 рр. Тоді начальник Головного архіву Міністерства закордон-
них справ, що вийшов на пенсію, він склав список збитків від бомбардувань 
1941 р., залишив відомості, стосовні цензури, придбання деяких книг протя-
гом періоду окупації, а також долі книги з бібліотеки Володимира Чоровича, 
що спершу потрапила до Німецького наукового інституту і яку було вкрадено 
після його розпаду напередодні звільнення і виставлено на продаж у антиква-
ра, де він її і купив. Йованович долучив до своєї бібліотеки і «пісні» Младе-
на ст. Джурічича, й інваліда Влаї. Ці нотатки у паралітературному сенсі поєд-
нуються у фрагментах картини життя протягом окупації.

76. Словенске културе и славистика на Интернету (март 1999) // Збор-
ник Матице српске за славистику, Нови Сад, 54–55, 1998. — с. 239–246.

Р е з ю м е :  Завдяки великій швидкості та доступності світова мультиме-
дійна мережа Інтернет набула більшого значення і в академічних колах. Певне 
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запізнення гуманітарної інтелігенції, стосовне презентації в Інтернеті, пов’я-
зано з меншою обізнаністю в технічній сфері. З урахуванням швидкості по-
ширення Інтернет-простору визначено, що огляд написано у середині березня 
1999 р. аналізуються проблеми та наявні рішення щодо графічної презентації 
письма слов’янських мов. Поряд зі вступними поясненнями наводяться інтер-
нет-адреси пошукових сервісів за національними культурами, адреси електро-
нних бібліотек, електронних літературних журналів, бібліографій, лінгвістич-
них сайтів, електронних галерей, електронних книжкових крамниць. У плані 
аналізу інтернет-джерел за країнами підкреслюється перевага презентацій 
у Німеччині й Америці, у той час як найширше представлено в інтернеті росій-
ську, польську і українську культури. Рекомендується не лише використання 
досвіду Заходу, а й тісніша співпраця, оскільки Інтернет завдяки своїй елек-
тронній об’єднаності саме до цього і спонукає.

77. Александра Вранеш. “Српска библиографија у периодици 1766–
1941”. Београд 1997 // ИЗБУС, Београд, 4, 1998, 1. — с. 7–8.

Рецензія книги
78. Душан Сурла, Гордана Поповић-Бошковић, Љиљана Ковачевић, 

Драгана Тодорић, Драган Прља. “Интернет за библиотекаре”. Београд — 
Нови Сад 1998 // ИЗБУС, Београд, 4, 1998, 1.

Рецензія книги
79. Изабрана библиографија о свадби у народној култури Слове-

на // Кодови словенских култура, Београд, 3, 1998. — с. 266–271.

1999

80. Svet demona u književnosti srpskog romantizma: doktorska disertacija 
Beograd: [D. V. Ajdačić], 1999.— 286 s. listova. — Mašinopis. Umnoženo za odbranu.

Р е з ю м е :  Рукопис докторської дисертації, захищеної 19.07.2000 р.
81. Тајно и јавно у топографији словенских антиутопија // Антиуто-

пије у словенским књижевностима, Београд, 1999. — с. 91–111.
[б] Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 82–100.
[в] Таємне та явне в топографії слов’янських антиутопій // Деян Айдачич: Фу-
турославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. — 
с. 78–105.

Р е з ю м е :  У способах опису простору в антиутопічних творах робляться 
акценти на аспектах, пов’язаних із наглядом і примусом в літературному розт-
гляді всесильних можновладців і позбавлених прав підданих. Проаналізовано 
низку прозових творів російських і сербських письменників: Євгена 
Замятіна, Володимира Войновича, Олександра Зінов’єва, Володира Набокова, 
Борислава Пекича, Добрици Чосича, Светислава Басари, Звонимира Костича. 
Привілейовані місця представлено як приховані від громадськості місця 
добробуту й розкошу. Публічні ритуальні місця — це площі й проспекти, на 
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яких влада підтверджує свою перевагу. Велич будівель підкреслює жалюгідність 
і безсилля особи. Виділено мотив кришталевого палацу у Достоєвського, 
Чернишевського і Замятіна. Те, що зазвичай відноситься до сфери прихованого 
й особистого, як, наприклад, справляння нужди, в антиутопіях перетворено 
на публічне, за рахунок чого зникає почуття сорому і приватності. Любовні 
простори є доступними для поглядів інших, тож коханці позбавлені 
таємного, інтимного простору. Простори необмеженого, повсталого світу, 
вільного світу є ілюзією, за допомогою якої влада розставляє пастки, аби 
наглядати за потенційними бунтівниками. Місця для сумнівних і знехтуваних 
описуються як суворі в’язниці й катівні. Аналізуються й хронотопи загибелі, 
у яких фігурують катастрофічні мотиви. У літературних творах-антиутопіях 
описуються суспільства тотального контролю, проте трапляються й «тріщини» 
в ідеологічному і соціально-психологічному устрої — замість проголошеної 
рівності простір викриває нерівність, замість гармонії — панічно приховувану 
напругу, замість сили — слабкість, замість удаваної слабкості — силу, замість 
остаточного втілення сну про кінець історії — загибель.

82. Летење демона у словенском фолклору и књижевности 19. 
века // Studia mithologica Slavica, Ljubljana-Pisa, 2, 1999. — s. 307–317.

Р е з ю м е :  Уявлення про політ демонів сягають корінням різноманітних 
і багатостадіальних народних і релігійних вірувань. Через це й фольклорні мо-
тиви, пов’язані з вілами, зміями, демонами негоди, душами демонів у літера-
турних творах можуть спиратися на різноманітні уявлення про того ж демона, 
залежно від стадіальних особливостей демонів і їхнього польоту. Відповідно 
до народних вірувань слов’ян, літання надлюдських істот є пов’язаним із по-
льотом птахів, комах, ураганами, небесними тілами. Аналізуються літературні 
тексти, в яких простежується мотив польоту демона у співвідношенні з народ-
ними віруваннями. У народних піснях віли літають під захистом, а в літера-
турних трансформаціях польоту віл вони відлітають аж до зірок, літають все-
світом із зірками поезії, літають до поранених сербів. В авторських уявленнях 
можуть розвиватися складні алегорії, як, скажімо, у віршах Лази Костича. По-
літ змія як викрадача дівчини в літературних текстах набуває нових рис. Під-
креслюється також і зв’язок зміїв (драконів, «здухачів») із сильними вітрами й 
негодою. Із літом пов’язано і мотив покійних душ, що не знайшли спокою і мо-
жуть літати, наче метелики. Описуються зібрання, на які демони прибувають, 
злетівши на нечисті дерева, на голу (лису) гору, на шабаш — зібрання демонів. 
Психологічні та наративні моделі письменників значно розширили межі фоль-
клорних імпульсів.

83. Животиње и демони у словенским књижевностима // Кодови сло-
венских култура, Београд, 4, 1999. — с. 228–240.
[б] Životinje i demoni u nekim slavenskim književnostima 19. stoljeća // Kulturni 
bestijarij / Ured. Antonija Zaradija Kiš i Suzana Marjanić, Zagreb, 2007. — s. 465–484.

Р е з ю м е :  Проаналізовано риси, пов’язані з тваринами, у літературі 
східних і південних слов’ян ХІХ ст. Опозиції з народної культури — тварини 
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по відношенню до людини — у літературних перевтіленнях набувають додат-
кових значень. Замість опозиції пропонується тріада: етнографічний шар літе-
ратурних мотивів із погляду опозицій — людське — нелюдське/тваринне — не-
людське/нетваринне. На прикладах літературних текстів зі східнослов’янських 
і південнослов’янських літератур ХІХ ст. визначено точки дотику між тварина-
ми й демонами, риси, притаманні тваринам, окремо — частини тіла і властиво-
сті, пов’язані з демонічними рисами. Описи нелюдського і надлюдського у де-
монах великою мірою спираються на народні уявлення, тож у межах ширшого 
аналізу зовнішнього вигляду й характеристик демонів важливо брати до уваги 
наявність тваринних рис.

84. Описи смрти у народним баладама // Рашка, 1999, бр. 33. — с. 65–68.
[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — с. 154–157.

Р е з ю м е :  Відправною точкою аналізу є «формули смерті й похорону» 
з книги Мір’яни Детелич «Пристріт і наречена: поетика епічної формули» 
(Урок и невеста: поетика епске формуле). Попри те, що смерть фігурує в різних 
жанрах, розробка мотивів, добір слів і формул в описі смерті підпорядковат-
но жанровому моделюванню картини світу. На відміну від брутального опису 
смерті в юнацьких піснях, де смерть є неминучим кінцем переможеного в бою, 
у баладах описи смерті пов’язуються з долею: смерть є покаранням за вчине-
ні гріхи, страждання невинних через характерну слабкість інших людей або ж 
наслідком упливу вищих сил, які спричиняють смерть людей. Описи смерті 
у народних баладах порівняно з формально усталеними описами смерті в епіці 
є менш грубими, і не лише через менш м’якші описи процесу помирання, а й 
через складнішу природу жанру, відкритого для тендітніших виявів відтінків 
людських почуттів. У праці наведено чимало типів формул в описі смерті, тож 
дається наступна рекомендація: висновки подальших досліджень були б іще 
релевантнішими, якби до розгляду було включено порівняння із фольклорним 
матеріалом інших народів.

85. Intertekstualni aspekti demonskih motiva u slovenskim književnostima 
19. veka // Slavica Gandensia, Gent, 26, 1999. — s. 7–25.

Р е з ю м е :  Порівняльні дослідження літератур рідко спрямовуються на 
вузькі межі, стосовні тематики й мотивів, тому спостереження за інтертек-
стуальними дослідженнями південнослов’янських та східнослов’янських лі-
тератур, у яких наявні мотиви, пов’язані з демонами, є відносно рідкісними, 
а часто-густо вони перебувають у площині ширших студій компаративного 
характеру. У доробках слов’янських романтиків відчувається значний вплив 
західноєвропейських літератур, зокрема картин пекла у Данте, мотивів поеми 
Мільтона «Втрачений рай» (XVII ст.), готичної балади німецьких і англійських 
поетів та прози Людвіга Тіка, Е. Т. А. Гофмана, в пізніше — Едгара Алана По. 
У міжслов’янських літературних зв’язках, у царині моделювання демонічних 
мотивів, важливе місце в південнослов’янських літературах посіли твори Гого-
ля «Вечорі на хуторі біля Диканьки» й «Миргород» із його відьмами, чортами 
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й русалками. Демонічні мотиви слов’янських літератур не знайшли відбиття 
у творах західноєвропейських письменників. Лише вампір зі сфери народних 
вірувань угорських сербів увійшов до популярної літератури жахів.

86. Студије о словачким пословицама. Zuzana Profantova. „Little Fish 
are Sweet. Selected Writings on Proverbs“. Bratislava 1997 // Расковник, Београд, 
1999, 95–98. — с. 156–157.

Р е з ю м е :  В огляді книги «Little Fish are Sweet» (1997 р.) Зузани Профан-
тової, фольклористки з Інституту етнології Словацької академії наук у Бра-
тиславі, констатується, що цей збірник (обсягом 109 с.) містить сім студій цієї 
авторки про словацькі прислів’я, написаних англійською мовою. Раніше ці 
розвідки публікувалися польською, словацькою і англійською мовами у нау-
кових часописах та збірниках. Цією книгою Зузана Профантова ознаменувала 
сторіччя виходу першого збірника словацьких прислів’їв Адольфа Петера За-
турецького. Авторка підкреслює важливість цього збірника, цінність роботи 
Затурецького для класифікації прислів’їв. У книзі є й студії, присвячені класи-
фікації паремій, у Пареміологічному архіві Інституту етнології, розвідки, сто-
совні прислів’їв про час, родинні стосунки, етнічні стереотипи, смерть.

87. Пројекат Растко — библиотека српске културе на интернету // Глас-
ник Народне библиотеке Србије, Београд, 1, 1999. — с. 225–229.

Р е з ю м е :  «Проект Растко — Бібліотека сербської культури в Інтерне-
ті» — перша сербська віртуальна цифрова бібліотека. Її поява започаткува-
ла електронну архівацію і видання наукових і художніх творів, пов’язаних із 
сербською культурою, на World wide Web. Цей проект засновано з метою в ін-
тегральній формі, через Інтернет, зробити доступними культурні багатства 
сербів для дослідників і шанувальників як у самій Сербії, так і за кордоном. 
Цей проект не є комерційним, урядовим, він є волонтерським і реалізується 
під фаховим наглядом завдяки добровільній діяльності осіб і установ, які опі-
куються вивченням, розвитком і збереженням сербської культури. У тексті 
дається огляд виникнення і розвитку проекту, наводяться основні принципи, 
на яких ґрунтується цей почин, мета й цілі, матеріальна основа проекту, ком-
петентні органи проекту, місцеві осередки, змістовий і оперативний поділ біб-
ліотечних підрозділів. «Проект Растко» офіційно розпочав роботу із пробної 
публікації 26 лютого 1998 р.

88. Изабрана библиографија о деловима тела у народној култури Сло-
вена // Кодови словенских култура, Београд, 4, 1999. — с. 248–253.

2000

89. Земљораднички и хришћански календар балканских Слове-
на // Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000. — с. 127–130.
[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — с. 258–262.
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Р е з ю м е :  У царині порівняння народного християнського календаря із 
календарем сільськогосподарських робіт сербів, болгар і македонців спостері-
гаються численні переплетення і зв’язки. Оскільки землеробські роботи трива-
ють не один день, у народній культурі важливого значення набуває такий день, 
коли якась робота розпочинається (перша борозна, перше насіння, перший ко-
лосок тощо). Через те, що хліборобські справи залежать від кліматичної ситу-
ації, існує проміжок між початком землеробських робіт у північних і «вищих» 
краях та в південніших і «нижчих». Зокрема, посів озимих зернових культур 
може розпочинатися у період від дня Симеона Стовпника аж до дня Препо-
добної Петки-Параскеви Сербської, а кукурудзу сіють напередодні Юрієвого 
дня в місцях із прохолоднішим кліматом — аж до Петрового дня в околицях 
Бара. Наводяться й різні свята, коли за народним календарем розпочинаються 
жнива. В іменах деяких святих наявні атрибути, стосовні землеробства (напр., 
Симеон Орач), наводяться й приклади народної етимології, в яких імена свя-
тих пов’язуються із землеробними роботами (напр., Єлисей сіє). Правила, що 
регулюють початок польових робіт, зв’язок землеробських обрядів із іншими 
народними обрядами й віруваннями, зв’язок вторинної ритуалізації і ритуаль-
них процесів можна пояснити тільки за допомогою реконструкції давніх шарів 
народної культури і через зв’язок різних культурних шарів. Зв’язок аграрного 
і народного календарів є лише відносно усталеним, тобто хитким і рухомим.

90.  Свадба у српској и бугарској прози // Жизненият цикъл. Доклади 
от българо-сръбска научна конференция, София, 2000. — с. 183–193.
[б] Свадба у српској и бугарској прози // Дејан Ајдачић: Прилози проучавању 
фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 75–86.

Р е з ю м е :  Елементи весільного обряду й фольклору в літературних опи-
сах весілля переймаються й переформатовуються відповідно до потреб фік-
ціональної «добудови» конкретного весілля, а також ставлення письменника 
до традиції. Підкреслюється, що літературний опис весілля може бути навіть 
джерелом етнографічних відомостей про весілля. Проаналізовано відібрані 
тексти сербських письменників: Янка Веселиновича («Селянка», «Було й про-
йшло»), Бори Станковича («Дурна кров», «Небіжчикова дружина», «Нушка»), 
Новака Килибарди («Суджені», «Первісток несподівано», «Чорногорська хро-
ніка»), Сімо Матавуля («Джукан стрибунець»), Іво Андрича («Весілля»), а та-
кож болгарських письменників: Йордана Йовкова («През чумавото», «Ако 
можеха да говорят») і Еліна Пеліна («Кал»). Письменник і в досить розлогих 
описах завжди обирає певні елементи обряду й пісень, що його супроводжу-
ють. Письменник як поінформований знавець традиції може повідомляти 
читачеві, чи шануються звичаї, чи від них відходять, може пояснювати смисл 
певної обрядової дії або ж підкреслювати етнічні особливості якоїсь обрядової 
деталі. Поряд із ідеальним типовим весіллям бувають і весілля літніх людей, 
одруження з нелюбом тощо. Завдяки наведенню автентичних весільних пі-
сень, заздоровниць і промов у літературному тексті робиться акцент на націо-
нальних і локальних рисах народних багатств і переплітаються два типи куль-
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тури — усна і писемна, традиційна усталена і авторська інноваційна культура. 
Схильність письменників до святкового або конфліктно-драматичного аспек-
ту весілля виявляється у їхній увазі до окремих частин обряду. Письменники, 
схильні до чуттєвості або милозвучності весільної пісні, підкреслюють її красу, 
прихильники народних старожитностей робитимуть акценти на магічних об-
рядах, а письменники, схильні до психологічного опису, поглиблено описува-
тимуть не лише веселощі, а й сумні (прощальні) і конфліктні аспекти весілля.

91. Новые славянские слова и метафоры в Интернете // Мова і культу-
ра, Київ, 2000, вип. 2. — с. 9–14.
[б] Нове словенске речи и метафоре на интернету (април 1999) // Дејан Ајда -
чић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 26–30.
[в] Нові слов’янські слова і метафори в Інтернеті (березень 1999) // Деян Айда-
чич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознав-
чі, Київ, 2010. — с. 99–105.
[г] Нове словенске речи и метафоре на интернету // Дејан Ајдачић: СловоСлавија 
Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — с. 175–180.
[д] Nowe słowiańskie wyrazy i metafory w Internecie (1999) // SlovoSlavia. Studia z 
etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 133–137.

Р е з ю м е :  Наявність дедалі більшої кількості слов’янських сторінок 
в Інтернеті спричиняє появу у слов’янських культурах нових слів і уявлень. 
Із англійської мови до слов’янських мов входять транслітеровані слова (юзер, 
сайт, онлайн), морфологічно адаптовані слова (веб-презентація), переклади 
(home page: ‘домашня сторінка’), нові складні слова (кіберпростір, кіберци-
вілізація, віртуальна особистість). Аналізується поява реалії «початкова (до-
машня) сторінка» — home page у російському Інтернеті — ‘хомяк’, ‘особняк’, 
а також аналізуються метафоричні уявлення, що походять від переосмис-
лення поняття ‘дім’ як кришталевого палацу (Бабаєв). На пропозицію Рома-
на Лейбова, філолога із Тарту, представити Інтернет користувачі російського 
Інтернету запропонували відповіді: палац, шлях, звалище, барахолка, океан, 
павутиння. У росіян уведено до обігу назву «паутина» — павутиння, для ро-
сійського Інтернету. Аналізуються різні метафоричні переосмислення пересу-
вання в Інтернеті: серфінг (від англ. to surf ‘бродити’. Інтернет сприймається 
як простір гри із іншою ідентичністю, про що свідчать імена віртуальних осіб 
та інтерактивні гіпертекстуальні ігри, пов’язані зі створенням нових текстів  
в Інтернеті.

92. Чудесно исцељење опседнутих // Чудо у словенским културама. 
Ур. Дејан Ајдачић, Београд, 2000. — с. 353–363.
[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — с. 263–273.

Р е з ю м е :  Втрата самоконтролю і неприйнятна агресивна поведінка, 
так само, як і заходи спільноти, спрямовані на зцілення психічних відхилень, 
мають історичні характерні ознаки конкретних культур. В епоху язичництва 
слов’яни вірили, що нечиста сила (за Виноградовою, у вигляді мухи, комах або 



III. Статті

97

якоїсь тваринки) потрапляє до тіла необачної людини при позіханні або ков-
танні, спричиняючи скажену поведінку. Біснуватого примушували стрибати, 
лікували його голодом або биттям із метою змусити нечисту силу вийти з його 
тіла. Відповідно до християнської віри, Христос своїм словом виганяв бісів, 
що в народному християнстві поширювалося й на певних святих — Євтимія, 
Харлампія, Косму і Даміана, Гавриїла Лесновського, Йована Рильського, Анто-
нія, Василя Острозького та ін. У народній культурі відбивається й поєднання 
християнських методів зцілення (через уведення до храму, поклоніння іконам 
або святиням) із вигнанням демонів, заснованим на насильстві (прив’язуван-
ням до кілець, надяганням колодок, побиттям), за етнографічними студіями 
Татомира Вукановича і Рачка Попова. Підкреслюється переінакшення новоза-
повітної моделі у розділі «Чудо в Гадарі» з роману «Час чуда» Борислава Пеки-
ча, де Христос, як у «Новому Заповіті», виганяє дияволів із одержимих, проте 
це приносить їм нещастя і смерть.

93. O smešnom i o moralizmu u erotskim pričama // Erotsko u folkloru 
Slovena, Ur. Dejan Ajdačić, Beograd, 2000. — s. 474–506.
[б] О смешном и о иморализму у еротским причама // Дејан Ајдачић: Еротос-
лавија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — 
с. 42–78. 
[в] Про комічне та про іморалізм в еротичніх оповіданнях // Деян Айдачич: 
Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — 
с. 53–100.

Р е з ю м е :  Жартівливі еротичні оповідання південних слов’ян (збір-
ки Флорентини Бадаланової, Вука Врчевича, Татомира Вукановича, Тихомира 
Джорджевича, Йогана Коштіала, Колесара, Фрідріха Краусса, Мілана Лукича, 
Кирила Пенушлінського), росіян (Афанасьєва) і поляків (Блінкевича із часопису 
„Anthropophyteia“) аналізуються і з погляду зав’язки і співвідношення важливих 
дійових осіб, крізь призму порівняння текстів і обрядових елементів народної 
культури або ж реалій. Еротичні анекдоти не взято до уваги, оскільки вони не 
належать до традиційної усної прози. Образні найменування статевих органів 
і актів фігурують у багатьох наративних типах: досвідчені спокусники зваблю-
ють недосвідчених дівчат, використовуючи слова, які не мають еротичного зна-
чення, спритні чоловіки користуються довірливістю недолугих жінок, нібито на-
даючи їм послугу з усунення якоїсь вади, а хтиві пари радісно перетворюють гру 
слів на любовний акт. Аналізуються пародійні і гротескні складові в еротичних 
оповіданнях, які іноді є пов’язаними з обрядовими мотивами. У другій части-
ні тексту акцент зроблено на моральних позиціях оповідачів в усних еротичних 
оповіданнях. Найчастіше в сексуальному плані використовують неосвічених, 
пришелепкуватих, охоплених пристрасним бажанням хвалькуватих лицемірів. 
В еротичному відношенні їх перевершують розумні, досвідчені, вправні й пиль-
ні. У соціальній сфері найчастіше програють заможні й могутні, а в сфері етніч-
них стосунків — іноземці (цигани, євреї, німці). Помста є частиною моделі глузу-
вань еротичного характеру, оскільки за ганьбу чоловік мститься, платячи тією ж 
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монетою. Оповідач еротичної історії може бути упередженим, тож піп-оповідач 
справді знущається з селянина, вчителя або ходжі, а селянин із мешканця міста, 
попа або господині. У жартівливому приниженні одних і піднесенні інших обра-
зів дидактичне моралізаторство наперед визначає хід подій у двобої чеснот і не-
доліків. Попри те, що велика кількість оповідань засновується на моралістичних 
началах, існують оповідання, у яких домінує імморалізм, відсутність моральних 
принципів, врешті-решт і відкидання будь-якої ідеї існування моралі.

94. О неким мистификацијама народних песама балканских Слове-
на // Расковник, Београд, 2000, 100. — с. 139–156.
[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — с. 201–218.
[в] Про деякі містифікації народної поезії балканських слов’ян // Деян Айда-
чич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознав-
чі, Київ, 2010. — с. 202–226.
[г] О неким мистификацијама народних песама балканских Словена // Дејан 
Ајдачић: Перунославија: О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 
2016. — с. 68–98.

Р е з ю м е :  Мотиви містифікації народних пісень, стратегії створення 
і приховування неавтентичності фольклору є різними. Упорядкування автен-
тичного тексту називають редакцією, внесенням виправлень, удосконаленням, 
псуванням, втручанням, а складання несправжніх текстів народних пісень — 
містифікаціями, фальсифікатами, фабрикатами, псевдонародними піснями, 
підробленням народної поезії. Схожість містифікованого і справжнього тек-
стів не може слугувати доказом на користь автентичності, бо кожен містифі-
катор використовує й оригінальні елементи, доказом може бути якраз те, що 
не є справжнім. Містифікатори можуть переслідувати історико-політичну, 
релігійну мету, мета може бути пов’язаною і з манією. Останнє начало засно-
вано на грі вимислу. Імпульсом для дослідження містифікації була дисертація 
Воїслава М. Йовановича про «Гуслі» Проспера Меріме і його рукописні студії 
про підроблення народних пісень. У ХІХ ст. містифікації народних пісень бал-
канських слов’ян робляться із метою підкреслення етноконфесійної вищості 
над народами-суперниками (на прикладі Л. Іліча, М. Павлиновича, Б. Петрано-
вича та ін.), заради «доведення» слідів найдавнішої релігії у власній народній 
поезії. Підкреслюється містифікація слов’янських богів Триглава, Ярила, Лади 
і Лелі, демонів у підроблених записах Мілоє Мілоєвича у «Песмама и обичаји-
ма укупног народа српског» (1870 р.) і Йована Гологанова у «Веди Словена» 
Стефана Верковича. Щодо містифікацій необхідно враховувати, що поряд із 
індивідуальними імпульсами містифікаторів існують також поштовхи, замов-
лення середовища, які сприяють створенню містифікації.

95. О прози Новака Килибарде // Новак Килибарда. Научник и књи-
жевник, Bar: Conteco, 2000. — с. 69–217.

Р е з ю м е :  Новак Килибарда належить до філологів, які стали визнач-
ними письменниками. Своє перше оповідання він опублікував у 1975 р. під 
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псевдонімом, а невдовзі став співробітником солідних часописів і газет. Кили-
барда є автором 10 збірників оповідань і романів «Суложници» і «Црногорска 
хроника Времена Мате Глушца». Наводяться імена авторів, які писали крити-
ку й післямови до його книг. Прозу Килибарди прсвячено людям із кам’яни-
стих і безводних Банянин, географічно обмеженого і невеликого простору на 
межі північної Чорногорії і Герцеговини. Засобами багатої місцевої говірки, за 
допомогою техніки розповіді в усній формі її описують мудрі оповідачі сво-
їм уявним слухачам. Аналізуються інтертекстуальні зв’язки прози Килибарди 
з народними епічними піснями, усним і записаним оповіданням, із творами 
Нєгоша, Марка Мілянова, Іво Андрича, Степана Митрова Любіши. Підкрес-
люються особливості гумору та іронії у прозі Килибарди, проте і людські спо-
куси, і доленосні вчинки узгоджуються з високими моральними принципами. 
У розділі «Мова та речі» підкреслюються зв’язки лексики зі світом реалій (ро-
манізми, італізми, давні балканізми, діалектизми) у житті скотарів і незамож-
них селян. Народні звичаї (а надто весілля й поховання), народні вірування, 
пісні й сказання, пророцтва Мате Глушаца висвітлено у їхніх літературних пе-
ретвореннях. Еротика становить важливий сегмент прози Килибарди, тож під-
креслюються особливості героїв і героїнь, чиї долі визначалися тілесними при-
страстями. У своїх творах письменник описував героїв, що сповідували різні 
релігії, ретельно відстежуючи їхні взаємні стосунки і ставлення до святинь. 
Розглядаються й особливості опису історичних епох — від османських часів 
до повоєнної колонізації чорногорців у Воєводині та життя між селом і містом 
часів соціалізму. Попри свою локальність із погляду мови і в царині своїх реа-
лій, проза Килибарди відзначається універсальністю, яка виходить за кордони 
певного обмеженого світу. Вона просякнута спогадами про співіснування з ін-
шими сусідами із акцентом на перевагах людяності й вирізняється майстерним 
умінням представляти найскладніші питання сенсу й цінності буття.

96. Павел Рудјаков. „Историја као роман“. Београд 1998; Стилиян Сто-
янов. „Литература на двора“. София 1998 // Књижевна историја, Београд, 
2000, 110. — с. 136–138.

Р е з ю м е :  Розглянуто дві книги про історичні романи. Із російської мови 
сербською перекладено книгу київського професора Павла Рудякова про істо-
ричні романи ХХ ст. сербських письменників: Іво Андрича, Мілоша Црнян-
ського, Меши Селімовича і Милорада Павича. Автор виділяє типи ставлення 
до історії та виводить типологію історичних романів. Книгу «Литература на 
двора» Стиліяна Стоянова, професора із Благоєвграда, написану болгарською 
мовою, присвячено історичним романам болгарських авторів кінця ХІХ і по-
чатку ХХ ст., які він розглядає з позицій теорії рецепції популярної літератури. 
Ідеться про твори тривіальної масової літератури, котрі автор студії оцінює 
також і з позицій соціології художньої літератури. Як формотворчі принципи 
цієї прози відзначаються «нанизування» анекдотів, використання кліше у ви-
борі сюжетів і мотивів, алегоричність і емблематичність, що не допускають 
сумнівів у розумінні тексту, архаїзована екзотика, надмірне вживання епіте-
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тів, за допомогою яких автори визначають позитивних і негативних важливих 
дійових осіб і пропонують власну ідеологічну позицію, часте використання 
афоризмів із претензією на висловлення вічних істин.

97. Изабрана библиографија о земљорадњи у народној култури Сло-
вена // Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000. — с. 164–169.

2001

98. Mozaik crnogorske hronike Novaka Kilibarde [pogovor], u: Novak 
Kilibarda, Mozaik crnogorske hronike, Podgorica, CID, 2001. — s. 463–467.

Р е з ю м е :  Назва романа Килибарди «Мозаик црногорске хронике» свід-
чить про те, що новий твір письменника пов’язано з романом «Црногорска 
хроника. Времена Мате Глушца» та історією банян і чорногорців. Проте, на 
відміну від оповідань і «Чорногорської хроніки» Килибарди, у новій книзі цей 
письменник частково відходить від канонів давнішої прози, у якій виступає 
оповідач із народу, оскільки тут поряд із людьми, що представляють народ-
ну культуру, з’являються люди зі шкільною і вищою освітою, які вносять до 
простору книги нові погляди на світ, психологію міської людини, схильної до 
питань, пов’язаних із гідністю та ідентичністю, щастям і нещастям людини, 
яка походить із цієї території. Книгу, до якої входять оповідання чотирнадця-
ти оповідачів, завершують їхні короткі біографії, зроблені укладачем, і розділ 
«Укладач як оповідач». Розповідь про новітню історію у романі «Мозаик цр-
ногорске хронике» продовжується в романі «Чорногорська хроніка», де опи-
сується розпад традиційної культури, поява нових причин для занепокоєння 
і моральних принципів.

99. Ритуалистички приступ књижевним тексговима // Интердис-
циплинарност теорије књижевности / уредник Милослав Шутић, Београд, 
2001. — с. 111–125.
[б] Ритуалистички приступ књижевним тексговима // Дејан Ајдачић: Славис-
тичка истраживања, Београд, 2007. — с. 67–81.

Р е з ю м е :  Наявність обрядових текстів і описів обрядів у літературних 
творах підводить до необхідності дослідження співвідношення обряду й літе-
ратурного тексту. Погляд на обряд і його складові у літературному тексті пе-
редбачає вирішення питання про підпорядкування обряду законам вигаданого 
світу. «Ритуалістичні» тлумачення у літературі мають порівняльний характер, 
оскільки порівнюються конкретний і фікційний обряди, функціональний — 
бо досліджують смисл перетворень, а також історичний, — оскільки і обряд, 
і літературний текст є історично обумовленими. Запропоновано чотири підхо-
ди із ілюстраціями із літературних творів слов’янських і неслов’янських авто-
рів. 1) Магічні тексти (магічні слова, заклинання, благословення) або тексти, 
створені за їхніми моделями, з’являються в літературному тексті, напр., вірші 
Велимира Хлєбникова, Васка Попи, Джорджа Марковича Кодера, Душана Ма-
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тича. 2) Видозміни (народних або релігійних) обрядів у літературному тексті 
із певними оповідними змінами й коментарями з описом. До другого типу ви-
дозмін належать і пародії на ритуали (Аристофан, Борислав Пекич) або їхні 
містифікації. 3) Антитетичні моделі передбачають підкреслення символіки 
у представленому в літературі обряді за опозиціями: ідеальне — реальне, ко-
лективне — особисте, ми — вони, дикі — ручні, гріх — покарання, людське — 
нелюдське. 4) Обряд як глибинну структура жанру розглянуто у реконструк-
ціях виникнення трагедії із обрядів, присвячених Діонісу. Жертва або невдала 
ініціалізація представляють обряди в основі балад і трагедій. Згадуються сту-
дії Рене Жирара і Яна Кóта. Карнавали і карнавалізація (Михайло Бахтін) 
можуть розглядатися у межах «ритуалістичного» бачення. «Ритуалістичний» 
підхід до літературних текстів перемежовується із міфологічною і архетипною 
критикою, він веде від обряду до літератури і навпаки, від літератури до обря-
ду. Обмеженням «ритуалістичного» підходу до тлумачення літератури слугує 
його застосування до творів, які до цього не надаються.

100. O vilama u narodnim baladama // Studia Mithologica Slavica, Ljubljana 
Udine, 4, 2001, 207–224.
[б] О вилама у народним баладама // Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фол-
клора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 132–153.
[в] Віли в народних баладах // Деян Айдачич: Демони і боги у слов’янських лі-
тературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. — с. 34–64. 
[г] Віли в народних баладах // Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія, Т. 2, 
Київ, ІМФЕ, 2011. — с. 294–302. 
[д] Віли в народних баладах балканських слов’ян // Народна творчість та ет-
нологія. Српска фолклористика — Сербська фольклористика. — Київ, 2, 2012, 
с. 11–16.

Р е з ю м е :  У народних віруваннях балканських слов’ян віли можуть до-
помагати людям, але вони можуть бути й жорстокими до них. Розглядаються 
реконструкції етнологів і фахівців, що вивчали міфологію, які сприймали віл 
як божеств світла, деревних німф, істот, пов’язаних із вітром, демонів природи, 
як душі предків. Нестабільний статус характеристик віл підтверджують фоль-
клорні записи із міжжанровими контамінаціями мотивів і сюжетів, деміфіло-
гізаціями (перетворення віл на дівчат, психологізація стосунків між чоловіка-
ми й жінками), реміфілогізаціями. Балади, в яких русалки або джерельні віли 
калічать або безуспішно намагаються покалічити героя, пов’язують із пору-
шенням останніми заборон, стосовних проникнення у простір, що належить 
вілам (джерело, вода), або якщо вони це роблять у недозволений час (ніч, вес-
няні свята), що, відповідно до реконструкції Р. Іванової, пов’язано з призупи-
ненням дії вегетативних сил. Пісні про вілине місто із кісток пов’язуються з ет-
нографічними даними про жертву під час будівництва. У піснях про сварливу 
вілу вона влаштовує сварку і братовбивство. «Віла-дружина» репрезентує тип 
баладно-епічних пісень про вілу, із якою герой одружується, забираючи в неї 
крила, після чого вона йому народжує дітей, але, скориставшись нагодою, вті-
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кає. У ліричних баладах чоловік, який захоплюється вілою-коханкою, перестає 
приділяти увагу своїй дружині, аж доки дружина не вбиває вілу. У праці ана-
лізуються численні варіанти балад і баладних пісень, у тому числі й ті, що не 
мають естетичної цінності.

101. Двухсложные магические высказывания // Etnolingwistyka, 13, 
2001. — s. 127–137.
[б] Двосложни магијски искази // Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолкло-
ра балканских Словена, Београд, 2004. — с. 36–42.

Р е з ю м е :  Магічні висловлення (тексти) у словесній формі дають ім-
пульс і запобігають небажаним явищам, маючи усталену форму. Вутке на-
зивав двоскладові висловлювання формулами паралелізму (1869), а Айда-
чич — «формулами, заснованими на паралелізмі» (1994). Ці висловлення 
поділяються на формули охоплення/виключення (і…і, ні…, ні…), формули 
обміну-розподілу (моє… твоє…, мені… тобі…), умовні магічні формули — 
кількісні (скільки…, стільки…), способо-квалітативні (як…, так…, який…, 
такий…), причинно-наслідкові, часові (коли…, тоді…). За допомогою магіч-
ного висловлення прикликається реалізація бажань за принципом усе (або 
нічого), завжди (або ніколи). Поряд із реальними магічними висловленнями 
існують ірреальні, у яких умова є нереальною (щоб, напр., вродили плоди на 
неродючих рослинах). Наводяться приклади можливого зв’язку магічного 
висловлення із супровідними невербальними діями. Двоскладові магічні ви-
словлення можуть «нанизуватися» одне на одне й бути включеними до дов-
ших, іноді й наративних, текстів.

102. Izvod iz recenzije // Gordana Ljuboja, Etnički humor XX veka u 
humorističkoj štampi XX veka, Beograd, 2001. — s. 403–404.

Р е з ю м е :  Гордана Любоя виконала дослідження етнічного гумору, вільно 
володіючи англо-американською фольклористичною і соціологічною. літерату-
рою, із фундаментальним знанням матеріалу і всебічним тлумаченням етнічно-
го гумору в газетних текстах про циган, Лалу і Сосу, серба й шваба, цинцарів, 
македонців, євреїв, чорногорців, сербів, хорватів і словенців, Муйо і Хасо.

103. Демони у словенским мистификацијама фолклора 19. 
века // Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního 
vědomí, Uherské Hradiště, 6, 2001. — s. 119–121.

Р е з ю м е :  Наводяться факти про Мілоє Мілоєвича як автора містифіка-
цій сербських народних пісень та про Стефана Верковича і Йована Гологанова 
як авторів підробок народних пісень родопських болгар у збірці «Веда слове-
на». Розглядаються характеристики вампірів у творі Мілоєвича і якості «юда» 
у поемі з містифікованих болгарських пісень.

104. Предговор // Војислав М. Јовановић: Зборник радова o народнoj 
књижевности, Београд 2001. — с. 5–6.

Р е з ю м е :  Воїслав М. Йованович мав намір у 1964 р. випустити збірку 
своїх праць про народну літературу, але цей задум до кінця життя він не реалі-
зував. На основі авторського плану, стосовного цієї збірки, Ілія Ніколич і Деян 
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Айдачич уклали книгу, яка вмістила опубліковані й неопубліковані, але завер-
шені праці автора, знайдені у його посмертній спадщині у Будинку Воїслава 
М. Йовановича.

105. Библиографија о бојама у народној култури Словена // Кодови сло-
венских култура, Београд, 6, 2001. — с. 166–177.

2002

106. Српска ћирилица на Интернету и Пројекат Растко // Задужбина, 
Београд, март 2002, бр. 58. — с. 7.

Р е з ю м е :  На перших етапах розвитку Інтернету не було вирішено 
проблему правильного представлення видів національних писемностей, 
які відступають від англійської латиниці, але з появою багатомовного ком-
плекту у межах Віндоуса цю проблему було вирішено. Розглядаються історія 
виникнення електронної бібліотеки сербської культури «Пројекат Растко»  
www. rastko. org. yu (нині www. rastko. rs) і її структура за бібліотеками. За-
сновником проекту є Зоран Стефанович, а автором рішень, пов’язаних зі 
сферою інформатики — Михайло Стефанович. «Пројекат Растко» опікується 
захистом і розвитком кирилиці без витіснення латиниці, підтримує розвиток 
нових типів кириличних слів, більшу присутність кирилиці у засобах масової 
інформації, відстоює розвиток інформаційних інструментів (і на платформі 
Linux) та створення директорії кириличних сайтів сербської культури.

107. Хуморът и натовските бомбардировки над Събия през 1999 г. // Бъ-
лгарска етнология, София, 27, 2001, 4. — с. 46–53.
[б] Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године // Кораци, Крагујевац, 
2002, 1–2. — с. 131–138.
[в] Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године // Дејан Ајдачић: Прило-
зи проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 296–302.

Р е з ю м е :  Розглядаються відмінності між текстами про війну з елемен-
тами гумору, які виникли у період війни і в мирний час. Акцент зроблено на 
тому, що на бомбардування НАТО у 1999 р. серби реагували з гумором, що 
розцінюється як одна із відповідей на нищівні напади наймогутніших західних 
держав. Наводиться і коментується вигаданий електронний лист, нібито на-
писаний 2009 р., із порівнянням наслідків бомбардування 1999 р. і війни, яка 
ще триває. Через представлені анекдоти, гасла, тексти на значках, вигаданий 
лист як спосіб подолання жаху, пережитого в період бомбардування, окремий 
наголос зроблено на великій кількості жартів із приводу збиття «невидимого» 
бомбардувальника Ф-117А, а також масних жартів на предмет інтрижки між 
Клінтоном і Левінскі, про яку стало відомо в той же час.

108. О турцизмима у руским и украјинским преводима српске народ-
не поезије // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 61, 2002. — 
с. 113–118.
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[б] Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 
2004. — С. 195–200 
[в] Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної пое-
зії // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературоз-
навчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 64–71.

Р е з ю м е :  У перекладах сербських народних пісень російською і укра-
їнською мовами передавання турцизмів мовою перекладу пов’язана з іншим 
сприйняттям певної неслов’янської культури. Тривале перебування турків- 
османів на Балканах залишило в мові і народній поезії низку слів турецького 
походження, які меншої мірою присутні у мовах східних слов’ян, це слугує ві-
дображенням того факту, що турки і елементи турецької культури по-різно-
му сприймаються сербами і східними слов’янами. Перекладачі обирають одне 
з декількох можливих рішень: 1) залишають турцизми у первісному вигляді 
(додаючи можливу примітку), 2) перекладають турцизми неналежним чином, 
3) перекладають турцизми за допомогою діалектного висловлення, узятого 
з говірки етнічної групи, яку читачі сприймали б, як серби турків, 4) дають 
точний переклад турцизму за допомогою російського чи українського слова, 
втрачаючи при цьому в перекладі різницю між запозиченим словом (турциз-
мом) і питомою (сербською) мовою пісні. Наводяться приклади хибного пере-
кладу через нерозуміння реалій, і потрапляння помилки через переклад-посе-
редник до нових перекладів. Проаналізовано переклади сербських народних 
пісень російською мовою, зроблені Востоковим, Пушкіним, Гальковським 
і Кравцовим, а також українські переклади Старицького. У сербських народ-
них піснях турцизмами називаються реалії, які османи принесли з собою: зви-
чаї, звички, ремесла, солодощі, назви одягу, коней, спорідненості, чиновницькі 
звання і назви священнослужителів, вигуки й привітання. Особливо цікавими 
з погляду перекладу є етноніми (волох, гяур).

109. Спеціалізація святих у фольклорі православних слов’ян // Вісник 
Київського інституту Слов’янський університет, Київ, 6, 2002. — с. 252–260.
[б] Специјализација светаца у фолклору балканских Словена // Дејан Ајдаа-
чић: Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. —  
с. 251–257.
[в] Спеціалізація святих у фольклорі православних слов’ян // Деян Айдачич: 
Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, 
Київ, 2010. — с. 193–201.

Р е з ю м е :  Святі в народних уявленнях православних слов’ян пов’язані 
з певними заняттями і сферами життя. Невелика кількість святих, таких, як 
Св. Миколай, Св. Георгій, Св. Димитрій, Св. Йован, відзначається універсаль-
ною могутністю, а більшість із них має свою «спеціалізацію». В усній традиції 
існують легенди, які не мають вагомого відображення в обрядово-календарній 
сфері. Спеціалізація святого пов’язана зі святами річного народного календа-
ря. Ту саму функцію можуть виконувати декілька святих, а один святий може 
мати силу в декількох сферах. У народних віруваннях трапляються й заміни 
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святих із тим самим ім’ям (напр., Йован). Місцеві особливості спеціалізації 
святих є досить вираженими. Значний вплив на уславлення певних святих мо-
жуть мати локальні легенди про їхнє життя або ж монастирі, де є їхні мощі й 
реліквії, як місця поклоніння. На основі матеріалів, узятих із етнографічних 
і фольклорних записів, наводяться імена святих, пов’язані з уміннями й ремес-
лами, землеробними культурами й роботами, дикими тваринами, свійськими 
тваринами і скотарством, природними стихіями, хворобами і лікуванням, ві-
ком і статтю (жінки-святі захищають жінок і жіночі види робіт). Християнська 
церква замінила головні язичницькі свята Христовими святами і святами Бо-
городиці, а деякі з них замінено святами певних святих у народному календа-
рі. Коди діяльності і сфер життя переплітаються з календарним кодом. Лише 
серби відзначають «славу» як свято святого-захисника роду й сім’ї.

110. Вила љубавница у књижевности српског романтизма // Studia 
mithologica slavica, Ljubljana, 5, 2002. — с. 191–204.
[б] Вила љубавница у књижевности српског романтизма // Дејан Ајдачић: Еро-
тославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — 
с. 145–166. 
[в] Віла-коханка в літературі сербського романтизму // Деян Айдачич: Ерото-
славія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 180–205.

Р е з ю м е :  Сербські романтики часто репрезентували віл не лише як 
захисниць народу або поезії сербського народу, але і як створіння, що при-
ваблюють чоловіків. Любовна ініціатива у творах сербських романтиків іде 
здебільшого з боку віл. Вони закохуються або ж їх спонукає бажання завою-
вати чоловіків, використовуючи свою силу і непереборну привабливість. На-
віть у тих творах, де кохання віли й чоловіка реалізується (у піснях «Ненад», 
«Истидару» Сіми Мілутіновича, у поемі «Ивањска ноћ» Йована Суботича 
і драмі «Женидба Милоша Обилића» Драгутина Іліча), існує щось фатальне 
і небезпечне. Йован Суботич, Павле Попович Шапчанин, Лаза Костич є авто-
рами текстів про нездійсненне бо руйнівне кохання віл. Попри те, що поети 
використовують фольклорні мотиви, вони рідко зазіхають на сюжети балад, 
у яких фінал кохання віли і чоловіка фатальний і закінчується стражданням. 
Іноді сербські романтики включають до своїх описів віл також мотиви христи-
янської або античної міфології.

111. Новые названия людей с паранормальными способностя-
ми // Мова і культура, Київ, 2002, том. II/1. — с. 5–7.
[б] Нови називи за људе с паранормалним способностима // Дејан Ајдачић: 
Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 22–25. 
[в] Нові назви людей з паранормальними здібностями// Деян Айдачич: Сла-
вістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 
2010. — с. 106–110.
[г] Нови називи за људе с паранормалним способностима // Дејан Ајдачић: 
СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — 
с. 181–184.
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[д] Nowe nazwy dla ludzi ze zdolnościami paranormalnymi // Dejan Ajdačić: Slo-
voSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 139–141.

Р е з ю м е :  Із занепадом комунізму на початку 1990-их рр. зникли й ідео-
логічні заборони публічно говорити про паранормальні зцілення і цілителів. 
У періодиці та в передачах електронних мас-медіа слов’янського світу з’явля-
ється велика кількість текстів про людей, які не приховують своїх паранор-
мальних можливостей. Різноманітність назв людей із паранормальними здіб-
ностями спонукає фахівців із вивчення мови відзначити й розтлумачити ці 
назви в культурно-історичному розрізі, а надто з урахуванням того факту, що 
останні швидко змінюються і варто очікувати й подальших їхніх змін. Назви 
поділяються на народні (чаклунка, знахарка, віщунка, ворожбитка, знатниця), 
назви з магічної (езотеричної) традиції (білий і чорний маг, нове «біомаг»), на-
укові назви (біоенерготерапевт, енерготерапевт, біотерапевт, регресотерапевт, 
психотронік, радіестезист, парапсихолог та ін.), до яких можуть додаватися й 
наукові звання, науково-фантастичні назви (контактер, контактолог, уфолог). 
Значення назв є нейтральними або позитивними, а негативні значення під-
креслюються атрибутами: удаваний, темний, чорний. Наведені назви вказують 
на переплетення науки й містики, а це свідчить про те, що похитнулася віра 
і в Бога, і в науку.

112. Милитаризация языка в период социализма // Мова і культура, 
Київ, 2002, том. I/1. — с. 5–7.
[б] Милитаризација језика у периоду социјализма // Дејан Ајдачић: Славис-
тичка истраживања, Београд, 2007. — с. 19–21. 
[в] Мілітаризація мови у період соціалізму // Деян Айдачич: Славістичні дослі-
дження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 127–130.

Р е з ю м е :  Вплив комуністичної ідеології у Радянському Союзі від 1917 р., 
а в державах соціалістичного блоку — з 1945 р. вніс зміни до мови, особли-
во у царині нової лексики й фразеології. Мову, яка приховує небажані явища 
тоталітарного суспільства, англійський письменник Джордж Орвелл, котрий 
протягом нетривалої участі в іспанській громадянській війні ознайомився 
з методами комуністичної розправи, назвав у своєму романі «1984» нового-
вором. Мовою тоталітарних суспільств займалися Клемперер і Гловинський. 
Приклади із сербськохорватської мови соціалістичної Югославії свідчать про 
вживання назв військових звань, військових одиниць і тактичних операцій 
за мирних обставин і в невійськових спільнотах (напр., бригадири на акціях, 
назви громадських організацій). Возвеличення діячів народно-визвольної бо-
ротьби також трактується як мілітаризація мови. Метою мілітаризації мови є 
різкий поділ суспільства на прихильників і переслідуваних супротивників, із 
примусом щодо всіх до дотримання команд влади.

113. Bugarski kontrapunkt [pogovor], u: Boris Hristov: Krtica. Dolina cipela, 
Beograd, Clio, 2002. — s. 119–122.
[б] Поговор књизи Бориса Христова Кртица, Долина ципела // Дејан Ајдачић: 
Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 157–159.
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Р е з ю м е :  Попри сусідство і близькість мов, серби дуже мало знають 
про болгар і болгарську літературу. Нам відомі тексти Юлії Кристевої і Цве-
тана Тодорова, оскільки їх написано й перекладено з французької, а про авто-
рів із Болгарії ми не знаємо, тож поява книги болгарських авторів, що містить 
дві повісті, є внеском у взаємне знайомство. Вказано на наявність нечислен-
них, але цінних посередників між двома культурами. Борис Христов (нар. 
1945 р.) — поет, прозаїк і автор сценаріїв фільмів. Два представлені твори ав-
тора опубліковано у 1990 р. У довгому оповіданні «Кртица» близькі знайомі зі-
бралися у вагоні-ресторані, аби всім разом провести свого благородного друга, 
кравця й антиквара Лазаря в останню путь. Лірична й інтимна проза спогадів 
переплітається із вимогами державного чиновника, який домагається завері-
шення бюрократичних формальностей, пов’язаних із похороном. Повість «До-
лина ципела» розповідає про людей, які по-іншому сприймають світ. Почат-
кова сцена із космонавтом, який їде потягом, перетікає в оповідь про пацієнта 
божевільні, який уважає себе космонавтом. Його приводять до провінційної 
лікарні, перед якою розкидано черевики. В оточенні дивних пацієнтів головні 
герої шукають кохання і після акту кохання переживають перетворення.

114. Parodija u političkom folkloru devedesetih godina // Godišnjak za 
društvenu istoriju, Beograd, 9, sv. 1/3, 2002. — s. 197–208.
[б] Пародија у политичком фолклору 1990–их // Дејан Ајдачић: Прилози проу-
чавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 277–286.

Р е з ю м е :  Коли через гумор розвінчуються політичні обставини, осо-
бистості, ідеї та ідеології за допомогою загальновідомих текстів, ідеться про 
використання пародій у політичному фольклорі. Відправною точкою для 
розуміння пародій є студії Юрія Тинянова і Радост Іванової. Представлено 
і прокоментовано матеріал, пов’язаний із політичними протестами у Софії 
(1989‒1991 рр.) із книги Агнела Петрова (1994 р.) і протестів у Белграді про-
тягом 90-х рр. із книги «Ајмо, ајде, сви у напад» (1997 р.), а також особистих 
записів у вигляді графіті й гасел. Пародіюються політичні промови, проголо-
шення, програми — через гасла, графіті, малюнки, значки, листівки, а також 
невербально — мовою жестів і за допомогою ляльок. Увагу сконцентровано 
на жанрових відмінностях текстів, які пародіюються в політичному ключі, 
зі вказівкою на конкретні політичні обставини, необхідні для розуміння па-
родії. Відправною точкою для пародій найчастіше слугують загальновідомі 
повідомлення, висловлення, прислів’я і гасла, а, залежно від того, який полі-
тичний зміст мають вони самі, розрізняються два типи політичних пародій: 
1) висміюються ідейно-політичні гасла через їхній розгляд крізь нову полі-
тичну призму, 2) пародіюються повідомлення, нейтральні в ідеологічному 
відношенні, які за переінакшування набувають нового політичного значення. 
Політичні пародії більшою мірою спираються на письмові форми у вигляді 
гасел і графіті.

115. Српска проза у украјинским преводима 1990-их http://www. rastko. 
rs/rastko-ukr/au/dajdacic-1990. html
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Р е з ю м е :  У короткому тексті розглядаються видання львівського ви-
давця «Класика» і випуск львівського часопису «Ї», який свій п’ятнадцятий 
номер присвятив Сербії часів бомбардування 1999 г. Наводяться імена пере-
кладених авторів і перекладачів, додається також бібліографічний опис пере-
кладів.

116. Лексична стилізація сербських народних пісень в українських 
перекладах http://www. rastko. rs/rastko-ukr/au/dajdacic-leksichna_ukr. html

Р е з ю м е :  Із метою наближення оригіналу до читача перекладачі іноді 
вносили елементи своєї народної фольклорної традиції до перекладів народ-
них пісень інших слов’янських народів. У книзі «Сербо-хорватська народні 
пісня на Україні» (1966 р.), яка стала імпульсом для цього дослідження, Ми-
хайло Гуць називає це явище «українізацією». Окрім помилок у перекладі, 
аналізуються типи лексичної стилізації і пропонуються: запозичення (напр., 
турцизми), українізація імен або прізвищ (серб. Новаковић — укр. Новаченко, 
серб. Краљевић — укр. Короленко), українізація реалій (серб. буздован — укр. 
булава), українізація історичних явищ (серб. хајдуци, хајдуковати — укр. гай-
дамаки, гайдамакувати), стилістичні заміни (українці, на думку Гуця, більше 
використовують гіпокористики, напр.: серб. снијег — укр. сніжко, серб. сер-
це — укр. серденько).

117. I riflessi del sonetto di Petrarca Benedetto sia l’giorno.. nella poesia dei 
petrarchisti ragusei http://kapija. narod. ru/Authors/Ajdacic/ajdi_benedetto. htm
[б] Петраркин сонет Benedetto sia l’giorno у препевима дубровачких петраркис-
та // Дејан Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижев-
ностима, Београд, 2013. — с. 137–144. 
[в] Сонет Петрарки Benedetto sia l’giorno у переспівах дубровницьких петрар-
кістів // Деян Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літе-
ратурах, Київ, 2014. — с. 171–179.

Р е з ю м е :  Сонет Петрарки «Benedetto sia l’giorno…» (Хай буде блажен-
ним день, місяць і пора) про блаженну першу зустріч із Лаурою, був свого часу 
одним із найзнаменитіших віршованих творів італійського поета. Декілька 
дубровницьких петраркістів епохи Ренесансу написали свої переспіви (або 
вірші із мотивами блаженного дня: невідомий поет, Шишко Менчетич, Джоре 
Држич, Нікола Налєшкович, Динко Раніна, а їхню традицію продовжили поети 
доби бароко: Дживо Бунич та Ігнят Джурджевич. Жоден із переспівів не ство-
рено у формі сонета, що й підкреслив Светозар Петрович у студії про сонет 
у давній хорватській літературі. Про переспіви цих поетів писали Ватрослав 
Ягич, Йосип Торбаріна, Марин Франичевич і Франо Чале. Уже в найдавніших 
перекладах усталилися блаженні «час і мить». Констатуються відступи від ідей 
Петрарки: в окремих переспівах це «призвук лютністів» (за Франичевичем) 
і гедоністичне начало, якого немає у сонеті Петрарки, а у випадку, стосовному 
віршів Динко Раніни, — це й контамінація двох віршів.

118. Изабрана библиографија о деци у народној култури Слове-
на // Кодови словенских култура, Београд, 7, 2002. — с. 241–251.
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119. Славистичка фолклористика на интернету // Slavistická folkloristika 
na rázcestí. XIII Medzinarodný zjazd slavistov v L’ubl’ane august 2003, Ed. Zuzana 
Profantová, Bratislava, Ústav etnológie Slovenská Akadémia Vied, 2003. — s. 110–114.

Р е з ю м е :  Працю представлено у фольклористичному тематичному 
блоці на ХІІІ З’їзді славістів у Любляні. Подається перегляд інтернет-презен-
тацій з відповідними адресами інституту фольклору і фольклористичних ар-
хівів, електронних бібліотек із фольклорними і фольклористичними текстами 
у слов’янських країнах і західному світі.

120. Социалистическата прослава на труда // Социализмът — Реал-
ност и илюзии. Етнологични аспекти на всекидневната култура, София, 
2003. — с. 249–256.
[б] Празновање рада у социјализму // Дејан Ајдачић: Прилози проучавању фол-
клора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 287–295.

Р е з ю м е: За часів перебування при владі комуністів у Східній Європі 
праця прославлялася піснями про працю й трударів, а також урочисто відзна-
чалося свято праці. Розуміння ставлення до праці може стати в пригоді для кра-
щого розуміння десятиліть, що минули, та їхньої їхнього нинішнього спадку. 
Першотравень — свято праці — відзначали із прапорами, гербами й гаслами, 
святковими виїздами на природу «першотравневими зустрічами рано вранці» 
або «першотравневими парадами». Символи серпа і молота означали єдність 
робітників і селян та їхню працю. Наводиться приклад святкового прийнят-
тя робітників на одному з металургійних комбінатів в Україні. Трудові акції та 
їхнє відзначення у творах соціалістичних митців представляли працю в ідеа-
лі. Ударники як герої масової культури втілювали в собі волю й силу робіт-
ників. Ударництво мало партійну підтримку. Партійних вождів представляли 
як очільників розбудови і пролетарської праці, що ілюструється прикладами 
з пісень про Тіто, які виконувалися на трудових акціях у соціалістичній Югос-
лавії. Мілітаризація культури і колективізм були складовими пропаганди соці-
алістичної праці. Праця прославлялася і в таборах для політв’язнів. Усупереч 
офіційному уславленню праці й соціальної справедливості влада підривала й 
знищувала названі цінності, що становить проблему в постсоціалістичних су-
спільствах.

121. Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско ср-
пским ратовима // Славистика, Београд, 7, 2003. — с. 373–377.
[б] Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско српским рато-
вима // Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 152–156.

Р е з ю м е :  Війні між сербами і болгарами кінця ХІХ ст. (1885 р.) і на по-
чатку ХХ ст., балканські й Перша світова війни описано і в творах усної й пи-
семної літераури сербів і болгар. Розглядаються автори, представлення ними 
війни, з особливостями ідейних і політичних стратегій в описі ворога. Корпус 
текстів складають авторські вірші в народному стилі зі збірки Анатола Анче-
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ва і сербські збірки віршів Радивоє Митровича і Петара Йовича, а також лі-
тературні тексти Івана Вазова, Махалакія Георгієва, Кирила Христова, Георгія 
Стаматова, Бранислава Нушича, Драгутина Іліча, Мілісава Савича. Праці про 
історичні й історико-літературні дослідження сербсько-болгарських війн опу-
блікували Анатол Анчев, Румяна Конєва і покійний Величко Тодоров. Румяна 
Конєва говорить про «болгарські уявлення про війну», чому може відповідати 
й «сербське уявлення про війну». При формуванні образу супротивника під-
креслюються його негативні риси — вороги представляються як нижчі нелюд-
ські створіння (звірі, дикі варвари), як нічого не варті в етичному розумінні 
люди (підлі, прокляті, підступні, брехливі, лицеміри, боягузи, лиходії, прой-
дисвіти). Вони не наділяються рисами балканського, слов’янського, християн-
ського або православного народу (у збірках віршів так говориться про болгар: 
татарські гієни, татарські голови, татарські недруги). Суперечливим є називан-
ня «недругами». Модель формування уявлення про супротивника є тією са-
мою: огудження чужого на противагу ідеалізації свого. Вияв крайьої ненависті 
втілено в рядах «сербоїдів» і «сербожерів» у Кирила Христова. У деяких тек-
стах навпаки висловлюється співчуття до супротивника, як, приміром, в опо-
віданнях зі збіркника Бранислава Нушича «Дневник једног курра», в оповідан-
ні «Киранов» Георгія Сиаматова або ж у повісті «Крадљивац бресака» Еміліана 
Станева, в якій розповідається про заборонене кохання сербського полонено-
го і позбавленої уваги молодої дружина полковника.

122. Тематологија фантастике у словенским књижевностима // Збор-
ник Матице српске за славистику, Нови Сад, 63, 2003. — с. 7–16.
[б] Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 121–129. 
[в] Дејан Ајдачић: Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 
Београд, 2009. — с. 13–26.

Р е з ю м е :  Пропонується створення «Каталогу слов’янської фантастики» 
у вигляді багаторічного проекту групи авторів. Підкреслюється, що визначен-
ня фантастики у тлумаченнях літературних понять є багатозначним і дискусій-
ним, оскільки історики літератури по-різному окреслюють межі фантастики, 
а деякі, наприклад, включають туди казки, тоді як інші не вважають їх фан-
тастикою. Питання, пов’язане із науковою фантастикою, постає в проблемно-
му вигляді й крізь призму порівняння польоту на Місяць у прозі Еліна Пеліна 
і у Жюля Верна. При створенні каталогу важливо було б точно визначити межі 
фантастики. Через те, що схожі мотиви фігурують у різних жанрах, а подібні 
дивні події можуть описуватися із позицій різних поглядів на світ та їхніх по-
єднань, виникає потреба знайти спосіб їхнього майстерного поєднання. Ана-
лізуються каталоги мотивів у фольклорі й фрайбурзька класифікація сюжетів 
оповідного фольклору. Наводяться приклади відомих мотивів: договір із де-
монічною силою (дияволом), дивовижні предмети, видозміни, примноження 
у багато разів (двійники), люди-машини (роботи), мандрівка в часі, видіння. 
Із переконаністю в тому, що складнощі у визначенні літературної фантасти-
ки можна подолати, підкреслюється, що слов’янські літератури мають багату 
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фантастику, яка заслуговує на вивчення. Для реалізації цього складного про-
екту пропонується також створення низки книжок або збірників, підготовка 
бази текстів і бібліографічного матеріалу.

123. Эротическая лексика в славянских языках // Мова і культура, 
Київ, вип. 6, т. V/2, 2003. — с. 38–45.
[б] Еротска лексика у словенским језицима // Дејан Ајдачић: Славистичка 
истраживања, Београд, 2007. — с. 11–18.
[в] Еротична лексика в слов’янських мовах // Деян Айдачич: Славістичні до-
слідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. —  
с. 111–121.
[г] Еротска лексика у словенским језицима // Дејан Ајдачић: СловоСлавија 
Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — с. 72–80.
[д] Słownictwo erotyczne w językach słowiańskich // SlovoSlavia. Studia z etnolini-
gwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 71–78.

Р е з ю м е :  Слова, якими називаються статеві органи і статеві акти, вжи-
ваються не лише в еротичному, а й у нееротичному значенні, а деякі слова, 
які не мають еротичного значення, можуть уживатися в еротичному значен-
ні. В історії збирання й вивчення еротичної лексики змінювалася жорсткість 
цензури і самоцензури. Підкреслюється, що вживання слів в еротичному зна-
ченні залежить від чинної культурно-історичної моделі вербальної поведін-
ки, етноконфесійної і соціальної належності та психологічних особливостей 
співрозмовників. Зі словників слов’янських мов і деяких словників жаргону 
або сексуалізмів (обсценної лексики) зібрано й проаналізовано еротичну лек-
сику. Юстина Кочемба-Жулицька запропонувала поділ еротичної лексики за 
стилістично-семантичним принципом на медичну, розмовну, неологізми, ін-
дивідуальну, експресивні й вульгарні слова. У праці запропоновано поділ на 
уникання назв (за допомогою вживання вказівних займенників: він, те, щось), 
уживання назв іноземними мовами (латинських: пеніс, фалос, вагіна, коїтус), 
нейтральних назв (мати стосунки, займатися коханням, спарюватися), ужи-
вання безпосередніх назв (хуй, пизда, їбання), неологізмів («ћапикура», «ми-
локура»), образні назви. Із приводу образних назв зазначається, що еротичне 
значення маніфестується і підкреслюється через уживання «еротичних мар-
керів». Зроблено акцент на тому, що поняття «еротичний континуум», уведене 
Борисовим й уживане в сфері тлумачення фольклорної культури, можна було б 
уживати і в контексті інших типів культури. Фігуральні назви поділяються за 
формою, назвами птахів, тварин, рослин, руху, їжі, знищення, створення, під-
креслюється також і явище дееротизації статевих органів.

124. Il falso nelle mistificazioni folcloristiche // Bérénice, Pescara, anno XI, 
2003, No. 29. — s. 29–35.

Р е з ю м е :  Поряд із записами оригінального фольклору південних 
слов’ян існують і підроблені народні пісні й оповідання, містифікації усної 
традиції, які створювали люди, схильні до того, щоб особисто прославитися 
або возвеличити старовинні багатства свого народу. Наводяться імена місти-
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фікаторів і назви їхніх збірників, розглядається також доля цих творів в історії 
культури і фольклористики.

125. Растко Петровић о Африци црних људи (9.09.2003.) www. rastko. 
org. yu/knjizevnost/umetnicka/rpetrovic/studije/dajdacic-afrika. html 
[б] Растко Петровић о Африци црних људи // Дејан Ајдачић: Славистичка 
истраживања, Београд, 2007. — с. 232–237.
[в] Растко Петровић о Африци црних људи // Дејан Ајдачић: Србистички мо-
заик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 109–114.

Р е з ю м е :  Сербський письменник Растко Петрович представив свою 
мандрівку африканськими просторами Сахари кінця 1928 — початку 1929 рр. 
у мандрівних нотатках «Африка». Растко поїхав до Африки як письменник 
і знавець етнології, а не як солдат і місіонер, але той факт, що він був біло-
шкірою людиною, котра користується перевагами колонізаторів, в очах чор-
ношкірих людей відносив його до привілейованої групи у расово поділеному 
світі. Захоплений красою їхніх міцних тіл, Растко описує чорношкірих людей, 
він зображає їх через асоціації із мандрівними нотатками, пригодницьки-
ми романами і скульптурними витворами європейської культури. Його за-
чаровує чорна Венера, танці, просякнуті віталізмом, міць напруженого тіла, 
а з рис характеру він відзначає коротку пам’ять, боязкість, покірність, схиль-
ність до неочікуваних веселощів і шахрайства. Письменник не розуміє крео-
лів і доцільності змішування культур. У ставленні до чорношкірих людей він 
є толерантнішим і має краще розуміння, ніж білошкірі господарі, які його  
приймали.

126. Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkań-
skich // Etnolingwistyka, Lublin, 15, 2003. — s. 139–145. 
[б] Женски етностереотипови балканских Словена // Дејан Ајдачић: Еротос-
лавија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — 
с. 33–41. 
[в] Жіночі етностереотипи балканських слов’ян // Деян Айдачич: Еротославія: 
Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 41–52.

Р е з ю м е :  Етноконфесійні відмінності балканських слов’ян віками були 
джерелом напруженості між сусідніми народами. Коли йдеться про жінок Ін-
шого, в епічних народних піснях християн і мусульман не діє принцип, за яким 
своє є кращим від чужого, бо жінки Іншого були великою спокусою. Найсиль-
ніше це виявлялося на пограничних територіях, де стикалися віросповідання. 
Викрадення дівчини або жінки із подальшим наверненням до своєї віри воз-
величувалося як героїчний подвиг, який приносив славу викрадачеві. У деяких 
піснях герої навіть присягаються, що не одружаться з дівчиною своєї віри. Іс-
нують варіанти зі зривом крадіжки, в яких герої певної віри не дозволяють ви-
красти дівчину. Жінок Іншого захоплюють шляхом обману або за його згоди, 
тож особливий тип становлять пісні, у яких дівчина відкидає свою віру заради 
чоловіка-іновірця. Коментуються також і непереконливо мотивовані варіанти 
дівочої допомоги у деяких мусульманських варіантах. Найбільші герої заво-
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йовують найгарніших жінок Іншого. Ненависть до іншої віри демонструється 
через позбавлення її того, що в ній є найкращим.

127. Между латиницей и кириллицей. Тезисы доклада // Разнастайна-
сць моў і культур у кантэксце глабалізацыі: Матэрыялы Міжнароднага сімпо-
зіума (у 2-х книгах) Мінск, 9–10 ліпеня 2012 г. Кніга 1, Мінск: БелСаЗС «Чарно-
быль», 2003. — с. 243–244.

Р е з ю м е :  Процеси глобалізації торкаються й письма. Письмом, яке 
створили Кирило і Мефодій та їхні учні, користувалися і користуються пра-
вославні слов’янські народи: серби, болгари, македонці, чорногорці, а також 
білоруси, росіяни і українці. Румуни перестали користуватися кирилицею. 
Наводиться невдала спроба австрійського славіста Кронштайнера переконати 
болгар відмовитися від кирилиці і користуватися латиницею, констатується 
витіснення кирилиці у чорногорців. В ініціативі, стосовній відмови від кири-
лиці, залишаються поза увагою численні і багатопланові культурні, політичні 
і фінансові проблеми заміни письма. Для іноземців знайомство з письмом без 
знання мови не має сенсу і є недостатнім.

128. О зборнику Срби и Немци // Политика, Београд, 11. октобар 2003.
Р е з ю м е :  Огляд збірки «Серби і німці», підготовленої і опублікованої 

у видавництві м. Крагуєваца «Нова светлост» у 2003 р. Милорадом Софроні-
євичем.

129. Изабрана библиографија о птицама у народној култури Слове-
на // Кодови словенских култура, Београд, 8, 2003. — с. 163–169.

2004

130. О мотиву окамењивања у бајкама // Дејан Ајдачић: Прилози проу-
чавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. — с. 123–127. 
[б] Про мотив скам’яніння у казках південних слов’ян // Деян Айдачич: Демо-
ни і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. — 
с. 27–33.

Р е з ю м е :  Мотив скам’яніння у народній літературі походить із міфо-
логічного шару культури, який, зазнавши численних трансформацій, втра-
тив первісне значення. Тому тлумачення мотиву скам’яніння як покарання за 
порушення заборон в оповідному фольклорі балканських слов’ян залежить 
від припущень щодо того, які давні елементи збережено, а які загублено або 
замінено. У праці про камінь, що стирчить із землі («камен-станац») Мили-
вой Павлович пов’язує камінь із душею мертвої або живої істоти. Любоми-
ра Парпулова вважала, що скам’яніння є результатом невдалого контакту із 
надприродними створіннями. Розглядається припущення про зв’язок скам’я-
ніння із обрядами ініціації. Аналізуються варіанти, характеристики головних 
осіб і сюжетів сербських (Караджич, В. Чайканович), хорватських (Валєвац) 
і болгарських народних казок (Сборник за народни умотворения и народопис, 
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Българско народно творчество). Скам’яніння героїв у казках завершується пе-
ремогою над демоном, поблажливістю демона або додатковою жертвою, котра 
звільняє постраждалого героя.

131. Київ у сербській літературі // Київська старовина, Київ, 2004, 1. — 
с. 48–51. 
[б] Кијев у српској књижевности // Сеоба Срба у руско царство половином 18. 
века, Нови Сад, 2005. — с. 509–514. 
[в] Кијев у српској књижевности // Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, 
Београд, 2007. — с. 198–203.
[г] Київ у сербській літературі // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: 
фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 241–246.
[д] Кијев у српској књижевности // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књи-
жевност, Београд, 2017. — с. 75–80.

Р е з ю м е :  У розвідці представлено мемуарні твори сербської літератури 
з описами Києва Симеона Пішчевича і Герасима Зеліча, оповідання «Механічні 
леви» з циклу «Гробниця для Бориса Давидовича» Данила Кіша і друга частина 
роману «Переселення» Мілоша Црнянського.

132. Уздржавање од љубави и разблудност у прози Валерија Шевчука 
и В. Домонтовича // Славистика, Београд, 8, 2004. — с. 375–381.
[б] Утримання від кохання та розпуста у прозі Валерія Шевчука та В. Домонто-
вича // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літерату-
рознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 272–281.
[в] Уздржавање од љубави и разблудност у прози Шевчука и Домонтови-
ча // Дејан Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижев-
ностима, Београд, 2013. — с. 272–280. 
[г] Утримання від кохання та сластолюбства у прозі Шевчука й Домонтовии-
ча // Деян Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літеран-
турах, Київ, 2014. — с. 332–343.

Р е з ю м е :  У двох аналізованих українських романах після утримання 
від кохання герої виявляють свою розпусність. У романі Валерія Шевчука «Біс 
плоті» мандрівний чернець, який не пережив тілесного кохання, погоджується 
вигнати з тіла хвойди біса плоті. Він робить це, але потім і сам стає його жер-
твою. Письменник поєднує реальну психологічну мотивацію із дивовижним. 
У творі «Доктор Серафікус» В. Домонтович описує філолога, аскетично зосе-
редженого лише на науці, проте кохання до подруги його товариша й ревнощі 
демонструють його справжню природу. Підкреслюються представлені позалі-
тературні аспекти, а також літературні й культурологічні асоціації.

133. О потреби превода књиге Ивана Јастребова „Обичаји и песме 
турских Срба“ // Косово и Метохија у светлу етнологије. Зборник радова, 
Ур. Мирјана Менковић, Београд, 2004. — с. 161–165.

Р е з ю м е :  Російський етнограф Іван Ястребов протягом своєї дипло-
матичної служби в Туреччині зібрав, а згодом і опублікував у книзі «Звичаї 
і пісні турецьких сербів» (1886, 1889) вельми дорогоцінні записи народних 
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звичаїв і пісень сербів із Косова. Аналізуються зміст і стиль цієї книги, на-
друкованої російською мовою. Оскільки цю виняткову книгу не перекладено 
сербською, автор відстоює необхідність її перекладу й публікації сербською  
мовою.

134. Про створення Українсько-сербського щорічника // Університет, 
Київ, 2004, 1. — с. 118–120.

Р е з ю м е :  Наводячи позитивний приклад болгарського щорічника, що 
його видає Київський славістичний університет, автор пропонує створення 
українсько-сербського щорічника, зорієнтованого на тематичні зошити, дов-
кола видання якого гуртувалися б фахівці різних спеціальностей.

135. Кому потрібна славістика сьогодні? // Університет, Київ, 2004, 
2. — с. 147–151.
[б] Коме је данас потребна славистика? // Славистика, Београд, 9, 2005. — 
с. 64–69. 
[в] Коме је данас потребна славистика // Дејан Ајдачић: Славистичка истра-
живања, Београд, 2007. — с. 5–10.
[г] Кому потрібна славістика сьогодні // Деян Айдачич: Славістичні досліджен-
ня: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 5–12

Р е з ю м е :  У статті аналізується стан славістики після 1989 р. і підкрес-
люється спад інтересу до славістичних досліджень у контексті політичних об-
ставин — кінця існування блокового поділу Європи й розпаду колишніх феде-
рацій: Югославії, Чехословаччини та СРСР. Зроблено акцент на значенні, якого 
в плані славістики набули македонська, словенська і українська мови. У деяких 
країнах відзначається зниження інтересу до сусідніх народів, до колишніх сусі-
дів. В умовах глобалізації і зростання значення англійської мови зміцнюються 
й позиції англомовної славістики, що може стати небезпечним, якщо однобічні 
й недостатньо поінформовані фахівці стануть радниками впливових політиків. 
Країни колишнього східного блоку більше не сприймаються як ідеологічні су-
противники, а відставання, спричинене ідеологічними перепонами, яке вони 
намагаються подолати в галузі науки, робить їх іще менш цікавими. Наводять-
ся позитивні приклади великих починань у славістиці. Наголос зроблено на 
необхідності систематичної, планової і колективної роботи. Автор пропонує 
можливі напрями розвитку славістики в академічних осередках. Слов’янським 
народам славістика потрібна для того, аби зрозуміти себе й етнічно близькі 
народи, а також для того, щоб вивчати власну та їхню історію й історію культу-
ри, так само, як і свої зв’язки з неслов’янськими народами. Озброєні знаннями 
в галузі славістики, слов’яни з дедалі більшою повагою ставитимуться до всіх. 
Необхідно, щоб славісти надавали широку підтримку розвиткові переклада-
цької справи й створенню центрів перекладу.

136. „Смрт са косом“ на словенском интернету // Кодови словенских 
култура, Београд, 9, 2004. — с. 289–293.
[б] „Смрт са косом“ на словенском интернету // Дејан Ајдачић: Славистичка 
истраживања, Београд, 2007. — с. 130–133.
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Р е з ю м е :  Уявлення про смерть із косою відображають невблаганність 
смерті і саму смерть, яка «наздоганяє» людей. В усних легендах, народних опо-
віданнях, у візуальних уявленнях на фресках і картинах — це жінка з косою, 
піднятою догори, яка з’являється й на ренесансних і барокових емблемах, кар-
тах таро, у живописних і скульптурних репрезентаціях смерті. Символ смерті 
з косою у сучасну епоху, позбавлену релігійної містики і страху, перевтілює-
ться, набуває нових рис, функцій і значення. На інтернет-сторінках слов’ян-
ських користувачів вона з’являється в рекламі, рекламі іграшок, у декораціях 
на стінах і плакатах, а деякі користувачі Інтернету послуговуються нею як осо-
бистим банером, ідентифікуючись зі смертю з косою.

137. Mogućnosti interneta u širenju podunavske kulturne saradnje 
i „Projekat Rastko“ // Zbornik radova 2. međunarodna dunavska konferencija za 
umetnost i kulturu, Beograd, Kulturni centar Beograda, 2004. s. 89–90.

Р е з ю м е :  «Проект Растко» — це не лише електронна бібліотека серб-
ської культури, а й мережа культурних проектів в Інтернеті з низкою електрон-
них бібліотек, присвячених історичним і культурним зв’язкам сербів з іншими 
народами: болгарами, угорцями, українцями, поляками та ін. Досвід і знання 
у галузі створення цих проектів можуть бути дуже цінними в інтернет-проек-
тах поширення подунайського культурного співробітництва.

138. Изабрана библиографија о смрти у народној култури Слове-
на // Кодови словенских култура, Београд, 9, 2004. — с. 294–315.

2005

139. Феминизам или исмејани феминизам — о роману Светлане Пир-
кало // Филолошки преглед, Београд, 32, 2005, 1.
[б] Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 204–205.
[в] Фемінізм чи висміяний фемінізм — про роман Світлани Пиркало «Зелена 
Маргарита» // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, лі-
тературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 282–284.

Р е з ю м е :  У нарисі про псевдосповідальний роман «Зелена Маргарита» 
сучасної молодої української літераторки Світлани Пиркало описується при-
близно двадцять днів із життя молодої феміністично налаштованої журналіст-
ки жіночого часопису, яка вагається, чи поїхати до Америки або ж прийняти 
пропозицію працювати у рекламній агенції свого залицяльника. Критик Ан-
дрій Бондар підкреслив, що авторка зробила спробу примирити елітне й ма-
сове. Прірва між цими двома культурами перевершує у суспільстві споживан-
ня колишньої радянської республіки інтереси ілюзіоніста рекламних агенцій, 
письменників і ведучої ТВ-чату. У той час як ставлення авторки до реклами є 
пародійно забарвленим, ставлення до фемінізму є двозначним. Як авторка жі-
ночого тижневика, яка дає поради жінкам у їхніх стосунках із чоловіками, вона 
розташовує позиції своєї героїні в діапазоні від відстоювання феміністич-
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них ідей головною героїнею до висміювання й пародіювання феміністичних  
гасел.

140. Премештање идеолошких граница. О антиутопијском роману 
Украјинца Ирванцја // Филолошки преглед, Београд, 32, 2005, 1.
[б] Премештање идеолошких граница // Дејан Ајдачић: Славистичка истра-
живања, Београд, 2007. — с. 206–208.
[в] Переміщення ідеологічних кордонів. Про антиутопічний роман Олексан-
дра Ірванця «Рівне Ровно» // Деян Айдачич: Футурославія. Літературознавчі 
огляди про футурофантастику, Київ, 2010. — с. 106–109.

Р е з ю м е :  У розвідці аналізується фантастика в альтернативно-істов-
ричному романі Олександра Ірванця «Рівне/Ровно». Підкреслюються осоІ-
бливості альтернативно-історичних романів як жанру, до якого відноситься 
цей твір, робиться акцент на алюзивному порівнянні Берліна і Берлінського 
муру із описом міста Рівного і муру, яким його поділено. Мотивом «перемі-
щеного» Берлінського муру й ідеологічно поділеного світу на уявну нову межу 
між європейською і російсько-радянською системами, що проходить через 
українське місто, автор описує ідеологічно поділений світ. Спроби перейти із 
невільної у вільну частину міста завершуються фатально. Відзначається пере-
плетіння жанрових особливостей антиутопій і альтернативної історії. Поряд 
із наданням просторових параметрів ідеології в романі «Рівне/Ровно» просто-
рових вимірів набуває і час. Картина міста двох періодів надає реалістичності 
й переконливості ілюзії мандрівки крізь час. Якщо читати роман крізь призму 
часу, то вимушене перебування героя у східній частині міста символізує і його 
повернення до минулого.

141. Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Сло-
вена // Црквене студије, Ниш, 2, 2005. с. 287–297.
[б] Legendy starotestamentowe w folklorze prawosławnych Słowian 
Bałkańskich // Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, Kraków, 
2006. — s. XLIII–LVI.
[в] Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Слове-
на // Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 37–49.
[г] Ветхозаветные легенды в фольклоре православных балканских славян // Бі-
блія і культура, 2016, No 17. — с. 102–110.

Р е з ю м е :  Сарозаповітні легенди в усній традиції православних балкан-
ських слов’ян досліджено недостатньо. Фольклористи відносять їх до перека-
зів. Албена Георгієва пише, що вони описують первісний час, коли Бог ходив по 
землі, але додає, що час у них є двовимірним, оскільки пов’язуються прадавній 
і нинішній час. Між апокрифами і старозаповітними усними легендами існує 
двосторонній і надзвичайно складний зв’язок. Дається вказівка на записи ста-
розаповітних легенд сербів, болгар і македонців у давніших і новіших збірках, 
а також в архівах Інститутів у Скоп’ї, Софії та Загребі. У розділі про дослідження, 
написані до цього часу, згадуються розвідки кінця ХІХ ст. (Ф. Буслаєв, О. Весе-
ловський, С. Новакович, М. Драгоманов, М. Шишманов) і другої половини ХХ ст. 
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(Ц. Вранська, М. Толстой, С. Толстая, Д. Петканова, А. Георгієва, Р. Попов, Г. Мін-
чев, В. Стойчевска-Антич, Н. Мілошевич. Існує багато легенд про створення 
світу, що беруть свої витоки із біблійної «Книги буття» — це легенди про ство-
рення світу, сонця й небесних тіл, рослин, тварин, створення Адама і Єви, про 
зіткнення Бога і Диявола. Згадуються і легенди про Вавилонську вежу, про Дави-
да і велемудрого Соломона, легенди про пророків і старозаповітні есхатологічні  
легенди.

142. Передмова // Сербські фольклор і література в українських пере-
кладах і дослідженнях. 1837–2004: Матеріали до бібліографії, Київ, Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2005. — с. 12–33
[б] Украјинска србистика — истраживачи фолклора и књижевности // Славис-
тика, Београд, 11, 2007. — с. 333–344.
[в] Украјинска србистика — истраживачи фолклора и књижевности // Дејан 
Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 186–197. 
[г] Украјински преводиоци српске књижевности // Славистика, Београд, 9, 
2005. — с. 372–380.

Р е з ю м е :  Автор розглянув внесок українських перекладачів сербської 
літератури від перших перекладів народних ліричннх пісень в альманасі укра-
їнського романтизму «Русалка Дністровая» (1837 р.) до 2004 р., поділивши цей 
континуум на чотири періоди. Згадуються найавторитетніші перекладачі серб-
ського фольклору і літератури, перекладені твори і зміни інтересів, характерні 
для певних періодів і авторів. 
[д] Украјински преводиоци српске књижевности // Дејан Ајдачић: Славистич-
ка истраживања, Београд, 2007. — с. 172–185. 
[е] Українські переклади та перекладачі сербської літератури // Деян Айдачич: 
Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, 
Київ, 2010. — с. 13–38. 
[е] Українська сербістика (Фольклористика. Літературознавство) // Деян Ай-
дачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мово-
знавчі, Київ, 2010. — с. 39–54.

Р е з ю м е :  У праці висвітлено дослідження українців у галузі сербістики 
від кінця ХІХ ст. дотепер, підкреслено роботу наукових товариств, кафедр, на 
яких вивчалася сербська філологія, а також внесок окремих осіб — фолькло-
ристів та істориків літератури — у справу вивчення сербської мови, фольклору 
і літератури в Україні.

143. Історична спорідненість і перспективи розвитку українсько 
і сербської національних культур // Українсько-сербські історико-культурні 
взаємозв’язки. Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, Київ, Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського, 2005. — с. 5–14 [ко-автор Олег Павлюченко]
[б] Историјско сродство и перспективе развоја националних култура Украји-
наца и Срба / Дејан Ајдачић, Олег Пављученко // Українсько-сербські істори-
ко-культурні взаємозв’язки. Каталог книжкової виставки з фондів Національ-
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ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського, 2005. — с. 10–14.

Р е з ю м е :  Автори розглядають внесок впливових діячів сербської та 
української історії й культури, які від часів середньовіччя й донині пов’язували 
два народи. У XVIII ст. серби переселилися на частину новоруських територій, 
навчалися вони і в Київській духовній академії. Розглядаються культурні та іс-
торичні зв’язки українців і сербів.

144. Використання української та іноземних мов в українському ін-
тернеті // Мовні і концептуальні картини світу, Київ 2005, Випуск 16. Книга 
1. — с. 3–6. [співавтор Лідія Непоп]
[б] Використання української та іноземних мов в українському інтерне-
ті // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературо-
знавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 158–164.

Р е з ю м е :  У розвідці зроблено акцент на вживанні української, росій-
ської і англійської мов на сторінках українського Інтернету — за тематично 
згрупованими сайтами. Розглядаються аспекти двомовності і багатомовності 
презентацій.

145. Жанровски аспекти тужбалица — тужбалице као 
жанр // Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, Łódź, 2/2005. — s. 119–126.
[б] Жанровски аспекти тужбалица — тужбалице као жанр // Дејан Ајдачић: 
Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 50–56.

Р е з ю м е :  Посмертні голосіння південних слов’ян вивчали Татомир Вука-
нович, Ніколай і Димитрина Кауфмани, Оксана Микитенко, Новак Килибарда, 
Даґмар Буркхарт. Аналізуються поховальні голосіння у їхньому співвідношен-
ні з іншими апелятивними жанрами (прокляттям, глузуванням, вихвалянням, 
забороною) в сербських, болгарських і македонських голосіннях. У голосіннях 
як жанрі, за допомогою якого висловлюється жаль із приводу втрати, а також 
у жалісних висловах у народних піснях дуже помітними є трансформації, спри-
чинені змішуванням із іншими апелятивними жанрами. Проводиться думка 
про те, що важливо визначити, який із жанрів є головним, а який підпорядко-
ваним, оскільки існує різниця у співвідношенні голосіння і прокляття у тексті 
голосіння або тексті прокльонів. Жанром, контрастним голосінню, є вислов-
лення веселощів і радощів, які можна особливим чином розпізнати в удавано-
му (пародійному) поховальному голосінні. Попри те, що дослідження проведе-
но на прикладі фольклорних текстів балканських слов’ян, такий підхід можна 
застосувати й до тлумачення писемної літератури інших народів і культур.

2006

146. Передмова // Новітня сербська п’єса, Київ, 2006. — с. 7–34.
[б] Савремена српска драма // Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Бе-
оград, 2007. — с. 244–261.
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[в] Сербська драматургія // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фолькло-
ристичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 247–271.
[г] Про новітню сербську п’єсу // Сербська драма в національному та європей-
ському історико-літературному контексті / Укладачі Айдачич Д, Білик В., 
Київ, Освіта України, 2016. — с. 154–178.
[д] Савремена српска драма // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књижев-
ност, Београд, 2017. — с. 235–255.

Р е з ю м е :  У передмові до книги «Новітня сербська драма», яка містить 
підбірку із шести текстів, розглядається передусім рецепція сербської драми 
в Україні і причина відсутності новітніх творів сербських драматургів у пере-
кладах українською мовою. Аналізуються жанрові характерні риси драматич-
ної літератури за повоєнних обставин, коли улюблені автори комуністичної 
пропаганди безуспішно намагалися написати твори, котрі мали б тривалу 
художню цінність Поява п’єс Джорджа Лебовича, Олександра Обрадовича, 
Велемира Лукіча, Борислава Михайловича Міхиза, Олександра Поповича, Бо-
рислава Пекича, Йована Христича, а згодом і Душана Ковачевича, Віди Огнєно-
вич — стали значною подією не лише для літератури і театру, а й для культури 
взагалі. Сербська драма розглядається у контексті історичних ремінісценцій 
і згадок про солідних авторів та їхні п’єси із погляду жанрів — драматургії ідей, 
комедії, історичної драми, сучасної побутової драми, драми абсурду й інтерак-
тивної драматургії. В останньому підрозділі тексту наводяться основні факти 
біографій Любомира Сімовича, Олександра Поповича, Душана Ковачевича, 
Мілени Маркович, Біляни Срблянович і Небойші Ромчевича, а також окрес-
люються характерні риси їхньої драматичної творчості.

147. Називи водених демона у пољској романтичарској књижевности 
XIX века // 110 lat polonistyki w Serbii = 110 година полонистике у Србији. Збор-
ник радова, Београд, 2006. — с. 123–134.
[б] Називи водених демона у пољској романтичарској књижевности // Дејан 
Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 160–171.
[в] Назви водяних демонів у польскій романтичній літератури // Компаратив-
ні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського, 
Київ, 2008. — с. 256–267 
[г] Назви водяних демонів у польскій романтичній літератури // Деян Айда-
чич: Демони і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 
2011. — с. 86–101.

Р е з ю м е :  Розглядаються різні назви водяних демонів у ліературних тво-
рах польських романтиків крізь призму порівняння з назвами у творах схід-
нослов’янських аворів, назвами у польській народній традиції. У баладах Ада-
ма Міцкевича зустрічаються назви дівчина, страховисько, Світежанка, у баладі 
Адама Грота Спасовського — привид, у драмі «Баладина» Юліуша Словацько-
го — відьма, королева Гоплана, а в оповіданні Яна Барщевського — чудо-дівчи-
на. У літературно-історичних студіях до балад Міцкевича іноді додається озна-
чення «русальські», хоча такої назви немає в самих піснях. Назву русалки до 
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польської літератури увів Юзеф Богдан Залеський, а потім його використовува-
ли й менш відомі поети: Антоній Едвард Одінєц, Август Б’єловський та інші по-
ети. Назва «утопленця» з польського фольклору з’являється пізніше, у творах 
поетів варшавської богеми Романа Зморського і Влодзімєжа Вольського.

148. Офицери Пишчевичі — Риси сербської ідентичності та їх втра-
та // Украс, Київ, 1/2006. — с. 71–94.
[б] Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово губљење // Дејан 
Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 209–226.
[в] Офіцери Пишчевичі: риси сербської ідентичності та їх втрата // Деян Айда-
чич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознав-
чі, Київ, 2010. — с. 72–98.
[г] Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово губљење // Дејан 
Ајдачић: Србистички мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 7–26.

Р е з ю м е :  Аналізуючи два автобіографічні твори XVIII ст. — твори 
сербських офіцерів Симеона Пишчевича і його сина Олександра Пишчеви-
ча, — автор розглядає наявні характеристики сербської ідентичності і процеси 
втрати сербської ідентичності у Російській імперії. У межах дослідження на-
ціональної ідентичності та її змін увагу сконцентровано на окремих сегмен-
тах повсякденності, які у власних межах визначають ідентичність. Береться до 
уваги ставлення офіцерів Пишчевичів до мови, до жінок і родини, до звичаїв, 
харчів і напоїв, до пісні, віри тощо. У другій частині тексту виділяються, витлу-
мачуються і документуються приклади різноманітних типів змін ідентичності: 
заміни, подвійної ідентичності, відсування на другий план своєї національної 
(сербської) ідентичності, заперечення ідентичності.

149. Etnolingwistyka w Serbii // Etnolingwistyka, Lublin, 18/2006. — s. 67–75.
[б] Етнолингвистика у Србији // Етнолінгвістичні студї, Житомир, 1, 2007. — 
с. 67–74.
[в] Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов’ян-
ських етнолінгвистичних працях // Вісник Харківського национального універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2008, № 787 (Серія філологія). — с. 3–7.
[г] Сербська етнолінгвістика // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фоль-
клористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 165–173.
[д] Етнолингвистика у Србији // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика 
и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — с. 81–89.
[е] Etnolingwistyka w Serbii // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki 
słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 215–221.

Р е з ю м е :  У нарисі розглядається історія збирання діалектологічного, 
фольклорного, етнологічного матеріалу, що становить інтерес для етнолінгві-
стики в Сербії. Наводиться коротка інформація про сербських етнолінгвістів, 
їхні інтереси та основні публікації, а також висвітлюється робота етнолінгвіс-
тичного часопису «Коди слов’янських культур».

150. Зображення Перуна у слов’янських літературах ХХ ст. // Слов’ян-
ський світ, Київ, 4, 2006. — с. 102–116.
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[б] Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века // Дејан Ајдачић: 
Славистичка истраживања, Београд, 2007. — с. 57–66.
[в] Представе Перуна у словенским књижевностима ХХ века // Упоредна ис-
траживања 4. Српска књижевност између традиционалног и модерног — ком-
паративни аспекти / уредник Бојан Јовић. Београд: Институт за књижевност 
и уметност, 2007. — с. 57–67. 
[г] Зображення Перуна у слов’янських літературах ХХ ст. // Деян Айдачич: 
Демони і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 
2011. — с. 5–18.
[д] Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века // Дејан Ајдачић: 
Перунославија: О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 2016. — 
с. 99–116.

Р е з ю м е :  У ХІХ і ХХ ст., після міфологічних досліджень багатьох фоль-
клористів та істориків релігії, слов’янські боги стали героями літературних 
оброблень. У літературних уявленнях про Перуна віддзеркалюється любов до 
найдавніших залишків власної, національної та наднаціональної історії й ду-
ховності, так само, як і відчуття спорідненості слов’янських народів, вислов-
люване в нагадуванні про період спільного існування. Автор наводить назви 
і витлумачує пісні російських, хорватських і сербських поетів: Петра Бутурлі-
на, Сергія Городецького, Велемира Хлєбникова, Володимира Відріча, Володи-
мира Назора, Десанки Максимович, Міодрага Павловича, а також твір Растка 
Петровича «Бурлеска господина Перуна бога грома». У цій розвідці інтерес 
було спрямовано на сприйняття бога Перуна у світлі позачасових висловлю-
вань про владу (сильний бог, ослаблений бог, немічний бог, утрачена влада).

2007

151. Космографија у словенској научнофантастичној књижев-
ности // Дејан Ајдачић: Славистичка истраживања, Београд, Алма, 2007. — 
с. 31–36.

Р е з ю м е :  В описі космосу автори творів із галузі наукової фантастики 
різними способами створюють уявлення про космічні реалії та їхні назви, що 
аналізується на прикладах прозових текстів слов’янських письменників — 
поляків Станіслава Лема, росіян Георгія Мартинова, Бориса Штерна, Сергія 
Лук’яненка, сербів Радміло Анджелковича, Слободана Чурчича, українця Ва-
силя Бережного. Чим віддаленішими є ці простори від відомого простору, тим 
незвичайнішими і неповторнішими стають уявлення про них. У процесі поєд-
нання відомого й невідомого письменники створюють неологізми. Пропону-
ється декілька типів назв для опису космосу: використання відомих понять 
і назв (терміни астронавігації, назви зірок, сузір’їв і галактик), за допомогою 
яких всесвіт описується як нібито відомий. Фігурують також похідні від уже 
відомих назв (Гіксі, Гіксіди; космоліт «Ленін») або ж за формотворчими мож-
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ливостями якоїсь іноземної мови (Арагена, Віртуозія, Ятапургія, Макалак, 
Зуні і Нокс), назви за матеріальним властивостями (Актинаріум), назви, що 
спираються на повністю вигаданий світ.

152. Симболи словенских неопаганских организација // Дејан Ајдачић: 
Славистичка истраживања, Београд, ИП Филип Вишњић, 2007. — с. 134–145.
[б] Символи слов’янських неоязичницьких організацій // Деян Айдачич: Сла-
вістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 
2010. — с. 227–240.
[в] Симболи словенских неопаганских организација // Дејан Ајдачић: Пе-
рунославија: О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 2016. —  
с. 140–156.

Р е з ю м е :  Різні групи слов’янських неоязичників підкреслюють свої 
специфічні риси крізь призму символічного представлення. У цьому нарисі 
коротко проаналізовано доступні авторові символи слов’янських неязичниць-
ких організацій у культурно-історичному контексті. Оскільки творці емблем 
і символів слов’янських неязичницьких організацій були звернені до спіль-
ної давнини, символи цих організацій є подібними, але вони відрізняються 
за виділеними й підкресленими рисами того спільного минулого. Деякі не-
великі товариства за допомогою символіки роблять акцент на слов’янському 
братерстві, підкріплюючи переконання в тому, що слов’яни були могутніми, 
поки вірили у своїх давніх богів і підтримували взаємні зв’язки, і що слов’яни 
повернуть і примножать силу, якщо вони повернуться до своєї віри, у той час 
як деякі з них підносять давні національні цінності. Значне місце у символіч-
них уявленнях неоязичників посідають скульптурні зображення, пов’язані зі 
старою вірою, Місяць, Сонце, тваринні тотеми, абстрактні символи (свасти-
ка, восьмикутний коловрат, шестикутна зірка, «квіткове серце руни»). Ідоли 
як символи виконують різноманітні функції: вони матеріальні, автентичні, 
культурно-ритуальні, репрезентують старих богів і саму віру в них, на думку 
неязичників, вони є загальнослов’янськими, але можуть використовуватися 
і як зразок для нинішніх творців ідолів. Найбільше ідолів Свентовида вико-
ристовується у Польщі (Збруцький ідол зберігається у Кракові). У використан-
ні абстрактних символів існує тенденція не лише до зведення їх до геометрич-
них фігур, але й тенденція до стилізації природних символів (небесні тіла, дикі 
тварини, квіти). Використання свастики і виразна присутність нацистських 
атрибутів у символіці підтверджують праві ідеї і схильність до заманювання 
незадоволених, які почуваються під загрозою з боку осіб, що мають іншу ет-
нічну належність.

153. Личне вредности у криминализованом друштву — поглед Драга-
на Стојановића у роману „Бензин“ // Дејан Ајдачић: Славистичка истражи-
вања, Београд, 2007. — с. 262–269.
[б] Личне вредности у криминализованом друштву — поглед Драгана Стоја-
новића у роману „Бензин“ // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књижевност, 
Београд, 2017. — с. 210–218.
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Р е з ю м е :  Дев’яності роки ХХ ст. були в Сербії роками тоталітаризму, 
війн, гіперінфляції, ізоляції від світу і криміналізації суспільства. У деяких 
фільмах і літературних творах описано занепад суспільства, проте можновлад-
ці їх не забороняли, гадаючи, вочевидь, що вони не мають впливу на людей, 
котрі переймаються проблемами виживання. На відміну від прозових творів, 
у яких описується прискорення спіралі насильства, у романі Драгана Стояно-
вича «Бензин» зачіпається питання про те, чи може в суспільстві, що потерпає 
від нещасть і бід, існувати особисте щастя, чи можна захистити особисті цінно-
сті усупереч брутальності й байдужості суспільства. У романі аналізуються пе-
реплетені долі декількох людей: малоосвіченого спекулянта, котрий, жертовно 
рятуючи дівчинку, втрачає свою чоловічу силу, яку йому згодом повертає жит-
тєдайна дівчина Quappi, та заможного інтелігента, що повернувся із Амери-
ки до рідного краю, а також красуні, яку останній колись кохав. Крізь призму 
життя героїв, які не можуть змиритися з тотальною загибеллю, підкреслюєть-
ся переконання в тому, що світ можна й треба змінювати і за несприятливих 
обставин, що людина має право зробити своє життя кращим, а також те, що 
без застосування сили людина може жити повнокровним життям.

154. Идеолошке пројекције у словенским научнофантастичним књи-
жевностима // Словенска научна фантастика. Ур. Дејан Ајдачић и Бојан Јо-
вић, Београд, 2007. — с. 343–382.
[б] Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. — с. 27–66.
[в] Ідеологічні проекції в науково-фантастичній літературі слов’янських наро-
дів // Деян Айдачич: Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофан-
тастику, Київ.— 132–167.

Р е з ю м е :  Пропонується теоретична модель дослідження ідеологічних 
проекцій у літературі. Використовується поняття ідеологеми, яке до філоло-
гії ввели Юрій Медведєв, Юлія Крістева і Фредерік Джеймсон. Для визначен-
ня ступеня присутності ідеології в літературному тексті вживаються терміни: 
тематизація, позиціонування, маркування. Науково-фантастична література 
часто використовується як підтвердження довговічності власної ідеології, тож 
у ній часто з’являються численні ідеологічні проекції і літературна реалізація 
ідеологічного замовлення. Аналізуються науково-фантастичні твори деяких 
слов’янських літераторів крізь призму пропагандистського уславлення або 
критичного сприйняття ідеології монархізму, капіталізму, комунізму, постіде-
ологічного стану. Наводяться й приклади деконкретизації ідеології в літерату-
рі, коли автор у фікційному світі віддаляється від упізнаваних ідеологій, при 
цьому у своєму творі він може зберігати елементи утопій або антиутопій.

155. О конференцији о централноевропском и источноевропском фи-
лму, Познањ, Пољска www. rastko. rs/rastko/delo/11549 (15.11.2007)

Р е з ю м е :  8‒9 жовтня 2007 р. у Познані, у Вищій школі «Кадри для Євро-
пи», було проведено конференцію «Минуле в кіно Центральної і Східної Євро-
пи після 1989 р. (Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989), 
організовану проф. Богуславом Бакулою і др. Монікою Таларчик-Губалою. 
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Доповіді було присвячено фільмам про соціалістичний період, але було пред-
ставлено й декілька доповідей про фільми, які описують період після краху 
комуністичної ідеології. У кінці першого дня конференції показано останній 
фільм польського режисера Анджея Вайди «Хатинь», а наприкінці другого дня 
демонструвався фільм угорської режисерки Марти Месарош «Непоховані» за 
її особистої присутності.

156. Представе о Пољацима у „Мемоарима“ Симеона Пишче-
вића // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті ака-
деміка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 7, 2007. — с. 276–280.
[б] Представе о Пољацима у „Мемоарима“ Симеона Пишчевића // Полони-
стички мозаик, Київ, 2016. — с. 89–95
[в] Представе о Пољацима у мемоарима Симеона Пишчевића // Дејан Ајдачић: 
Србистички мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 27–32.

Р е з ю м е :  У статті розглядаються уявленні про поляків у «Мемуарах» Си-
меона Пишчевича, сербського офіцера, який служив у російській армії у другій 
половині XVIII ст. У цьому творі Пишчевич описує поляків, яких він зустрів під 
час мандрівки на Балкани через територію Польщі, а також неподалік від Жито-
мира, у зв’язку із подіями навколо польських конфедератів улітку 1767 р., а та-
кож із секретною місією супроводу під конвоєм польських полонених. Оскіль-
ки рукопис Симеона Пишчевича незакінчений, у його мемуарах не описуються 
події 1767 р., тож не описано й період життя, в який поляки були присутніми 
набагато більшою мірою. В аналізованих уривках поляків описано як релігійних, 
охочих до балачок людей, сварливих шляхтичів, людей, що люблять випити.

157. Русская фантастика на перекрестке эпох и культур. Москва, Из-
дательство Московского университета, 2007.— 559 с. // Вестник Московского 
университета. Сер. 9, Филология, 2008, 2. — с. 154–157.

Р е з ю м е :  Опис збірника про російську фантастику із доповідями, пред,-
ставленими на міжнародній науковій конференції, що відбувалася 21‒23 бе-
резня 2006 р.

2008

158. Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній слов’янській фан-
тастиці // Мова і культура, Київ, 2008, том IX (109), вип. 10. — с. 126–131. 
[б] Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній слов’янській фантасти-
ці // Деян Айдачич: Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофан-
тастику, Київ, 2010. — с. 5–13.

Р е з ю м е :  У праці аналізуються назви персонажів кіберпростору в су-
часній слов’янській фантастиці із погляду запозичень із англійської мови та 
їхньої адаптації в російській, сербській та українській мовах (хакер, дайвер, 
кібертелепат). Дається семантичне висвітлення назв образів у межах сучасної 
культури і уявлень про кіберпростір у кіберпанк у літературі.
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159. Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój / obcy // Etnolingwistyka, 
Lublin, 20, 2008. — s. 149–157.
[б] Промена етничког идентитета и опозиција свој: туђ // Дејан Ајдачић: 
СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — 
с. 7–15.
[в] Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój/obcy // Dejan Ajdačić: SlovoSla-
via. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 19–25.

Р е з ю м е :  Відштовхуючись від дослідження етнічних стереотипів у тев-
орії люблінських етнолінгвістів, автор зосереджується на проблемах ідентич-
ності в опозиції свій — чужий у процесі зміни ідентичності: послаблення сту-
пеня належності до певної, власної етнічної спільноти супроводжує процеси 
зміцнення самоідентифікації як особи, що належить до нового середовища. 
Особа може мати відчуття подвійної ідентичності, але послаблення зв’язку 
з попередньою спільнотою може спричинити відмову від попередньої іден-
тичності.

160. Упир у польській літератури XIX століття // Європейський вимір 
української полоністики, Київ, 2008. — с. 144–153. 
[б] Упир у польській літератури XIX століття // Деян Айдачич: Демони і боги 
у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. — с. 102–115.

Р е з ю м е :  У статті наводяться і аналізуються явища, пов’язані з вам -
пірами, у творах польської літератури ХІХ ст. (А. Міцкевич, А. Мальчевський, 
З. Красиньський, С. Гарчиньський, Ю. Словацький, Т. Мічиньський) із осмис-
ленням значення відомих літературних критиків, які опікувалися фантасти-
кою у романтизмі, фольклорному реалізмі і польському модернізмі (М. Джа-
ніон, Й Клайнер, М. Півінська). У польській літературі ХІХ ст. мотиви вампіра 
присутні і в поезії, і в драмі, у той час як у прозі вони з’являються в творах 
Н. Жміховської, В. Лозинського.

161. Этническая принадлежность и проекции в научно-фантастиче-
ской литературе славянских народов // Вісник Харківського национального уні-
верситету ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2008, № 787 Серія філологія. — с. 227–232. 
[б] Етнички идентитет и пројекције у словенским научнофантастичним књи-
жевностима // Дејан Ајдачић: Футурославија. Студије о словенској научној 
фантастици, 2009. — с. 67–78. 
[в] Етнічна приналежність у науково-фантастичній літературі слов’янських 
народів // Деян Айдачич: Футурославія. Літературознавчі огляди про футуро-
фантастику, Київ, 2010. — с. 122–131.

Р е з ю м е :  У праці розглядається малодосліджене співвідношення ет-
нічної належності письменника-автора наукової фантастики і його проекцій, 
стосовних етнічної конфігурації світу в майбутньому. Визначаючи можливі 
складові такого аналізу (етномаркери, специфічні етнічні імена й реалії, пер-
соносфера, топосфера, мова майбутнього тощо), як приклади автор наводить 
твори, у яких в майбутньому буде збережено етнічні риси народу, втрачено їх 
або змінено/змішано.
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162. Однос стварног и виртуелног света у словенским књижевности-
ма // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 73, 2008. — с. 7–23. 
[б] Дејан Ајдачић: Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 
Београд, 2009. — с. 79–102.

Р е з ю м е :  У праці аналізуються прозові твори у жанрі кіберпанк про 
людей у віртуальному просторі Е. Бонді, О. Зорча, В. Васильєва, С. Лук’яненка, 
О. Тюріна, Л. Горалік, С. Кузнєцов, М. Шеллі, Д. Філіповича. Проблема іден-
тичності й межі між людським і нелюдським у творах про віртуальний кібер-
простір, висвітлюючи різні аспекти майбутнього, у яікому віртуальний світ 
може бути і кращим, і гіршим від реального світу, в якому визначення «люд-
ське» може базуватися на інших засадах. Літературні твори у жанрі кіберпанку 
про віртуальну реальність по-новому проблематизують вічне зіткнення люд-
ського і нелюдського, матеріального і нематеріального, утопії та антиутопії.

163. Telewizyjna i filmowa adaptacja „Profesjonalisty“ Dušana 
Kovačevicia // Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, 
Poznań, 2008. — s. 139–148.
[б] „Profesionalac“ Dušana Kovačevića — tv adaptacija predstave (1990) i film (2003) 
http://www. rastko. rs/rastko/delo/11606 (21.11.2007)
[в] Професионалац Душана Ковачевића — тв адаптација представе (1990) 
и филм (2003) // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књижевност, Београд, 
2017. — с. 200–209.

Р е з ю м е :  Наводяться назви комедій Ковачевича і сценаріїв до фільмів, 
звертається увага на поєднання сумного і смішного у Ковачевича, що дає під-
стави віднести цього автора до давньої, але такої, що нечасто буває визначаль-
ною, традиції трагікомедії (чорної комедії) — від Арістофана, через пізнього 
Шекспіра, до фільмів Чарлі Чапліна і чорних комедій. У розвідці аналізується 
драматичне втілення взаємних стосунків слідчого і підслідного дисидента Теї 
Края у телевізійній адаптації спектаклю «Професіонал» Белградського театру 
на Звездарі (1990 р.) та в кіноверсії письменника й режисера Душана Ковачича 
(2003 р.), із констатацією різних жанрових акцентів у цих двох обробленнях. 
У фільмі, режисером якого був сам Душан Ковачевич, дію перенесено в епоху 
тоталітаризму Слободана Мілошевича 1990-х років. Події драми відбуваються 
в одному приміщенні, у той час як у фільмі єдність місця й часу перериваєься 
флешбеками. Частину минулого представлено розфарбованими у коричневі 
тони документальними відеозаписами драматичних подій у Сербії дев’яно-
стих років. Аналізуються зміни в образах і стосунках між персонажами у двох 
обробках тієї ж літературної основи.

164. Жінки сходу в пошуках благополуччя заходу (Ю. Андрухович, 
Є. Кононенко) // Літературознавчі студії, Київ, 2008, вип. 21, частина 1. — 
с. 3–7. 
[б] Жінки Сходу в пошуках благополуччя (Ю. Андрухович, В. Єшкілев та Є. Ко-
ноненко) // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літера-
турознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 285–295.
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[в] Жене Истока у потрази за благостањем Запада (Јуриј Андрухович, Влади-
мир Јешкиљев, Јевгенија Кононенко) // Дејан Ајдачић: Еротославија: преобра-
жења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — с. 316–327. 
[г] Жінки Сходу в погоні за достатком Заходу (Юрій Андрухович, Володимир 
Єшкілєв, Євгенія Кононенко) // Деян Айдачич: Еротославія: Перетворення 
Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 388–402.

Р е з ю м е :  У праці підкреслюється наявність тодішньої глибокої прірви 
між багатим капіталістичним Заходом і бідним соціалістичним Сходом, відста-
вання якого стало очевидним після краху комуністичної системи на початку 
90-х рр. ХХ ст. Ця різниця підштовхнула відважних і гарних жінок шукати до-
статку в заможнішому світі. Аналізуються твори українських письменників, які 
по-різному описують цю гонитву. Юрій Андрухович у романі «Дванадцять об-
ручів» з іронією описує розмови хвалькуватих дам легкої поведінки. Наводить-
ся уривок про Барбі зі студії Оксани Кісь про моделі жіночності і додаються 
погляди на роль майстрів ілюзій із індустрії краси. Володимир Єшкілєв описує 
втечу двох подруг до Ізраїлю, однієї — від ненадійного хлопця, і другої, одру-
женої жінки, — від чоловіка й дочки. Крізь призму літератури розглядається 
мотивація героїнь, що спонукає їх залишити минуле життя. У центрі оповідань 
Євгенії Кононенко із циклу «Повії теж виходять заміж» — різні жіночі долі. 
У першій версії праці немає частини тексту про роман Володимира Єшкілєва.

165. Іще раз про роман Продановича Нові Клюні // Украс, Київ, 
3/2008. — с. 127–137 
[б] Іще раз про роман Продановича Нові Клюні // Деян Айдачич: Футурославія. 
Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. — с. 110–121. 
[в] Joш једном о роману Милете Продановића «Нови Клини» // Годишњак Ка-
тедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Посвећено 
успомени на проф. др. Радмилу Пешић, Београд, 2011. — с. 301–311.
[г] Joш једном о роману Милете Продановића Нови Клини // Дејан Ајдачић: Ср-
бистички мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 219–228.

Р е з ю м е :  У розвідці аналізуються жанрові визначення раннього рома-
ну сербського письменника Мілети Продановича «Нові Клюні» і додаються 
нові аргументи до лаконічного висловлення М. Пантича про жанрові елементи 
утопії та антиутопії. Згадуються і можливі елементи художньо трансформова-
ної дійсності у відстеженні долі безіменного головного героя.

166. Михайло Гуць (До 50-річчя наукової діяльності) // Слов’янський 
світ. — Київ, 2008, Вип. 6. — с. 229–240. 
[б] Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературозна-
вчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 174–185.

Р е з ю м е :  Із нагоди п’ятдесятиріччя наукової діяльності Михайла Гуця, 
авторитетного сербіста й фольклориста, висвітлюються його дослідницька ді-
яльність і внесок у вивчення сербського фольклору в Україні, українських пе-
рекладів сербських і хорватських народних пісень, культурних зв’язків Сербії 
та України.
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167. Изабрана библиографија о ватри у народној култури Слове-
на // Кодови словенских култура, Београд, 10, 2008. — с. 300–308.

2009

168. Слов’янські прислів’я з компаративними формами “кращий, 
краще” // Мовні і концептуальні картини світу, Київ, 2009, вип. 25, част. 1. — 
с. 3–6. 
[б] Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературозна-
вчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 186–192.

Р е з ю м е :  У розвідці аналізуються висловлювання польською (Юліан 
Кшижановський), українською (Міщенко), російською (Даль) і сербською (Ка-
раджич) мовами із компаративними формами «кращий, краще» у повній і ко-
роткій формі, їхні значення, а шляхом порівняння досліджується ступінь їх-
ньої універсальності. Прислів’я з компаративними формами «кращий, краще» 
мають різні функції — виражають суворий обов’язок, рекомендацію або по-
вчання, слугують вираженням згоди, по відношенню до надлюдських виявів — 
означають менше зло. Автор відстоює ідею створення каталогу слов’янських 
прислів’їв із компаративними формами, який би свідчив про різну профільо-
ваність цінностей у різних культурах.

169. Уявлення про кохання майбутнього у слов’янській фантастичній 
літературі // Мова і культура, Київ, 2009, вип. 11, том 9 (121). — с. 196–203.

Р е з ю м е :  У статті розглядаються уявлення слов’янських письменників 
про кохання майбутнього, біологічні, соціальні, психологічні й технологіч-
ні аспекти, стосовні кохання, в анатомічному, фізіологічному, генетичному 
розумінні зміненої людини, а також кохання в кіберпросторі. Показано, що 
в слов’янській футурофантастиці кохання посідає важливіше місце у творах 
антиутопічної природи, ніж в утопіях.

170. Beleška o Darku Suvinu // Darko Suvin: Naučna fantastika, spoznaja, 
sloboda. Priredio Dejan Ajdačić, Beograd, 2009. — s. 382–384.
[б] Дарко Сувін дослідник наукової фантастики // Компаративні дослідження 
словя’нських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського. Спеціальний ви-
пуск, Київ, 2009. — с. 234–237. 
[в] Деян Айдачич: Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофан-
тастику, Київ, 2010. — с. 74–77.

Р е з ю м е :  У розвідці представлено академічний шлях тлумача, історика 
і теоретика літератури Дарка Сувіна з філософського факультету Загребського 
університету до університету Макгілла у Монреалі. Зазначаються вивчення нау-
кової фантастики, назви книг, антологій і збірок, редагування авторитетного ча-
сопису „Science Fiction Studies“ (1973‒1981 рр.) і тематичних блоків, присвячених 
науковій фантастиці. Дарко Сувін є рідкісним дослідником наукової фантасти-
ки, який був чудовим знавцем західної і східної літератури, він писав не лише 
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про англо-американських, а й про російських і польських авторів. Сувін та його 
покоління зі знеціненого, тривіального жанру популярної культури зробили 
фантастику об’єктом, гідним академічних досліджень. Внеском Дарка Сувіна до 
розуміння наукової фантастики є розроблення теорії Novum-a як «усвідомлюва-
ної інновації», відстоювання розуміння близькості утопії і наукової фантастики, 
а також праці про фантастику як жанр «усвідомлюваного здивування». Сувін ві-
дійшов від розуміння SF як екстраполяції і пропонує її розуміння як параболи. 
Він розглядає літературу фентезі як притулок для збентежених і маргіналів, які 
тікають до вигаданих світів і не є готовими до боротьби за зміну світу.

171. Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу „Гори Мо-
рава” Драгослава Михаиловића // О делу Драгослава Михаиловића. Приреди-
ли Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. — с. 127–140.
[б] Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу Гори Морава Дра-
гослава Михаиловића // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књижевност, 
Београд, 2017. — с. 190–199.

Р е з ю м е :  У праці розглядаються особливості розгортання оповіді та сти-
лістичні характеристики нарації із погляду дитини у книзі Драгослава Михаїло-
вича «Горить Морава», якій притаманні автобіографічні риси. Підкреслюються 
наратологічні й стилістичні особливості оповіді (стрибок у майбутнє, стрибок 
у теперішній час, оповідь про минуле, пареміологічна позачасовість), а також лі-
тературні процеси, спричинені різним обсягом знань дітей і дорослих.

172. Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в ро-
мані “Еліша в країні святих коропів” Мілети Продановича // ЛітАкцент 
http://litakcent. com/2009/04/13/tvorchist-milety-prodanovycha-u-konteksti-
suchasnoji-serbskoji-literatury. html (13.04.2009)
[б] Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі «Еліша 
в країні святих коропів» Мілети Продановича // Альманах ЛітАкцент, Київ, 
2009, Вип. 1(3). — С. 554–557.
[в] Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі “Еліша 
в країні святих коропів” Мілети Продановича // Деян Айдачич: Славістичні 
дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — 
с. 296–300.
[г] Сурово позориште за сурову стварност: О насиљу у роману „Елиша у земљи 
светих шарана“ Милете Продановића // Српска књижевност у украјинском Ли-
тАкценту / Уредио Дејан Ајдачић, Београд: Алма; Пројекат Растко, 2015. — 
с. 43–51.
[д] Сурово позориште за сурову стварност: О насиљу у роману „Елиша у земљи 
светих шарана“ Милете Продановића // Српска књижевност у украјинском Ли-
тАкценту / Уредио Дејан Ајдачић, Београд: Алма; Пројекат Растко, 2017. — 
с. 43–51.
[е] Театар суровости за сурову реалност: о насиљу у роману „Елиша у земљи 
светих шарана“ Милете Продановића // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: 
Књижевност, Београд, 2017. — с. 229–234.
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Р е з ю м е :  У праці проаналізовано мотиви насильства у «постколоніаль-
ній опереті», у романі «Еліша в країні святих коропів» сербського письменни-
ка Мілети Продановича, а також способи опису психології героїв і висловлен-
ня авторської позиції щодо насильства, яке у вигаданій країні Кравонії чинять 
над членами театральної трупи Бабалума. Дія роману пов’язується з роздума-
ми над співвідношенням реальності й «театру суворості». Із погляду співвід-
ношення Заходу й дикого Сходу навіюється читання роману крізь призму по-
стколоніального контексту.

173. Љубав будућности у делима словенске фантастике // Дејан Ај-
дачић: Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. — 
с. 103–138. 
[б] Кохання майбутнього у творах слов’янських фантастів // Деян Айда-
чич: Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 
2010. — с. 14–45.
[в] Љубав будућности у делима словенске фантастике // Дејан Ајдачић: Еро-
тославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — 
с. 364–396. 
[г] Кохання майбутнього у творах слов’янської фантастики // Деян Айдачич: 
Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — 
с. 445–483. 
[д] Zmienne erotycznego ciała w słowiańskiej futurofantastyce // Ciało w 
futurofantastyce słowiańskiej. Pod red. Dejana Ajdačicia i Wacława Waleckiego. — 
Kraków, Collegium Columbinum, 2013. — s. 97–119.

Р е з ю м е :  Наводяться й аналізуються літературні уявлення про кохання 
і еротику майбутнього у книгах поляка Станіслава Лема, творах російських ав-
торів (Олександр Бєляєв, Євген Замятін, брати Стругацькі, Володимир Войно-
вич, Олександр Зінов’єв, Сергій Кузнецов, Сергій Снєгов, Сергій Лук’яненко, 
Володимир Васильєв, Лорі Андерсон, Лінор Горалік), болгар (Светослав Мін-
ков, Любен Ділов, Агоп Мелконян), сербів (Слободан Чурчич, Зоран Стефано-
вич, Ілія Бакич), хорватського письменника Белана. Відзначаються здогадки, 
стосовні сприйняття кохання особами із телепатичними можливостями ана-
томічних, фізіологічних та психологічних аспектів тіл осіб із іншими органами 
у майбутньому. Відповідно до деяких творів, еротичний досвід буде розшире-
но за допомогою наркотичних і фармакологічних засобів. Згадується задум 
Станіслава Лема про ляльок для сексуального задоволення. Соціальні аспекти 
зміни ставлення до кохання у творах слов’янських письменників стосуються 
контролю або обмеження сексуальних потреб. Окремо розглянуто уявлення 
про кохання майбутнього у віртуальному світі, де неминуче постає питання 
множинної ідентичності у кіберфантастиці. Проблема Іншого в коханні має 
відношення і до кохання з істотами із інших світів. Проводиться ідея про те, 
що фантастика пропонує уявлення, «паростки» майбутнього, у яких нині ми 
можемо помітити хороше і погане, та запитати себе, чи хочемо ми того, щоб 
людське кохання було інакшим.
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174. Животињске врсте у словенској научној фантастици // Футуро-
лавија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. — с. 139–169.
[б] Неземні тварини у слов’янській науковій фантастиці // Слов’янський світ, 
Київ, 2009, Вип. 7. — С. 109–126. 
[в] Деян Айдачич: Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофан-
тастику, Київ, 2010. — с. 46–73. 
[г] Životinjske vanzemaljske vrste u slavenskoj znanstvenoj fantastici // Književna 
životinja — Kulturni bestijarij II. dio. Urednice Suzana Marjanić, Antonija Zaradija 
Kiš. — Zagreb, 2012. — s. 799–823.

Р е з ю м е :  У праці аналізуються уявлення про неземних тварин у науко-
вій фантастиці російських, українських, польських і болгарських авторів. Роз-
глядаються мовно-стилістичні процеси у найменуванні позаземних тварин, 
уявлення про еволюцію позаземних тварин, описуються стосунки людини 
і тварин із інших світів. Текст 
[б] українською мовою є скороченою версією, без підрозділів про стосунки 
мисливців і впольованих, дослідника і піддослідної «тварини».

175. Teorijski aspekti proučavanja poljskih leksema u značenju 
‘migrant’ // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур Пам’яті 
академіка Леоніда Булаховського, Київ, 2009, Вип. 10. — С. 3–11. 
[б] Теоретичні аспекти вивчення польських лексем зі значенням “мі-
грант” // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літера-
турознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 145–157.
[в] Теоријски аспекти проучавања пољских лексема у значењу «мигрант» 
(migrant) // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена 
фразеологија, Београд, 2017. — с. 40–49.
[г] Teoretyczne aspekty analizy polskich leksemów o znaczeniu ‘migrant’ // Dejan 
Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 51–59.
[д] Teoretyczne asekty analizy polskich leksemów o znaczeniu migrant // Wartości 
w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 4, Słownik językowy, 
leksykon, encyklopedia w programie badań porównawczych / redakcja Stanisława 
Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin, UMCS 2018 
«Czerwona Seria» Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej; 36. — s. 59–70.

Р е з ю м е :  У розвідці репрезентовано різні теоретичні підходи до ви-
вчення польських лексем зі значенням ‘мігрант’. У дослідженні розглядаються 
тексти історика Яна Замойського, лінгвіста Влодзімєжа Височанського і соціо-
лога Ельжбєти Чапки. Автор аналізує семантичне поле слова зі значенням ‘мі-
грант’ у межах етнолінгвістичного підходу Єжи Бартмінського, висвітленого 
в його праці «Про поняття мовної картин світу», і розглядає відповіді на запи-
тання: хто, з ким, де, коли, чому.

176. Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої 
половини XX ст. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур 
Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, 2009, Вип. 11. — с. 232–241. 
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[б] Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклористичні, літературо-
знавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 131–144. 
[в] Samoodređenje emigranata u esejima poljskih pisaca druge polovine 20. 
veka // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Велико 
Търново, 2011. — с. 299–307.
[г] Самоодређења емиграната у есејима пољских писаца друге половине 20. 
века // Полонистички мозаик, Київ, «Освіта України», 2016. — с. 51–64.
[д] Самоодређења емиграната у есејима пољских писаца друге полови-
не 20. века // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена 
фразеологија, Београд: Алма, 2017. — с. 50–60.
[е] Samookreślenia emigrantów w polskiej eseistyce drugiej połowy XX wieku // Dejan 
Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 61–70.

Р е з ю м е :  Автор аналізує твори польських літераторів ХХ ст. — Тимо-
на Терлецького, Чеслава Мілоша, Юзефа Вітліна і Станіслава Бараньчака — із 
погляду їхнього самовизначення як емігрантів. Життєвий досвід цих авторів 
втілено у різних мовних картинах: емігрант, вигнанець, поляк, що живе поза 
межами Польщі.

177. Історія сербської компаративістики // Національні варіанти лі-
тературної компаративістики, Київ, 2009. — с. 670–697. [співавтор Наталія 
Білик]

Р е з ю м е :  У праці представлено історію сербської компаративістики від 
її витоків і донині. Підкреслюються характерні риси окремих періодів у роз-
витку порівняльного вивчення сербської літератури і внесок видатних компа-
ративістів.

2010

178. Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских 
аутора // U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova / Priredili Dejan Ajdačić, Persida 
Lazarević Di Đakomo, Beograd, 2010. — s. 533–544.
[б] Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских аутора // Дејан 
Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Бео-
град, 2013. — с. 350–363. 
[в] Еротичне тіло й буденність у прозі сучасних слов’янських авторів // Деян 
Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 
2014. — с. 429–444.

Р е з ю м е :  Літературні твори часто-густо відбивають ставлення сво-
єї епохи до еротичного, а іноді й формують модні або ж «переломні» зразки 
поведінки, взірці любовного етикету та, зрештою, і моральних цінностей. 
Через це і книги видатних письменників, що витримали випробування ча-
сом, і твори малообдарованих письменників, які не мають літературної цін-
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ності, можуть слугувати джерелом для створення історії чуттєвості, еволюції 
зразків краси в дослідженнях істориків літератури і культури. У праці аналі-
зується репрезентація еротичного тіла у прозі сучасних письменників: Міл-
ко Валента, Любіци Арсич, Оксани Забужко, Володимира Сорокіна і То-
маша Яструна — в оповідях про перший досвід недосвідчених, в описах 
бажаного й реального тіла, а також тіла в русі. Досліджуються способи нара-
тивного і метафоричного представлення тіла в контексті духу часу і еротизації  
буденності.

179. Явление эротизации в славянских литературах конца 
ХХ века // Мова і культура, Київ, 2010, вип. 12, т. 7 (132). — с. 144–147.
[б] Поплава еротизације у словенским књижевностима крајем 20. века // Дејан 
Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Бе-
оград, 2013. — с. 332–335. 
[в] «Повінь» еротизації в слов’янських літератураїх кінця ХХ століття // Деян 
Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 
2014. — с. 408–412.

Р е з ю м е :  Після зникнення ідеологічних заборон публічного обговорен-
ня сексу в слов’янських культурах постсоціалістичного періоду зростає інтерес 
до еротики і порнографії в літературі. Розкутіший інтерес до еротичного у тво-
рах письменників, що перебували в еміграції на Заході, підтверджує існування 
цензури у країнах соціалістичного блоку. Відзначаються автори і назви творів 
на еротичні теми або з еротичними мотивами за родами й жанрами у літерату-
рах кінця ХХ ст. Підкреслюється відчутне зростання кількості авторів-жінок 
і присутність еротики в жанрах популярної літератури. Дослідники літератури 
відстежують цю «повінь» еротизації у слов’янських літературах нерівномірно.

180. Нові шляхи — пропозиції для розвитку сербсько-українських 
культурних зв’язків // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклори-
стичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 55–63.

Р е з ю м е :  Пропозиції для розвитку сербсько-українських літературних 
зв’язків потребують участі фахівців і підтримки за рахунок якісних проектів — 
створення бібліографії культурних взаємин, ініціювання укладення енцикло-
педії сербсько-українських зв’язків, підтримки через створення перекладів 
класичних, іще не перекладених і нових творів, укладення двомовного словни-
ка на 10.000 слів в обох напрямках, підтримки «Українсько-сербського збірни-
ка «Украс» і «Проекту Растко-Україна», заснування Осередку сербсько-україн-
ського центру перекладів і Центру сербсько-українських культурних ініціатив 
і контактів, надання підтримки періодичним конференціям на високому ака-
демічному рівні та організації конференцій молодих сербістів в Україні. Успіш-
на реалізація проекту співпраці стане внеском у сферу кращого ознайомлення 
цих двох народів і спрятиме ще вищому рівневі їхнього співробітництва на 
ниві культури.

181. Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники 
на позначення часу // Деян Айдачич: Славістичні дослідження: фольклорис-
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тичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. — с. 122–126. [співавтор  
Лідія Непоп]

Р е з ю м е :  Розглядаються праці лінгвістів, які писали про україн-
сько-сербську омонімію (Леонід Булаховський, Вероніка Ярмак, Ірина Бондар, 
Людмила Попович, Володимир Чумак), польсько-сербську (Данко Шипка) та 
сербсько-російську міжмовну омонімію (Мілена Радич-Дугоніч). Об’єктом до-
слідження є українські, сербські і польські іменники, що означають часові ка-
тегорії: від слів ‘време’, ‘столеће’ до слів на позначення найкоротших одиниць 
часу — ‘трен’. Акцент зроблено на різних значеннях слів, які мають однакове 
звучання, так само, як і на семантичних зсувах в аналізованих мовах. Істори-
ко-етимологічні аспекти не досліджуються. Результати аналізу лексико-тема-
тичних груп міжмовних омонімів мають дуже важливе значення у вивченні 
іноземної мови, оскільки досвід свідчить про те, що мовці часто припускають-
ся помилок у назвах часових категорій.

182. Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Слове-
на // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда 
Булаховського, Київ, Вип. 12, 2010. — с. 214–220.
[б] Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена // Дејан Ајда-
чић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 
2013. — с. 5–15. 
[в] Велемудрий Соломон і жінки у фольклорі балканських народів // Деян Ай-
дачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 
2014. — с. 5–18.

Р е з ю м е :  В образі велемудрого Соломона в фольклорі балканських 
слов’ян переплітаються чинники багатьох культур, — від уявлень із єврей-
ського «Старого Заповіту» і «Талмуду», через християнські апокрифи до усної 
традиції сербів, македонців і болгар, де він набуває рис такого собі близько-
го й свого. Згадуються дослідження Олександра Веселовського, Івана Фран-
ка, Ватрослава Ягича, шляхи запозичення і переробки мотивів про Соломона 
у слов’янському фольклорі зі змішуванням усної та письмової традицій, а та-
кож нові додаткові згадки про Соломона в народному християнстві. Із аналізу 
оповідань про змагання Соломона в мудрості із сестрою, доказів матері, що 
жінки є мінливішою статтю, про невірність дружини і оповідей про велемуд-
рого бабія формується усталене і ясне уявлення про його стосунки з жінка-
ми. Підкреслюється й перехрещення сюжетів і мотивів, які в деяких варіантах 
оповідання ведуть до поєднання поетики казки і поетики легенди з елемента-
ми моралізаторства. Наймудрішому серед мудрих його розум не допомагає по-
будувати складніші стосунки із жінками, навпаки, його перевага над іншими 
призводить тут до непорозумінь і зіткнень.

183. Српска култура у Украјини: хроника 2005–2010. www. rastko. rs/
rastko/delo/13124. (31.10.2010.)

Р е з ю м е :  Опис перебувань у Києві й у Львові письменників, філологів, 
посланців культури, відвідання концертів, виставок, театральних спектаклів 
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і переглядів сербських фільмів, презентацій перекладених книг сербських ав-
торів, презентацій часопису «Українсько-сербський збірник «Украс»», круглих 
столів і конференцій за участі українських сербістів.

184. Семантички и етнолингвистички подаци у речничким једини-
цима у значењу „издајник“ (на грађи словенских језика) // Etnolingwistyka a 
leksykografia, Opole, 2010. — s. 209–216.

Р е з ю м е :  Аналізуються мовні одиниці з лексикону слов’янських мов 
зі значенням ‘зрадник’. На основі походження і значення виділено групи: біб-
лійні антропоніми із символічним значенням (Каин, Јуда, Иуда, Юда, Judasz), 
слова латинського походження (ренегат, апостата, јеретик, еретик, ћелом-
ник, вероотступник, віровідступник, wiarołomca, przeniewierca), від іменника 
‘рід’ (изрод, одрод), складні віддієслівні слова (издајник, izdajalec, предатељ, 
prebeg). На прикладах тлумачення слів ‘невјера’ (Вука Бранковича) і ‘потур-
чењак’ (із «Српског рјечника» (1818 р.) підкреслюється значення історичних 
подій у межах певної (сербської) культури із погляду етнолінгвістики. Особою, 
що скоїла зраду, може бути зрадник світу людського, боголюдини, віри, народу, 
соціальної групи, родини, зрештою, і власних слів або поглядів. У мовах відби-
ваються відмінності у ставленні до зрадника, який зраджує своїх, і до того, хто 
зраджує, щоб стати «нашим», котрого спільнота, що його приймає, називає: 
перебіжчиком, конвертитом, неофітом, прозелітом, дисидентом.

185. Російські царі у пеклі польських романтиків // Літературознавчі 
студії, Вип. 29, Київ, 2010. — с. 8–13. 
[б] Російські царі у пеклі польських романтиків // Деян Айдачич: Демони і боги 
у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. — c. 140–146.

Р е з ю м е :  Аналізуються твори польських романтиків, де в ценрі опир-
сів пекла — російські царі й полководці. Особлива увага приділяється віршам 
Адама Міцкевича і поемі Юліуша Словацького «Розповідь П’яста Дантишка» із 
відсиланнями до численних історичних і ліературних алюзій.

186. Сербський постмодернізм крізь призму теорії та історії літера-
тури (Алла Татаренко Поетика форми в прозі сербського постмодернізму, 
2010) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Лео-
ніда Булаховського, Київ, 2010, Спеціальний випуск. — c. 302–306.

Р е з ю м е :  У рецензії на книгу Алли Татаренко «Поетика форми в прозі 
сербського постмодернізму» (2010 р.) підкреслюються фундаментальні знання 
авторки в галузі сербської літератури та її інноваційна репрезентація особли-
востей поетики сербської прози постмодернізму. Алла Татаренко чудово орі-
єнтується у сфері історико-літературних та історико-теоретичних публікацій, 
присвячених постмодернізму, і, поважаючи поетичні й автопоетичні позиції 
письменників, твори яких аналізуються, і полемізуючи з літературними крити-
ками, робить значний внесок у вивчення сербської прози. Авторка пропонує пе-
ріодизацію: протопостмодернізм, високий постмодернізм і post-постмодернізм.

187. Оборотењ (човек–вук) у источнословенским књижевности-
ма // Речи. Београд, 3, 2010. — с. 11–23. 
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[б] Перевертень (вовк) у східнослов’янських літературах // Деян Айдачич: 
Демони і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 
2011. — с. 165–179.

Р е з ю м е :  Розглядаються образні зіткнення тварин і людей, звірячого 
і людського. У народній культурі східних слов’ян поширеними є вірування 
у перевертнів, вовкулаків — людей, які помилково і за допомогою магії (свідо-
мо або мимоволі) перетворюються на вовків. Аналізуються описи перевертнів 
у прозових творах білоруських, російських і українських письменників ХІХ 
і ХХ століть. Як приклад перемоги звірячого начала над людським наводиться 
оповідання Олександра Купріна «Срібний вовк». Людське начало переважає 
звірячу природу вовка в оповіданні Яна Барщевського із циклу «Шляхтич За-
вальня» (1846 р.), а також у романах «Сповідь» (1970, 1985 рр.) Валерія Шевчу-
ка і «Бісова душа, або Заклятий скарб» Володимира Арєнєва. Орест Сомов глу-
зує із невмілого використання магії заради перетворення на вовка в оповіданні 
«Перевертень», у той час, як Віктор Пелевін наголошує на подібності стосунків 
у світі людей і світі вовків. У прозових творах східнослов’янських письменни-
ків зіткнення людського і вовчого (звірячого) не є таким песимістичним, як 
у висловлюванні Гоббса про те, що людина людині — вовк, бо людина може 
перебороти тимчасове перебування у вовчій подобі.

2011

188. Ванземаљске птице у словенској научној фантастици // Птице: 
књижевност, култура, Крагујевац, Центар за научна истраживања САНУ 
и Универзитета, 2011. — с. 239–247.

Р е з ю м е :  У розвідці розглядаються фантастичні птахи у слов’янських 
традиціях, визначаються характерні риси птахів, а також особливості незем-
них птахів у науковій фантастиці, з одного боку, у співвідношенні із попере-
днім традиціями, а, з другого, — по відношенню до інших летючих створінь 
у науково-фантастичній прозі. Із науково-фантастичного дискурсу слов’ян-
ських авторів наводяться і коментуються приклади механічних птахів, птахо-
подібних створінь, що ширяють, розумних птахів, птахів, які відрізняються від 
земних птахів.

189. Венецијански карневал и чудесни врт у словенској књижев-
ности // Venecija i slovenske književnosti / Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević 
Di Đakomo, Beograd, 2011. — s. 515–524.

Р е з ю м е :  Аналізується мотив карнавалу в літературних репрезентаціях 
Венеції у драмі Лази Костича «Максим Црнојевић» (1866 р.) і романах «Уро-
та Зринско Франкопанска» (1893 р.) Євгена Кумичича, «Перверзія» (1999 р.) 
Юрія Андруховича, «Еурипидова смрт» (2002) Олександра Гаталіци та «Врт 
у Венеціји» (2003) Мілети Продановича. Карнавальна маска є не лише засобом 
приховування підступних планів шпигунів і прихованих супротивнииків, а й 
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символом неправдивого представлення. Венеційський карнавал може бути 
описаним і як місце розбещеності. У Венеції, у розкішному місці посеред моря, 
із каналами замість вулиць, гондолами замість авто — легше, ніж будь-де бути 
іншим, тож і мотиви карнавалу у Венеції доведено до мотиву дивовижного 
саду у Венеції із коміксів «Корто Малтезе», які фігурують у творах сербських 
романістів Радослава Петковича і Мілете Продановича.

190. Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih 
autora (Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov) // Wielkie tematy kultury w 
literaturach słowiańskich (9) Ciało, Wrocław. 2011. — s. 161–169.
[б] Фантастичка преображења тела у еротској прози савремених словенских 
аутора (Виничук, Аћин, Јаструн, Горалик и Кузњецов) // Дејан Ајдачић: Еро-
тославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — 
с. 336–349. 
[в] Фантастичні видозміни тіла в еротічній прозі сучасних слов’янських аво-
торів (Винничук, Ачин, Яструн, Горалік и Кузнєцов) // Деян Айдачич: Еро-
тославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. —  
с. 413–428.

Р е з ю м е :  Відзначається, що еротична фантастика на живописних 
мистецьких полотнах пропонує масу взаємозв’язаних асоціацій, у той час 
як у наративних текстах із часовою прив’язкою надбудовою до метафор слу-
гує оповідь про еротичних дійових осіб та дії. Як види еротичної фантастики 
в художній літературі пропонуються описи тілесного кохання: неспоріднених 
(людських і нелюдських) істот, опис кохання в дивовижних часопросторах 
і описи персоналізованих статевих органів, які ведуть самостійне існуван-
ня. У контексті еротичних мотивів освітнього і фантастично-пригодницько-
го роману «Мальва Ланда» Юрія Винничука герой за незвичайних обставин 
зустрічає незвичайних коханок, стикаючись із багатьма спокусами. Йовіца 
Ачин у творі «Дневник изгнане душе» (спочатку «Дневник вагине») і Томаш 
Яструн в оповіданні «День народження» досліджують самостійне життя ста-
тевих органів. У романі «Ні», написаному Лінор Горалік і Сергієм Кузнецовим 
у співавторстві, зображаються трансформації «морфованого» еротичного тіла 
і гонитва за безмежним задоволенням у фантасмагоричному описі близького 
майбутнього. Досліджуються фітуративна і наративна основи різних видів 
еротичної фантастики.

191. O боговима и благочести Словена у „Историји разних словенских 
народа“ (1794) Јована Рајића // Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Мило-
шевић-Ђорђевић, Београд, 2011. — с. 35–42. 
[б] «Про богів та благочестя слов’ян» в «Історії різних слов’янських народів» 
(1794) Йована Раїча // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мисте-
цтво. Украс, Київ, вип. 5, 2010.
[в] «Про богів та благочестя слов’ян» в «Історії різних слов’янських народів» 
(1794) Йована Раїча // Деян Айдачич: Демони і боги у слов’янських літерату-
рах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. — с. 19–26.
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[г] O боговима и благочести Словена у „Историји разних словенских народа“ 
(1794) Јована Рајића // Дејан Ајдачић: Перунославија. О паганским боговима 
у непаганска времена, Београд, 2016. — с. 18–28.
[д] „O боговима и благочести Словена“ у Историји разних словенских народа 
(1794) Јована Рајића // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књижевност, Бео-
град, 2017. — с. 37–43.

Р е з ю м е :  У першій книзі «Історії різних слов’янських народів» (напи-
саній 1768 р., опублікованій 1794 р.) Йован Раїч присвятив 31-ий розділ віру-
ванням «благочестя» слов’ян-язичників, їхнім богам, кумирам, жертвопри-
несенням та іншим обрядам. Раїчеві погляди християнської духовної особи 
віддзеркалюються у негативних означеннях, якими він супроводжує богоне-
нависницькі дії. Розглядаються здебільшого латинські й російські джерела, що 
свідчать про давню віру східних, південних і східних слов’ян. Як компілятор 
Раїч використовував різні джерела, зокрема й твори Длугоша, Мавра Орбіні 
і Джорджа Бранковича, в яких фігірують містифікації, тож текст Раїча відби-
ває знання й омани того часу, а також містить порівняння античних богів та 
їхніх слов’янських «відповідників». До дослідження Йована Раїча включено 
й опис залишків зимових юнацьких хресних ходів «іллірійських слов’ян», які 
відповідають післяріздвяним святам.

192. Гіркі спокуси і сміх Новака Килибaрди // Угренова земля та інші 
оповідки / Новак Килибарда, Київ: Tempora, 2011. — с. 5–15. 
[б] Про Новака Килибарду та його прозу // Компаративні дослідження слов’ян-
ських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського. — Вип. 15, 2011. — 
с. 298–303.

Р е з ю м е :  Наводяться переклади чорногорських письменників 
(П. П. Нєгоша, М. Лалича), до яких додано книгу перекладів оповідань Кили-
барди. Аналізується біографія письменника, філолога і фольклориста, який 
народився у безводному краї між Герцеговиною і Чорногорією, закінчив школу 
в Никшичі, а університетську освіту отримав у Белграді, де й написав доктор-
ську дисертацію. Розглядається важка для розуміння говірка банян, із великою 
кількістю діалектних і архаїчних слів. У прозі Новака Килибарди, створеної за 
допомогою техніки оповіді, розповідь веде наратор для свого співрозмовника. 
Темами оповідань є пристрасті, злети й падіння людей-представників патрі-
архальної, усної культури, часто-густо у зіткненні зі змінами, які приносить 
сучасна доба. Усупереч тому, що її присвячено гірким спокусам, проза Кили-
барди просякнута м’якою іронією й усмішкою.

193. Белешка о Јежи Бартмињском // Језик — слика — свет. Етно-
лингвистичке студије / Јежи Бартмињски; Приредио Дејан Ајдачић, Београд: 
SlovoSlavia, 2011. — с. 537–549. 
[б] Про польського мовознавця Єжи Бартмінського // Компаративні дослі-
дження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського, Київ, 16, 
2012. — с. 3–12.
[в] www. rastko. rs/projekti/etnoling/delo/14120 (25.10.2011.)
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[в] O Јежију Бартмињском // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика 
и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — с. 61–71.
[г] O etnolingwistyce Jerzego Bartmińskiego // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z 
etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 222–232.

Р е з ю м е :  Єжи Бартмінський — польський фольклорист і етнолінгвіст, 
народився в Перемишлі у 1939 р. Закінчив факультет польської філології, на 
початку академічної кар’єри займався збором діалектологічного і фольклор-
ного матеріалу в Люблінському краї, аби згодом поширити своє зацікавлення 
на сфери поетики і стилістики фольклору. Розглядаються перші кроки у за-
кладанні основ словника символів польської народної культури і етнолінгві-
стичного архіву, а також студії Бартмінського, стосовні понять мовної картини 
світу, когнітивної дефініції, стереотипу (який він позбавляє негативних рис, 
підкреслюючи усталені уявлення про стереотип). Згодом Бартмінський і далі 
розвиває ідеї про суб’єкта, ставлення суб’єкта до цінностей, профілювання й 
профілі стереотипу. Дослідження аксіологічних аспектів Бартмінський поєд-
нав із порівняльним аналізом їхньої цінності у різних мовах. Особливий ак-
цент зроблено на величезному редакторському таланті Бартмінського, його 
організаційному таланті й тому значному внескові, який він зробив у форму-
вання нових ракурсів дослідження, що не обмежуються лише філологічними, 
а мають значення й для суспільства взагалі. Текст є післямовою до книги ви-
браних студій Єжи Бартмінського.

194. Лектори из Југославије (1973–1993) и Србије (2003–2011) на кате-
дри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко // Компа-
ративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булахов-
ського, Вип. 14: До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському 
університеті, 2011. — с. 3–9.

Р е з ю м е :  У СФР Югославії лекторів призначали за конкурсно-вибор-
ною процедурою, яку проводив Інститут міжнародного наукового і технічного 
співробітництва. Київський державний університет був першою вузівською 
установою, яка налагодила постійне співробітництво із філологами з академіч-
них осередків Югославії. Протягом двадцяти років до Київського університету 
(1973–1993 рр.) із Югославії було делеговано вісьмох лекторів: Тодора Дутину, 
Станка Корача, Сильву Попович, Мілана Радуловича, Сафета Кадича, Ненада 
Шучура, Міленка Поповича і Любіцу Наранчич. У тексті представлено інфор-
мацію про лекторів, їхню діяльність до і після перебування в Києві. Протягом 
сімдесятих років були більше представленими літератури й історики літера-
тури, а протягом вісімдесятих — здебільшого лінгвісти. Як лектор із Сербії 
на кафедрі слов’янської філології Інституту філології з 2003 р. працює Деян 
Айдачич. Дається огляд публікацій Деяна Айдачича до і після 2003 р., а також 
розглядається його академічна, видавнича і посередницька діяльність на ниві 
культурного співробітництва.

195. Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca) // Зборник Матице ср-
пске за славистику, Нови Сад, Бр. 79, 2011. — с. 121–135.
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[б] Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca) // Полонистички мозаик, 
2016. — с. 5–24.
[в] Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca) // Дејан Ајдачић: СловоСлавија 
Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — с. 16–30.
[г] Polskie leksemy o znaczeniu ‘zdrajca’ // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnot-
lingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 27–39.

Р е з ю м е :  Досліджуються польські слова зі значенням ‘зрадник’ на позна-
чення особи, яка змінює етнічну або конфесійну належність і переходить на бік 
супротивника. Аналізуються близькі за значенням слова, що належать до семан-
тичного поля „zdrajca“, у декількох словниках (Karłowicz, Doroszewski, Dubisz, 
Szymczak, Bańko, Zgółkowa), текстах і корпусі польської мови. Із посиланням на 
працю Єжи Бартмінського «Про поняття мовної картини світу» аналізуються 
визначення: Хто є зрадником, кого-що він зраджує, чому зраджує. Розглядається 
походження слів зі значенням ‘зрадник’ і змін їхнього значення в діахронії. Ав-
тор аналізує спільні семантичні компоненти згаданих слів зі словами, що відно-
сяться до близьких семантичних полів, підкреслюючи риси характеру мінливої, 
схильної до насильства й отримання хабарів, брехливої людини.

196. Чернокнижник пан Твардовский и договор c дьяволом в литера-
туре ХIХ в. // Славянский и балканский фольклор. Вып. 11: Виноградье / Ред. 
А. В. Гура, Москва, 2011. — с. 323–330. 
[б] Чорнокнижник пан Твардовський і договір з дияволом у літературі 
ХIХ ст. // Деян Айдачич: Демони і боги у слов’янських літературах. Літерату-
рознавчі огляди, Київ, 2011. — с. 116–139. [в] Чернокнижник пан Твардовский 
и договор c дьяволом в литературе ХIХ в. // Slavia Occidentalis, t. 68, 2011. — 
s. 57–64.

Р е з ю м е :  У середньовічних версіях угоди про продаж душі дияволові фі-
гурує посередник іншої віри між (найчастіше бідним або закоханим) християни-
ном і дияволом. Згодом посередник зникає, а людиною, готовою укласти угоду 
з дияволом, найчастіше є чорнокнижник, некромант, знавець магії. Пан Твар-
довський є найвідомішим фаустівським образом у слов’янській традиції. Він 
з’явився у польських народних легендах, а з кінця XVIII ст. і в літературних тво-
рах. Аналізуються різні літературні обробки цього образу в російській і поль-
ській літературах ХІХ ст.: Твардовського рятує іновірець; Твардовський страж-
дає і потрапляє до пекла; Твардовський рятується завдяки винахідливості; Текст 
[б] є розширеною версією праці.

197. Модификатори еротског тела у словенској футурофантасти-
ци // Тело у словенској футурофантастици, Београд, 2011. — с. 125–131.
[б] Модификатори еротског тела у словенској футурофантастици // Дејан Ајдае-
чић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 
2013. — с. 397–403. 
[в] Модифікатори еротичного тіла у слов’янській футурофантастиці // Деян 
Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 
2014. — с. 484–491.
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Р е з ю м е :  Валерій Подорога зазначає, що уявлення про тіло є цілісни-
ми, у той час як саме тіло таким не є. Без аналізу літературних творів, із поси-
ланнями на мотиви Станіслава Лема, Мачея Паровського, Горалік і Кузнецова 
відзначаються уявлення про людське тіло як про сексуальну машину або меха-
нізм, який може видозмінюватися або ж на який можна впливати за допомо-
гою стимуляторів, конверторів, подразнювачів, вібраторів, нейросексаторів, 
модераторів, модифікаторів. Як напрями модифікації природного тіла у творах 
письменників-футурофантастів виступають дестимуляція (зменшення) або 
стимуляція (вичерпання) сексуального бажання заради контролю соціальних 
стосунків, дестимуляція з метою обмеження агресивних інстинктів (Лем). Пе-
ретворення тіла людини на машину ставить питання про те, чого людина хоче 
досягти завдяки таким модифікаціям: сильнішого, швидшого або повільнішо-
го досягнення задоволення.

198. Формулы в сравнительном исследовании славянского героичес-
кого эпоса: названия неверной жены // Классический фольклора сегодня: Ма-
териалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Бориса Нико-
лаевича Путилова. Санкт-Петербург, 14–17 сентября 2009 г., Санкт-Петербург, 
2011. — c. 85–100.
[б] Називи неверне жене у словенској епици — упоредно истраживање фор-
мула // Дејан Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижев-
ностима, Београд, 2013. — с. 16–32. 
[в] Назви невірної дружини в слов’янській епіці — порівняльний аналіз фор-
мул // Деян Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літера-
турах, Київ, 2014. — с. 19–40.

Р е з ю м е :  Розглядаються назви невірності в епічних піснях про невірну 
дружину у сербів (Вук Караджич, Сима Милутинович, Ерлангенський руко-
пис), болгар (Сборник за народни умотворения, СбНУ), македонців (Міла-
диновці) і росіян (Гільфердінг). Згадуються автори студій, стосовних епічних 
пісень про невірну дружну. Із аналізу десяти зразків сюжету з усією очевидні-
стю випливає, що існує відчутна різниця в описі невірності в епічних піснях. 
В архаїчних російських билинах про Чурила Пльонковича, Михайла Потика 
та Івана Годиновича відсутні формулятивно усталені назви невірної дружини, 
у той час як у психологічно й історично розвинених піснях південних слов’ян 
про Груйовіцу, Момчиловіцу та ін. з’являються такі назви з відтінком мораль-
ного засудження. Найчастіше фігурують формули із визначеннями ‘неверна’, 
‘проклета’ або ж іменники ‘неверница’, ‘куја’, ‘кучка’, ‘курва’. У болгарських піс-
нях зустрічаються різноманітні назви невірних жінок — ‘женска пикливица’, 
‘първо либе’, ‘неверна/невярна невеста’, а в деяких варіантах присутній і слід 
сербської епіки. У болгарських і македонських піснях є чимало прокльонів, що 
виходять із вуст зрадженого героя, близьких до нього важливих дійових осіб 
або ж самого співця.

199. Асиметрія цінностей у фразеології // Мовні і концептуальні кар-
тини світу, Київ, Вип. 36, 2011. — с. 15–18.
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Р е з ю м е :  Розглядаються питання фразеологічного опису цінностей 
і аналізуються погляди лінгвістів, які порівняли цінності, що входять до скла-
ду опозиції у фразеології, і встановили, що існує більше фразеологізмів, які 
описують недоліки, ніж фразеологізмів, що описують протилежні їм чесноти. 
Наводяться приклади українських і сербських фразеологізмів із соматичними 
компонентами, котрі описують особливості людей — мудрий: дурний, твере-
зий: п’яний.

200. Нееквивалентност украјинских и српских фразеологизама са оз-
наком вредности // Речи, т. 4, Београд, 2011.

Р е з ю м е :  Фразеологізми відбивають мовну картину світу, про що свід-
чать і фразеологічні одиниці, які не мають еквівалентних форм в іншій мові, 
вказуючи на відмінності у мовній картині світу, віддзеркаленій у двох мовах. 
У дослідженні запропоновано чотири типи нееквівалентності: 1. Асиметрія 
цінностей (різний статус цінності певного стану, який зберігає кількість фра-
зеологізмів у двох фразеологічних системах, на прикладі одиниць, що опису-
ють пияцтво), 2. Нееквівалентність коду, 3. Квантифікатор для високого ступе-
ня якоїсь негативної ознаки (серб. ‘мртав’), 4. Нееквівалентні реалії (напр., лук, 
боб, мирођија, мак у сербських фразеологізмах, рушник, гречка, бублик в укра-
їнських фразеологізмах).

201. Srpsko slovo oko Dnjepra // Blic, 6.02. 2011.
Р е з ю м е :  Книги деяких сербських авторів є доступними читачам 

в Україні завдяки перекладові. Поряд із іменами авторів і назвами опублікова-
них книг згадуються і перекладені, але ще не опубліковані книги.

202. Ukrajinska fantastika // Blic 24.04. 2011.
Р е з ю м е :  Фантастику в Україні пишуть російською і українською мова-

ми й публікують у російських та українських видавців. Улюбленими авторами, 
яких активно читають, є Марина і Сергій Дяченки, Володимир Арєнєв та ін.

203. Andruhovič, nekoliko godina kasnije // Blic 06. 2011.
Р е з ю м е :  Український поет і прозаїк Юрій Андрухович відомий чита-

чам завдяки перекладеному роману «Перверзія». Згадуються його нові, мало-
відомі в Сербії твори і виступи у музичній групі «Карбідо».

2012

204. Дослідження літературної фантастики в Сербії // Літературо-
знавчі студії, Київ, 2012, вип. 35. — с. 3–9.
[б] Истраживања књижевне фантастике у Србији // Дејан Ајдачић: Србистич-
ки мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 262–270.

Р е з ю м е :  Дослідження літературної фантастики до 70-х років ХХ ст. 
були досить рідкісними, тож більшість історико-літературних тлумачень фан-
тастики написано протягом приблизно сорока останніх років. Чудеса фігуру-
ють у сербській середньовічній літературі — у житіях, ритуальній поезії і апо-
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крифах, чому присвячено і деякі тлумачення цих творів. Чудеса фігурують 
і в творах проповідників та поетів епохи бароко, про що писав М. Павич. Сава 
Дам’янов, дослідник поезії Кодера, опублікував книгу «Коріння модерної серб-
ської фантастики», у який він виділяє оніричну фантастику, хорор-фантастику, 
проекцію сакрального, а поряд із прикладами з літератури наводяться й фан-
тастичні фрагменти з науково-популярних і філософських творів. Згадують-
ся дослідники дивовижного у казках, легендах, міфологічні чинники епічної 
поезії, а також дослідники фантастики Нєгоша, Сими Милутиновича, фоль-
клорних реалістів. Вивчення мотивів, пов’язаних із вампірами у європейських 
літературах, і впливу західноєвропейської і слов’янської фантастики було пред-
метом дільності компаративістів. Підкреслюється значення антології поетич-
них сновидінь Васка Попи, книги Боже Вукадиновича «Інтерпретації» (1971 р.), 
перекладу з французької «Дзеркала дивовижного» П’єра Мабія (1973 р.), студій 
Гастона Башлара, Роже Кайюа, Марії Яніон, «Вступу до фантастичної літерату-
ри» Цветана Тодорова (1987 р.), а також тематичних блоків, присвячених фан-
тастиці. Відзначається використання понять, уведених сербськими істориками 
літератури в розвідках про фантастику, а також енциклопедичних визначень 
зі статті про фантастику у «Словнику літературознавчих термінів», виданому 
Інститутом літератури (1986 р., 1992 р.). Виданнями, що мають виняткове зна-
чення, були збірник із бібліографічним додатком «Сербська фантастика», ви-
даний Сербською академією наук і мистецтв, за участі письменників, істориків 
літератури, а також «Енциклопедія наукової фантастики» Зорана Живковича. 
Наводяться імена авторів і назви студій про фантастику: Іво Тарталь, Ана Ра-
дин, Радоїца Таутович, Зоран Живкович, Бобан Кнежевич, Олександр Недель-
кович, Деян Айдачич, Боян Йович, Зоріца Джергович-Йоксимович.

205. Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ’фантастика’ // Ком-
паративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булахов-
ського, Київ, Вип. 18, 2012. — с. 3–10.

Р е з ю м е :  ‘Дивовижне’ у сербській мові є атрибутом надприродних 
явищ, в існуванні яких людина переконана, тоді як ‘фантастичне’ свідчить про 
те, що дивовижні явища є плодом творчої фантазії. Проте, попри той факт, 
що це різні концепти, розглядаються обидва семантичні поля, оскільки відмін-
ності між ними менше виражені в живому мовленні, аніж у лексикографічних 
дефініціях. Аналізуються сербські лексеми зі значенням ‘фантастично’, ‘фан-
тастика’ і виділяються лексичні групи: 1) ‘чудо’, ‘чудеса’ і прикметники ‘чудан’ 
і ‘чудесан’, прислівник ‘чудесно’ для реконструкції поглядів на світ, притаман-
них язичницьким віруванням, а також у мові релігії. Із погляду пізніших, ра-
ціональних поглядів на світ дивовижні події можуть називатися фантастич-
ними. У десакралізованому значенні ‘чудо’ означає рідкісне, виняткове (чудо 
од детета), але, попри десакралізацію, іще певною мірою зберігає значення чо-
гось небаченого. 2) До слів, у значенні яких наявний компонент заперечення 
реального, відносяться: необично, нестварно, нереално, немогуће, при цьому 
існують і слова із префіксом над-: надстварно, надреално, надљудско. 3) Не-
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правильне сприйняття дійсності як дивовижної позначають сербські дієслова: 
чинити се, причињавати се, првиђати се, уображавати, а також вирази ‘видети 
као у сну’, ‘видети као у бунилу’, а об’єкти такого помилкового бачення нази-
ваються: привиђење, приказање, приказа, халуцинација, уображење, авет, саб-
ласт, утвара. Слова ‘мистични доживљај’, ‘визија’, ‘откровење’ означають яскра-
вий релігійний або містичний досвід і можуть мати позитивне або ж негативне 
значення. Слово ‘измишљати’ у мовній картині світу сербів не репрезентує 
дивовижне, позбавлене інтересу, і навіть мусить означати не щось дивовиж-
не, а реальне, проте непевне. Найближчими до сфери фантастики є застарілі 
слова ‘гатати’, ‘гатка’. 4) Запозичення й адаптовані слова з давньогрецької мови 
походять від імені брата Гіпноса і Морфея — Фантаза: фантастика, фантазија, 
фантазма, фантазмагорија, фантастички, фантастичан, фантазматски, фанта-
зирати. Використовуються й неміметичні терміни, від латинського ‘имагина-
ција’, ‘имагинарно’, ‘миракули’, а також у назвах жанрів: утопија, антиутопија, 
дисопија, алтернативна историја, мистика, научна фанастика, фентези (із варі-
антом: фантазија). Порівняння частоти вживання сербських назв і запозичень 
у текстах про фантастику з усією очевидністю підтверджує перевагу понять, 
що мають іншомовне походження. Це свідчить про те, що автори воліють ужи-
вати слова, які не мають відповідних еквівалентів у сербській мові, але свідчить 
і про бажання дотримуватися західної теорії. Аналіз підтверджує переплетін-
ня різних концептів. Збільшення кількості текстів про фантастику актуалізує 
питання, стосовні термінології.

206. Сукоб међу браћом у словенским народним песмама // Заједничко 
у словенском фолклору. Зборник радова. Уред. Љубинко Раденковић, Београд, 
2012. — с. 169–175.

Р е з ю м е :  Аналізуються балади і баладні пісні південних і східних 
слов’ян, у яких фігурує мотив сутички між братами. На основі аналізу пісень 
балканських слов’ян Алоїз Шмаус виділив п’ять типів пісень про сутички між 
братами. У праці запропоновано деякою мірою доповнений і змінений поділ: 
розбрат через спадщину, чвари, інспіровані дружиною, сварлива віла, чвари між 
братами, які не знають один одного, брат, залишений у біді. Наводяться складо-
ві опису психологічних портретів братів, рис, які їх об’єднують, і відмінностей 
між ними, схильність братів до стороннього впливу, уявлення про каяття. У ро-
динних баладах південних слов’ян сімейні стосунки між родичами постають 
як найконфліктніші, наприклад, у польській усній традиції не існує балад про 
братовбивство, у східних слов’ян брат убиває брата, не знаючи, що останній є 
його родичем, а в баладних піснях балканських слов’ян стосунки між братами 
можуть характеризуватися ненавистю і насильством. Насамкінець ставиться 
питання про походження вочевидь розвинутого мотиву конфлікту між братами 
саме у балканських слов’ян і пропонуються певні можливі пояснення.

207. Уплетена времена у алтернативној историји Јацека Дукаја // Ас-
пекти времена у књижевности. Зборник радова. Уред. Лидија Делић, Београд, 
2012. — с. 417–426.
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Р е з ю м е :  У творах зі сфери альтернативної історії письменники пока-
зують події, які насправді не відбувалися, і запрошують читачів до авантюри, 
пов’язаної із передбаченням іншого плину історичних подій, починаючи від 
обраної відправної точки. Аналізується вид перехрещення минулого, тепе-
рішнього і майбутнього у фантастичному, альтернативно-історичному рома-
ні «Ксаврас Вижрин» Яцека Дукая (1996 р.). У фікції польського письменника 
змінено хід історії ХХ ст. через уявне продовження влади Сталіна, неіснуван-
ня нинішньої Польщі, що спричиняє інший розвиток подій. Поряд із описом 
уявної історії Дукаєм у розвідці проводиться думка про те, що письменник 
уводить міфічний час в уявленнях про апокаліпсис. Уже крізь призму побудо-
ви зав’язки автор міркує над проблемами війни, тероризму, мас-медіа, права 
на помсту.

208. Ванземаљски гмизавци у словенској футурофантастици // Гује 
и јакрепи. Књижевност, култура. Уредници Мирјана Детелић, Лидија Делић. — 
Београд: Балканолошки институт, 2012. — с. 357–366.

Р е з ю м е :  У статті аналізуються уявлення про позаземних плазунів 
у творах російських, болгарських, польських і українських представників нау-
кової фантастики і розглядаються їхні особливості. Люди частіше стикаються 
із плазунами як завойовники далеких планет, ніж позаземні плазуни спуска-
ються на Землю. Усупереч активній присутності змій у народній культурі та 
в релігіях, у футурофантастиці змії, навпаки, не мають такого статусу. Поза-
земні плазуни можуть бути подібними до земних, більшими/небезпечнішими 
від них, можуть бути представленими в гротескному ключі, із певними орга-
нами плазунів, як механічні плазуни і як розумні плазуни. Вони фігурують 
в описі обстанови, в якій відбувається дія, коли письменник підкреслює їхні 
відмінності у зовнішньому вигляді, характерних рисах і поведінці порівняно із 
земними «родичами», з висуванням ідей про еволюцію в космосі, заснованих 
на порівнянні життя на Землі і поза її межами.

209. Сан и демони у словенској фантастици // Слов’янська фантасти-
ка. Збірник наукових праць. — Київ, 2012. — с. 462–477.

Р е з ю м е :  З урахуванням того факту, що сприйняття снів із плином іс-
торії змінювалося, автор робить акцент на просвітницькому відкиданні сну як 
посланні від богів і віднесенні сну до сфери психічних переживань людини. 
Настанови Юрія Тинянова про сон у літературних творах слугують відправ-
ною точкою для розширеного вивчення зв’язку сну і демонів у російській, 
польській, українській, сербській літературах ХІХ ст. Літературні уявлення 
про сни, пов’язані з демонами, класифіковано відповідно до характеру зв’яз-
ку сну з дійсністю: сон і дійсність є взаємовиключними, тобто після пробу-
дження зникає й демон, котрий з’являвся уві сні, сон і дійсність пов’язані; сон 
і дійсність є алегорично пов’язаними, сон і дійсність у видіннях або кошмарах 
пов’язані нерозривно.

210. О књизи „Святилища и обряды языческого богослужения 
древних славян по свидетельствам современным и преданиям“ Измаила 
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Срезњевског // Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, књ. 
60, 2012, св. 2. — с. 323–345.
[б] О книге «Святилища и обряды языческого богослужения древних славян 
по свидетельствам современным и преданиям» Измаила Срезневского // Дри-
новський збірник, Харків, Софія, т. 6, 2013. — с. 47–62.
[в] О књизи „Святилища и обряды языческого богослужения древних славян 
по свидетельствам современным и преданиям“ Измаила Срезњевског // Дејан 
Ајдачић: Перунославија: О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 
2016. — с. 29–67.

Р е з ю м е :  У 1846 р., після захисту дисертації в Харкові, Ізмаїл Срезне-
вський опублікував книгу «Святилища и обряды языческого богослужения 
древних славян по свидетельствам современным и преданиям» (Санкт-Пе-
тербург, 1848 р.). Розглядаються історичні, лексикографічні і фольклорні ори-
гінальні студії Срезневського у його дослідженнях давньої слов’янської релі-
гії, з особливим акцентом на оригінальності джерел. Срезневський відкинув 
висновки кабінетних російських міфологів початку ХІХ ст. і «прильвицьких 
ідолів» із Ретри, але вважав автентичними рукописи Вацлава Ганки і збірку 
слів «mater verborum», що мало безпосередній вплив на його висновки щодо 
пантеону язичницьких богів слов’ян. Аналізуються результати вивчення Срез-
невським назв і функцій святилищ, які спеціально досліджуються за слов’ян-
ськими угрупованнями: балтійських, східних, західних і південних слов’ян, 
а також за обрядами (обряди, пов’язані з храмами, священні гаї, повага до 
води). Визначається місце книги Срезневського в історії славістики. За багат-
ством матеріалу, за використанням мовних джерел (що є близьким сучасній 
етнолінгвістиці) книга Срезневського для свого часу була прогресивною у пла-
ні вивчення культури слов’янських язичників, але незаслужено забутою, через 
некритичне введення до неї містифікованих джерел.

2013

211. О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу „Кандор или от-
кровеније египeтских таин“ (1800) // Зборник у част Марији Клеут. — Нови 
Сад, 2013. — с. 429–440.
[б] Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі «Кандор или от-
кровенїе египeтских таин» // Компаративні дослідження слов’янських мов і лі-
тератур. Пам’яті Леоніда Булаховського, Київ, Вип. 21, 2013. — с. 175–183.
[в] О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу „Кандор или откровеније 
египетских таин“ (1800) // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књижевност, 
Београд, 2017. — с. 44–52.

Р е з ю м е :  Твір Атанасія Стойковича «Кандор или откровеније египeт-
ских таин» в історії літератури вважається першим сербським романом, який 
витлумачували Милорад Павич, Йован Деретич, Сава Дам’янов. У цій «казці 
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про янгола-відлюдника», «романі- ініціації» про духовне вдосконалення моло-
дого Кандора — старця з бородою до пояса (янгола), як показав Неманя Раду-
лович, перехрещуються різні ідейні течії раціоналістичного просвітництва із 
пантеїзмом, монотеїстичні вірування й езотеричні масонські вчення. Підкрес-
люються ідеї письменника про творця природи, про чотири стихії, першість 
розуму й проблему зла. На думку мудреця, зображеного Стойковичем, творін-
ня добра як виконання імперативного обов’язку, що втілюється в людських ді-
яннях, не випливає із якоїсь соціальної угоди про бажаність добра, натомість 
стосунки між людьми як вияв божого промислу є ідеальною проекцією висо-
ких етичних принципів у суспільстві, в якому люди за самою природою свого 
розуму є добрими. Якщо Творець дарував людині мозок, який за самою своєю 
природою має вести її до добра, тоді немає потреби запроваджувати «долж-
ност» як певний імператив у людській поведінці, що вимагає, аби людина лю-
била чесноти, так само, як і не потрібні жодні правила. Через пояснення незви-
чайного старця Стойкович уникає тлумачення походження зла, переходячи до 
площини самореалізації і щастя тих, хто є прихильниками добра.

212. Пагански богови љубави у словенским књижевностима // Збор-
ник Матице српске за славистику, Нови Сад, 83, 2013. — с. 25–37
[б] Пагански богови љубави у словенским књижевностима // Дејан Ајдачић: 
Перунославија: О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 2016. — 
с. 117–139.

Р е з ю м е :  У найдавніших записах про слов’ян відсутні підтвердження іс-
нування бога кохання у їхній вірі. Як слов’янська Венера у Яна Длугоша фігурує 
Діділія, а Мачей Меховіт, польський латиніст пізнішого періоду, пише про її си-
нів Леля і Полеля. Слов’янські боги кохання виникли за зразком античних богів 
кохання, ї їм притаманні схожі риси. Автори хронік пізніших епох, кабінетні 
міфологи і фальсифікатори фольклору додають нові деталі та нових родичів: це 
Діді-Ладо, Лада, Дід, Слад, Услад та ін. Зроблено акцент на позиції, що, попри 
факт фантастичного походження слов’янських богів кохання, їхня наявність є 
неспростовним фактом у слов’янських літературах. Наводяться (здебільшого) 
поетичні тексти, в яких фігурують Лель (Полель), — від Державіна, Пушкіна до 
віршів Воїслава Іліча і Сергія Орлова, а також тексти про Ладу Воїслава Іліча, 
Василя Пачковського, Володимира Назора. У деяких літературних уявленнях 
боги кохання пов’язані з силами весняного пробудження природи.

213. Коллекция ценностей ‘Свобода равенство, братство’ и опираю-
щиеся на нее конструкции в славянских языках // Etnolingwistyka, Lublin, t. 
25, 2013. — s. 59–74. 
[б] Колекција вредности „Слобода, једнакост, братство“ и из ње изведене кон-
струкције у словенским језицима // Славистика, Београд, 17, 2013. — с. 51–62.
[в] Kolekcje wartości i ich profilowanie // SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słog-
wiańskiej, Łódź, 2018. — s. 109–120.

Р е з ю м е :  Гасло ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ (Свобода, рівність, братер-
ство) у слов’янських мовах відображається за допомогою різних найменувань, 
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які відсилають до мовних аспектів (гасло, слоган, девіз, лозунг), цінностей, по-
нять, прав або трьох чинників (тріада). Відповідно до ідеї Єжи Бартмінського 
й позицій польської школи когнітивної етнолінгвістики, у праці пропонується 
застосування поняття «колекції» і до цінностей у синтагмі «колекція ціннос-
тей». Відзначаються різні графічні різновиди «колекції цінностей». ‘Свобода, 
рівність, братерство’ у текстах слов’янськими мовами — в оригінальному ви-
гляді французькою мовою, слов’янськими мовами — з іншою пунктуацією. 
У колекціях цінностей якийсь із компонентів може бути заміненим, при цьому 
такі форми називаються «варіаціями колекцій цінностей». Проаналізовано зна-
чення трьох складників (Свобода, рівність, братерство) і їхні співвідношення, 
а надто напруженість між свободою і рівністю. Свобода є найстабільнішим із 
складових колекції цінностей. Відзначаються можливість заміни окремих ком-
понентів у колекціях цінностей із варіаціями, соціальні функції новостворених 
колекцій, а також ідеологічні профілі в текстах анархістів, комуністів і правих. 
Обґрунтовується думка про перспективне застосування ідеї про колекції цін-
ностей із варіаціями та подібних висловлювань, напр., «честь і слава». Текст [б] 
є коротшою версією, без підрозділу про соціальні функції та профілі.

214. Кијевске вештице // Київ і слов’янські літератури. Редактор Деян 
Айдачич, Київ: Tempora, 2013. — с. 197–204.

Р е з ю м е :  Відповідно до записів, стосовних народних вірувань, нечиста 
сила збирається на узгір’ях. За легендами східних слов’ян, відьми, які перед 
шабашем намащуються чарівною маззю, вилітають через димохід і приліта-
ють на гору, не покриту рослинністю, — на «Лису гору». Літератори ХІХ ст. 
багато разів зверталися до цієї теми. Український письменник Григорій Квіт-
ка-Основ’яненко побіжно згадує Лису гору неподалік від Києва, а російський 
романтик Орест Сомов в оповіданні «Київські відьми» розвиває цілу історію 
навколо відьми Катерини та її козака, який за нею крадькома прямує. Під 
впливом Сомова Олександр Пушкін написав поему «Гусар» із гумористичним 
відтінком. Сучасною обробкою є цикл романів киянки Лади Лузіної, в яких 
відьми — «Києвіци» — набувають певних рис, характерних для давніх забо-
бонів, проте й рис пробивних сучасних жінок, — і добрих, і злих. Наводяться 
й згадки цієї теми в українських авторів, Нечуя-Левицького і Ліни Костенко, 
відзначаються згадки про Лису гору поза межами Києва у творах російських 
і українських авторів.

215. „Своје“ и „туђе“ у споровима око фантастике словенских роман-
тичара (о духу северних народа и о духу северних књижевности) // Компа-
ративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булахов-
ського. — Київ, Вип. 22, 2013. — С. 203–214.

Р е з ю м е :  Ставлення до своїх і чужих міфологічних традицій як до 
предмета літературної інтерпретації було дуже важливим у дискусіях критиків 
із приводу романтизму. Пісні шотландських горян Оссіана в удаваних записах 
Макферсона, оригінальної скандинавської «Едди» та легенди про Нібелунгів 
увійшли до історичних романів і готичних балад. Французька германофілка 
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мадам Жермен де Сталь протиставила дух південних і північних європей-
ських народів, «літературу Півночі» й «літературу Півдня» (1800 р., 1810 р.), 
віддаючи перевагу дикій, недоладній і суворій Півночі над милим і гармоній-
ним Півднем. Ця опозиція втратила гостроту із появою французьких та іта-
лійських романтиків, але все-таки відіграла свою роль у поетичних дискусіях 
слов’янських прихильників класицизму і романтизму. Позиції мадам де Сталь 
фігурують у творі Ореста Сомова «Про романтичну поезію» (1823 р.), у той 
час як російський критик Микола Надєждін у свої дисертації, в якій він кри-
тикує романтизм, має їх на увазі, але не згадує. Надєждін глузливо нападає 
на поезію північних народів і вправляється в дотепності, говорячи про те, що 
криваві й жорстокі істоти не є притаманними російській традиції, тож і не тре-
ба їх туди вводити. У 1819 р. у Польщі публікується спрямований проти ро-
мантизму памфлет Яна Шнядецького із осудом неоварваризму і азіатства, до 
появи поезії романтизму. Підкреслюються позиції Адама Міцкевича, стосовні 
класичного й романтичного, у передньому слові до збірки «Романси і балади», 
опублікованої у 1822 р, а також наводяться зауваження Мауриція Мохнацько-
го (1825 р.) щодо того, що польські літератори як джерела для своїх творів ви-
користовують «слов’янську давнину, міфологію Півночі і дух середньовіччя». 
Наводиться пізня згадка Міцкевичем опозиції Півночі й Півдня у його паризь-
ких лекціях. Відзначається відображення поетичних суперечок про дух народу 
в сербській культурі.

216. Издајник у бугарској књижевности eпохе Препорода // Компара-
тивні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Бу-
лаховського, Київ, вип. 23, 2013. — с. 148–154.

Р е з ю м е :  Зраду і зрадника можна розглядати з позицій лінгвістики че-
рез значення і походження слів, а в тексті можна висвітлити історичні, істо-
рико-літературні, стилістичні й психологічні особливості опису. Предметом 
аналізу є зрада у творах болгарських авторів епохи Відродження. У пророчій 
епопеї Івана Вазова «Епопея на забравените» один із поетичних фрагментів 
присвячено Василю Левському, «апостолу свободи», якого було у 1872 р. за-
арештовано, а потім убито. У часи появи поеми Вазова вважалося, що Лев-
ського зрадив піп Крстьо Никифоров із Ловеча. Проте письменник жодного 
разу не називає імені останнього, а передусім визначає його як попа, а згодом 
наділяє дедалі гіршими характеристиками (срам, црв, Јуда), називаючи його 
також і за допомогою займенника «той». Захарі Стоянов, учасник і перший 
історик квітневого повстання 1876 р., написав книгу «Записи про болгарські 
повстання 1870‒1876 рр.», у яких описує й власну втечу з іще трьома повстан-
цями від турецької погоні у тетевенському краї. Попри те, що він був єдиним, 
хто пережив засідку, організовану зрадником — дядьком Вельо, автор аж до 
фатальної стрілянини не відкриває читачам, що героїв буде зраджено, будучи 
переконаним у тому, що брехливий дядько є їхнім благодійником. Після падін-
ня до потоку Стоянов видряпався на дерево, і дослухаючись до того, як три-
ває гонитва, під час якої його шукали у сутінках, ще раз пересвідчується в усій 
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мерзенності зрадника. Проте автор описує й зустріч із ним через десять років 
після засідки, коли зрадник перекладає свою провину на іншого, але, впізнав-
ши Стоянова, починає плакати і просити пробачення. У творі Захарі Стоянова 
опис ситуації та образів розвинуто й висвітлено у психологічному плані.

217. Славистичка компаратистика // Појмовник упоредне књижев-
ности. Зборник радова. Уред. Бојан Јовић, Тихомир Брајовић, Београд, 2013. — 
с. 75–94.

Р е з ю м е :  Окреслюються межі компаративних досліджень слов’янських 
літератур (славістичної компаративістики) стосовно інших видів мистецтва, 
усної традиції, споріднених філологічних і нефілологічних дисциплін, визна-
чаються перехідні й суміжні сфери між ними. Глобалізація супроводжується 
зменшенням інтересу до національно маркованих компаративних досліджень, 
проте відзначаються й нові тенденції розвитку регіональних проектів. Під-
креслюється зміна парадигм (напр., теорія впливу, інтерекстуальність, анти-
тетична критика та ін.), важливі школи й центри, а також зазначається внесок 
видатних особистостей. Відзначається вплив ідеологічного/соціального за-
мовлення і продумуються можливі головні і другорядні шляхи розвитку сла-
вістичної компаративістики.

218. Типови љубави у ренесансној поезији Дубровника // Дејан Ајдаа-
чић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 
2013. — с. 79–136. 
[б] Типи кохання в поезії Дубровника доби Ренесансу // Деян Айдачич: Еро-
тославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. —  
с. 101–170.

Р е з ю м е :  Дубровницькі поети епохи Ренесансу орієнтувалися на Пе-
трарку і його італійських наслідувачів. Аналізуються вірші про кохання Джо-
ре Држича, Шишко Менчетича, Маріна Држича, Ніколи Налєшковича, Савко 
Бобалєвича, Міхо Бунича Бабулинова, Мароє Мажибрадича, Динко Раніни 
і Домініка Златарича із вказівкою на зв’язки з віршами італійських поетів і мі-
фологічні асоціації. Підкреслюється, що, попри наявність окремих деталей із 
реального життя, поезію петраркістів варто оцінювати не за мірилами щирості 
оспіваних почуттів, а з позицій уявного кохання, у псевдосповідальному сти-
лі. Це кохання включає взаємопов’язані типи кохання. Кохання-вдосконален-
ня розглядає жінку у неоплатонічному дусі, як янгола, втілення досконалості 
і краси. Кохання-хвороба включає страждання меланхолійного закоханого, 
яке надсилає гіркі докори, бо його кохана немилостива, що витлумачується 
(за Джорджем Агамбеном) як ідея про свідому втрату об’єкта, зв’язок із яким 
так і залишився нереалізованим. Кохання-служіння випливає із ідеалу кохан-
ця як вишуканого залицяльника, із частим підкресленням того, що за служін-
ня він он отримав винагороди. Кохання-полювання спирається на асоціації 
античної міфології і символіку полювання, при цьому коханець, в якого влу-
чили любовні стріли, подібний до впольованого звіра. Кохання-насолода ре-
презентує коханця, який досягає насолоди. Два найрозвиненіші типи кохання 
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в поезії петраркістів — це кохання-вдосконалення і кохання-хвороба, проте 
вони представляють два обличчя того самого кохання — наполегливість у про-
славленні жінки як вищого створіння і тривалий відчай непочутого коханця. 
Безсилля меланхоліка, покірність слуги і вигнання пораненого закоханого є 
різними метафорами тієї самої любовної перешкоди. Пристрасне бажання вод-
ночас є і прихованим, бо на його шляху є перепони, і незадоволеним потягом 
до чуттєвого задоволення, і потягом до ідеального створіння. Поезія дубров-
ницьких поетів-петраркістів, оцінювана за суворими міметичними мірилами, 
постає слабкою і непереконливою. Але її не треба міряти на аршин щирості й 
автентичності, оскільки вона не є такою. Вона розповідає про зачарованість 
і розчарування, створення і руйнування, ствердження і заперечення кохання.

219. Трагедија разапете љубави — Максим Црнојевић Лазе Костића // 
 Дејан Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевности-
ма, Београд, 2013. — с. 167–179. 
[б] Трагедія про розп’яте кохання // Деян Айдачич: Еротославія: Перетвореня-
ня Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 206–221.
[в] Трагедија разапете љубави — Максим Црнојевић Лазе Костића // Дејан Ај-
дачић: Србистички мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 65–74.

Р е з ю м е :  Як основу для своєї ранньої трагедії «Максим Чарноєвич» Лаза 
Костич обрав у просвіченій Європі відому сербську народну пісню «Одружен-
ня Максима Чарноєвича», в якій виступають теми обману, краси і потворності, 
до того ж із шекспірівськими пристрастями. До простої зав’язки старця Мілії 
Костич додав нові образи і складні дії, що відбуваються паралельно, з уведен-
ням кохання, Максима та його побратима до молодої венеційської дівчини. 
Аналізуються тлумачення Васи Мілинчевича, Марти Фрайнд і Станіслава Ві-
навера, пропонується прочитання трагедії у ключі рекомендацій Йована Ан-
дреєвича Йолеса щодо «роздвоєння суб’єкта, що страждає». Лаза Костич ви-
бір головного героя між самореалізацією і самозабуттям подав як розіп’ятість 
Максима між двома почуттями — до побратима і коханням до дівчини. Маска, 
личина є символами драматичного тексту Лази Костича, а у виборі головного 
героя зрада і вірність змінюють одна одну, а врешті-решт і поєднуються. Крізь 
призму своєї драми Лаза Костич хотів заспівати гімн побратимству, але кон-
флікт розв’язано «по-водевільному», зі сповненими патетики розставаннями. 
Нещастя спричинено непорозумінням, випадковістю, неправильним тлума-
ченням. Таку побудову трагедії не підпорядковано законам імовірності й не-
обхідності, вона випливає із неналежним чином обґрунтованого фундаменту 
довільності.

220. Пољакиње и заљубљени руски официри у два пољска романа 
(Ј. Крашевски и С. Жеромски) // Дејан Ајдачић: Еротославија: преображења 
Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — с. 180–187. 
[б] Закохані російські офіцери у двох польських романах (Ю. Крашев-
ський и С. Жеромський) // Деян Айдачич: Еротославія: Перетворення Ероса 
у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 222–230.
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[в] Пољакиње и заљубљени руски официри у два пољска романа (Ј. Крашевски 
и С. Жеромски) // Полонистички мозаик, Київ, «Освіта України», 2016. — 
с. 106–113.

Р е з ю м е :  Розглядаються історичні межі й причини протистояння поляків 
і росіян після розділів Польщі й придушення польських повстань. Описуються й 
аналізуються любовні й родинні стосунки літературних героїв, офіцерів-росіян 
і польок у певною мірою подібних польських романах: «Москаль» Юзефа Ігнація 
Крашевського, опублікованому під псевдонімом Болеславіта (1865 р.), і «Краса 
життя» Стефана Жеромського (1912 р.). В обох творах головним персонажем 
є російський офіцер, по матері — польського походження, який закохується 
в польку й одружується з нею. Крізь призму сюжету, мотивацію образів і викла-
ду письменники висловили ідею про те, що поляки не насмілюються і не можуть 
відректися від свого народу. Русифікація героїв є лише тимчасовою, а доля по-
вертає їх до лона польської національної ідентичності. Як випливає з патетичних 
сентиментальних романів, письменники передусім зв’язували героїв із росій-
ською красунею, але розірвали ці зв’язки, обтяжені страшними вадами росіянок 
(а в романі Жеромського і самогубством Тетяни), аби напівросіяни-напівполя-
ки знайшли своє справжнє щастя лише в обіймах польок. Польському читачеві 
тривіальністіь зав’язки й етнічні стереотипи всезнавця-оповідача були потрібні 
для усвідомлення наявності польського патріота як читача, що мається на увазі.

221. Београдски надреализам и љубав // Дејан Ајдачић: Еротославија: 
преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — с. 188–266. 
[б] Белградський сюрреалізм і кохання // Деян Айдачич: Еротославія: Пере-
творення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 231–325.
[в] Београдски надреализам и љубав // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: 
Књижевност, Београд, 2017. — с. 115–176.

Р е з ю м е :  Духовна атмосфера пізнього модернізму висвітлюється в іде-
ях Еміля Сьорана про дикуна і декадента. Розглядаються особливі уявлення 
про кохання й тіло у сюрреалістичній поезії із поєднанням експресіонізму 
й неоромантизму у Марка Ристича і Олександра Вучо. Свої ранні твори пи-
шуть і представники молодшого покоління, майбутні члени групи белград-
ських сюр реалістів: Душан Матич, Оскар Давичо, Коча Попович. Відзнача-
ється вплив французьких сюрреалістів і їхньої поетики на фрагменти текстів 
про кохання, поява нових способів написання творів із посиланнями на сту-
дії Ханіфи Капіджич-Османагич і Бранка Алексича. Посилюється бунт проти 
громадянської моралі, що знаходить свій вияв у анкеті альманаху «Немогуће» 
(1930 р.), та симуляціях. Схильність до ірраціонального й підсвідомого стосу-
ється й мотивів, у яких переплітаються символи підводного або підземного 
світів. У збірці «Неменикуће» Олександра Вучо вже немає образу еротичного 
тіла, його змінює розтерзане тіло, що є купою продуктів розпаду, органів, які 
розклалися, і сміття. Твір написано наприкінці 80-х рр. ХХ ст.

222. Еротско у прози Новака Килибарде // Дејан Ајдачић: Еротославија: 
преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 2013. — с. 281–306. 
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[б] Еротичне в прозі Новака Килибарди // Деян Айдачич: Еротославія: Перео-
творення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — с. 344–376.

Р е з ю м е :  Нарис із незначною мірою впорядкованим розділом, при-
свяченим еротиці у книзі «Новак Килибарда. Науковець і літератор» (2000 р., 
с. 166‒190). Серед образів із роману «Чорногорська хроніка» є багато жінок 
і дівчат із кам’янистих місцевостей Герцеговини і Чорногорії, які віддаються 
пристрасному бажанню, але є й такі, що захищають свою честь. Розглядаються 
назви еротичних актів і статевих органів, назви жінок легкої поведінки. Най-
пильнішу увагу Килибардиних оповідачів із народу привертають позашлюб-
ні стосунки, про шлюбну ж еротику розповідається, коли порушено якийсь 
порядок, коли йдеться про перелюб або коли чоловік не може виконувати 
подружні обов’язки. Ведучи розповідь про події від часів турецької навали 
й донині, із відчуттям етноконфесійної напруженості й приходу історичних 
змін — від патріархальної до суспільної моралі — Килибарда переконливо 
в художньому відношенні описує непереборний поклик крові, зіткнення че-
сті та безчестя: муки нереалізованих у коханні жінок, зраджених жінок, долі 
грішниць, жінок іншої віри (а надто стосунки християн і мусульман, право-
славних і католичок), зґвалтованих жінок. Оповідач у Килибарди із розумін-
ням і співчуттям ставиться до жінок, які страждають, навіть до нещасних, 
яких труднощі або природа підштовхнули до хибного шляху. Попри те, що 
їхні історії є виразно «чоловічими», вони ніколи не виправдовують негідної 
чоловічої поведінки, можна навіть сказати, що оповідачі прихильніше став-
ляться до жіночих образів.

223. Трећи и завођење у Кундериним Смешним љубавима // Дејан 
Ајдачић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Бе-
оград, 2013. — с. 307–311. 
[б] Третій і зваблювання у «Смішному коханні» Кундери // Деян Айдачич: 
Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — 
с. 377–382.

Р е з ю м е :  Серед багатьох сторінок, які Мілан Кундера присвятив кохан-
ню, у цьому тексті увагу спрямовано на три оповідання зі збірника «Смішні 
кохання» та роздуми письменника про роль досвідчених порадників і посе-
редників у любовних стосунках. Невпевнений юнак захоплюється досвідче-
ним звабником і як підмайстер дослухається до рекомендацій «майстра», до-
сягаючи швидкого успіху, але й стає жертвою бездіяльних людей. Сповнений 
довіри до свого кумира, засліплений шанувальник успіхів звабника доктора 
Гавела, недосвідчений чоловік робить речі, що суперечать його бажанням та 
інтересам, тож і починає ненавидіти дівчат, котрі йому подобаються, і захо-
плюватися жінками, до яких він був байдужим. Із гумором Кундера розповідає 
і про зміну ставлення байдужої медичної сестри до постарілого доктора Гаве-
ла після появи його молодої дружини, відомої актриси. В оповіданні «Золоте 
яблуко вічної пристрасті» описується нерівноправне партнерство товаришів, 
які «полюють» на жінок.
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224. Пољски папучић и распусна Вјера (Томаш Јаструн) // Дејан Ајда-
чић: Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима, Београд, 
2013. — с. 328–331. 
[б] Стереотип росіянки в еротічний прозі Томаша Яструна // Київські полоні-
стичні студії, Київ, т. 22, 2013. — с. 228–230. 
[в] Польський підкаблучник і розпусна Вєра (Томаш Яструн) // Деян Айдачич: 
Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах, Київ, 2014. — 
с. 403–407. 
[в] Пољски папучић и распусна Вјера (Томаш Јаструн) // Полонистички моза-
ик, Київ, «Освіта України», 2016. — с. 123–126.

Р е з ю м е :  В оповіданні «Кармінові трусики» зі збірки «Розпечений лід» 
польського письменника Томаша Яструна описується подружня невірність по-
ляка, одруженого з росіянкою, який користується відсутністю своєї дружини, 
проте його невірність випливає на поверхню, бо дружина знаходить загублені 
в родинному будинку трусики кармінового кольору. У Польщі існують різні 
стереотипи щодо росіян, а Яструн у гумористичному ключі розвиває чолові-
чо-жіночі аспекти усталених уявлень: він поляк — вона росіянка, він дирек-
тор — вона службовець, він чиновник — вона людина мистецтва, він провінці-
ал — вона з метрополії, він сором’язливий — вона чуттєва, він боягуз — вона 
зваблива, особливо ж письменник виділяє опозицію любові поляка і його дру-
жини до чистоти та Віриного бажання все забруднювати, порушувати порядок 
і чистоту, а також опозицію здоров’я і хвороби — через страх полохливого ко-
ханця заразитися від розпусної Віри СНІД-ом.

225. Фантастика и демоническое в славянских литературах // Славян-
ские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международ-
ной научной конференции, Москва, 2013. — с. 15–17.

Р е з ю м е :  Визначення меж фантастики супроводжувалося дискусіями 
істориків літератури, які по-різному сприймали співвідношення присутньої 
реальності та художньо створеної фікційної ірреальної дійсності. Пропонуєть-
ся сприйняття демонічного в художній літературі залежно від домінантного 
типу знань: міфологічного, раціонального та ірраціонального.

226. О зборнику «Кијев и словенске књижевности» (2013) rastko. rs/
rastko/delo/14909 (19.11.2013)

Р е з ю м е :  Розглядаються особливості тематичних збірників за за-
прошеннями порівняно з іншими збірниками. Оскільки редакторові, який 
уклав певний збірник, не належить писати про нього після його публікації, 
таке право відстоюється. На початку збірника знаходяться літературні текс-
ті. Стосовно літературознавчих текстів передусім розглядаються питання 
термінології і використання понять: міський текст, київський текст, репре-
зентація Києва, поетичний портрет Києва, поетика урбаністичного просто-
ру, київський міф, столична міська філософія, місто-палімпсест. Наводяться 
раніше написані літературні праці про Київ, а потім стисло представляються 
статті, розміщені в збірнику, за обсягом їхньої тематичної репрезентації: міс-
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це святих і святинь, місце демонів, пасторальне місце, місце мешканців, місце 
різних народів (поляків, українців, росіян), місто дива. Збірник завершують 
«Матеріали до бібліографії вивчення київського тексту» В’ячеслава Левицько-
го. Аналізуються й подальші можливості дослідження літературних уявлень  
про Київ.

2014

227. Радови фолклористе Михајла Гуца о рецепцији српске и хрватске 
народне поезије у Украјини // Промишљања традиције. Фолклорна и лите-
рарна истраживања Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду 
Љубинковићу. Уредили Проф. др Бошко Сувајџић Др Бранко Златковић Бео-
град, Институт за књижевност и уметност, 2014. — с. 551–560.
[б] Радови фолклористе Михајла Гуца о рецепцији српске народне поезије 
у Украјини // Српска народна песма у Украјини / Михајло Гуц, превео Дејан Ај-
дачић, Београд: Алма, 2017. — с. 183–193.

Р е з ю м е :  Михайло Гуць — український фольклорист, який частково 
присвятив свої наукові інтереси сербським народним пісням, їхнім перекла-
дам і рецепції в українській культурі. Наводяться факти, стосовні життєвого 
й професійного шляху Гуця, далі аналізується внесок його дорогоцінної кни-
ги «Сербо-хорватська народна пісня на Україні» (1966 р.), а також його праць 
пізнішого періоду. Текст у верзији 
[б] је допуњен новим подацима.

228. Комікс у прозі сербського постмодернізму // Компаративні дослі-
дження словя’нських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського, Київ, 24, 
2014. — с. 234–239. 
[б] Стрип у прози српског постмодернизма // Дејан Ајдачић: Србистички моза-
ик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 256–261.

Р е з ю м е :  Розглядаються різні функції коміксів у літературі сербсько-
го постмодернізму. У розділі «Візуалізація дискурсу: поетика коміксу» книги 
«Поетика форми у прозі постмодернізму» Алла Татаренко писала про стилі-
стичні функції візуальних форм в наративному тексті. Наводиться низка при-
кладів літературних обробок коміксів. Комікс фігурує і виступає у вигляді ча-
стини фікційного роману Звонка Карановича «Чотири стіни і місто». У цьому 
творі його герой Татула створює Дексу Пантелейського як пародію на комікси 
про супергероїв. Поет, автор оповідань і критик Васа Павкович в оповіданні 
«Аргентинське танго» пов’язує Буенос-Айрес із коміксу Пратта і Хорхе Луїса 
Борхеса. Светислав Басара «грається» з героями диснеївських коміксів, уводя-
чи їх до свого короткого роману «Китайське письмо». Сава Дам’янов ероти-
зує панчохи з коміксу для дітей бельгійського автора Пейо у мультимедійній 
надбудові до своєї прози. В епізоді коміксу про авантюриста Корто Мальтезе 
у Венеції є сцена із дивовижним садом у місті на воді, в якому особа може роз-
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почати нову історію життя. Ця сцена знаходить своє відображення у творах 
сербських письменників «Доля і коментарі» Радослава Петковича і «Сад у Ве-
неції» Мілети Продановича.

229. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’ян-
ських дослідженнях // Компаративні дослідження словя’нських мов і літера-
тур. Пам’яті Леоніда Булаховського, Київ, 25, 2014. — с. 3–9.

Р е з ю м е :  Згадуються лінгвісти, які у своїх порівняльних студіях вико-
ристовували українські або сербські / хорватські фразеологізми й прислів’я. 
Наводяться імена укладачів двомовних фразеологічних словників, імена до-
слідників, основні праці в українсько-інослов’янській компаративній галузі, 
у царині російсько-сербських (Абдулах Мушович, Ана Пеянович, Драгана Дра-
кулич Прийма, Дар’я Войводич, Маріанна Кіршова), хорватсько-російських та 
інослов’янських праць компаративного спрямування (Антица Менац, Жель-
ка Фінк, Раїса Тростинська). Згадуються прізвища учасників круглого столу 
«Мовна картина світу в українській і сербській фразеології» (2011 р.), чиї праці 
опубліковано у щорічнику «Украс» (№ 6).

230. Rodzaje mitologizacji państwa w literaturze fantastycznej (z przykłaj-
dami z literatur słowiańskich) // Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze ibe-
ryjskiej i polskiej / Red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra, Uniwer-
sytet Zielenogórski, 2014. — s. 387–401.

Р е з ю м е :  Держава як соціально-територіальна інституція організації 
суспільства відіграє важливу роль у регулюванні реальних відносин між людь-
ми, проте держава може стати й предметом міфологізації, якщо її часопросто-
рові параметри переміщуються за межі реального простору до міфологічного, 
позачасового або сакралізованого простору. У різножанрових науково-фан-
тастичних творах (дистопіях, утопіях, фентезі, науковій фантастиці, альтерна-
тивних історіях та ін.) формуються різноманітні візії і сприйняття держави. 
Сама ж держава з історичного часу переміщується до позачасової системи ко-
ординат. Залежно від типу міфологічного часопростору розрізняються й види 
міфологізації держави, що ілюструється прикладами, вибраними з деяких 
слов’янських літератур.

231. Типови колекција вредности и њихово профилисање // Слави-
стика, Београд, 18, 2014. с. 33–40.
[б] Колекције вредности, њихови типови и профили у српском језику: паро-
ле ‘Слобода, једнакост, братство’ и ‘Братство и јединство’ // О вредностима 
у српском језику: Зборник етнолингвистичких радова. Уредио Дејан Ајдачић. — 
Београд: Алма,, 2015. — с. 188–209.
[в] Колекције вредности, њихови типови и профили у српском језику: ‘Брат-
ство и јединство’ // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена 
фразеологија, Београд: Алма, 2017. — с. 149–162.
[г] Kolekcje wartości, ich typy i profile w języku serbskim („braterstwo 
i jedność”) // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 
2018. — s. 121–131.
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Р е з ю м е :  На основі теоретичних настанов люблінської школи когні-
тивної етнолінгвістики визначаються багатокомпонентні девізи-паролі як ко-
лекції цінностей, визначаються їхні суміжні форми і пропонується поділ ко-
лекцій цінностей за трьома принципами — 1) за формами апелювання: ті, що 
перелічують, запрошують, суб’єктні, суб’єктно-пояснювальні, заперечувальні 
(негативні) колекції, 2) за універсальністю цінностей: релігійні, універсальні 
особисті, універсальні соціальні, територіально-об’єднувальні, етнічно-об’єд-
нувальні, політико-ідеологічні, групові (гендерні, професійні, вікові та ін.) цін-
ності, 3) за ступенем свободи. У деяких колекціях цінностей цінності є близь-
кими і взаємодоповнюються, у деяких цінності протиставляються одна одній, 
але взаємно компенсуються або ж доповнюються, у той час як у деяких колек-
ціях цінності суперечать одна одній. Пропонується система координат для 
цінностей із колекції цінностей із вертикальною віссю: свобода — обмеження, 
та із горизонтальною віссю: особисті цінності — колективні цінності. Дається 
вказівка на аспекти профілювання колекцій цінностей і колекцій цінностей із 
варіаціями. Аналізуються колекції цінностей „Слобода, једнакост, братство“ 
і „Братство и јединство“ та похідні від них колекції цінностей у сербській мові, 
їхні значення, соціальні, політико-ідеологічні функції й профілі.

232. Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонен-
том ‘глава’// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті 
академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 26, 2014. — с. 3–8. (співавтор Лідія 
Непоп-Айдачич)

Р е з ю м е :  У мовній картині світу голова посідає чільне місце, тож і на-
зивання головою нетілесних реалій у фразеології має свої відображення. 
У сприйнятті соматичних фразеологізмів відправною точкою є ідея Анни 
Вежбицької про семантичні примітиви та праця Юрія Апресяна про уявлен-
ня людини за мовними фактами. Наводяться праці, присвячені фразеологіз-
мам із компонентом голова у слов’янських мовах із подальшим порівнянням 
сербських і українських фразеологізмів. Розглядаються фразеологізми, в яких 
через пов’язування голови і хвоста окреслюються граничні точки тіла тварин. 
Голова у фразеологізмах сербів і українців позначає особу, життя особи і втра-
ту життя, розумові здібності (розум і дурість), особливості темпераменту, ви-
значення, пов’язані за станом або відчуттям, занепокоєність чимось, настрої, 
що висловлюються через поєднання вербального і мови жестів. Аналізуються 
еквіваленти і безеквівалентні фразеологічні одиниці у двох мовах.

233. О концепту части као високе врлине у словенским језици-
ма // Српска народна ’култура између Истока и Запада: зборник радова / Уредр-
ник Љубинко Раденковић, Београд, 2014. — с. 69–76.
[б] О концепту части као високе врлине у словенским језицима // Дејан 
Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 
2017. — с. 113–119.
[в] Pojęcie honoru jako ‘godności’ w językach słowiańskich // Dejan Ajdačić: Slo-
voSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 103–108.
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Р е з ю м е :  У праці досліджується концепт честь у російській, укра-
їнській, польській і сербській мовах. Із позицій етнолінгвістичного підходу 
підкреслюються подібності, відмінності й особливості концептуалізації честі 
в них. Зв’язок із праслов’янським коренем збережено в назвах честі в росій-
ській, українській і сербській мовах (рос. ‘честь’, укр. ‘честь’, серб. ‘част’), у той 
час як старопольське слово cześć витіснило слово ‘honor’ латинського похо-
дження, а концептуальне поле честі зайняло слово ‘godność’. В українській мові 
поряд зі словом честь використовуються і слова: гідність, гонор. Виділяють-
ся важливі аспекти поняття честі в різні історичні епохи. Порівняльні дослі-
дження лексики із конотаціями цінності потрібні не лише для вдосконалення 
двомовних словників і визначення семантичних співвідношень синонімічних 
слів, а й для усвідомлення особливостей їхнього вживання в рідній мові.

234. Русские в романе Яцека Дукая «Ксаврас Выжрын и другие нацио-
нальные фикции» // Россия и русский человек в восприятии славянских наро-
дов, Москва, 2014. — с. 372–379. Серия «Slavica et Rossica»

Р е з ю м е :  Розглядаються студії польських істориків і тлумачів літера-
тури, які писали про образи росіян у польській літературі. У романі «Ксаврас 
Вижрин» (1996 р.) Яцек Духак поєднує риси воєнного роману-екшену, в яко -
му описується похід польського партизана-терориста на Москву і активація 
ядерної бомби, з елементами альтернативної історії. Відзначається потрійний 
ключ, котрий письменник пропонує для розуміння цього роману, — реалії 
польсько-російських конфліктів, знищення індіанців і російсько-чеченські 
сутички. Письменник також підкреслює значення віршів Збіґнєва Герберта, 
у яких заперечується право прощення гріхів від імені постраждалих.

2015

235. Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонен-
том ‘делови главе’// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 
Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — Київ, вип. 27, 2015. — с. 3–11. 
(спів автор Лідія Непоп Айдачич)

Р е з ю м е :  Порівнюються сербські й українські фразеологізми з компо-
нентами: обличчя, шия, очі, вуса, рот, язик, щока, борода, вуха, волосся. Фра-
зеологізми з компонентами на позначення частин голови за критерієм екві-
валентності визначаються як еквівалентні, близькі та безеквівалентні. У разі 
потреби наведені приклади супроводжуються поясненнями. Борода і вуса є 
більшою мірою представленими у фразеологізмах сербів, причому із наголо-
шенням на чоловічих рисах і вчинках. У сербській мові є фразеологізми із ком-
понентом ‘образ’ (щока) у значенні честь, що не мають еквівалентів в укра-
їнській мові. Серби ж не мають еквівалентів українських фразеологізмів аж 
око в’яне, вуха в’януть, лишити з носом < кого >, ловити [носом] окунів, бити 
чолом, дати чолом (букв. ‘око вене, уши вену, оставити са носом некога, ловити 
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носом гргече, ударати челом, дати челом’. Деякі фразеологізми, у складі яких 
фігурують назви голови або її частин, походять зі сфери фразеологізації невер-
бальної мови за допомогою жестів.

236. Пародија и сатира у приказима демона у словенским књижев-
ностима 19. века // Слов’янська фантастика. Збірник наукових прац, том. 2. 
Ред. Деян Айдачич. — Київ, 2015. — С. 7–24.

Р е з ю м е :  Досліджуються літературні твори слов’янських авторів 
ХІХ ст., у яких демонічні істоти представлено з елементами пародії. Теоретич-
ними межами праці слугують позиції Юрія Лотмана і Драгани Белесліїн про 
пародію. Розглядаються переробки діалогів Лукіана і уявлень про античне 
пекло доби передромантизму, романтичні пародії казок про богатирів кінця 
XVIII ст., пародійно-фарсові представлення пекла, образі закоханих демонів 
(дияволів, Баби-Яги). Висміювання у пародіях змінює стосунки між людьми й 
демонами, отже, дияволи постають або нудними чиновниками, або вишукани-
ми й освіченими, а іноді навіть і нещасними закоханими. У драматичних тво-
рах В. Кюхельбекера ролі «перевернуто», тож демон є тут кращим від людини, 
а людина жорстокішою, ніж демон.

237. Концепт ‘част’ у српском језику // О вредностима у српском језику: 
Зборник етнолингвистичких радова / Уредио Дејан Ајдачић. — Београд: Алма, 
2015. — с. 73–97.
[б] Част у српском језику // Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów pod 
redakcją Jerzego Bartmińskiego. 5 HONOR / Red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, LuR-
blin: Wydawnictwo UMCS, 2017. — с. 367–392.
[в] ‘Част’ у српском језику // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика 
и поредбена фразеологија, Београд, 2017.— 93–112.
[г] Čast ‘honor’ w języku serbskim // Dejan Ajdaćić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwi-
styki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 79–101.

Р е з ю м е :  Розуміння честі у сербській мові, що реалізується у двох фор-
мах — ‘чест’ і ‘част’, — увібрало історичні шари традиційної племінної і народ-
ної культури, церковно-християнської та лицарської і військової культури, 
у той час як сприйняття честі як чесноти у дуелянтській культурі XVIIІ і XIX ст. 
не було поширеним серед сербів. У дослідженні етимології слова честь, історії 
концепту та історії вивчення концепту автор спирається на розвідки П. Ско-
ка, С. Толстої, С. Ристич, Д. Айдачича. Концепт ‘част’ у сербській мові ана-
лізується на основі системних даних зі «Српског рјечника» Вука Караджича 
(1818 р.) і шеститомного «Речника српскохрватског језика» Матиці сербської 
(1967‒1976 рр.), здійсненого анкетування 115 студентів (2012 р.) і публіци стич-
них текстів різного ідеологічного спрямування, написаних не давніше, ніж 
приблизно двадцять років тому. Представлено спробу розгорнутої когнітив-
ної дефініції честі відповідно до вимог проекту EUROJOS, присвяченого цін-
ностям слов’ян та їхніх сусідів, із аналізом гіперонімів, дериватів, синонімів, 
усталених словосполучень, колекцій, образних висловлювань, опозицій трьох 
значень слова честь. Честь є 1) поєднанням (комплексом) високих чеснот осо-
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бистості у співвідношенні із системою високих суспільних цінностей, вона є 
й втіленням відчуття особистої доблесті в системі високих моральних цінно-
стей, що підтверджують синоніми: поштење, исправност, честитост, човештво, 
чојство, дика, постојаност у врлини, непоткупљивост, преданост, верност, по-
нос, достојанство, самопоштовање. Честь як достоїнство: бережуть, мають, бо-
ронять, охороняють, завойовують, освячують. Значення «дівоча честь» втра-
чається, у той час як поширюється сприйняття честі як чесноти представника 
певної професії (судска част, судијска част, лекарска част, новинарска част, 
официрска част, војничка част). Особливий акцент зроблено на особливості 
сербської мови, яка полягає в пов’язуванні фразеологічного зв’язку честі зі 
щокою як символом честі. Другим значенням сербського слова ‘част’ є 2) ви-
знання, публічне висловлення пошани. Честь як 3) обдаровування (частуван-
ня) відноситься до сфери виділення матеріальних благ і в цьому значенні вона 
не є неминуче пов’язаною ані з мораллю, ані з соціальним капіталом верхівки 
суспільства. Значенню честі як ‘дара’ (дару, подарунка) відповідають: бенкет, 
частування, нагорода, послуга, пригощання, підкуп. Розгляд профілю честі 
у сучасній сербській мові віддзеркалює відмінності прибічників правих і лібе-
ральних партій. Охоплено також моральні й політичні аспекти дилем, стосов-
них влади Слободана Мілошевича, криміналізації суспільства і ставлення до 
Заходу.

238. Идол Сварожића балтичких Словена у роману „Ветар са мора“ 
Стефана Жеромског // Дејан Ајдачић: Перунославија: О паганским боговима 
у непаганска времена, Београд, 2016. — с. 7–17.

Р е з ю м е :  Останні роки свого життя польський письменник Стефан Же-
ромський присвятив Балтійському Примор’ю. Тоді з’явився і його роман «Ві-
тер з моря» (1922 р.), присвячений багатовіковим сутичкам слов’ян / поляків 
і германців. У третьому розділі роману «Drang nach Osten» після оголошення 
війни як дивовижне явище описується язичницьке святилище із ідолом Сва-
рожича. Підкреслюється, що деякі відомості про храм балтійських слов’ян Же-
ромський запозичив із «Хроніки Титмара» в перекладі Зигмунда Комарниць-
кого (1862 р.), а також із числа символів, які фігурують серед «Прильвицьких 
ідолів» — містифікованих металевих статуеток XVIII cт. удаваних слов’ян із 
Ретри. Розглядаються й способи літературної «надбудови», зробленої письмен-
ником в описі храму балтійських слов’ян.

239. Многогласје украјинског портала „ЛитАкцент“ о савременој 
књижевности // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту / Уредио 
Дејан Ајдачић. — Београд: Алма,, 2015. — с. 9–20. 
[б] Многогласје украјинског портала „ЛитАкцент“ о савременој књижевно-
сти // Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту / Уредио Дејан Ајда-
чић. — Београд: Алма, 2017. — с. 9–20.

Р е з ю м е :  Після краху радянського комунізму і в Україні нівельовано 
ідеологічну функцію літератури, а разом із тим — і підтримувану державою 
літературну критику. У ситуації, коли припиняли свою діяльність часописи, 
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зменшувалися обсяг і кількісні показники критики, 21.11.2007 р. було ство-
рено інтернет-портал «ЛітАкцент» із гаслом «Сучасна література у колі твого 
читання». Його засновник — історик літератури Володимир Панченко — згур-
тував довкола порталу із розгалуженою структурою видатних авторів різних 
поколінь, а завдяки текстам, у яких поєднуються наукова компетентність і чи-
табельність есеїстичних текстів, створив авторитетний портал, який прису-
джує щорічну премію за найкращу книгу, найкращу монографію про літера-
туру, а також антипремію «Золота булька» за невдалу книгу солідних авторів. 
Видавнича діяльність не була тривалою — «Альманах ЛітАкцент» вийшов 
у чотирьох томах, опубліковано також декілька студій і книг. Редагування пор-
талу восени 2013 р. прийняла Ірена Троскот. Наводяться автори 18 розвідок, 
присвячених сербським письменникам і сербській літературі, протягом періо-
ду з 2008 по 2015 р.

240. Органопоетика чулног тела у делима београдских надреалиста 
(до 1932) // Авангарда: од даде до надреализма / Бојан Јовић, Јелена Новаковић, 
Предраг Тодоровић. — Београд, 2015. — с. 159–171.
[б] Органопоетика чулног тела у делима београдских надреалиста 
(до 1932) // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — 
с. 177–189.

Р е з ю м е :  Історико-літературне й інтермедіальне дослідження творів 
письменників-представників сербського дадаїзму і сюрреалізму, малюнків 
і колажів сюрреалістів присвячено описам чуттєвого еротичного тіла. Від-
правною точкою студії слугує розвідка «Белградський сюрреалізм і кохання» 
Деяна Айдачича і поняття «органопоетики» росіянки Ольги Буреніної у дослі-
дженні аномалій руки у російських письменників-модерністів і авангардистів. 
Буреніна розвиває ідею про те, що уявлення про частини тіла можуть бути 
маркованими поетичними підходами автора і літературних угруповань. Аван-
гардне руйнування смислу найрадикальніше втілено у творах дадаїстів, що 
можна стверджувати і стосовно до уявлень про еротичне тіло у текстах Бранка 
Ве Полянського і Драгана Алексича. Поряд із втратою сенсу зв’язків між сло-
вами з еротичним і нееротичним смислом у дусі поетичного абсурду, у певних 
випадках дадаїсти свідомо ганять християнського Бога і Богородицю. У праці 
аналізуються репрезентації тіла у творах авторів групи сюрреалістів до 1932 р. 
і візуальні представлення тіла в альманаху «Немогуће» і часописі «Надреали-
зам данас и овде». Аналізується представлення чуттєвого тіла і органопоетика 
очей, жіночих ніг, грудей, сексу у творах Марка Ристича, Олександра Вучо, Ду-
шана Матича, Коче Поповича, а також руйнування тіла у Олександра Вучо. Із 
погляду сучасної еротизації публічного простору, сюрреалістичний дискурс, 
пов’язаний із чуттєвим тілом, здається невиразним, недоречним в асоціатив-
ному й наративному плані, але його потрібно оцінювати із позицій тодішньої 
епохи.

241. Трагови народних обреда и веровања у српским и украјинским 
фразеологизмима (народни календар и свадба) // Савремена српска фолкло-
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ристика. 2 / [уредништво Смиљана Ђорђевић Белић и др.]. — Београд, 2015. — 
с. 277–290.
[б] Трагови народних обреда и веровања у српским и украјинским фразе-
ологизмима (народни календар и свадба) // Дејан Ајдачић: СловоСлавија 
Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — с. 200–209.
[в] Ślady obrzędów i wierzeń ludowych we frazeologizmach serbskich i ukraińskich 
(kalendarz obrzędowy i wesele) // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki 
słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 157–166.

Р е з ю м е :  У праці представлено вибрані з фразеологічного корпу-
су сербської і української мов фразеологізми, певні лексичні елементи або ж 
елементи, значення яких відсилають до народних обрядів і вірувань. У порів-
няльному аналізі фразеологізмів зі слідами давньої народної культури від-
значаються еквівалентні, схожі й різні форми, а з посиланнями на додаткові 
фольклористичні, етнологічні факти і етнолінгвістичні студії (Тетяна Агапкі-
на, Сергій Єрмоленко, Світлана Толстая, Любов Савченко) підкреслюються 
подібності й відмінності у народних культурах двох слов’янських народів. 
Наводяться й аналізуються фразеологізми сербів і українців, пов’язані з обря-
дами річного циклу і з весіллям. В українській мові наявна ціла низка виразів 
із використанням специфічних в етнічному відношенні лексем гарбуз (тиква), 
рушник і калина, які ілюструють різні аспекти весілля. Окреслюються можливі 
напрями подальшого дослідження слідів народної культури у фразеологізмах.

242. Драматургія Стерії та сербських романтиків // Компаративні до-
слідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булахов-
ського. — Київ, вип. 28, 2015. — с. 174–184.
[б] Драматургія Стерії і сербських романтиків // Сербська драма в нацонално-
му та европескому сторико-лтературному контексті, Київ, Освіта України, 
2016. — с. 70–85.
[в] Драматургија Стерије и романтичара // Дејан Ајдачић: Србистички мозаик: 
Књижевност. — Београд, 2017. — с. 53–64.

Р е з ю м е :  Із заможних родин ремісників, торговців і дворян сформував-
ся освічений суспільний прошарок, який цікавився театром, тож виникають 
і перші постійні театри у Крагуєваці (1835 р.), Белграді (1841–1842, 1868 рр.), 
і Нові Саді (1861 р.). У другій третині ХІХ ст. панівними театральними жан-
рами були трагедія і комедія. Зразковими авторами трагедій тоді вважалися 
Шиллер і Шекспір, а сербські письменники обирали темами своїх історичних 
драм загибель середньовічної держави або новітні події національної історії. 
Розглядаються драма Стефана Стефановича «Смерть царя Уроша V», жалібні 
сценки Йована Стерії-Поповича «Невинність, або Светислав і Мілева», «Мі-
лош Обілич», «Знайда Симеон і нещасливий шлюб», «Владислав», «Смерть 
Стефана Дечанського», «Скендербег», «Мілош Обілич», «Лахан», «Гайдуки», 
трагедії Сими Милутиновича Сарайлії, драми «Гірський вінець» і «Самозва-
нець Шчепан Малий» Петара Петровича Нєгоша, «Максим Чарноєвич» і «Пера 
Сегединац» Лази Костича та «Переселення сербіян», «Єлизавета, княгиня чор-
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ногорська», «Станоє Главаш» Джури Якшича. Свого часу Йован Стерія-Попо-
вич був автором драматичних творів, які найбільше публікувалися і найчас-
тіше ставилися на сцені. Він написав також десять веселих постанов, із яких 
«Скнара», «Бундючна пришелепа», «Одруження і заміжжя», «Патріоти» й до-
нині ставляться у сербських театрах. Лаза Костич написав героїчну комедію 
«Гордана» за мотивами народної пісні.

243. Mistyfikacja religii pogańskiej Księga Welesa we współczesnej fanta-
stycznej prozie wschodniosłowiańskiej // Mitologizacja kultury w polskiej i ibe-
ryjskiej twórcziści artystycznej / Red. Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha, Zielona 
Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Lliteraturi UZ, 2015. — s. 395–405.
[б] Велесова књига у источнословенској књижевној фантастици // Дејан Ај-
дачић: Перунославија: О паганским боговима у непаганска времена, Београд, 
2016. — с. 157–176.
[в] Velesova knjiga u slovenskoj književnoj fantastici // Književna fantastika Alma-
nah, 2016. — s. 111–123.

Р е з ю м е :  Після послаблення християнської віри і краху комунізму до 
ідеологічно спорожнілого простору слов’янської культури прориваються не-
оязичницькі релігії. Висвітлюються ідеологічні й культурно-історичні аспек-
ти інтересу до язичництва, наводяться погляди Олександра Бєлого, Віктора 
Шнірельмана, Юрія Лотмана, Ельжбєти Жуковської, Гражини Шват-Гилибо-
вої, Богдана Трохе. Згадується історія знахідки дощечок із давніми написа-
ми, які інженер, історик-аматор і журналіст Юрій Миролюбов опублікував 
під назвою «Влесова књига» (Велесова книга) у 1957‒1979 рр. Ця містифіка-
ція наприкінці ХХ ст. стала святою книгою слов’янських неоязичників, яка 
завдяки фактові відкриття стала предметом численних дискусій. Промоутер 
«Велесової книги» Валерій Ємельянов протягом вісімдесятих років ХХ ст. увів 
низку термінів-маркерів, а надто — структуру світу, що складається із трьох 
частин (Прав-Нав-Яв), що увійшли й до (псевдо)слов’янської літературної 
фантастики. Аналізуються образи Птахи в українській фентезі-дилогії Дари 
Корній («Зворотний бік світла», «Зворотний бік сутіні»), Чорнобога і Білобога 
як втілення зла і добра в романах із циклу «Євангеліє від Звіра» російського 
письменника Василя Головачова, структура світу в пригодницькому фанта-
стичному романі «Бісова душа, або Заклятий скарб» українського письмен-
ника Володимира Арєнєва. Автор розвідки переконаний, що використання 
слов’янської міфології в літературних творах слов’янських авторів заслуговує 
й на подальше дослідження.

244. Српски фразеологизми са лексемом ‘душа’ у поређењу са другим 
словенским језицима // Зборник Матице српске за књижевност и језик, 63, 
2015, св. 3. — с. 647–661.
[б] Сербские фразеологизмы с лексемой душа в сопоставлении с другими 
славянскими языками // Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektyg-
wie międzykulturowej. Tom I: Dusza w oczach świata / Red. Ewa Masłowska, Dorota 
Pazio Wlazłowska, Warszawa, 2016. — s, 287–304.
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[в] Српски фразеологизми са лексемом ‘душа’ у поређењу са другим словен-
ским језицима // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена 
фразеологија, Београд, 2017. — с. 210–224.
[г] Serbskie związki frazeologiczne z komponentem „dusza” i ich odpowiedniki w 
innych językach słowiańskich // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki 
słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 167–179.

Р е з ю м е :  Автор розглядає лінгвістичні праці, стосовні лексеми ‘душа’, 
компаративні студії, присвячені фразеологізмам із компонентом душа в ро-
сійській і сербській мовах (О. Бєлєнькая, Н. Брагіна, М. Царан), в українській 
і сербській мовах (Д. Айдачич, Л. Непоп-Айдачич), праці про душу у коло-
каціях і фразеологізмах із компонентом ‘душа‘ у сербській мові (С. Ристич, 
Е. Концевич-Джидух, О. Антонова) та інших слов’янських мовах (Н. Брагіна, 
А. Васильєва, О Крижко). Автор визначає атрибути й характерні риси душі 
у фразеологічній картині світу, а також дає лінгвістичні відповіді на запи-
тання: де знаходиться душа, якою є душа, яким є співвідношення душі, тіла, 
серця та інших органів. У другій частині розвідки підкреслено значення фра-
зеологізмів із поняттям ‘душа’: життєва сила, почуття й бажання, характер 
людини, стосунки між людьми, рушійна сила чогось. Автор аналізує ступінь 
еквівалентності фразеологізмів у сербській та інших слов’янських мовах. Екві-
валентні й нееквівалентні форми фразеологізмів у різних мовах свідчать про 
особливості сприйняття душі у фразеологічній картині світу в сербській мові 
та інших слов’янських мовах. Лише у сербів зустрічається фразеологізм ‘запе-
кла се душа <некоме> у костима‘, проте їм невідомі фразеологізми, еквівалент-
ні польськ. ‘z duszą na ramieniu’, рос. ‘души не чаять’, укр. ‘кривити душею’.

245. Завршна конференција пројекта ЕУРОЈОС // Лингвистичке акту-
елности, Београд, 27, 2015. — с. 142–143.

Р е з ю м е :  13 жовтня 2015 р. у Варшаві, у палаці Сташиця, відбулася за-
вершальна конференція проекту EUROJOS, офіційно названого «Методи ана-
лізу мовної картини світу в контексті порівняльних досліджень». Ідею щодо 
етнолінгвістичного дослідження цінностей було подано на З’їзді славістів 
у Охриді 2008 р., на засіданні Етнолінгвістичної комісії. Із часів першої кон-
ференції проекту EUROJOS, що відбулася у Камєні-Шльонскому, неподалік 
від Ополя, у 2009 р., було проведено 11 конференцій. Проект було поділено на 
вужчі кола дослідження п’яти концептів (дім, робота, свобода, честь і Європа) 
та ширше коло цінностей, які учасники могли вільно обирати. Протягом вико-
нання проекту методологія вдосконалювалася, а кількість дослідників збіль-
шилася до 100 авторів із 12 країн. На заключній конференції професор Єжи 
Бартмінський і професор Войцех Хлебда в піднесено-робочому тоні подали 
звіт про реалізацію проекту, редактори п’яти майбутніх томів ознайомили 
з роботою над підготуванням відповідних збірників. У дискусії було розгля-
нуто проблеми дослідження й типології концептів, профілювання, включення 
діахронічних аспектів до лінгвістичних досліджень синхронічного характеру. 
Багато учасників висловило бажання продовжити роботу над проектом.
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246. Конференција „Словенска етнолингвистика: методи, резултати, 
перспективе“ у Бечу (2015) // Лингвистичке актуелности, 27, 2015. — с. 130–
133.

Р е з ю м е :  17‒19 грудня 2015 р. Інститут славістики Віденського уні-
верситету проводив конференцію «Слов’янська етнолінгвістика: методи, ре-
зультати, перспективи». На конференції було представлено 26 славістичних 
доповідей учасників із п’яти неслов’янських країн — Австрії, Естонії, Литви, 
Німеччини і Франції — та семи слов’янських країн: Білорусі, Польщі, Росії, 
Сербії, Словаччини, України і Хорватії. Наводяться прізвища авторів і стисло 
представляється зміст їхніх доповідей.

247. Сучасна сербська література: пізнання та емоції: Вступне сло-
во // Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна 
Айдачича, Алли Татаренко. — Київ: «Освіта України», 2016. — с. 5–8.

Р е з ю м е :  Першу версію «Хрестоматії сербської літератури ХХ ст.» для 
студентів відділення літературної творчості Інституту філології Київського 
національного університету українською мовою уклав Деян Айдачич. Оста-
точний варіант збірки вибраних текстів 19 авторів — від Мілоша Црнянського 
до Звонка Карановича — зробили Алла Татаренко (авторка коротких біогра-
фій представлених авторів) та Деян Айдачич (упорядник короткої бібліогра-
фії українських перекладів і студій про вибраних авторів українською мовою). 
У передньому слові окреслюються принципи відбору текстів, акцент зроблено 
також на пізнавальній і емоційній цінності сучасної сербської літератури.

248. Представе о ђаволу у руској, украјинској, пољској и српској књи-
жевности деветнаестог века // Књижевна историја, Београд, бр. 157, 2015 
(XLVII). — с. 75–100.

Р е з ю м е :  У слов’янських літературах уявлення про диявола автори 
запозичують із язичницької віри, християнства і зі сфери їхнього взаємопро-
никнення в народному християнстві, із трансформованих мотивів із різних 
видів міфологічного, магічного і раціонального мислення у межах літератур-
них напрямків дев’ятнадцятого століття. У писемній і усній культурі диявол 
з’являється під різними іменами, а в аналізованих літературних текстах фігу-
рують (1) імена: Сатана, Люцифер, Асмодей, Астарот, Вельзевул, Антихрист, 
Мефісто, Пан Копитинський та ін. У розвідці розглядаються літературні тек-
сти і тлумачення за темами (2): двобій Диявола і Бога, угода про продаж душі 
дияволові, вигнання злого духа, диявол-спокусник, диявол у пеклі, диявол на 
шабашу, диявол уві сні, слуга/дитя/учень диявола, закоханий диявол, неміч-
ний диявол. У підрозділі праці, присвяченому темам, пов’язаним із образом 
диявола, паралельно увагу приділено характеристикам хронотопу, образів, 
ідей та інтертекстуальних зв’язків. Наводяться праці істориків літератури, 
присвячені демонам у слов’янських літературах дев’ятнадцятого століття: Ре-
нат Лахман, Юрія Лотмана, Юрія Манна, Яна Томковського, Алойза Шмауза, 
Деяна Айдачича та ін.
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249. Біографії авторів та покажчики перекладів та статей українською 
мовою // Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання 
Деяна Айдачича, Алли Татаренко. — Київ: «Освіта України», 2016. — с. 243–299.

Р е з ю м е :  Наводяться короткі біографії сербських письменників ХХ ст. 
із назвами творів, а потім дається бібліографічний список перекладів україн-
ською мовою та студій українських авторів сербською і українською мовами, 
присвячених представленим письменникам.

250. Післямова // Про слов’янську фантастику на порталі ЛітАк-
цент / Вибір та післямова Деян Айдачич. — Київ: «Освіта України», 2016. —  
с. 208–211.

Р е з ю м е :  2007 р професор Володимир Панченко при центрі вивчення 
сучасних літератур створив інтернет-портал «ЛітАкцент», на якому публіку-
ються тексти українською мовою. Зазначається, що на порталі публікувалися 
й розвідки про англомовних авторів і англомовні твори, проте останні не увій-
шли до збірника. Наводяться прізвища критиків, які мають найбільшу кіль-
кість публікацій (Яна Дубинянська, Володимир Пузій), та авторів, про яких 
найчастіше писали (Галина Пагутяк, Юрій Щербак, Тарас Антипович). Насам-
кінець даються рекомендації редколегії порталу запросити до співробітництва 
деяких авторитетних дослідників фантастики з академічних закладів.

251. Поредбена пољско-хрватско/српска истраживања фразеоло-
гије // Компаративні ослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті акаде-
міка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 29, 2016. — с. 3–9.
[a] Поредбена пољско-хрватско/српска истраживања фразеологије // Полонис-
тички мозаик, Київ, «Освіта України», 2016. — с. 79–88.
[б] Поредбена пољско-хрватско/српска истраживања фразеологије // Дејан 
Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд: 
Алма, 2017. — с. 237–244.
[в] Polsko-chorwackie i polsko-serbskie porównawcze studia frazeologiczne //  
Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. —  
s. 195–199.

Р е з ю м е :  У статті представляються порівняльні полоністично-слов’ян-
ські фразеологічні дослідженняу галузі фразеології і наводяться прізвища, 
статті й книги хорватських та сербських фразеологів, які займаються порів-
нянням хорватських або сербських та польських фразеологізмів.

252. Фразеологизми са компонентом ‘крв’ у српском језику и књижев-
ним делима // Крв књижевност, култура / уредници Мирјана Детелић и Ли-
дија Делић. — Београд: Балканолошки институт САНУ, 2016. — с. 43–54.
[б] Фразеологизми са компонентом крв у српском језику и књижевним дели-
ма // Дејан Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија, 
Београд: Алма, 2017. — с. 225–236.
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[в] Frazeologizmy z komponentem „krew” w języku i dziełach literatury 
serbskiej // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 
2018. — s. 181–193.

Р е з ю м е :  У дослідженні розглядаються різні уявлення про кров у серб-
ських фразеологізмах. Аналізуються студії Н. Ареф’євої, Д. Гудкова і А. Хрняк 
про фразеологізми з компонентом ‘кров’ в інших слов’янських мовах. Автор 
відсилає до сербських фразеологізмів зі словників і творів сербської літерату-
ри ХІХ і ХХ ст. Розглядаються їхні значення та особливості їхнього вживання 
у літературному дискурсі: 1) рідина червоного кольору, 2) життя, 3) насиль-
ство і смерть, 4) до готовність до жертви або великого зусилля, 5) темперамент 
і настрої, 6) розбрат, 7) спорідненість, успадковані якості. Наведені фразеоло-
гізми взято із фразеологічних словників і літературних творів сербських пись-
менників.

253. Пољске речи у значењу ‘издајник вере’, апостата (przeniewierca) // По-
лонистички мозаик. — Київ: «Освіта України», 2016. — с. 25–36.
[б] Пољске речи у значењу ‘издајник вере’, апостатa (przeniewierca) // Дејан 
Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 
2017. — с. 31–39.
[в] Polskie określenia odstępcy od wiary // SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słog-
wiańskiej, Łódź, 2018. — s. 41–49.

Р е з ю м е :  У ході історичного розвитку на території Польщі спостеріга-
лася напруженість і зіткнення християн, належних до різних віросповідань, — 
католиків, протестантів, уніатів і православних. Зміна віри кваліфікувалася 
як щось небажане, коли католики відмовлялися від католицької віри, у той 
час як прийняття католицької віри сприймалося позитивно. Назви neofita або 
nowicjusz, konwertyta, przechrzta мають нейтральне або позитивне значення, 
оскільки при цьому розуміються особи, які поповнили склад своєї віри, нато-
мість назви apostata, heretyk, kacerz, wiarołomca, przeniewierca, przechrzta, dysy-
dent, renegat мають відтінок засудження. Аналізуються гіпероніми, синоніми й 
антоніми у польських реченнях: Kain, schizmatyk, heretyk, herezjarcha, apostata, 
kacerz, renegat, sekciarz, wychrzta przechrzta, Lutr. У тексті лексеми наводяться зі 
словниковими дефініціями, узятими з низки польських словників. Аліція На-
гурко наголосила на тому, що з плином часу деякі слова втрачали своє сакраль-
но-конфесійне значення і набували нових, десакралізованих, значень: dysydent, 
renegat.

254. Пољаци о Русима у пољској књижевности // Полонистички моза-
ик. — Київ: «Освіта України», 2016. — с. 96–98.

Р е з ю м е :  До 1990 р. було написано порівняно мало студій і книг, сто-
совних уявлень про росіян у польській літературі, оскільки про це було непро-
сто писати без «темних» нюансів в епоху соціалістичного братерства народів. 
Згодом з’являється низка історико-літературних досліджень, таких, як книги 
Анджея Кемпінського «Лях і Москаль: з історії стереотипів» (1990 р.), Ельжбє-
ти Кішляк «Цар-труп і Король-Дух» (1991 р.) — про російські мотиви і образи 
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у творчості Юліуша Словацького, збірники і праці Анджея де Лазарі, Еви По-
гоновської, Тадеуша Сухарського, Олександри Невяри та ін.

255. Искушења и муке издајника у „Бохињу“ Тадеуша Конвицког // По-
лонистички мозаик. — Київ: «Освіта України», 2016. — с. 114–117.

Р е з ю м е :  У романі «Бохинь», присвяченому забороненому коханню 
дворянки Хелени і бідного єврейського юнака, Тадеуш Конвицький описує на-
пружені соціальні обставини після провалу польського повстання 1863 р. про-
ти Російської імперії. Поряд зі службовцями апарату насильства Джугашвілі 
й Пушкіним описуються спокуси й муки дрібнопомісного дворянина Корсак-
кова як зрадника своєї спільноти. Хитрий хапуга оселяється в маєтку бать-
ка Хелени, що було відібрано в нього через його участь у повстанні. Поляки 
зневажають Корсакова, котрий часто буває п’яним, але оповідач висвітлює 
і його негаразди, нав’язані йому обставини і самовиправдання. Крізь призму 
образу Корсакова й речення «Усі ми трохи росіяни» наприкінці повісті Коня-
вицький поставив проблему межі супротиву й протидії.

256. Против укидања уније — приче Стефана Жеромског и „Из 
хелмског краја“ Владислава Станислава Рејмонта // Полонистички мозаик. — 
Київ: «Освіта України», 2016. — с. 118–122.

Р е з ю м е :  Наприкінці ХІХ ст. в Російській імперії було ухвалено декіль-
ка рішень щодо обмеження діяльності греко-католицької/уніатської церкви, 
заснованої 1596 р. у Бресті, за підтримки короля Сигізмунда ІІІ і католицького 
духовенства. В оповіданнях «До свого бога», «Язичник» польський письменник 
Стефан Жеромський описує муки каяття тих, хто перейшов до чужої росій-
ської віри. У творі «Із хелмського краю: враження й нотатки» (1910 р.) Влади-
слава Реймонта йдеться про переслідування уніатів та захист ними своєї віри. 
В основу розповіді покладено історичні події 1974 р., коли було скасовано Унію 
у (Червоному) Підліссі. Реймонт описує спокійних, вірних і незламних людей, 
що чинять опір утискам православної царської церкви. У кінці проблематизу-
ється явище ресентименту — злісної помсти з обох етноконфесійних сторін.

257. Руси мафијаши у трагифарси „Ноћ“ Анджеја Стасјука // Полонис-
тички мозаик. — Київ: «Освіта України», 2016. — с. 127–133.

Р е з ю м е :  Після краху комунізму і відкриття кордонів між країнами 
колишніх східного і західного блоку в Німеччині опинилися й представники 
кримінального світу з Росії. Польський письменник Анджей Стасюк описує 
у «Слов’янсько-німецькому медичному трагіфарсі» насильників і крадіїв. Руй-
нуючи моральні й встановлені законом обмеження, прибульці зі Сходу зай-
маються крадіжкою авто у багатому світі. У драмі Стасюка, замовленій для 
одного з німецьких театрів, поряд із персоналізованими героями є й хори, що 
висловлюють колективну позицію. Тема спогадів про війну, вторгнення на Схід 
і зворотного прориву на Захід переплітаються у роздумах про долі народів та 
окремих осіб. Захід символічно представлено Мерседесом і Гете, а Схід — вкра-
деними автомобілями і серцем убитого крадія.
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258. Лик Срба у историјско-пустоловном роману „Михајло Чарни-
шенко“ Пантелејмона Кулиша // Срби и српско: зборник радова / Уредио Дејан 
Ајдачић. — Београд: Алма, 2016. — с. 165–174.
[б] Образ сербів у історично-пригодницькій повісті «Михайло Чарнишенко» 
Пантелеймона Куліша // Дриновський збірник. — т. IX, 2016. — с. 92–98.

Р е з ю м е :  У праці розглядається історико-пригодницький роман «Мим-
хайло Чарнишенко, або Малоросія 80 літ назад» українського письменника 
Пантелеймона Куліша, опублікований російською мовою у 1843 р. У романі, 
дія якого відбувається у 1762 р., доля головного героя в останній третині твору 
пов’язана з сербами — баном Радивоє і його дочкою Роксандою. Наводяться 
спостереження Олени Дзюби і Євгена Нахліка над цим романом, детальніше 
аналізуються особливості мови й цитат із народних пісень. Розглядаються ет-
нічні стереотипи сербів як напівазіатів, а також їхня любов до народної пісні, 
а надто до Королевича Марка в контексті читання Пантелеймона Куліша і мо-
тивів у його творі.

259. Diabeł w kaszubskich opowiadaniach ludowych na tle słowiań-
skim // Bajki, legendy i podania kaszubskie — dawniej i dziś / Redaktor Dušan-Vla-
dislav Pažđerski. — Gdańsk, Wejherowo: Nadbaltickie Centrum Kultury, 2016. — 
s. 109–124.

Р е з ю м е :  Положення кашубів на межі слов’янського й германського 
світів спричинило той факт, що їхня культура зберегла різні архаїчні риси, за-
хищаючись від асиміляції. Розглядаються джерела оповідної традиції кашубів 
і місце демонічних мотивів у загальних і слов’янських каталогах фольклорних 
тем і мотивів. Деякі назви диявола у народних кашубських оповіданнях є ло-
кальними адаптаціями біблійних назв, які ілюструються й підтвердженнями 
із фразеологізмів, проте існують і особливі назви: sermater, omona, а з романів 
Жеромського і Олександра Маєвського широко відомим є Smātk (Смoнтк). 
Фіксуються мотиви, широко розповсюджені й серед інших слов’ян, — диявол 
як творець колючих і шкідливих рослин, біси у пеклі, продаж душі дияволові, 
партнерське «співробітництво» з дияволом, а як специфічний мотив відзнача-
ється записування дияволом гріхів вірян у церкві, а також окреслюються мож-
ливі подальші напрямки вивчення демонічних образів у кашубських оповідан-
нях у межах їхньої традиції і в компаративних дослідженнях.

260. Етнолингвистика и фразеологија // Славистика, 20, 2016, с. 32–43.
[б] Етнолингвистика и фразеологија // Дејан Ајдачић: СловоСлавија 
Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд, 2017. — с. 185–199.
[в] Etnolingwistyka i frazeologia // Dejan Ajdačić: SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki 
słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 145–155.

Р е з ю м е :  Слов’янська етнолінгвістика і фразеологія вивчають мовні й 
культурні явища різного масштабу, на основі різноманітних джерел, проте їхні 
філологічні парадигми можуть перетинатися. Це актуалізує важливість розу-
міння способу використання загальних філологічних і культурологічних тео-
рій і методів, а також їхніх адаптацій і розвитку власних концептів і термінів. 
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Якщо одиниці фразеологічної системи можуть розглядатися лише з позицій 
формальних підходів до мови, то етнолінгвістика потребує культурологічного 
підходу. Культурологічно орієнтована фразеологія є ближчою до етнолінгві-
стики. Поряд із термінами, які обслуговують обидві дисципліни, в кожній із 
них існують і їхні специфічні терміни. На основі фразеологічних студій де-
яких авторів розглядається вживання понять: номінація, коди (культур), 
мовна картина світу vs. фразеологічна картина світу, еквівалентність і без-
еквівалентність. Проаналізовано місце фразеології у словниках «Славнские 
древности» і «Słownik stereotypw i symboli ludowych». У своїх роздумах про 
майбутнє слов’янської етнолінгвістики і фразеології автор торкається питання 
герметичності і послідовності точного застосуування теорії.

261. O лингвистичким истраживањима словенске књижевне фантаф-
стике // Слов’янська фантастика Збірник наукових праць Том 3, Київ, 2016. — 
с. 241–254.
[б] O лингвистичким истраживањима словенске књижевне фантастике // Дејан 
Ајдачић: СловоСлавија Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд: 
Алма, 2017. — с. 163–174.

Р е з ю м е :  Аналізуються стилістичні компоненти лінгвістичних дослі-
джень мови літературної фантастики, а надто — семантичні аспекти аналізу 
слів: чудо, чудесно, фантазија, авторські неологізми і вигадані мови — пара-
лельно з виділенням специфічних стилістичних характеристик різних жанрів 
фантастики та потреб їхнього відображення у лінгвістичних студіях.

262. Ауторски текстови и реконструкција Језичке слике света // Лек-
сикологија и лексикографија у светлу савремених приступа: зборник научних 
радова / уредништво Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић, Бе-
оград, 2016. — с. 395–408.
[б] Ауторски текстови и реконструкција Језичке слике света // СловоСлавија. 
Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Београд: Алма, 2017. — с. 120–132.
[в] Teksty autorskie i rekonstrukcja językowego obrazu świata // SlovoSlavia. Studia 
z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź, 2018. — s. 203–213.

Р е з ю м е :  У розвідці з позицій етнолінгвістики досліджуються різні 
чинники формування індивідуальної (суб’єктивної) картини світу, аналізу-
ються спільні й відмінні чинники мовної картини світу і мовної картини світу 
в авторських текстах. Як труднощі при визначенні авторської картини світу 
наводяться невизначеність, позиціонування авторського «голосу», «багато-
голосся» образів і зміна значення окремих слів. Автор наголошує на необхід-
ності порівняння авторських картин світу і картини світу, а також вивчення 
«внеску» окремих осіб — автора у загальних уявленнях і навпаки. Твори де-
яких авторів підтверджують наявні картини світу, деякі твори їх змінюють, 
а в деяких — авторська картина світу радикально відрізніється від загально-
прийнятої мовної картини світу — вона звужує її, видозмінює або ж приго-
ломшує своєю багатозначністю. Авторські картини світу є частиною мозаїки 
мовної картини світу, характерної для певної мови, яка спирається на загальні 
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уявлення, проте містить як особливості індивідуальної (суб’єктивної) картини 
світу, так і особлвості літературного тексту.

2017

263. Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима // Ком-
паративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булахов-
ського, Київ, вип. 32, 2017. — с. 3–12.

Р е з ю м е :  Статтю присвячено спортові як джерелу неологізації у серб-
ській фразеологічній системі. Автор аналізує нові фразеологічні звороти з ком-
понентами, взятими зі сфери спорту в контакті з іншими мовами — з англійської 
мови (напр., држати у клинчу, направити фаул, ферплеј игра, бити аутсајдер, 
бити у офсајду) та з інших мов (із компонентами кроше, штафета, фаворит, 
маратон та ін.). Виділяються неофразеологізми з назвами видів спорту (бокс, 
футбол, баскетбол, шахи тощо). Деякі фразеологічні одиниці, до складу яких 
входять спортивні реалії, є інноваціями вже наявних фразеологізмів, здебіль-
шого з військової сфери, полювання або ігор-змагань. Описується вживання 
нових фразеологічних висловлювань в інших дискурсах і алюзивне поєднання 
двох дискурсів із пов’язуванням неспоріднених явищ через певний спільний, 
об’єднувальний фактор, на прикладах уживання в політичному дискурсі.

264. Поређење српских и пољских фразеологизама са одређењем осо-
бености говора // Славистика, Београд, 21, 2017, св 1–2, с.— 106–111.

Р е з ю м е :  Порівняння сербських і польських фразеологізмів, які вказу -
ють на особливості мовлення. Спочатку відзначається монографія Анни Пайд-
жинської «Związki frazeologiczne nazywające akt mowy: semantyka i składnia» 
(1988 р.), у якій проаналізовано польські фразеологічні одиниці, а також студії, 
стосовні соматизмів язик, рот у працях із фразеології. Автор зосереджується 
на характеристиках: розбірливе — нерозбірливе мовлення, балакучість — мов-
чазливість, голосне й тихе мовлення, швидке й повільне мовлення. Аналізуєть-
ся еквівалентність фразеологічних одиниць із вказівкою на сербські фразеоло-
гізми, які не мають повних еквівалентів у польській мові і навпаки, — польські 
фразеологізми без сербських еквівалентів.

265. Ewelina Drzewiecka Herezje Judasza w kulturze (po)-nowoczesnej. Stu-
dium przypadku, Krakow, 2016.— 410 s. // Славистика, Београд, 21, 2017, св 
1–2. — с. 484–486.

Р е з ю м е :  В огляді книги «Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. 
Studium przypadku» Евеліни Джевецької (2016 р.) підкреслюються фундамен-
тальні знання авторки в галузі теології, історії релігійних ідей та історії болгар-
ської літератури, а також талант авторки до всебічного тлумачення аналізова-
них творів. У досліджуваних творах Юда описується як зрадник Боголюдини 
із погляду юдохристиянської або гностичної традиції, як доброчинець Люди-
ни (агностично) або як людина, «вихоплена» зі світу (з позицій неоагностики). 
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Проаналізовані прозові та драматичні твори зі сфери болгарського модернізму 
і сучасної літератури належать до епохи зіткнення й зустрічі теїстчного (пра-
вославного) й атеїстичного поглядів на світ, подекуди із елементами окультиз-
му і езотеріки. Евеліна Джевецька демонструє, що мотивація Юдиних учинків 
по відношенню до Ісуса Христа у парафразах болгарських письменників часто 
є подвійною, і що парафразами по відношенню до новозавітної легенди є псев-
доканонічні, антиканонічні або гетеродоксальні (нео)апокрифи.

266. Представе о Црногорцима у Мемоарима Симеона Пишчевића 
Дејан Ајдачић: Србистички мозаик, Београд, 2017. — с. 33–36.

Р е з ю м е :  У своїх «Мемуарах» Симеон Пишчевич описує, як за збігом 
обставин і всупереч своїй волі він брав участь у роботі «Чорногорської комісії» 
Російської імперії, яка мала в середині XVIII ст., відповідно до обіцянки влас-
дики Василія Петровича, доправити декілька тисяч людей із Чорногорії до 
Росії. Таємна місія зазнала фіаско, а контакти Пишчевича з чорногорцями — 
владикою Василієм, майором Петровичем і Савою Балєвичем — вплинули на 
формування особистого стереотипу в уявленні про них як про людей, ласих до 
високих чинів, жадібних до грошей, брехунів, що обіцяють неможливе, забувао-
ють про заслуги інших людей, як про неконтрольованих негідників, солдатів, 
готових чинити неподобства. Розвідка є внеском у вивчення особи Симеона 
Пишчевича, його легковажності, а згодом обачливості, а також до вивчення 
його поглядів на інші народи. Емоційна забарвленість тексту, його іноді майже 
карикатурні обриси можуть бути близькими й сучасним читачам.

267. Мадоне италијанске ренесансе у делима Милоша Црњанског 
и Милете Продановића (Екфраза и анализа) // Дејан Ајдачић: Србистички 
мозаик: Књижевност, Београд, 2017. — с. 98–108.
[б] Экфрасис Мадонны в произведениях Милоша Црнянского и Милеты Про-
дановича // Теория и история экфрасиса: Итоги и перспективы изучения. 
Коллективная монография под научной редакцией Татьяны Автухович при 
участии Романа Мниха и Татьяны Бовсуновской, Siedlce, 2018. — c. 432–440.

Р е з ю м е :  В історії співвідношення візуальних мистецтв і літератури 
після появи твору Лессінга про Лаокоона до значних змін привели студії Мар-
рі Крігер, Леоніда Геллера, Ніни Брагинської, стосовні екфразису. Виділення 
екфразису й аналізу як видів художньої репрезентації картин здійснюється 
на матеріалі фрагментів, у яких згадується Богородиця, у вірші «Моя Равані-
ца», мандрівних нотатках «Кохання у Тоскані» (1929 р.) і «Книзі про Мікела-
нджело» (1981 р.) Мілоша Црнянського та «Ультрамарині» М. Продановича 
(2010 р.). Црнянський пов’язує, пропонує світське сприйняття Матері Божої 
у сієнських Мадоннах, знаходить спільні риси між «дівчатами-породіллями» 
й сучасними дівчатами з Сієни. У розмовах зі знавцем творчості Мікеландже-
ло про скульптуру «П’єта» у «Книзі про Мікеланджело» Црнянський поєднує 
аналіз історика мистецтв із бажанням знайти приховану й невідому родин-
ну історію зі складним ставленням Мікеланджело до матері. В «Ультрамари-
ні» М. Проданович розповідає про картину «Sacra conversazione» П’єро делла 
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Франческа. І Црнянський, і Проданович прагнули до використання різних 
дискурсів і стилістичних моделей в описі Мадонн, але обидва вони використа-
ли у своїх інтермедіальних видозмінах можливості, які дають і екфразис, і ана-
ліз картин.

268. Демони и хронотоп цркве у словенским књижевностима 19. 
века // Nihil sine litteris. Scripta in honorem Professoris Venceslai Walecki, red. 
T. Nastulczyk, S. Siess-Krzyszkowski (et al.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2017, s. 75–84.

Р е з ю м е :  Церква є неприступним для демонів місцем, якого вони уни-
кають. Проте в декількох псевдоканонічних творах на основі візантійської тра-
диції містагогії вводяться темні янголи або дияволи як порушники літургії. 
У літературі ХІХ ст. Храм захищає від демонів, їхніх підступів і насильства, але 
може стати й небезпечним місцем, де демон здійснює свою помсту. На прикла-
дах, узятих із російської, української, сербської і польської літератур ХІХ ст., 
окреслюються типи співвідношень церкви й демонів: церква захищає людей 
від демонів, відступники від спільноти уникають церкви і страждають від де-
монів, лихі люди прикривають свої злочини, використовуючи марновірний 
страх інших людей, демони у церкві вбивають або можуть заподіяти зло.

269. Оксана Микитенко — украјински проучавалац српског и балкана-
ског фолклора // Савремена српска фолклористика 4, Београд, 2017. — с. 101–
115.

Р е з ю м е :  Украјинська сербістка Оксана Микитенко значну частину 
своїх досліджень присвятила фольклору. Представниця родини фольклорис-
тів і філологів, О. Микитенко була серед першого покоління тих, хто вступив 
на відновлене відділення сербокроатистики. Їі науковим керівником під час 
написання кандидатської дисертації був Микита Толстой, а згодом вона спів-
працювала з авторитетними славістами-фольклористами і етнолінгвістами. 
Наводяться значні віхи у професійному зростанні Оксани Микитенко, від-
значаються її дослідження сербського й балканського фольклору, особливий 
акцент зроблено на її працях, стосовних тужбалиць, етнопоетичних констант, 
балкансько-слов’янських традицій голосінь, а також фольклорних і літератур-
но-фольклорних зв’язків українців та південнослов’янських народів. Оксана 
Микитенко є активним членом багатьох фольклористичних і етнологічних ор-
ганізацій.

2018

270. Издајник у словенским књижевностима // Српска славистика: ко-
лективна монографија. Том II: књижевност, култура, фолклор, питања слави-
стике, Београд: Савез славистичких друштава, 2018. — с. 18–28.

Р е з ю м е :  У процесі формування національної ідентичності зрадни-
ки посідають становище ненависних представників народу, які відійшли від 
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власної спільноти й приєдналися до ворога. Автор відзначає національні межі 
у вивченні зради в літературі, за винятком гетьмана Мазепи, який фігурує як 
літературний образ у багатьох слов’янських літературах. Зрадники як найгір-
ші представники свого народу або віри не привертають великої уваги авто-
ра історико-літературознавчих студій. Розглядаються історико-літературні 
розвідки про зраду і зрадників. Запропоновано типи опису: 1) міфологічні 
переформатовані легенди та їхні обробки — канонічні, неканонічні та анти-
канонічні версії, 2) алюзії на міфологічних зрадників, 3) психологічно спрямо-
вані описи зради та 4) політико-ідеологічні описи зради. У праці наводяться 
приклади із слов’янських літератур, які належать до різних літературних ро-
дів і видів, — сербських народних пісень про Вука Бранковича, поем Адама 
Міцкевича, Олександра Пушкіна, драм Михайла Старицького, Віди Огнєно-
вич, поеми Івана Вазова, автобіографічного твору Захарі Стоянова, роману 
Генрика Сенкевича.

271. Andrićevo pripovedanje o slikanju Vjekoslava Karasa // Компаративт-
ні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Була-
ховського, Київ, вип. т. 33, 2018. — с. 148–151.

Р е з ю м е :  Розглядається розділ роману Іво Андріча Омерпаша Латас, 
присвячений хорватському митцю В’єкославу Латасу, який малює портрет 
Омерпаши Латаса. У тексті освітлено психологічні аспекти відносин художника 
та моделі, а також міжмистецькі звязки літератури та живопису.

272. Зіставний аналіз сербських та українських фразем із концептом 
‘вода’ / Пляшечник Є., Айдачич Д. // Компаративні дослідження слов’янських 
мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. т. 33, 
2018. — с. 95–103.

Р е з ю м е :  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми 
з компонентом ʽвода’. За ступенем еквівалентністі вказується на відповідні, 
близькі за значенням/рівнозначні та безеквівалентні форми в українській та 
сербській мовах.

273. Цена продужетка живота. Митолошке фантазије и психо-
логија у роману «Новендіалия» украјинске књижевнице Марине Со-
кољан // Filologia Polska, Zielona góra, 2018, 4. — с. 413–422.

Р е з ю м е :  Роман «Новендіалія» (2008 р.) української авторки Марини 
Соколян (1979 р. н.) має ознаки кримінального роману і урбаністичної хор-
рор-фантазії про боротьбу між людьми, які за рахунок злочину продовжують 
собі життя, і прихильників служби «Нічний магістрат». У творі розглядають-
ся релігійні й психологічні аспекти ідей, алюзій, а також імплікація уявної мі-
фологічно-магічної системи, створеної авторкою. Через назви, утворені від 
латинського кореня (морибунди, інфери, ларвати, флагранти) авторка надає 
створінням створеного нею уявного світу старовинного духу схоластики. У си-
лах, які володарюють цим світом, поєднуються релігійні й філософські ідеї (ві-
талізм), психологічні та психоаналітичні теорії (а надто — «лібідо» Зигмунда 
Фрейда, «аніма» Юнга). Ціною продовження життя є смерть жертви і зміна 
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психології у продовженому житті. У романі про життєву мотивацію і меандри 
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a Zachodem. Proza retoryczno-kaznodziejska w krajach południowosłowiańskich“: 
Жанровски аспекти тужбалица

40. Львів 2004. 19–21. V. Інститут славістики Львівського національноа-
го університету імені І. Франка „XIII Міжнародний славістичний колоквіум“: 
Українські сербісти на початку XXI століття

41. Київ 2004. 26. V. Інститут філології Київського національного універ -
ситету ім. Тараса Шевченка „Mіжнародні славістичні читання пам’яті акадес-
мика Л. А. Булаховського“: Тема кохання в прозі В. Домонтовича та В. Шевчука

42. Київ 2004. 28. VI-3. VII. Мова і культура: Українські перекладачі серб-
ської літератури

43. Београд 2005. 9–11. II. Филолошки факултет Универзитета у БеограБ-
ду. Удружење слависта Србије, Међународни славистички скуп „Славистика 
у новим геополитичким условима“, 43. Скуп слависта Србије: Коме је данас 
потребна славистика?
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44. Житомир 2005. 30. III-2. IV. Актуальні проблеми етнолінгвістики — 
1. наукова школа-семінар: Сербська етнолінгвістика

45. Київ 2005. 12. IV. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, Мови та літератури народів світу в конр-
тексті глобалізації: Використання української та іноземних мов в “українсько-
му інтернеті” [ко-автор Лідія Непоп]

46. Київ 2005. 20. V. Інститут філології Київського національного універ -
ситету ім. Тараса Шевченка, V Mіжнародні славістичні читання пам’яті акап-
демика Л. А. Булаховського: Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: 
іменники на позначення часу [ко-автор Лідія Непоп]

47. Київ 2005. 23. VI. Національної бібліотеки України імені В. І. ВерІ-
надського, „Українсько-сербські історіко-культурні взаємозв’язки“: Спільні 
проекти наукового співробітництва сербських та українських дослідників XXI 
століття

48. Київ 2006. 26. V. Інститут філології Київського національного універ -
ситету ім. Тараса Шевченка, Mіжнародні славістичні читання пам’яті академи-
ка Л. А. Булаховського: Етностереотипови у Мемоарима Симеона Пишчевића

49. Lublin 2006. 6–8. XI. Lublin, IFP UMCS, „Opozycja Swój / Obcy (Inny) w 
językach i kulturach słowiańskich“: Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój / obcy

50. Київ 2006. 18–19. XII. Інститут мистецтвознавства, фольклористио-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН, „Національна культура в контексті 
сучасних глобалізаційних процесів“: Символи слов’янських неоязичницьких ор-
ганізацій

51. Київ 2007. 27. IV. Інститут філології Київського національного унін-
верситету ім. Тараса Шевченка, „VII Mіжнародні славістичні читання пам’яті 
академика Л. А. Булаховського“: Представе о Пољацима у „Mемоарима“ Симељ-
она Пишчевића

52. Житомир 2007. 6. VI. „Актуальні проблеми етнолінгвістики — 
наукова школа-семінар“: Гарбуз у весільній обрядовості Східної Сербії

53. Київ 2007. 25–29. VI. Інститут філології КНУ…, Міжнародна наукова 
конференція «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго: Назви персонажів 
у кіберпросторі в сучасній слов’янській фантастиці

54. Харків 2007. 5–6. X. Філологичний факультет Харківського націон-
нального університета, „Етнопростір мови та культури: актуальні проблеми 
етнолінгвістики й лінгвокультурології“: Этнические проекции в славянской 
футурофантастике

55. Київ 2007. 11–13. X. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, Європейський вимір української полоністи-
ки: Упир у польській літератури XIX століття

56. Київ 2007. 24. X. Інститут філології Київського національного універу-
ситету ім. Тараса Шевченка, „Національна культура у парадигмах семіотики, 
мовознавства, літературознавства, фольклористики: Жінки Сходу в пошуках 
західного благополуччя у прозі Ю. Андруховича, та Є. Кононенко
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57. Poznań 2007. 8–10. XI. Wyższa Szkoła Zawodowa “Kadry dla Europy”, 
„Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989“: “Profesionalac” 
Dušana Kovačevića — tv adaptacija predstave (1990) i filmа (2003)

58. Київ 2008. 4. IV. Інститут філології Київського національного універу-
ситету ім. Тараса Шевченка, „VIIІ Міжнародні славістичні читання, присвячені 
пам’яті академіка Л. А. Булаховського“: Аксиологические концепты в славян-
ских фразеологизмах

59. Київ 2008. 9. IV. Інститут філології Київського національного універу-
ситету ім. Тараса Шевченка, „Діалог культур: лінгвістичний і літературознав-
чий вимір“: Слов’янські прислів’я з компаративними формами “краще / гирше”

60. Київ 2008. 24. IV. Інститут філології Київського національного уніо-
верситету ім. Тараса Шевченка, „Круглий стіл Сербський письменник Драго-
слав Михаїлович“: Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу “Гори 
Морава” Драгослава Михаиловића

61. Київ 2008. 23–27. VI. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, „XVI Міжнародна наукова конференція 
«Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго“: Уявлення про кохання майбут-
нього у слов’янській фантастичній літературі

62. Охрид 2008. 10–16. IX. 14. Међународни конгрес слависта: Однос 
стварног и виртуелног света у словенским књижевностима

63. Гомель 2008. 2–3. X. Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска 
Скарыны, Міжнародны навуковы чытання „Нацыянальнае і агульначалавечае 
ў славянскіх літературах”: Судьба сербских переселенцев XVIII в. в Российской 
империи (Судбина српских пресељеника 18. в. у Руску империју)

64. Київ 2009. 8. IV. Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», ЛітАкцент: Круглий стіл «Сербський письменник Милета Продано-
вич»: Жорстокий театр для жорстокої дійсності — про насильство в романі 
«Еліша в країні святих коропів» Мілети Продановича

65. Київ 2009. 24. IV. Інститут філології КНУ, Міжнародні славістичні 
читання, присвячені пам’яті академіка Л. А. Булаховського: Дарко Сувін як до-
слідник наукової фантастики

66. Київ 2009. 22–25. VI. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, „XVI Міжнародна наукова конференція 
«Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго“: Явление єротизации в славян-
ских литературах конца ХХ века

67. Санкт-Петербург 2009. 14–17. IX. Институт русской литературы 
РАН. Пушкинский дом, „Класический фольклор сегодня“: Формулы в сравни-
тельном исследовании славянского героического эпоса: названия неверной жены

68. Харків 2009. 29–30. IX. Харьковський національний університет імев-
ні В. Каразина, „Конференція «Харківський університет і серби“: Про роман 
«Кандор или откровеније египетских таин» (1800) Атанасија Стојковића

69. Wrocław 2009. 19–21. XI. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało“: Фан-
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тастичка преображења тела у еротској прози савремених словенских аутора 
(Виничук, Аћин, Јаструн, Горалик и Кузнецов)

70. Київ 2010. 14. IV. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнська наукова конференція «Етніч-
ні виміри універсуму: мова, література, культура»: Російські царі у пеклі польь-
ських романтиків

71. Київ 2010. 23. IV. Інститут філології Київського національного уніь-
верситету ім. Тараса Шевченка, „Х Міжнародні славістичні читання пам’яті 
академіка Леоніда Булаховського“: Премудри Соломон и жене у фолклору бал-
канских Словена

72. Львів 2010. 12–14. V. Інститут славістики Львівського національнон-
го університету імені І. Франка, XІХ Міжнародний славістичний колоквіум: 
Пољaкиње и заљубљени руски официри у два пољска романа

73. Lublin 2010. 23–25. IX. Instytut Filologii Polskiej UMCS, 5. EUROJOS 
„Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów“: Част 
у српском језику

74. Київ 2010. 28–29. X. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 
„Теоретичний симпозіум «Зони контакту: Література і масова культура“: Ко-
мікс у прозі сербського постмодернізму

75. Київ 2011. 24. III. Інститут філології Київського національного уніо-
верситету ім. Тараса Шевченка, „Славістика традиція і сучасність. До 165-річ-
чя викладання славістичних дисциплин у Київському університеті“: Лектори 
из Југославије (1973–1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевс-
ког националног универзитета Т. Шевченко

 76. Харків 2011. 12–15. IV. Харківський національний університет ім. 
В. Н. Каразіна, 4. Міжнародний семінар Розмаїття культур: історія і соціально ко-
мунікативна природа Книги: Дослідження сербської літератури у сучасний період

77. Київ 2011. 22. IV. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка. ХІ Міжнародні славістичні читання пам’яті 
академіка Леоніда Булаховського: Проза Новака Килибарди

78. Аранђеловац 2011. 28. IX-1. X. Балканолошки институт САНУ, 
Комисија за фолклор Међународног комитета слависта, „Заједничко 
у словенском фолклору“: Сукоб међу браћом у словенским народним баладама

79. Київ 2012. 5. IV. Інститут філології Київського національного універу-
ситету ім. Тараса Шевченка, „Людина і соціум у контексті проблем сучасної фі-
лологічної науки“: Дослідження сербської фантастики

80. Київ 2012. 20. IV. Інститут філології Київського національного уніо-
верситету ім. Тараса Шевченка, ХII Міжнародні славістичні читання пам’яті 
академіка Леоніда Булаховського: Сербські лексеми зі значенням ‘фантастич-
не’, ‘фантастика’

81. Київ 2012. 11–12. V. Інститут філології Київського національного уніь-
верситету ім. Тараса Шевченка, „Міжнародна наукова конференція ‘Слов’янт-
ська фантастика’“: Демони и снови у словенској фантастици 19. века
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82. Харків 2012. 24–25. V. Харьковський національний університет імені 
В. Каразина, „Міжнародна конференція «XII Кирило-Мефодіївські читання, 
присвячені 200-річчю від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського“: 
О книге «Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по сви-
детельствам современным и преданиям» И. Срезневского

83. Warszawa, Lublin 2012. 21–23. XI. Instytut Slawistyki PAN, IF UMCS, 
„Koncepty: Dom, Europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiai-
dów“ 6. EUROJOS: Част у српском језику

84. Минск 2013. 20–27. VIII. Међународни комитет слависта „15. Међу7-
народни конгрес слависта“: 1) Пагански богови љубави у словенским књижевно-
стима, 2) Коллекция ценностей Свобода равенство, братство и опирающиеся 
на нее конструкции в славянских языках

85. Київ 2013. 28. X. Інститут філології Київського національного унін-
верситету ім. Тараса Шевченка, „Історико-літературні читання з нагоди св’ят-
кування 120-річчя від дна народження Мілоша Црнянського (1893–1977)“: Мі-
лош Црнянський у тлумаченнях Ніколи Мілошевича

86. Київ 2013. 1. XI. Інститут філології Київського національного унін-
верситету ім. Тараса Шевченка, „Болгарська мова, література і культура в коно-
тексті сучасності“: Издајник у бугарској књижевности епохе Препорода (Иван 
Вазов, Захари Стојанов)

87. Київ 2014. 10. IV. Київ. Інститут філології Київського національноо-
го університету ім. Тараса Шевченка, „Мовні і концептуальні картини світу“: 
Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова (та частини го-
лови) у порівняльному аспекті

88. Київ 2014. 25. IV. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, „Міжнародні славістичні читання пам’яті 
академіка Леоніда Булаховського“: Українські та сербські фразеологізми в по-
рівняльних міжслов’янських дослідженнях

89. Київ 2014. 9. X. Інститут філології Київського національного універу-
ситету ім. Тараса Шевченка, „Міжнародна наукова конференція Сучасна філо-
логія: парадигми, напрямки, проблеми“: Сербські та українські фразеологізми 
із назвами небесних тіл та природних явищ [коавтор Лідія Непоп-Айдачич]

90. Київ 2014. 24–25. X. Інститут філології Київського національноа-
го університету ім. Тараса Шевченка, II. Міжнародна наукова конференція 
Слов’янська фантастика: Пародија и сатира у приказима демона у словенским 
књижевностима 19. века

91. Puławy 2014. 22–23. XI. Instytut Slawistyki PAN (Warszawa), „10. EUa-
ROJOS“: Част у српском језику

92. Київ 2015. 8–10. IV. Інститут філології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, „Міжнародна наукова конференція «Дух 
нового часу у дзеркалі слова і тексту»: Сербські та українські фразеологізми 
із компонентом рослин у порівняльному аспекті [коавтор Лідія Непоп-Айда-
чич]
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93. Київ 2015. 24. IV. Інститут філології Київського національного універг-
ситету ім. Тараса Шевченка, „15. Міжнародні славістичні читання пам’яті ака-
деміка Леоніда Булаховського“: Славістична літературознавча компаратис-
тика

94. Ужгород 2015. 22–23. V. Вищий навчальний заклад «Східно-європейо-
ський слов’янський університет», „Міжнародна конференція «Слов’янський 
світ: виклики сучасності»“: Українсько сербський збірник Украс та Проект 
Растко Україна — посередники між культурами

95.  Харків 2015. 2. X. Центр болгаристики та балканських досліджень 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, „Балкани-Україна: 
міграційні процеси, соціокультурні впливи, людські долі“: Образ сербів у істо-
рично-пригодницькій повісті «Михайло Чарнишенко» Пантелеймона Куліша

96. Warszawa 2015. 13. X. Instytut Slawistyki PAN, 11. EUROJOS: О зборнио-
ку «О вредностима у српском језику»

97. Warszawa 2015. 15–17. X. Instytut Slawistyki PAN, Świat oczyma duszy — 
dusza w oczach świata: Сербские фразеологизмы с лексемой ‘душа’ в сопоставле-
нии с другими славянскими языками

98. Wien 2015. 17–19. XII. Institut für Slawistik, „Slawische Ethnolinguistik: 
Methoden, Ergebnisse, Perspektiven“: Слaвянская этнолингвистика и фразео-
логия

99. Харків 2016. 29–31. III. Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна, VIII „Дриновські читання“: Сучасна сербська фольклористика 
та етнологія: здобутки і проблеми

100. Львів 2016. 13–14. IX. Філологічний факультет ЛНУ, Форум видав-
ців у Львові, Міжнародний науковий семінар „Між двох Левіафанів: життя, 
уява і письмо Станіслава Лема“, Тіло майбутньої людини та людиноподібних 
машин у творах Станіслава Лема

101. Київ 2017. 21 IV. Інститут філології Кафедра слов’янської філоло -
гії, „ХVII Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховд-
ського“, Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима

102. Siedlce 2017. 25–26 V. Институт региональной культуры и литерату-
роведческих исследований имени Францишка Карпиньского, „Теория и исто-
рия экфрасиса: итоги и перспективы изучения“, Экфрасис Мадонны в произве-
дениях Милоша Црнянского и Милеты Продановича

103. Łódź 2017. 19–21 X. Katedra Filologii Słowiańskiej, Katedra Filologii 
Klasycznej WF UŁ, „Bóstwa i demony kobiece w kulturze indoeuropejskiej“, Morana 
w wyobraźni „badaczy” mitologii i pisarzy słowiańskich

104. Opole 2018. 10–11 V. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskieu-
go oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, „VII Symposium 
Opoliense Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie“, 
Prikazi harema u novijoj srpskoj i ukrajinskoj književnosti.

105. Toruń 2018. 28–29 V. Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, „Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współk-
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czesnych“, О запугивании народными суевериями о демонах идемистификации 
в славянских литературах 19. в.

106. Београд 2018. 20–27 VIII. Међународни комитет слависта, „XVI 
Међународни конгрес слависта„“, Веровања и сујеверја као митолошки извори 
словенске фантастике 19. века

107. Nałęczów 2018. 11–13. IX. Instytut Slawistyki PAN Warszawa, UMCS 
Lublin, „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery 14. EUROJOS“, 
Праведност у српском језику. Како истраживати аксиосферу између вредности 
и антивредности

108. Zielona Góra 2018. 18–19. X. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Zie-
lonogórski, „Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kultu-
rze popularnej krajów słowiańskich“, Svoje i tudje (ukrajinsko i rusko) u alternativnim 
istorijama Vasilja Koželjanka

109. Gdańsk 2018. 22–23. X. Katedra Slawistyki Wydziału Filologicznego 
Uniwersytet Gdański, „Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej Fantazmaty 
autorskie i idee epoki“, O asimetriji izdavačko-čitalačke i akademske recepcije književ-
ne fantastike

110. Београд 2019. 21–22. II. Институт за књижевност и уметност: Пое-
тика «ониризма» надреалистичког «филма» Љускари на прсима (1930) Алек-
сандра Вуча

111. Київ 2019. 19. IV. Інститут філології Київського національноц-
го університету ім. Тараса Шевченка, „XIX Міжнародні славістичні читання 
пам’яті академіка Леоніда Булаховського“, Своє та чуже в альтернативних іс-
торіях західноукраїнського письменника Василя Кожелянки

112. София 2019 8–11. V. Институт за литература БАН, Научен симпо-
зиум «България и Украйна — култура на преломите XIX–XXI век», Преводи и 
рецепция на сръбска и българска литературна фантастика в Украйна 

113. Крушевац 2019. 21–23.VI. Удружење фолклориста Србије, Савре-
мена српска фолклористика 7, Словенски преводи и рецепција српске народне 
лирике у првој половини 19. века 

114. Тршић 2019. 27–29.IX. Комисија за фолклористику, Удружење фол-
клориста Србије, Словенски фолклор и књижевна фантастика, Фолклорни жан-
рови и њихови преображаји у приказима демона у словенским књижевностима 
19. века 

115. Lublin 2019. 21-22.XI. Instytut Filologii Polskiej UMCS, Symbolika 
roślin w polskiej tradycji ludowej (na tle porównawczym), Symboliczny kod w tekstach 
folkloru 

116. Крагујевац 2019. 7.XII. ФИЛУМ, Међународни научни скуп «Ита-
лијански градови у књижевностима 20. века», Љубав у Венецији у словенској 
прози 20. века 

117. Београд 2019. 12-13.XII. Институт за књижевност и уметност, Ма-
нифести и програмски текстови српске књижевности XX века, Стратегије 
убеђивања у манифестима српске авангарде
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[збірників], статтей, <виступів на конференціях>

Асиметрія цінностей у фразеології 199 
Белградський сюрреалізм і кохання [13], 221
Велемудрий Соломон і жінки у фольклорі балканських народів [13], 182
Використання української та іноземних мов в українському інтернеті [10], 144, <45>
Віла-коханка в літературі сербського романтизму [13], 110
Віли в народних баладах [11], 100
Віли в народних баладах балканских слов’ян 100
Гарбуз у весільній обрядовості Східної Сербії <52>
Гіркі спокуси і сміх Новака Килибaрди [55], 192
Дарко Сувін дослідник наукової фантастики 170
Дарко Сувін як дослідник наукової фантастики <65>
Демони у слов’янських літературах [11], 66
Демони та демонізація у слов’янських літературах XIX ст. >12<
Дослідження літературної фантастики в Сербії 204
Дослідження сербської літератури у сучасний період <76>
Дослідження сербської фантастики <79>
Драматургія Стерії та сербських романтиків 242
Еротична лексика в слов’янських мовах [10], 123
Еротичне в прозі Новака Килибарди [13], 222
Еротичне тіло й буденність у прозі сучасних слов’янських авторів [13], 178
Етнічна приналежність у науково-фантастичний літературі слов’янських на-

родів 161
Жінки Cходу в пошуках благополуччя Заходу 164
Жінки Сходу в пошуках західного благополуччя у прозі Ю. Андруховича та 

Є. Кононенко <56>
Жінки Сходу в погоні за достатком Заходу [13], 164
Жіночі етностереотипи балканських слов’ян [13], 126
Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі „Еліша 

в країні святих коропів“ Мілети Продановича [10], 172, <64>
Закохані російські офіцери у двох польських романах [13], 220
Зіставний аналіз сербських та українських фразем із концептом ‘вода’ 272
Зображення Перуна у слов’янських літературах ХХ ст. [11], 150
Ідеологічні проекції в науково-фантастичній літературі слов’янських народів 

[9], 154
Інфантилізм і кохання у „Фердидурке“ Вітольда Гомбровича [13], 3
Іронія й кохання [13], 15
Історична спорідненість і перспективи розвитку українсько і сербської націо-

нальних культур 143
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Історія сербської компаративістики 177
Іще раз про роман Продановича „Нові Клюні“ 165
Київ у сербській літературі [10], 131
Комікс у прозі сербського постмодернізму 228, <74>
Кому потрібна славістика сьогодні [10], 135
Кохання майбутнього у творах слов’янських фантастів [13], 173
Лексична стилізація сербських народних пісень в українських перекладах 116, 

<30>
Мілітаризація мови у період соціалізму [10], 112
Мілош Црнянський у тлумаченнях Ніколи Мілошевича <85>
Михайло Гуць (До 50-річчя наукової діяльності) [10], 166
Модифікатори еротичного тіла у слов’янській футурофантастиці [13], 197
Назви водяних демонів у польскій романтичній літератури [11], 147
Назви невірної дружини в слов’янській епіці — порівняльний аналіз формул 

[13], 198
Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній слов’янській фантастиці [9], 158, <53>
Неземні тварини у слов’янській науковій фантастиці [9], 174
Нові назви людей з паранормальними здібностями [10], 111
Нові слов’янські слова і метафори в Інтернеті (березень 1999) [10], 91
Нові шляхи — пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних 

зв’язків [10], 180
Образ сербів у історично-пригодницькій повісті «Михайло Чарнишенко» Пан-

телеймона Куліша <95> 258
Офицери Пишчевичі — Риси сербської ідентичності та їх втрата [10], 148
Перевертень (вовк) у східнослов’янських літературах [11], 187
Передмова // Новітня сербська п’єса [41], 146
Передмова // Сербські фольклор і література в українських перекладах і дослід-

женнях. 1837–2004: Матеріали до бібліографії 142
Переміщення ідеологічних кордонів. Про антиутопічний роман Олександра 

Ірванця «Рівне Ровно» 140
„Повінь“ еротизації в слов’янських літератураїх кінця ХХ століття [13], 179
Польський підкаблучник і розпусна Вєра (Томаш Яструн) [13], 224
Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі „Кандор или откро-

венїе египатских таин“ 211
„Про богів та благочестя слов’ян“ в „Історії різних слов’янських народів“ (1794) 

[11], 191
Про деякі містифікації народної поезії балканських слов’ян [10], 94
Про комічне та про іморалізм в еротичніх оповіданнях [13], 93
Про мотив скам’яніння у казках південних слов’ян [11], 130
Про Новака Килибарду та його прозу 192
Про польського мовознавця Єжи Бартмінського 193
Про роман «Кандор или откровеније египетских таин» (1800) Атанасија 

Стојковића <68>
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Проза Новака Килибарди <77>
Про створення Українсько-сербського щорічника 134
Пропозиція створення Сербсько-українського щорічника <38>
Російські царі у пеклі польських романтиків 185, <70>
Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини 

XX ст [10], 176
Сербська драматургія 146
Сербська етнолінгвістика 149, <44>
Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов’ян-

ських етнолінгвистичних працях 149
Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ’фантастика’ 205, <80>
Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова (та частини голо-

ви) у порівняльному аспекті <87>
Сербські та українські фразеологізми із компонентом рослин у порівняльному 

аспекті <92>
Сербські та українські фразеологізми із назвами небесних тіл та природних 

явищ <89>
Сербський постмодернізм крізь призму теорії та історії літератури (Алла Та-

таренко „Поетика форми в прозі сербського постмодернізму“, 2010) 186
Символи слов’янських неоязичницьких організацій 152, <50>
Славістична літературознавча компаратистика <93>
Слов’янські прислів’я з компаративними формами “краще / гирше” 168, <59>
Сміх демона у слов’янських літературах XIX століття [11], 73
Сонет Петрарки Benedetto sia l’giorno у переспівах дубровницьких петраркістів 

117
Спеціалізація святих у фольклорі православних слов’ян 109, <24>
Стереотип росіянки в еротічний прозі Томаша Яструна 224
Сучасна сербська література: пізнання та емоції: Вступне слово [65], 247
Сучасна сербська фольклористика та етнологія: здобутки і проблеми <99>
Таємне та явне в топографії слов’янських антиутопій [9], 81
Тема кохання в прозі В. Домонтовича та В. Шевчука <41>
Теоретичні аспекти вивчення польських лексем зі значенням “мігрант” [10], 175
Типи кохання в поезії Дубровника доби Ренесансу [13], 218
Трагедія про розп’яте кохання [13], 219
Третій і зваблювання у „Смішному коханні“ Кундери [13], 223
Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної поезії 

[10], 108
Українська сербістика (Фольклористика. Літературознавство) 142
Українські переклади та перекладачі сербської літератури 142
Українські перекладачі сербської літератури <42>
Українські сербісти на початку XXI століття <40>
Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослід-

женнях 229, <88>
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Українсько сербський збірник Украс та Проект Растко Україна — посередники 
між культурами <94>

Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники на позначення 
часу [10], 181, <46>

Упир у польській літератури XIX століття 160, <55>
Утримання від кохання та розпуста у прозі Валерія Шевчука та В. Домонтови-

ча 132
Утримання від кохання та сластолюбства у прозі Шевчука та Домонтовича 

[13], 132
Уявлення про кохання майбутнього у слов’янській фантастичній літературі 

[13], 169, <61>
Фантастичні видозміни тіла в еротічній прозі сучасних слов’янських авторів 

[13], 190
Фемінізм чи висміяний фемінізм — про роман Світлани Пиркало «Зелена 

Маргарита» [10], 139
Чорнокнижник пан Твардовський і договір з дияволом у літературі ХIХ ст. 

[11], 196
Які танці диявольські [11], 71
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укр. журналів або [збірників, книг],  
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Альманах ЛітАкцент 172, 176, 261, 262 (ISSN 978–966–8201–83–7)
Вісник Київського інституту Слов’янський університет 109
Вісник Харківського национального університету ім. В. Н. Каразіна 149, 161
Дриновський збірник 210
Етнолінгвістичні студї 149
Київська старовина 131
Компаративні дослідження словя’нських мов і літератур [14], 147, 156, 170, 175, 

176, 182, 186, 192, 193, 194, 205, 211, 215, 216, 228, 229, 232, 235
Літературознавчі студії 164, 185, 204
Народна творчість та етнологія 100
Слов’янский збірник 66
Слов’янський світ 150, 166, 174
Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс [40], [44], 

[45], [47], [50], [57], [66], [67], 148, 165, 191
Університет 134, 135



198

Деян Айдачич · Вера Петрович

Демони і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди [11], 66, 71, 
73, 100, 130, 147, 150, 160, 185, 187, 191, 196 (ISBN 978–966–439–411–3)

Європейський вимір української полонистики 224 (ISBN 978–96761–7–7)
Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах [13], 3, 15, 93, 

110, 117, 126, 132, 164, 173, 178, 179, 182, 190, 197, 198, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224 (ISBN 978–617–569–207–3)

Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів [4]
Київ і слов’янські літератури [60], 214 (ISBN 978–617–569–155–7)
Київські полоністичні студії, в. Європейський вимір української полонистики
Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів [4]
Літературознавчі студії 164, 204
Мовні і концептуальні картини світу 168, 198
Національні варіанти літературної компаративістики 177 (ISBN 978–966–193–

033–8)
Новітня сербська п’єса [41], 146 (ISBN 966–96527–4-X)
Порівняльна сербсько-українська фразеологія: Навчальний посібник [15], [16] 

(ISBN 978–617–7241–49–1)
Сербська література ХХ ст. Хрестоматія [65], 247
Сербські фольклор і література в українських перекладах і дослідженнях. 

1837–2004 [5]
Сербські фольклор і література в українських перекладах і дослідженнях. 

1837–2004: Матеріали до бібліографії 142
Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі 

[10], 91, 94, 108, 109, 111, 112, 123, 131, 132, 135, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 
152, 164, 166, 168, 172, 175, 176, 180, 181 (ISBN 978–966–439–316–1)

Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць, т. 1. [58], 209
Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць, т. 2. [63], 236
Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць, т. 3. [77],
Спільні проекти наукового співробітництва сербських та українських дослід-

ників XXI століття <47>
Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія 100
Угренова земля та інші оповідки [55], 192 (ISBN 978–617–569–045–1)
Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки 143
Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику [9], 81, 140, 

154, 158, 161, 165, 170, 173, 174 (ISBN 978–966–439–305–5)
Європейський вимір української полоністики 160
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ЗМІСТ КНИГИ

Україністична мозаїка Деяна Айдачича

Переклади — українська сербські зв’язкі
1. Українські переклади та перекладачі сербської літератури
2. Українська сербістика (Фольклористика. Літературознавство)
3. Нові шляхи — пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних 

зв’язків

про лексику
4. Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної поезії
5. Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники на познаб-

чення часу
6. Використання української та іноземних мов в українському Інтернеті (2005)

про етнолінгвістику та фольклор
7. Про Михайла Гуця дослідника сербських народних пісень в українських 

перекладах
8. Оксана Микитенко — українська дослідниця сербського та балканського 

фольклору
9. Слов’янські прислів’я з компаративними формами кращий, краще
10. Сліди народних обря’дів та вірувань в сербських та українських фразео-

логізмах (національний календар та весілля)

про літературу
11. Покатоличення православних в полеміках українців коло берестейської 

унії та оповідях сербів
12. Образ сербів у історично-пригодницькій повісті «Михайло Чарнишенко» 

Пантелеймона Куліша
13. Київ у сербській літературі
14. Утримання від кохання та розпустау прозі Валерія Шевчука та 

В. Домонтовича Фемінізм чи висміяний фемінізм — про роман Світлани 
Пиркало «Зелена Маргарита»

15. Жінки сходу в пошуках благополуччя (Ю. Андрухович, В. Єшкілев та 
Н. Кононенко)

16. Переміщення ідеологічних кордонів. Про антиутопічний роман Олексан-
дра Ірванця «Рівне Ровно»

17. Ціна продовження життя Міфологічні фантазії та психологія у романі 
«Новенідалія» письменник Марини Соколян

18. Хронотопи пустирища та звалища у романі «Помирана» Тараса Антиповича
19. Свій — чужій (російський-український) у альтернативних історіях Васи-

ля Кожелянка
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