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спеціалізованої  вченої ради      К.Г. Мурашевич 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. У сучасному літературознавчому дискурсі 

фантастична література дедалі частіше стає предметом зацікавлення науковців. 

Донедавна дослідження фантастики мало дещо однобокий характер, оскільки її 

розглядали у відповідності до науковості як основної риси, визнаючи, фактично, 

лише один з її різновидів – наукову фантастику. Відповідно до цього у синхронному 

аспекті перевага надавалася лише науково-фантастичним творам (дослідження            

Ю. Кагарлицького, Н. Чорної). Наразі новітня проза дає підстави для 

переосмислення поглядів на фантастичну літературу, зокрема розкриття специфіки 

нових фантастичних творів, дослідження рис її поетики та жанрових модифікацій у 

рамках постмодерністської парадигми, оновленого погляду на її історичний 

розвиток. Сучасні дослідники звертаються до проблеми трактування поняття 

«фантастика» (О. Ковтун, Е. Константінова, Р. Лахман, А. Нямцу, Т. Чернишова), 

природи фантастики (Ю. Кагарлицький, Р. Нудельман, Т. Тамарченко,                           

Т. Чернишова), визначення її жанрових різновидів (Ю. Кагарлицький, М. Назаренко, 

Ю. Нікітін, Р. Нудельман, О. Сапарєв, О. Стужук, Є. Тамарченко, Ц. Тодоров), 

вивчають фантастичні твори різних національних літератур (сербську – Д. Айдачич, 

С. Дам’янов, А. Татаренко, чеську – О. Зарицький, Ю. Польова, українську –            

М. Назаренко, С. Олійник, О. Романенко, М. Рябченко, О. Стужук, С. Філоненко, 

польську – Ю. Булаховська, хорватську – С. Вівчар і т.д.). 

Без вивчення болгарського варіанту літературної фантастики неможливе 

об’єктивне та повноцінне осягнення розвитку фантастики у загальнослов’янському 

контексті. Адже твори багатьох болгарських фантастів (П. Вежінова, Л. Ділова,         

І. Петрова, Й. Радічкова) були відомі в усіх слов’янських країнах і мали великий 

вплив на сучасних болгарських, польських, українських, російських письменників.  

Інтерес до сучасної болгарської фантастики у Болгарії проявляється у виданні 

щорічних (починаючи з 2000 року) «Антологій нової болгарської фантастики» (у 

2003 світ побачили дві, а у 2006 – три «Антології…»). Наприкінці 2014 року вийшло 

електронне видання найбільшої антології сучасної болгарської фантастики «Для 

порятунку світу» («За спасяването на света»), яка вміщує твори 41 болгарського 

фантаста, розподілених за жанровим принципом, та налічує близько 1300 сторінок. 

Твори сучасних болгарських фантастів перекладаються багатьма іноземними 

мовами – німецькою, англійською, французькою, російською. Проте українському 

читачеві доступні переклади болгарської фантастичної прози переважно до 90-х 

років ХХ століття, здійснені такими перекладачами, як І. Білик, Н. Бондар, А. Гуць, 

В. Гуць, В. Захаржевська, А. Лисенко, К. Марущак-Зозуляк, А. Чердаклі, 

Ю.Чикирисов та іншими. 

Сучасна болгарська фантастика стала об’єктом дослідження таких сучасних 

болгарських літературознавців, як Г. Гачев, В. Іванов, А. Ілієва, Е. Константінова,       

К. Ненов, Х. Поштаков, О. Сапарєв, А. Славов, Л. Стоянова, А. Хелс. Їхні праці 

присвячені вивченню наукової фантастики (О. Сапарєв), історії фантастики та 
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поетики окремих фантастичних творів (Л. Стоянова), теоретичному осмисленню 

поняття «фантастика» (Е. Константінова), розвиткові сучасної болгарської 

фантастичної літератури (Н. Аретов, Р. Лікова, Х. Поштаков, А. Славов), специфіці 

жанрових різновидів – фентезі (історичне, гумористичне, міфологічне, слов’янське), 

кіберпанку, міфологічної, соціальної, філософської фантастики, альтернативної 

історії (Г. Гачев, В. Іванов, А. Ілієва, К. Ненов, А. Славов, А. Хелс). Питання 

болгарської сучасної фантастики, пов’язані з творчістю окремих персоналій, 

фантастичним у художньому слов’янському світі, аналізом поодиноких творів, 

висвітлювали такі українські науковці, як О. Зарицький, В. Захаржевська,                          

В. Климчук, О. Сливинський.  

Обрана тема дозволяє розглянути сучасну (від 1989 року) болгарську 

фантастику, яка до цього часу не була предметом уваги українських 

літературознавців. У роботі аналізується поетика та жанрові особливості 

фантастичних творів М. Асадурова, Л. Ділова, Л. Ніколова, Х. Поштакова,                 

Н. Теллалова у межах постмодерністської естетики, а також досліджується історія 

розвитку та специфіка болгарської фантастики від її витоків до сьогодення. 

Відповідно, актуальність наукової роботи диктується потребою осмислення 

значення й особливостей болгарської фантастики в літературному процесі кінця ХХ 

– початку ХХІ ст. Представлена тема становить науковий інтерес і з точки зору 

відкриття перспектив для порівняльного дослідження болгарської фантастики та 

фантастичних творів інших національних літератур. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

обговорено й погоджено на засіданні відділу слов’янських літератур Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, де вона й була виконана.                     

Тема дисертації, схвалена на вченій раді Інституту літератури протоколом №11 від 

25 листопада 2010 року, пов’язана з комплексним науково-дослідним проектом 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України «Історія в літературі – 

література в історії: історичний дискурс в зарубіжних літературах ХІХ–ХХ ст.» 

(номер державного реєстру – 0111U008330). Тема дисертаційного дослідження 

затверджена бюро Науково-координаційної ради з проблеми «Класична спадщина і 

сучасна художня література» Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

(протокол № 6 від 7 грудня 2010 р.). 

Мета дисертаційної праці полягає у дослідженні ґенези, жанрових 

модифікацій та поетики сучасного болгарського фантастичного роману. 

Мета дослідження передбачає розв’язання комплексу завдань: 

–  розглянути й проаналізувати підходи українських і зарубіжних 

науковців до тлумачення поняття «фантастика»; 

–  окреслити основні етапи розвитку болгарської літературної фантастики; 

–  висвітлити специфічні риси болгарської фантастичної літератури на 

кожному етапі її розвитку та виявити її відмінність від інших національних 

літератур; 

–  проаналізувати особливості болгарського постмодернізму та 

виокремити риси, притаманні фантастичним творам; 
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–  дослідити структурні особливості сучасних науково-фантастичних 

творів (теми, герої, жанрові зміни, риси поетики) та порівняти з науковою 

фантастикою 60-80-х років, визначити відмінні риси; 

–  охарактеризувати сучасне болгарське фентезі та проаналізувати 

особливості поетики його тематичних різновидів (гумористичного, міфологічного, 

слов’янського історико-етнографічного, історичного, епічного), альтернативної 

історії, сучасної казки. 

Об’єктом дослідження є романи болгарських фантастів ІІ половини ХХ – 

початку ХХІ ст. – «Вночі на білих конях» (1975) Павела Вежінова, «Пригоди в 

Дарвілі» (1996), «Меч, міць і магія» (2003) Хрісто Поштакова, «Коли обираєш себе» 

(2002) Любена Ділова, «Десятий праведник» (1999) Любоміра Ніколова, трилогія  

про «Ніщо»: «Немає сумнівів. Перша книга історії про Ніщо» (1997), «Друга 

Бібліотека або наступна книга історії про Ніщо» та «Словник «Ніщо» (1998) Мілана 

Асадурова, тетралогія «Розбудити драконеня» (1998), «Царський указ» (2001), 

«Повноземелля»(2002), «Сонце недосяжне» (2009) Ніколая Теллалова. 

Предметом дослідження є структурні особливості, жанрова специфіка 

болгарської наукової фантастики та фентезі постмодерної доби, а також історичний 

розвиток фантастичної літератури у Болгарії. 

Основними методами, використаними для досягнення поставленої мети, є: 

історико-літературний і генетичний, що дозволяють вивчати фантастику в діахронії, 

її еволюцію та ґенезу, культурно-історичний, типологічний і компаративний, 

залучені з метою виявлення спільних і відмінних рис болгарської фантастичної 

літератури й інших національних літератур, а також у творчості різних 

письменників, наратологічний, використаний, щоб простежити авторську 

майстерність на рівні особливостей ведення оповіді, фабульної та сюжетно-

композиційної особливостей, поетологічний, ужитий для аналізу різних аспектів 

поетики твору, зокрема часу, простору, художньої мови, формальний, зумовлений 

аналізом формальних ознак постмодерністських творів, герменевтичний, що 

дозволяє цілісно сприймати текст. 

Методологічною основою дисертації стали наукові праці з теорії фантастики: 

Д. Айдачича, А. Гусарової, С. Дам’янова, Ю. Кагарлицького, О. Ковтун,                    

Е. Константінової, Р. Лахман, С. Лема, М. Мещерякової, М. Назаренка,                      

Р. Нудельмана, А. Нямцу, Т. Рязанцевої, О. Сапарєва, О. Стужук, Є. Тамарченка,         

Ц. Тодорова, Дж. Р. Р. Толкіна, Т. Чернишової; 

дослідження фантастичних творів слов’янських літератур: Д. Айдачича,           

С. Дам’янова, С. Вівчар, О. Зарицького, М. Назаренка, О. Стужук, А. Татаренко; 

праці західних теоретиків постмодернізму Р. Барта, Ж. Бодріяра, Ж. Дерріди, 

У. Еко, М. Епштейна, І. Ільїна, Ю. Крістєвої, Ж.–Ф. Ліотара; вітчизняних науковців 

Н. Бедзір, Т. Гундорової, Т. Денисової, Д. Затонського, Г. Мережинської,                   

І. Набитовича, Г. Сиваченко, А. Татаренко; болгарських вчених – Б. Богданова,           

З. Златанова, Р. Лікової, Б. Пенчева, Г. Симеонової-Конах, В. Стефанова, Г.Тіханова, 

В.Трендафілова; 

дослідження болгарських літературознавців, присвячені сучасній болгарській 

фантастиці: Г. Гачева, Л. Ділова, В. Іванова, Н. Іванової, С. Ілійчева,                              
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Е. Константінової, К. Ненова, Х. Поштакова, О. Сапарєва, Н. Светлева, А. Славова, 

Л. Стоянової; 

праці, присвячені теорії детектива: Н. Аретова, Ван Дайн С. С., Ю. Лотмана,         

Г. К. Честертона; 

наукові роботи з екзистенціалізму М. Епштейна, С. Квіта, С. Куцепал,             

Л. Левчук, Л. Маккалу, О. Пастушкової, В. Руднєва, Б. Скордилі. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в дисертації:   

– зроблена спроба (яка не має аналогів у вітчизняному літературознавстві) 

системного огляду болгарської фантастичної літератури від початку її виникнення 

до сьогодення; 

– визначені основні етапи розвитку болгарської фантастичної літератури та її 

специфічні риси, зв’язок із іншими національними літературами; 

– окреслене місце, роль та особливості болгарської фантастики у літературному 

процесі сучасної Болгарії. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріал дисертації може 

бути застосованим для подальшого дослідження сучасної болгарської фантастики, а 

також для вивчення історії південнослов’янських літератур. Результати можуть бути 

використані в загальних і спеціальних курсах з історії болгарської літератури та 

слов’янських літератур, для створення відповідних програм і посібників. 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що всі теоретичні висновки та 

узагальнення, наведені в дисертації, належать авторові. 

Апробація результатів дисертації. За темою дисертації виголошені наукові 

доповіді на Х Міжнародних славістичних читаннях, присвячених пам’яті                      

ак. Л. А. Булаховського (Київ, 23 квітня 2010 р.), Міжнародній науковій конференції 

«Славістика: образи минулого та нова історична ситуація» (Київ, 25–26 травня        

2010 р.), Міжнародній науковій конференції «Типологія символів у соціальному, 

міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах» (Бердянськ, 23–24 

вересня 2010 р.), П’ятому Теоретичному Симпозіумі «Зони контакту: Література і 

масова культура» (Київ, 28–29 жовтня 2010 р.), XI Міжнародній конференції 

молодих учених (Київ, 15–17 червня 2011 р.), ХІІ Міжнародних славістичних 

читаннях, присвячених пам’яті ак. Л. А. Булаховського (Київ, 20 квітня 2012 р.),         

І Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: 

проблеми і перспективи» (Одеса – Тирасполь, 27–29 вересня 2012 р.),                           

XIІ Міжнародній конференції молодих учених (Київ, 19–21 червня 2013 р.),            

ІV Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених пам’яті доктора філологічних 

наук, професора, академіка АН ВШУ, члена-кореспондента НАН України                   

Ю. О. Карпенка (6–7 листопада 2014 р.), Международен филологически форум за 

студенти и докторанти (Софія, 13–16 листопада 2014 р.), Национална научна 

конференция «Павел Вежинов в българската литература» (Софія, 14 листопада             

2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення у 12 наукових працях, у т.ч. 8 статей опубліковані у фахових виданнях 

з переліку ВАК України, 1 стаття – в іноземному виданні. 
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Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, основної частини, що 

містить три розділи, висновків, списку використаних джерел (255 позицій) та 

додатків (9 сторінок). Загальний обсяг роботи – 216 сторінок, із них 182 сторінки 

основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі формулюється наукова проблема, обґрунтовуються актуальність 

обраної теми, наукова новизна, окреслюються об’єкт і предмет дослідження, 

розкриваються мета і завдання дисертації, формулюються принципи та методи 

дослідження, визначається сфера практичного застосування роботи. 

У першому розділі «БОЛГАРСЬКА ФАНТАСТИЧНА ЛІТЕРАТУРА: 

ПОНЯТТЯ ТА ҐЕНЕЗА» розглядаються питання, пов’язані з визначенням поняття 

«фантастичне», ступенем наукового осмислення терміна «фантастика», специфікою 

фантастичної умовності та відповідним способом типізації; надається схема 

розвитку болгарської фантастичної літератури (в основних етапах – від її 

фольклорних витоків до другої половини ХХ ст.). 

Підрозділ 1.1. «Категорія «фантастичного» та фантастична 

література» присвячений визначенню поняття «фантастичного». Категорія 

«фантастичне» щодо мистецького твору проявляється в комплексному поєднанні 

«фантазії», «уяви», «бажання» як факторів художньої умовності. Фантастичне          

(за О. Сапарєвим) у художньому творі реалізується у трьох основних аспектах: 

культурологічному (фольклорна і літературна традиція зображення надзвичайного), 

художньо-структурному (реалізація законів художньої умовності), рецептивному 

(сприйняття та спосіб означення певного явища, події, образу як фантастичного).  

У класичному та сучасному літературознавстві існують різні підходи до 

визначення літературної фантастики. Це поняття використовують для опису певного 

типу художнього стилю (Л. Вакс, З. Іжик, К. Інжиковскі, Р. Кайоа,                                 

І. Паскер, А. Хутникевич, Ц. Школуда, З. Якубик та ін.), різновиду художньої 

літератури (Ю. Кагарлицький, В. Муравйов), для жанрового визначення                  

(О. Сапарєв, Ц. Тодоров, Т. Чернишова), ним називають художній/творчий, зокрема 

й авторський, метод (М. Назаренко, Р. Нудельман, Є. Тамарченко), наративний 

прийом (С. Лем), метажанр (О. Стужук), специфічний спосіб художньої умовності 

(О. Ковтун, Е. Константінова,  Р. Лахман). 

Для системного висвітлення особливостей болгарської фантастичної 

літератури дисертант пристає до визначення О. Стужук (орієнтованого на 

концепцію жанрів Н. Копистянської) фантастики як метажанру. Літературна 

фантастика при такому підході репрезентується у трьох підгрупах і на трьох 

відповідних рівнях: власне фантастиці, науковій фантастиці, фентезі. Окрім того, 

методологічно значущим при аналізі жанрових модифікацій фантастичної прози в 

болгарській літературі є виокремлення двох відповідних описових груп – «чиста» 

фантастика (фантастична ідея є самоціллю) і «формальна» фантастика (фантастична 

образність покликана передати широку екзистенційну проблематику). Плідність 
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такої класифікації доведена в роботах болгарських літературознавців                           

(Е. Константінової, Р. Лікової, О. Сапарєва, Л. Стоянової).  

У підрозділі 1.2. «Витоки та розвиток болгарської фантастики» 

першопочатком болгарської фантастичної літератури визначено чарівну казку і міф, 

на основі яких утворилась у болгарській прозі відповідна фольклорно-міфологічна 

традиція. Відтак основними джерелами й етапами власне фантастики тут були 

чарівна казка, давня антиканонічна фантастична література та давня утопічна 

фантастика, що виникли на основі народного світогляду, діаболізм; згодом – 

науково-фантастичні пародії, утопічна й антиутопічна проза 1920–30-х років, 

зокрема творчість С. Мінкова, В. Полянова, Г. Ілієва (позначені впливами інших 

літературних традицій – німецької, французької, американської, російської, 

польської). 

Відповідно до джерел і етапів визначені специфічні риси болгарської 

фантастичної літератури. Передусім у ній простежується системна орієнтація на 

народнопоетичні вірування, фольклорні джерела, народну психологію та 

національно-етнічний менталітет, що складає уявлення про наявність специфічного 

національного ґрунту. Також варто відзначити потужний прояв експресіонізму в 

болгарській фантастиці; він, насамперед, реалізувався як діаболізм – тип описання 

жахливого через гіперболізацію. Саме з естетики діаболізму виникли згодом 

урбаністична фантастика, міська казка, кримінальна, комічна, пародійна фантастика. 

При тому в порівнянні з європейською літературою жахів болгарська діаболічна 

фантастика не налічувала особливого багатства сюжетів, не призвела вона й до 

виникнення літератури хорору (як це сталося, до прикладу, в румунській повоєнній 

літературі). Очевидно, цю «обмеженість» болгарського діаболізму можна пов’язати 

з тим, що діаболізм не так описував жахи, як пояснював їх із позиції свідомого. 

Зокрема, у повоєнні часи така позиція виявилася незапитаною з погляду прагматики 

розважальної літератури, але стала основою письма та жанрів, у яких було 

реалізовано постмодерну свідомість. І, нарешті, через доволі пізнє знайомство 

болгарської літератури з науковою фантастикою, через вельми поодинокі та слабо 

адаптовані запозиченнями з цього жанру в болгарському варіанті спочатку виникає 

антиутопія – з відчутними саркастичними та скептичними інтонаціями, сатирична 

наукова фантастика, потім формується і корпус утопічної фантастики. Але й у 1960–

80 рр. – часи розквіту та підйому болгарської фантастики – визначеними 

залишаються саме теми і прийоми, «апробовані» болгарськими антиутопіями             

20–30-х рр. ХХ ст. 

Науковій фантастиці другої половини ХХ ст. присвячений підрозділ 1.3. 

«Золота ера» болгарської фантастики (60–80 рр. ХХ ст.)». Як «чиста», так і 

«формальна» фантастика 1960–80-х років показово вивершились у болгарській 

науковій фантастиці. Наслідуючи формальні експерименти А. Азімова, Р. Бредбері, 

І. Єфремова, С. Лема, братів Стругацьких та ін., П. Вежінов, А. Геров, Л. Ділов,           

Е. Манов, А. Новаковскі створили нову якісну художню фантастичну літературу 

болгарською мовою.  

У роботі встановлений взаємозв’язок між етапами становлення науково-

фантастичної літератури та поступовим/стрімким науково-технічним розвитком. 
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Проте в основу болгарських науково-фантастичних творів було покладено не так 

технічні відкриття, як духовні, філософські, морально-етичні, психологічні колізії. 

На перший план фантастичної прози 1960–80-х рр. виходить людина та її емоційний 

стан, а зокрема, з’являються мотиви протистояння людини і робота, що 

переосмислюють сталу тематику спасіння людини й еволюції її душі. Герой такого 

твору – надлюдина з величезним запасом знань, масштабною науковою обізнаністю,  

надзвичайними розумовими здібностями, втім він позначений також мрійливістю та 

жертовністю. Натомість тематичний спектр болгарської суто фантастичної прози 

другої половини ХХ ст. є надзвичайно широким – різноманітні подорожі у Космосі з 

пригодницько-детективним і кримінальним акцентом, численні способи оволодіння 

арктичними районами, океанськими глибинами та земними надрами, нові відкриття 

в галузі біології, фізики, хімії, медицини, геології, подорожі у часі (в минуле й 

майбутнє). 

Окреме явище в тогочасному болгарському літературному процесі, пов’язане з 

активізацією інтересу до ігрової природи літератури, – «нефантасти у фантастиці». 

Так, саме з експериментуванням у галузі літературної фантастики відбувається 

становлення у 60-ті роки утопії та фантастичної інтелектуально-пригодницької 

прози, а у 70-ті роки виникають фантастичний реалізм, фантастичний символізм, 

фольклорна фантастика, фантастичний гротеск, гра. Ці нові способи осмислювати 

фантастичне стали основою міркувань про те, що фантастика та реалізм не є 

взаємовиключними поняттями, адже реалізм може включати фантастику, яка, у 

свою чергу, має виразний алегоричний, притчевий характер. Фантастичне в творах 

П. Вежінова, Л. Ділова, І. Петрова, Й. Радічкова постає в якості узагальнюючого 

символу.  

Серед болгарських фантастів 1960–80-х увиразнюються постаті П. Вежінова 

та Л. Ділова. Їхня проза актуалізувала майже всі науково-фантастичні міфи – 

космічні подорожі, подорожі в часі, зустрічі з неземним інтелектом, космічні 

палеоконтакти, духовне подолання гравітації; а обрана символіка дозволила 

наголосити на проблемах агресивності техніки, самопізнання, пошуку смислу 

власного існування, психологічних колізіях і моральних вадах людства (новели 

збірки «Сині метелики», «Гибель «Аякса», «Повернення на «Аякс», «Вночі на білих 

конях», «Бар’єр», «Білий ящір» П. Вежінова, «У страху багато імен», «Важкість 

скафандра», «Шлях Ікара» Л. Ділова). Абсурд, алогічність, цитатність, 

інтертекстуальність, деструкція персонажа, присутні у прозі П. Вежінова, 

дозволяють говорити про неї як про фантастику нового типу, що має риси 

постмодерністської. «Шлях Ікара» Ділова – це твір, у якому спостерігається 

унікальне поєднання «чистої» наукової фантастики та фантастики як прийому.  

Основними рисами болгарської наукової фантастики 1960–80-х рр. є:                  

1) інтелектуальні пригоди (проблематика може бути різною – екологічна, 

філософська, соціологічна) в якості головної теми зображення; 2) зображення 

людини, її психічного стану та переживань, що означує себе як предмет художньої 

рефлексії;   3) гостросюжетність, зокрема на рівні композиції, наявність авантюрних, 

містичних і детективних елементів; 4) визначене коло науково-фантастичних ідей, 

наприклад, космічні подорожі, технічний розвиток, робототехніка; 5) актуалізація 
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специфічних жанрових канонів (подорожі в часі й у просторі, варіації польотів на 

космічних кораблях, закони робототехніки й ін.); 6) специфічна онауковлена мова. 

Розділ другий «СУЧАСНА БОЛГАРСЬКА НАУКОВА ФАНТАСТИКА У 

ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ» присвячений вивченню моделей 

функціонування наукової фантастики в епоху постмодернізму. У розділі розглянуто 

праці теоретиків постмодернізму як зарубіжних (Р. Барта, Ж. Бодріяра,                    

М. Епштейна), так і українських (Н. Бедзір, Т. Гундорової, Т. Денисової,                      

Д. Затонського, Г. Сиваченко, А. Татаренко). Окрему увагу приділено дослідженням 

з болгарського постмодернізму (Б. Богданова, З. Златанова, Р. Лікової, Б. Пенчева,    

Г. Симеонової-Конах, В. Стефанова, Г. Тіханова, В. Трендафілова).  

Визначене місце фантастики у літературі постмодернізму, окремо наголошено 

на рисах постмодернізму, які притаманні сучасним болгарським науково-

фантастичним творам. Визначено, що наукова фантастика кінця ХХ – початку ХХІ 

століття знаходить своє відображення у нових жанрових різновидах (кіберпанк, 

посткіберпанк, детектив, хоча не втрачається інтерес і до техноромантизму). 

У підрозділі 2.1. «Фантастика постмодернізму. Кітч і фантастика» увагу 

зосереджено на теоретичних питаннях постмодернізму, окремо досліджена 

проблема функціонування фантастики в епоху постмодернізму.  

За основу прийнято концепцію Р. Лікової, яка добачає витоки постмодернізму 

в різних фазах розвитку модернізму. Так, болгарська аванґардна фантастична 

література 1920-х років містить риси, характерні для постмодернізму, а саме: 

елементи деструкції персонажа, порушення традиційної рівноваги, перетворення 

елементів знайомого домашнього, комфортного світу та символи напівреальної, 

напівфантастичної дійсності, гра між предметністю та світом езотеричного, між 

миттю та вічністю, пародіювання світу містичного, множинність світів і їхнє 

одночасне існування, зміна форми авторської присутності, функції читача, 

структури художнього твору, яка придатна до подвійного буття, гумору, гротеску, 

пародійної мови, художньої гри й умовності. Наприкінці ХХ ст. ті ж самі способи 

художньої типізації щодо фантастичного твору дозволяють говорити про 

сприйняття фантастики як популярної, масової літератури, що є безперечною 

ознакою кітчевості.  

З погляду на означення «постмодернізму до постмодернізму», яке виразно 

реалізується саме в болгарській фантастичній прозі, доречно окреслити основні 

тенденції розвитку саме сучасної фантастики: виключна орієнтація на дитячо-

підліткову аудиторію; фентезі посідає територію вестерну, авантюрного й 

історичного романів; хорор тяжіє до психологічного ускладнення, асимілює публіку 

медичного й психологічного трилера та психоаналітичного роману; альтернативна 

та криптоісторична фантастика витісняють історичну літературу. Сучасні болгарські 

письменники-фантасти (М. Асадуров, Г. Гачев, Г. Детелінова, Л. Ділов, Г. Малінов, 

К. Ненов, Л. Ніколов, Е. Павлова, Х. Поштаков, Н. Теллалов) використовують такі 

традиційні принципи естетики постмодернізму, як гра, іронія, використання алюзій, 

цитатність, інтертекстуальність, залучення читача до творчого процесу, полістилізм, 

руйнування часо-просторових і смислових координат, дифузія жанрів, колаж, 

монтаж, карнавалізація, деструкція та деконструкція (фабули, персонажа). 
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Визначено, що продовжує функціонувати наукова фантастика (філософська, 

соціальна, психологічна, техноромантична), з’являються кіберпанк, посткіберпанк, 

альтернативна історія, криптоісторія, хорор, міфологічна фантастика, фентезі 

(гумористичне, слов’янське історико-етнографічне тощо). Болгарська фантастика 

постмодернізму орієнтована на всі вікові та соціальні категорії читача й охоплює 

широкий спектр сфер соціального життя: виокремлюється фантастика дитяча й 

підліткова, історична й політична, медична й соціально-психологічна, трилер і 

пригоди. 

У підрозділі 2.2. «Десятий праведник» Любоміра Ніколова – наукова 

фантастика на межі століть» на матеріалі роману болгарського письменника 

аналізуються окремі риси наукової фантастики постмодерної доби.  

Встановлено, що у романі наявний не весь комплекс ознак 

постмодерністського твору, але важлива настанова, яку ставить перед собою автор. 

Тема твору не нова для наукової фантастики – екологічна катастрофа світу 

майбутнього, проте на рівні структури виокремлено ряд особливостей, характерних 

для нового типу письма. Зокрема, у романі «Десятий праведник» Л. Ніколов 

зобразив два типи особистості: незалежний, що характеризує героїв попереднього 

історичного періоду (Мішин, Буше, Бержерон), і такий, що перебуває у стані 

постійного вибору, нерішучості, амбівалентності (отець Донован, Н. Бенєв); через 

постійну інтеракцію героїв з другого типу народжується оновлена Людина. 

Проблема вибору між самозбереженням і жертовністю формує в прозі Л. Ніколова 

новий характер – духовно збагачений, витончений, оновлений, романтичний, 

сильний.  

У романі використані біблійні мотиви зради, жертовності, віри, добра (на 

взаємодію з біблійним текстом вказує і назва твору), у контексті сакральної для 

болгарської літератури концепції Добра інтерпретується тема науки та релігії. На 

рівні жанрової організації твору, базуючись на основному принципі постмодернізму 

«комбінування відомого та зрозумілого» (С. Дам’янов), автор використовує жанрову 

дифузію (антиутопічна наукова фантастика з елементами бойовика та романтичної 

фантастики). У романі наявні елементи антиутопії (за А. Нямцу): абсолютна 

стандартизація усіх сторін життєдіяльності соціуму й окремої особистості, 

переважання особистісного начала як  об’єкта переконструювання, зображення 

руйнації всіх традицій світобудови, присутність нігілістичного пафосу соціального 

експериментування, визначення ступеня духовної деградації особистості в 

антиутопічних умовах існування, превалювання гносеологічної та прогностичної 

функцій у творі. Риси романтичної фантастики проявляються в наявності 

особливого типу мислення героїв, особливого бачення світу, прагненні створити 

ідеальний романтичний світ, романтичний ідеал, поетизованих образах персонажів. 

Принципи гри та монтажу, використані для розгортання сюжетної лінії, дозволяють 

постійно утримувати читацьку увагу під напругою, провокуючи до співтворення.  

Любоміром Ніколовим закладений фундамент для нових постмодерністських 

експериментів і через використання інтертексту, карнавалізації, еротики, 

формально-структурних відкриттів.  
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У підрозділі 2.3. «Посткіберпанк у фантастиці Любена Ділова» на 

прикладі роману «Коли обираєш себе» проаналізовано один із варіантів 

функціонування постмодерністського фантастичного твору, з притаманною для 

болгарської літературної фантастики початку 2000-х жанровою дифузією – 

поєднанням прийомів і сюжетів наукової фантастики, кіберпанку, антиутопії, 

дистопії. Таку жанрову модифікацію дослідники (зокрема, Л. Персон) називають 

посткіберпанком.  

Як зразок посткіберпанка роман Л. Ділова – гостроекзистенційний. Визначено, 

що у творі Л. Ділова своє осмислення знаходять такі екзистенціали, як страх, 

виснаженість, тривога, безнадійність, сумнів, відчай, абсурд, смерть, безсмертя, 

самовизначення. У центрі уваги автора стоїть питання про людське безсмертя: чи 

може людина, що кілька разів помирала і воскресала, по праву вважатися людиною 

і, зрештою, що таке людина взагалі? Людина, приречена на безглузді страждання, 

«людина без надії», котра, усвідомивши себе такою, більше не належить 

майбутньому, – класичний типаж екзистенціальної літератури. Таким постає 

головний герой роману Даніель Діміх. Принцип деструкції персонажа відбувається 

не лише на психологічному та соціальному рівнях, а й на рівні фактичного 

існування, адже вченого Даніеля Діміха вже не існувало, на зміну йому прийшов 

біоробот Брейн з інтелектом Діміха. Коли Діміх «вживається» в «тіло» кіборга, у 

нього виникають традиційні для посткіберпанка питання щодо появи людства на 

Землі, взаємодії людини і природи, безсмертя людини. Спроба людини залишитися 

людиною, коли її тілесні трансформації перетворили її на щось інше, наближають  

Л. Ділова до найсучасніших пошуків у розробці посткіберпанку.  

Визначено специфіку зображення сновидінь в онейросфері 

постмодерністського роману, яка обумовлена авторським завданням боротьби 

протилежних начал у душі героя, аналізом особливостей його свідомості, творенням 

нової міфології. Сон у романі проявляється на кількох рівнях: як актуальний стан 

несвідомого, як онірична реальність, альтернативний простір. Вказані можливі 

напрями для подальшого дослідження твору: проблематика сексуальності, 

фройдизму, оніричного дискурсу. 

У романі наявні такі елементи посткіберпанку: кіберпростір, пряме 

підключення людського мозку до комп’ютерних систем, штучний інтелект, 

біоімпланти, нанотехнології, квантова фізика,  генна інженерія, соціальний герой, 

спроба допомогти людству, біопанк, космопанк.  

Підрозділ 2.4. «Детектив як пародія на технократичну фантастику» 

розкриває можливості використання детективу як засобу пародії, що, зокрема, 

проявляється у романі Х. Поштакова «Пригоди в Дарвілі». Окреслено основні віхи 

та напрями розвитку болгарського детективу (Н. Аретов) від І. Вазова,                     

А. Страшимірова, Е. Пеліна, Й. Йовкова, П. Вежінова, А. Гуляшкі, Б. Райнова,            

Й. Радічкова до сучасного болгарського роману про злочин. 

Визначено, що детективний модус наративу у випадку «Пригод у Дарвілі» 

обрано як специфічний прийом, який допомагає розкрити основний задум – 

проблему співіснування людини і робота й визначення ролі та місця людини у світі. 

У творі витримані жанрові канони (Ван Дайн С. С., Ю. Лотман, Г. К. Честертон): 
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надзвичайна увага до подій, деталей, чітка вивіреність сюжету, замкнений, умовний 

хронотоп, заглибленість у звичайний побут, особлива структура образів героїв і 

схематичність їхнього зображення, загадка, специфічний процес розслідування. 

Гумористичний пафос розглядається як особливість авторського стилю, що 

знаходить своє відображення у портретах, діалогах, подіях. 

Зазначено, що у постмодернізмі окрема функція відводиться пародії, адже 

вона виступає одним із варіантів гіпертексту. Пародія, по суті, є категорією 

несамостійною, вона відсилає читача до вже існуючого тексту. Х. Поштаков створив 

болгарський варіант пародії на технократичну фантастику, що дало можливість не 

лише по-новому поставити класичні питання про співіснування людини і робота, 

схеми пошуку вбивці тощо, а й створило умови для розвитку метажанру наукової 

фантастики. Синтез фантастики з детективом, побутово-виробничим романом, 

соціальною сатирою свідчить про докорінну зміну в розвитку наукової фантастики 

(на відміну від попередньої епохи 60–80-х років, де визнавався лише «ідеологічно 

правильний» варіант наукової фантастики).  

Розділ третій «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАНТАСТИКА 

ПОСТМОДЕРНІЗМУ» присвячений визначенню місця фентезі у фантастичній 

літературі постмодернізму й аналізу болгарського фентезі (з його тематичними 

різновидами) початку ХХ ст. як підгрупи метажанру фантастики. 

Підрозділ 3.1. «Фентезі та постмодернізм» окреслює історико-літературні й 

теоретико-літературні межі феномену фентезі. Спираючись на думки В. Гончарова,         

Г. Гуревич, О. Ковтун, Т. Рязанцевої, О. Стужук, Т. Чернишової, дисертанткою  

окреслюються основні напрями вивчення творів відповідної підгрупи. Для 

дослідження фентезі, на основі аналізу різних підходів до його визначення 

(«альтернативний», «казковий», «пригодницький», «неоміфологічний»), обрано 

концепцію М. Мещерякової (фентезі розглядається як зрощення казки, фантастики 

та пригодницького роману в єдину художню реальність із тенденцією до 

відтворення, переосмислення міфічного архетипу та формування нового світу в її 

межах). Наголошується на принциповій відмінності жанрової специфіки фентезі від 

інших напрямів фантастики, що реалізується у синтезі в єдиному художньому 

просторі елементів міфу, казки, епосу. Риси міфу й казки, що перетворені 

авторською фантазією, створюють у фентезі універсальний культурний пласт, який 

визначає логіку функціонування новоствореного світу. Втілення цієї логіки в 

конкретно-історичних формах авторської міфотворчості постає як сукупність 

прийомів, що дозволяють у режимі реального часу конструювати безліч «вторинних 

реальностей», що підкоряються «достовірності вимислу». 

Встановлено, що фентезі набуло поширення в епоху постмодернізму, воно 

перейняло традиційні для постмодерністської прози ідеї розуміння «світу як тексту» 

і «тексту як світу», відчуження людини від життя, створення власного світу тощо.  

Досліджено специфіку болгарського фентезі. На відміну від європейської 

традиції, тут не поширені наукове, темне фентезі, проте активно розробляється 

гумористичне фентезі, поєднання міфологічного фентезі з міською казкою або 

альтернативною історією, синтез історичного, епічного фентезі , шпигунського 
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детективу, альтернативно-історичного фентезі й космічної фантастики, 

слов’янське історико-етнографічне фентезі, урбаністичне та містичне фентезі. 

Визначені основні риси фантастичного світу фентезі: казковість, створення 

химерного, неіснуючого світу, наявність магії, фольклорних персонажів, 

національної специфіки, авантюрного сюжету, романтичного протистояння Добра і 

Зла, потойбічного або іншого світу, рішучого героя.  

Завдяки постмодерністській естетиці фентезі зазнало змін на рівні структури 

художнього твору (пародія, дифузія жанрів, гіпертекст, квест, формальність 

структури твору, лабіринт), концепції героя (активний, сміливий), поетиці творів 

(розмивання просторово-часових меж, взаємопроникненість часу і простору, ігрова 

настанова, фрагментарність, колаж, абсурд, прийом «подвійного кодування»). 

У підрозділі 3.2. «Гумористичне фентезі Хрісто Поштакова «Меч, міць і 

магія» розкривається пародійна казково-фантастична модель фентезі. Х. Поштаков 

використав германо-скандинавський міф як основу для свого роману-фентезі. 

Смисловим стрижнем авторської міфотворчості виступає фундаментальна 

дихотомія Добра і Зла, що реалізується на чотирьох рівнях твору: «просторовому» 

(географія та картографія фантастичного світу), «часовому» (історія та історіографія 

відбуваються у фантастичній реальності подій), «етнографічному» (система описів 

народів, відповідних імен, назв, термінів і мов) і «ціннісно-смисловому» (сюжетні 

лінії, персонажі, їх світогляд і обстоювані ними цінності). На кожному з цих рівнів 

дихотомія Добра і Зла розкривається в універсальному (казково-міфологічному), 

конкретно-культурному (змішаність елементів сучасної та середньовічної культур) і 

авторському (особисті уподобання, уявлення, фантазія письменника) планах.  

Образ світу в романі у своїй ґенезі тяжіє до фольклорно-міфологічного 

уявлення про образ «іншого світу», що виключає прив’язку фентезі до 

середньовічного світу як до моделі епохи пізнішого походження. Кордон між 

«своїм» і «чужим» світами в жанровій поетиці фентезі грає роль типологічної 

диференціації художніх світів і, зрештою, закладає основу поетикальної 

своєрідності твору.  

Як цілісне просторово-тимчасове утворення у творі виділяються 

горизонтальна та вертикальна символічні проекції (щодо хронотопу) та квест, який 

втілює міфологему Шляху з відповідними формами самопозиціювання героїв, 

сюжетними лініями, характерними рисами героїчної епіки і своєрідністю причинно-

наслідкових відносин. У романі визначені чотири типи часу: «міфічний» (час 

гургілів, драконів, що допомагають людям), «епічний» (історичний час доленосних 

битв із вікінгами), «історичний» («культурний» час народів Заходу), «авторський», 

пов’язаний із уявленнями Хрісто Поштакова про «ідеальну логіку» часу («все 

повинно йти своєю чергою»). Час фентезі постає як дихотомічний, здатний 

подвоюватись. 

Як і в зарубіжному фентезі, в основу специфіки відповідного болгарського 

жанрового різновиду покладено ігрову природу, що поширює свій вплив на рівні 

образо- та сюжетотворення. Риси міфу та казки, об’єднані й перетворені авторською 

фантазією, складають у фентезі своєрідний культурний пласт, що обумовлює логіку 

його фантастичного світу. 



15 

 

У підрозділі 3.3. «Трилогія Мілана Асадурова про «Ніщо» проаналізоване 

поєднання постмодерністської прози з науковою фантастикою, міфологією й 

альтернативною історією, яке стало новим напрямком у болгарському фентезі кінця 

XX ст. Формально насамперед ідеться про використання прийому гіпертексту. 

Романи Асадурова побудовані як енциклопедії, до яких наприкінці додається 

словник, у котрому розтлумачуються факти, важливі для розуміння творів. Твори  

сприймаються як підручники, де кожен новий розділ розкриває іншу грань в історії 

людства та природі всесвіту. Романи втрачають свою лінійність, адже допускається 

варіативність читання; втім, і словник позбавлений достовірності. Визначено, що 

тексти роману складаються з фрагментів, які можуть бути скомпоновані багатьма 

різними способами, і передбачених автором (за сюжетною лінією), і відкритих 

самим читачем (саме категорія читацької рецепції і співтворчості тут відіграє 

основну роль). Вони постають своєрідним колажем, де нанизуються літературні, 

казкові, міфологічні й історичні постаті різних часів і народів. 

Біблійна символіка реалізується у трилогії про «Ніщо» як нумерологічний код 

романів (передовсім, це символіка трійці), але не менше значення для побудови цих 

творів має дуалістичний поділ, характерний і для барокової, і для постмодерної 

парадигм. Це дихотомія небесного і земного, сакрального і профанного, жіночого і 

чоловічого, божественного і диявольського. У фентезі М. Асадурова паралельно 

функціонують два світи – матеріальний, Земний (створений авторською уявою, 

нереальний) та нематеріальний (створений автором і читачем, реальний), а з’єднує 

їх Бібліотека, що є своєрідним топонімом планети Земля в Ніщо. Топоніміці романів 

притаманна інтертекстуальність, що не лише відсилає читача до попередніх знань, 

але й використана з ігровою настановою. 

Проведені паралелі між творчими принципами Мілана Асадурова та Хорхе 

Луїса Борхеса на рівні поетики, зокрема використання ерудитської містифікації, 

концепції літератури як гри, лабіринту, створення абсолютно оригінальної мови й 

системи символів. Використання прийому «подвійного кодування», створення 

«роману» і «словника», «твору» і «тексту», поєднання високого і низького, моделей 

елітарної і масової літератури допомогли письменникові подолати герметичність 

роману, не відмовляючись водночас від надзвичайно складних експериментів на 

рівні організації твору та його ідейно-художньої реалізації.  

Інший варіант функціонування фентезі розглядається у підрозділі 3.4. 

«Міфологічне фентезі Ніколая Теллалова». Визначено, що головний образ творів – 

змій – є одним із основних персонажів міфологічної системи болгарського народу, 

крім того, у сучасному світі він перетворився на «емблему прадавнього й рідного» 

(М. Гіргінова). 

Кожен із чотирьох романів проаналізованого «зміїного» циклу має свою 

жанрову специфіку: «Розбудити драконеня» – поєднання міфологічного фентезі та 

міської казки, «Царський указ» – синтез історичного й епічного фентезі та 

шпигунського роману, «Повноземелля» – альтернативно-історичне фентезі, утопія, 

космічний роман, «Сонце недосяжне» – слов’янське історико-етнографічне фентезі. 

Риси дифузії жанрів проявляються у циклі в поєднанні епічного (зосередженість 

долі Зміїного царства в руках одного героя – Верени), історичного фентезі 
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(переробка теми запровадження християнства на слов’янських землях), космічного 

роману (подорож до інших Сонячних систем та планет), шпигунського детектива 

(акцент ставиться на переслідуванні героїв), бойовика (гостросюжетність, погоня, 

змова).  

Окреслені характерні риси світу фентезі: множинність світів, впізнаваність 

сюжетних схем, наявність таємничого та містичного, атрибутика культурних реалій 

Болгарії часів Золотого століття, особливий тип героя – романтичний, здатний 

врятувати свою кохану та світ. Майстерно виписаний детальний альтернативний 

світ, подібний до Середзем’я з «Володаря Перстенів»  Дж. Р. Р. Толкіна та піщаної 

планети Аракіс із саги «Дюна» Ф. Герберта, пропонує найбільшу і послідовну 

художню інтерпретацію болгарського фольклору. Чарівні істоти болгарських казок і 

пісень (змії, самодіви, халі, кровососи) зображуються у соціальному та 

загальноміфологічному контексті (описуються фізичні та соціальні характеристики 

зміїної реальності, деталізовані одиниці виміру, чини військової ієрархії, 

астрономічні особливості чужої Сонячної системи та фонетичні особливості мов 

різних народів тощо). 

Композиційною основою усіх творів циклу визначений постмодерністський 

принцип взаємопроникненості світів, який уможливлює розгортання сюжетної лінії 

творів. Поетикальний час циклу про зміїв визначається через поєднання часу 

«міфічного» (час зміїв, драконів, що допомагають людям), «епічного» (історичний 

час Золотого століття Болгарії), «історичного» (час Болгарії кінця ХХ століття), 

«авторського» (Земля 2036 року), що допомагає авторові через вісь міфології 

створити власну хроніку людства.  

У висновках узагальнені результати дисертаційного дослідження. Фантастика 

широко представлена у болгарській культурі ХХ–ХХІ ст.ст.: у літературі, кіно, 

образотворчому мистецтві, у соціальній сфері (субкультури, фендом, клуби 

любителів фантастики), в ігровому просторі (книги-ігри, комп’ютерні та рольові  

ігри) тощо. Феномен її розвитку пояснюється декількома чинниками: глобальними 

культурними трансформаціями, післявоєнними кризами, науково-технічним 

розвитком, освоєнням комп’ютерної техніки,  інтернету тощо.  

З урахуванням зовнішнього (предмет зображення) і внутрішнього (спосіб 

зображення) аспектів, особливостей розвитку й функціонування болгарської 

літературної фантастики, найбільш адекватний спосіб потрактувати її – це 

визначити в якості метажанру із виділенням трьох підгруп – власне фантастики, 

наукової фантастики та фентезі.  

З’ясовано, що болгарська фантастична література проходить кілька етапів 

становлення, виникаючи з міфу та чарівної казки, вона розкривається у діаболізмі, 

науково-фантастичних пародіях, утопічній та антиутопічній літературі 20–30-х років 

(Г. Ілієва, С. Мінкова, В. Полянова) та науковій фантастиці 60–80-х років ХХ ст. 

(твори П. Вежінова, А. Герова, Л. Ділова, Е. Манова, А. Новаковскі). Специфічними 

рисами болгарської фантастичної літератури визначено фольклорно-міфологічну 

традицію, поширення діаболізму, проте без значної кількості сюжетів,  передування 

антиутопічної моделі (із саркастичними та скептичними інтонаціями), сатиричної 

наукової фантастики утопічній фантастиці.  
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Окреслені основні фантастичні жанри, які активізуються у 60-х роках – утопія 

та фантастична інтелектуально-пригодницька проза, філософська наукова 

фантастика та у 70-х роках – наукова фантастика у гумористичному та сатиричному 

проявах (Л. Ділов, Е. Манов), фантастичний реалізм (П. Вежінов, Й. Радічков,           

Д. Асенов, Д. Коруджієв, Г. Алексієв), фантастичний символізм (П. Вежінов,          

Д. Асенов, Г. Марковскі, Д. Коруджієв), фольклорна фантастика (Й. Радічков,         

Й. Вилчев, Г. Алексієв), фантастичний гротеск, гра (Й. Радічков, І. Петров). Твори 

письменників 60–80-х років дають можливість зробити висновок про наближення 

наукової фантастики ІІ половини ХХ століття до сучасної постмодерністської 

літератури, зокрема через наявність відповідних характерних рис, як гра, 

присутність фольклорних, карнавально-діаболічних елементів, синтез формальної та 

змістовної фантастики, формування нового типу героя, дифузія жанрів, іронічність, 

парадоксальність тощо. 

Новітній етап її розвитку співвідноситься з появою постмодернізму. У роботі 

встановлено, що варто говорити про наявність у сучасній болгарській фантастичній 

прозі окремих рис постмодернізму, а його корені вести від діаболізму. 

У дисертації доведено: сучасна болгарська наукова фантастика суттєво 

відрізняється від відповідної літературної традиції другої половини ХХ ст., що 

проявляється у зміні структури художнього твору: тематизуються порятунок 

Всесвіту, людства, відновлення світового ладу («Десятий праведник» Л. Ніколова, 

романи про «Ніщо» М. Асадурова), самовизначення («Коли обираєш себе»              

Л. Ділова); новий герой наділений поглибленими психологічними, філософськими, 

соціальними рисами, часто у стані нерішучості, невизначеності, пошуку (Н. Бенєв та 

Д. Діміх), іноді на передній план виходять не персонажі, а події – космічна подорож 

(«Коли обираєш себе» Л. Ділова), науковий експеримент («Десятий праведник»        

Л. Ніколова, «Пригоди в Дарвілі» Х. Поштакова), де людина виступає носієм певної 

ідеї; у жанровому плані спостерігається синтез і дифузія (поєднання романтичної 

антиутопічної наукової фантастики з елементами бойовика або антиутопічної 

наукової фантастики та кіберпанку, іншим варіантом є використання детективного 

жанру як засобу пародії на технократичну антиутопічну фантастику); основними 

рисами поетики є колаж, монтаж, цитатність, гра, інтертекстуальність, залучення 

читача до творчого процесу, полістилізм, руйнування часо-просторових і смислових 

координат, дифузія жанрів, карнавалізація, деструкція та деконструкція (фабули, 

персонажа) тощо. Так, сучасна болгарська наукова фантастика має окремі риси 

постмодерністської літератури, що проявляються на рівні структури твору, 

концепції героя та змін у художньому тексті, його формальних характеристик. 

З’ясовано, що у болгарській літературі фентезі з’явилося наприкінці              

1990-х рр. Наразі не вдалося зафіксувати таких тематичних різновидів 

художньої фантастики як наукове, темне фентезі, натомість активно 

розробляється гумористичне фентезі, поєднання міфологічного фентезі з 

міською казкою або альтернативною історією, синтез історичного, епічного 

фентезі та шпигунського детективу, альтернативно-історичного фентезі та 

космічної фантастики, слов’янського історико-етнографічного фентезі. 
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Вивчивши різні підходи до трактування терміну фентезі, вважаємо доцільним 

опиратися на визначення М. Мещерякової, яка наголошує на триєдиній природі 

фентезі – своєрідному зрощенні казки, фантастики та пригодницького роману в 

єдину художню реальність з метою відтворення, переосмислення певного міфічного 

архетипу й формування нового.  

Сучасним творам фентезі притаманні такі риси: створення химерного, 

неіснуючого світу (паралельного, майбутнього або минулого) з детально 

прописаними характеристиками та властивостями, психологічною достовірністю 

створюваних образів; використання магії для уможливлення чи пояснення 

незвичного; введення фольклорних персонажів, характерних для болгарської 

міфології (зміїв, шарканів, ламів, халі, сармаків, самодівів, кровососів та ін.); 

використання пригодницького сюжету з пошуками, війнами, мандрівками, 

постійним втручанням позаземних сил; звернення до Середньовіччя  як спогаду  

або локусу творів, або наявність псевдосакрального; створення інших 

паралельних, альтернативних світів; чітке позиціонування щодо абсолютних 

моральних цінностей (Добра і Зла); апробування універсальних і впізнаваних 

сюжетних схем, створення особливого типу героя, здатного врятувати чи змінити 

світ. У романах-фентезі визначаються різні аспекти існування світу – 

етнографічний, історичний, географічний і міфологічний.  

Як показало дослідження, на рівні поетики болгарській літературній 

фантастиці на нинішньому етапі розвитку притаманні показові риси 

постмодерністської літератури: на рівні структури художнього твору – пародія, 

дифузія жанрів (казка та фентезі; постмодерністська проза з науковою фантастикою, 

міфологією й альтернативною історією; епічне, історичне фентезі, космічний роман, 

шпигунський детектив, бойовик), гіпертекст (Біблія), квест, формальність структури 

твору, лабіринт. З огляду концепції героя, переважно виступає романтичний герой, 

що постійно у дії, інтеракції. Щодо поетикальної своєрідності, у проаналізованих 

творах наявні зітертість просторово-часових меж, взаєпроникненість часу і 

простору, ігрова настанова, фрагментарність, колаж, абсурд, прийом «подвійного 

кодування» тощо. 

Так, обрані фантастичні твори представників болгарського літературного 

постмодерну представлено як елементи авторської рефлексії щодо новітньої 

фантастичної літератури Болгарії. Обрана постмодерністська методологія дозволила 

проаналізувати специфіку створеної сучасними письменниками фантастичної 

літератури. 

Додатки до дисертації містять матеріали, які доповнюють окремі положення 

дослідження. 
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АНОТАЦІЯ 

Сайковська О. Ю. Сучасна болгарська фантастика: ґенеза, жанрові 

модифікації та поетика. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.03. – література слов’янських народів. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню сучасної болгарської фантастики, її 

ґенези, жанрових модифікацій і поетики. Крізь призму фольклорно-міфологічної 

традиції болгарської фантастичної літератури окреслені основні етапи її розвитку 

(від чарівної казки до постмодерністської фантастики) та виявлені її специфічні 

риси. Сучасна болгарська фантастика, з огляду на особливості розвитку та 

функціонування, розглянута як метажанр і репрезентована трьома підгрупами 

(власне фантастика, наукова фантастика, фентезі).  

У роботі проаналізовано особливості болгарського постмодернізму та 

визначено роль і місце фантастики у постмодерну добу. На прикладі творчих 

доробків сучасних болгарських фантастів (М. Асадурова, Л. Ділова, Л. Ніколова,        

Х. Поштакова, Н. Теллалова) з’ясовано жанрову варіативність творів і особливості 

поетики постмодерністської фантастичної літератури, зокрема наукової фантастики 

та фентезі.  

Ключові слова: метажанр, постмодернізм, фантастична література, наукова 

фантастика, фентезі, посткіберпанк, альтернативна історія, слов’янське історико-

етнографічне фентезі. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сайковская Е. Ю. Современная болгарская фантастика: генезис, 

жанровые модификации и поэтика. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03. – литература славянских народов. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию современной болгарской фантастики, 

ее генезиса, жанровых модификаций и поэтики. Через призму фольклорно-

мифологической традиции болгарской фантастической литературы обозначены 

основные этапы ее развития (от волшебной сказки до постмодернистской 

фантастики) и охарактеризованы ее специфические черты. Современная болгарская 
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фантастика, учитывая особенности развития и функционирования, представлена как 

метажанр с выделением трех подгрупп (собственно фантастика, научная фантастика, 

фэнтези).  

В работе проанализированы особенности болгарского постмодернизма и 

определены роль и место фантастики в постмодерную эпоху. На примере 

произведений современных болгарских фантастов (М. Асадурова, Л. Дилова,              

Л. Николова, Х. Поштакова, Н. Теллалова) раскрыто жанровую вариативность 

произведений и особенности поэтики постмодернистской фантастической 

литературы, в частности научной фантастики и фэнтези. 

Ключевые слова: метажанр, постмодернизм, фантастическая литература, 

научная фантастика, фэнтези, посткиберпанк, альтернативная история, славянское 

историко-этнографическое фэнтези. 

 

 

SUMMARY 

Saykovska O. Y. Contemporary Bulgarian fantastic literature: genesis, genre 

modifications and poetics. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Philology. Specialty 10.01.03. – Literature of the  

Slavonic peoples. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2015.  

This thesis is dedicated to the investigation of a contemporary Bulgarian fantastic 

literature in the aspects of its genesis, genre modifications and poetics. The contemporary 

Bulgarian fantastic literature, considering the particularities of its development and 

functioning is treated as metagenre that is represented in three subgroups as well as on the 

corresponding levels (fantastic literature, science fiction, fantasy). The marking of the two 

descriptive groups – formal fiction and final fiction is methodologically motivated. The 

research is devoted to the works of the second group (final fiction), although the main 

features and types of development of the formal fiction are also pointed out. 

Main stages of  the development of the Bulgarian fantastic literature (from fairy tale 

to postmodern fiction) are outlined considering its folklore and mythological tradition. 

Originating from myth and fairy tale, it is revealed in diabolizm, science fiction parodies, 

utopian and anti-utopian literature of the 20-30-ies of the XX century (G. Iliev,                     

S. Minkov, V. Polyanov) and science fiction of the 60-80-ies of the XX century (works by 

P. Vezhinov, A. Gerov, L. Dilov, E. Manov, A. Novakovski). The numerous genres 

activated in the 60-ies – utopia and fantastic intellectual adventure prose, philosophical 

science fiction, and in the 70-ies – science fiction with humor and satire (L. Dilov,             

E. Manov), fantastic realism (P. Vezhinov, J. Radichkov, D. Asenov, D. Korudzhiyev,            

G. Aleksiev), fantastic symbolism (P. Vezhinov, D. Asenov, G. Markovski,                      

D. Korudzhiyev), folklore fiction (J. Radichkov, J. Vylchev, G. Aleksiev), fantastic 

grotesque and game (J. Radichkov, I. Petrov). The works of the fiction writers of the 60-80 

make it possible to conclude that the science fiction of the second half of the XX century 

is similar to the postmodern literature, particularly because of usage of game, presence of 

folk, carnival, diabolic elements, synthesis of formal and final fiction, formation of a new 

type of hero, genre diffusion, irony, paradox etc.  
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The main development trends of the modern Bulgarian fantastic literature are 

defined.  The thesis is focused on the heritage of M. Asadurov, L. Dilov, L. Nikolov,           

H. Poshtakov, N. Tellalov both in genre variability and poetic features of the postmodern 

fantastic literature, including science fiction and fantasy.  

The main features of the modern science fiction are manifested in the changes of the 

structure of the work: themes concern saving the universe, humanity, restoring of the 

world order, self-determination; a new character has deep psychological, philosophical and 

social features, being often in an indecision, uncertainty, search; according to genre the 

works have synthesis and diffusion (romantic anti-utopian science fiction with elements of 

thriller, anti-utopian science fiction and cyberpunk, parody of the technocratic fiction); 

poetics’ features (collage, montage, citationality, intertextuality, etc.). 

In the thesis fantasy as a metagenre is also investigated. Now scientific fantasy and 

dark fantasy are not widely spread in Bulgaria, but there are many examples of humorous 

fantasy, synthesis of mythological fantasy and urban fairy tale or alternative history, 

synthesis of historical, epic fantasy and spyware detective, alternative and historical 

fantasy, space fiction, Slavic historical and ethnographic fantasy. 

The analysis of the poetics of the contemporary Bulgarian fantastic literature gives 

an opportunity to point out  that it has the specific features of the postmodern literature: 

hypertext, quest, the formal structure of the text, maze, blurring of space-temporal borders, 

interpenetration of time and space, game, fragmentation, collage, absurd, «double coding» 

and others. The fantastic texts of the contemporary Bulgarian novelists are  presented as 

the elements of the author’s reflection on the postmodern fantastic literature in Bulgaria. 

Keywords: metagenre, postmodernism, fantastic literature, science fiction, fantasy, 

postcyberpunk, alternative history, Slavonic historical and ethnographic fantasy. 

 


