
В1ДГУК

офщшного опонента на кандидатську дисертацпо 
СайковськоТ Олени Юрйвни

«Сучасна болгарська фантастика: Генеза, .жанровi модифтаци та поетика» 
(спещальнють 10.01.03 -  л1тература слов’янських народ1в)

Вивчення сучасно!' л1тератури приваблюе своею несумшвною 

актуальшстю, можлив}стю нових в1дкригпв i тому часто е полем досл1дження 

молодих вчених, надшених науковою смшивютю. Олена Юрпвна Сайковська 

належить до по-справжньому смшивих дослщниюв, адже обрана нею тема 

кандидатсько!' студи передбачае не лише анал1з новото, малов1домого 

матер1алу, але i його вписування у координати явища, яке можна вважати 

недостатньо дослщженим не лише в украУнському, але й у болгарському 

лтгературознавствт В останш десятил1ття фантастика стала одшею з найбшьш 

1нтригуючи тем л1тературознавчого досл1дження, що пов’язано з розвитком 

фантастично!' модел1 й розширенням п рамок, зумовленим як стр1мким 

розвитком техн1чних можливостей людськоУ цив1л1зацн й окремоУ людини, гак i 

змшами у жанров1й картин1 сучасноУ л1тератури. Перший фактор впливае на 

св1тоглядш зм1ни, корекцй’ в картин1 св1ту й можливостей людини, а другий -  

на виб1р письменниками нових чи видозмшених жанр1в, як1 найкраще 

в1дпов]дають «духов1 часу» й актуальним поетикам. Оск1льки млметична 

модель л1тературного зображення довший час була найбшьш популярною серед 

л1тератор1в i л1тературознавщв, а нем1метична займала марпнальну позищю, 3i 

зм1ною поетикальних акцент1в наприкшщ XX стол1гтя iHTepec до фантастики 

як до маловивченого, але популярното i перспективното л1тературного явища 

законом1рно 3pic.

Для свого кандидатського дослщження Олена Сайковська обрала сучасну 

болгарську фантастику (твори, написан! п1сля 1989 р.), розглянувши п як 

продовження фантастично!' лпп'! болгарського письменства i водночас 

зосередивши увагу на нових жанрових формах, що з’явились у постмодерну
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enoxy. Bn6ip дослщницею для л!тературознавчого анал!зу найнов1ших явищ 

болгарського письменства, яю ще не були предметом дослщження в1тчизняних 

учених, дозволяе говорити про високий стушнь актуальност! кандидатсько! 

дисертацп Олени Сайковсько!. Славютка вводить у науковий o6ir варт1сн1 

твори найсучасшших р13новид1в фантастичних л!тературних TBopie, вдало 

доповнюючи картину фантастики як метажанру прикладами прози 

постюберпанку та фентезп Жанр фентез1, надзвичайно популярний серед 

сучасних читач1в, вивчаеться переважно на прикладах з англомовних л1тератур, 

хоча дуже щкав1 зразки знаходимо i в слов’янських л!тературах, зокрема в 

болгарськш, що засвщчуе дослщження дисертантки. Включения найновшого 

текстовото матер!алу додае аргумент1в на користь новизни дослщження.

Дисертацшна робота мае прозору структуру, яка вщповщае задуму 

досл1дниц1 i завданню окреслити основи! етапи розвитку болгарсько!' 

фантастики. Вступ знайомить з актуальшстю, новизною, метою дослщження, а 

також завданнями, яю ставить перед собою дисертантка. Основна частина 

складаеться з трьох роздшв: «Роздш 1. Болгарська фантастична л!тература: 

поняття та генеза»; «Розд1л 2. Сучасна болгарська наукова фантастика у 

дискурс! постмодершзму»; «Роздш 3. Експериментальна фантастика 

постмодершзму». Така структура св!дчить про розстановку акценюв у 

дисертащйн1й робот1: головна увага буде зосереджена на найновших зразках 

фантастично'! лггератури, що з’явилися в постмодерну епоху. Цей задум в 

робою ycniniHO реал1зований. Перед нами щкаве л1тературознавче дослщження, 

здшснене на новому, актуальному, пл1дному для вивчення матер1алг Олена 

Сайковська зумша вибрати показов! для обрано! нею теми твори i 

продемонструвати особливосю !хньо! поетики в аспект! фантастичното, 

проводячи паралел! з болгарською лДературною традищею або сп!вв!дносячи 

'ix з постмодершстською парадигмою. Власне «основи!» роздши Основно! 

частини (Роздш 2 i Розд!л 3) належать до тих, у яких дисертантка найбшьш 

вдало BHpiuiye поставлен! перед собою завдання. Анал1з фантастичних TBopiB
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Любомира Нжолова, Любена Дшова, Христо Поштакова, Мшана Асадурова, 

Ншолая Теллалова проведений вщповщно до основно!' мети роботи: дати 

поетикальний «портрет» сучасно!' болгарсько!' фантастики з урахуванням 

особливостей и постмодерното розвитку. Завдяки Олеш Сайковськш украшське 

лНературознавство такий «портрет» отримало, а це е дуже важливим для 

подальшого вивчення тенденцш розвитку фантастики у лНературах 

слов’янських народiB кшця XX -  початку XXI стол!ття.

Роздшам, присвяченим болгарськ!й фантастищ постмодерно'! доби, 

передуе Роздш 1, у якому дисертантка позначае вщправш пункти на маш свого 

дослщження -  «Болгарська фантастична лНература: поняття та генеза». У 

ньому Олена Сайковська з’ясовуе ключов! питания теоретичното й юторико- 

лНературного плану, яю мають стати фундаментом п дослщження, а саме: 

категор!я «фантастичното» та фантастична л!тература, витоки та розвиток 

болгарсько!' фантастики (з вид!ленням у окремий п!дрозд1л пер1оду 60-80 рр. 

XX ст. («золото1 ери» болгарсько1 фантастики).

Питания, що включае лНературний термш «фантастика» i як1 типи твор1в 

входять до категорй' «фантастична лтгература», до цього часу продовжують 

щкавити теоретик!в л!тератури, тому дисертантка опинилась у ситуацп 

колекц!онера думок, який мае обрати серед дуже р1зних (школи д1аметрально 

протилежних) т!, яю варто представити у «теоретичному» роздш. РозмаТття 

позиц!й i класиф!кац!й презентоване з наголосом на трактувани! Ц. Тодорова i 

ще кшькох дослщниюв, i тут ц1лком добрим ршенням видаеться унаочнення 

дисертанткою концепц!й вчених за допомогою таблички (с. 5). Таких 

пор!вняльних табличок у дисертацй' е декшька i вони свщчать про анал!тичн! 

зд!бност! авторки, п вм!ння вид!лити головне i провести зютавний анал1з. 

Натом1сть висновок, яким супроводжуеться вже згадана табличка подшу 

фантастики на групи за С. Лемом, В. Чумаковим, Т. Чернишовою та О. Стужук, 

видаеться не цшком виправданим: «УмОвно кажучи, перший р!зновид

[фантастика-концепт, за О. Стужук. -  А.Т.] бшьше пов’язаний 3i змютом, а

з
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другий [фантастика-прийом -  за О. Стужук, А.Т.] -  з формою» (С.15). 

Складаеться враження, що, бажаючи представите якомога бшьше думок, 

дисертантка не до юнця продумала 1хню систематизащю, тому в результаН 

маемо доб1рку трактувань, яю шод1 повторюються, а шод1 представлеш 

стил!стично невправно (або) через неадекватний переклад (наприклад: 

«'збройне чудесне’ -  з ’являються TexHi4Hi удосконалення, неможлив1 для 

вказано'! епохи, але, зрештою, можливЬ) (С.19)1; «оповщь про незвичайне 

була твором новелютичного типу, оскшьки йшлося в нш про под1ю, яка 

ставала у центр1 повютування [239, С. 194]», (с.20); «висновок про 

'внутршньожанрову проникливють’ [207, С. 147] фантастики i3 сум1жними 

жанрами, а також м1ж собою» (С.21); «Дослщник розмежовуе фантастику та 

наукову фантастику та доводите приналежшсть останньо'! до фантастики 

загалом» (С.21) тощо. Олена Сайковська зрештою здшснюе свш науковий 

виб1р i пристае на визначення фантастики як метажанру, запропоноване 

Олесею Стужук (С. 25), з видшенням трьох метажанрових шдгруп: власне 

фантастика, наукова фантастика та фентезь «OKpiM тото, методологично 

значущим при анал1з1 жанрових модиф1кац1й фантастично’! прози в болгарськ1й 

л1тератур1 е виокремлення двох вщповщних труп -  'чиста’ фантастика 

(фантастична щея е самоц1ллю) i 'формальна' фантастика (фантастична 

образнють покликана передати широку екзистенцшну проблематику)», -  

зазначае авторка дисертацй’ (С. 25). На жаль, дисертантщ у c b o ih  робот! не 

вдаеться чНко дотримуватись цього под1лу, аш однозначного вживання 

терм1н1в (метажанром вона шзшше називае, наприклад, також наукову 

фантастику). У р1зномашгп важливих думок i визначень 1нод1 губляться т1, як! 

могли б надати методолопчну пщтримку дисертантов1. Так, Олена Сайковська, 

говорячи про внесок укра’!нського лггературознавця С. Тамарченка, зазначае: 

«Дуже важливим внеском науковця щодо розробки поняття 'фантастика’ е 

вщокремлення науковог фантастики вщ фантастики л1тературно!» (С. 21).

1 в рос. переклад1 npaui Ц.Тодорова - «орудийное чудесное»
4
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Ця думка е справд1 дуже важливою, адже те, що дисертантка у робсш не 

розмежовуе pi поняття, призводить шод1 до плутанини в поняттях, порушення 

лопки, неоднозначних вислов1в: «У класичному та сучасному

л1тературознавств1 юнують pi3Hi шдходи до визначення л1тературноТ 

фантастики. (...) Незважаючи на розмаТття наукових дискусш навколо 

термшу «фантастика », його однозначного потрактування немае» (С..24- 

25). У творчост1 П. Вежшова не виокремлюються твори, яю належать до 

науково!' фантастики (напр., «Загибель 'Аякса’»), i Ti, яю належать до 

л1тературно1 фантастики («Бар’ер», «Бший ягщр» тощо). Оскшьки авторка 

намагаеться врахувати pi3Hi думки попередниюв, л!тературна фантастика 

Вежшова згадуеться у не!' не лише як феноменолопчна фантастика, але й як 

фантастичний символ13м, романтична фантастика, як твори одного з 

«нефантаспв у фантастищ»* 3 4 (до яких авторка вщносить П. Вежшова i 

Л Дшова).

Постмодерне л1тературознавство вже досигь давно оперуе поняттями 

л1тературна або художня фантастика, адже цей тип Л1тератури дуже 

розвинений у постмодершзм1 (та й у модершзм1 теж). Серед украУнських 

л1тературознавц1в л!тературною фантастикою постмодерно1 доби на 

приклад! хорватсько1 л1тератури займаеться С. В1вчар (авторка дисертацн 

«Художн1 дом1нанти постмодерно1 лггературно!' фантастики (на MaTepiajii 

хорватсько1 л1тератури)>>), л1тературною фантастикою модерн!зму -  

М. Климець. Шкода, що в поле зору дисертантки не потрапили не лише щ

~ П1дкреслення мое -  А.Т.
3 «У класичному та сучасному л!тературознавст1п iciiyioxb pi3Hi п1дходи до визначення л1тературноТ фантастики. 
Це поняття використовують для опису певного типу художнього стилю (Л. Вакс, 3. 1жик, К. 1нжиковсю, Р. 
Кайоа, I. Паскер, А. Хутникевич, Ц. Школуда, 3. Якубик та ш.), р!зновиду художньо1 лНератури (Ю. 
Кагарлицький, В. Муравйов), для жанровото визначення (О. Сапарев, Ц. Тодоров, Т. Чернишова), ним 
називають художнж/творчий, зокрема й авторський, метод (М. Назаренко, Р. Нудельман, С. Тамарченко), 
наративний прийом (С. Лем), метажанр (О. Стужук), специф1чний cnoci6 художньо'1 умовносН (О. Ковтун, Е. 
Консташтнова, Р. Лахман). Незважаючи на розмаТття наукових дискус1й навколо термшу «фантастика», 
його однозначного потрактування немае».
4« Поява символ1чного образу використовуеться з метою увиразнити сказане засобами реал1зму. Для прикладу 
згадаймо кшька найвиразн1ших TBopiB 70-х рок1в -  «Вноч1 на б1лих конях» («Нощем с белите коне», 1975), 
«Бар’ер» («Бариерата», 1976) П. Вежшова, ( ...)  де фантастичний елемент виступае своерщним л1ричним 
супроводом теми повсякденноТ боротьби, яку ведуть героТ, щоб зберегти власн1 духовн1 ц1нност1. (С.54).
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роботи, але й щкавий зб1рник наукових праць «Слов’янська фантастика», 

який вийшов у 2012 рощ. До peni, увага до лНературно!' фантастики як 

особливого явища, характерното для постмодершзму, дозволила б 

дослщнищ включити у роздши про найсучасн1шу л1тературу i постмодерну 

лНературну фантастику, а не лише фантастику наукову, фентезц масову 

фантастику. Саме вона е тим типом постмодерно!" фантастики, яка не 

сшввщноситься з поняттям к1тч. Це -  ще один з напрямшв подальших 

роздум1в для авторки дисертацп, кр1м тих, що вона наводить наприкшщ 

свого досл1дження.

Слав1стка досить вдало шдбирае твори сучасного болгарського 

письменства для шюстрацн функц1онування фантастики у постмодерних 

умовах. Цдкавими е и спостереження над природою твор1в постк1берпанку, а 

особливо фентез15. Натом1сть не достатньо вмотивованим у контекст! 

фантастики (а тим бшьше — у контекст! науково!” фантастики) видаеться 

детальний анал!з роману П. Вежшова «Вноч! б!лими к!ньми» (саме так 

переклав назву роману «Нощем с белите коне» I. Бшик i шд такою назвою 

роман вийшов украУнською, а не «Вноч! на бших конях»), Дисертантка 

зупиняеться на використанш символ!в, але з наведеното анал!зу не випливае 

приналежн!сть цього твору до корпусу фантастичних. До peni, вш випадае i 

з хронолопчних меж сучасноЧ болгарсъког фантастики, як i'x визначае сама 

дисертантка -  «п!сля 1989 року» (роман Вежшова згадуеться у Встуш i як 

об’ект досл1дження).

Взагал1 найбшьше запитань до авторки цього, без сумшву, ц1кавого й 

потр!бного досл!дження викликае вживання терм!н!в (що, зрештою, е бщою 

постмодерното лНературознавства i л1тературознавц1в, що стикаються з 

р1зночитаннями терм1н!в i не завжди вважають cboim завданням

Ц1кавим для майбутнього вивчення видаеться з1ставлення болгарського фентез1 й текстуальних 
експеримент1в Т. Претчетта (до pe4i, в УкраТш досл1дженням творчост! цього письменника займаеться 
е. Канчура, авторка дисертащУ «Моделювання текстуал1зованого св1ту в романах-фентез1 Teppi 
Претчетта», 2012.)
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визначитись, який саме смиел вони особисто вкладають у термш, 

визначаючи його як основний. Авторка, наприклад, використовуе термш 

«гшертекст» у обох значеннях, яю побутують у л1тературознавств1, але цей 

термш, зрештою, не е у дослщженш смисловизначним. Вщсутне послщовне 

розмежування постмодерного i постмодерн1стсъкого, хоча авторка 

присвячуе екскурсу в icTopiio трактувания поняття «постмодершзм» значне 

мшце у Р о зд т  3. Дисертантка наводить серед шших мою пропозищю 

розмежування цих понять, але дотримуеться и частково i спорадично, що 

теж привносить додатков1 поетикальш непорозумшня. Деяш термши 

дисертантка переносить з болгарсько1 мови без адаптацн -  наприклад, 

«д1абол1зм». Напевно, для корпусу болгарських модершстських текст1в, у 

яких тематизуеться мштичне, потойб1чне можна використати термш, який 

функцюнуе на позначення таких явищ у шших лНературах -  демошзм. 

Видаеться сшрним включения «д1абол1зму» до перелшу стильових напрям1в 

поруч з романтизмом, модершзмом та постмодерн1змом (С. 13). Зрештою, 

сама авторка справедливо пов’язала його з експресюшзмом у болгарськш 

л1тератур1. Звернення до «демон1чних» тем не е суто болгарською 

особливштю Л1тератури того часу, зустр1чаемо його i в 1нших л1тературах (в 

тому числ1 — п1вденнослов’янських). 1нтерес до фантастичного п1сля 

Першо1 свггово1 в1йни також не е суто нацюнальним явищем. Його корен1 

можна пошукати i в модерн1зм1 як вщображенш одн1е1 з епох великих 

шторичних зм1н, епохи хаосу у сприйнягп icTopii (такими ж були епоха 

бароко, епоха преромантизму, для яких характерне звернення до 

фантастичного елементу). Цей штерес можна пов’язати також 3i зверненням 

до нем1метичних практик, яю вкотре в icTopii лНератури й культури 

приходять на змшу м1метичним (до peni, авторка в icTopii поняття 

«фантастика» оминула увагою Платона, який у д1алоз1 «Софшт» вжив його 

на противагу поняттю «м1мезис»). О. Сайковська, пояенюючи збш розкв1ту 

фантастики цього пер1оду з кризою, спричиненою Першою св1товою вшною,
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наводить думку Е. Константшовсм: «До фантастично'! образност! болгарсью 

письменники звертаються у перюди, коли в нашому нацюнальному мистецгв1 

актив1зуеться процес европегзащ!; в перюди, коли домшуе ушверсальне, коли 

нав’язуються чуж1 впливи i стремлшня долучитися до свюового розвитку 

люератури» (С. 31). На наступнШ сторшщ дисертантка, натом1сть, стверджуе: 

«KpiM тото, болгарська лггература завжди мала тюний зв’язок i3 люературами 

европейськими» (С.32). I це не единий випадок «розходження» певних тез, який 

зустр1чаемо в роботи Згадуючи «д1абол1зм», дисертантка дае йому 

характеристику, яка певною м1рою шдважуе приналежнють TBopie цього 

блоку до фантастики: «Очевидно, цю «обмеженють» болгарського д1абол1зму 

можна пов’язати з тим, що д1абол1зм не так описував жахи, як пояснював ix з 

позищ1 свщомого» (С. 39). Ризикну припустити, що причиною таких 

контрадикторних висловлювань, яю зустр1чаемо в робот!, е бажання навести 

Bci щкавц на думку дисертантки, ще!' попередник1в i характерне для 

багатьох молодих славюНв некритичне ставлення до Ухнього вщбору.

Насл1дком залучення багатьох джерел (що саме по co6i свщчить на 

користь дисертантки) е використання термш1в, як! не знаходять свого 

пояснения i додатково ускладнюють i без того строкату термшолопчну 

картину («неофантастика», «фантастичний ультрасимвол1зм»). Важко 

погодитись з трактуванням «нового роману» як синон!му постмодерн!зму6. 

Зрештою, хотшось би почути на захистц що дисертантка розум1е п!д 

окресленням «експериментальна фантастика», яке винесене у назву Роздшу 

3, як i висновок щодо жанрових модифжацш сучасноТ болгарсько'! 

фантастики, як1 анонсуються у назв1 роботи.

Зустр1чаються випадки неуважного ставлення до шщ!ал!в i пр!звищ 

письменник!в (OpeHcic Бекон згадуеться як Р. Бейкон (С. 28), Сташслав

6 Постмодершзм зародився в захщних культурах як результат nomyxiB якюно нових шлях1в подолання кризи 
сусшльних та цивш1зац1йних ц1нностей у другш половин! 50-х poKie у Франим, на початку 60-х рок1в у США, 
в1н постав як дуже широка теч!я, багатогранна та пол1функцюнальна, зв!дки й pi3Hi и назви: 'новий роман’ або 
'антироман’» (С. 67).
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п #
Пшибишевський -  як 3. Пшибишевський ), до назв творт («Покер 

темпераментних. Гротески» («Покерът на темпераментните. Гротески», 1926) у 

Списку литератури згадуеться як «Покерът на темпераментите»). Дещо 

знижують враження вщ роботи випадки недостатньо! ч1ткост1 в оформленш 

думки, що призводить до затемнення сенсу (С. 28-29 ), недостатньо! ясност1 

формулювання («Як самостшний напрям, представлений не як фрагментарне 

явище, а як вельми пом1тний перюд у нацюнальнш болгарськш художн1й 

традицй', фантастика утверджувалась у л1тератур1 20-х рок1в «д1абол1змом» 

(С. 31.) -  тут фантастика е i напрямом, i пер1одом, або «Детективний жанр 

вважаеться таким л1тературним родом, який тривалий час перебував на 

периферп уваги критик1в через i‘x загальнодоступн1сть i широку популяршсть, 

що викликало сумн1ви щодо Тхньо! художньо! значимост!» (С. 110), «Як 

л1тература масова фантастика дуже широко представлена у болгарськш 

л!тератур1 й ор1ентована на pi3Hi категори читач1в» (С. 3) та ш. Зустр1чаються й 

стшпстичш orpixH та випадки невдалого перекладу назв («Гибель 'Аякса’»), 

pi3Hi вар!анти перекладу назви твору («Черв’як на ос!нньому BiTpi» поряд з 

«Хробак на осшньому BiTpi», «Случаят 'Протей’» перекладаеться як «Випадок 

'Прометей’» тощо.

Хотшося б, аби у c b o i x  майбутшх дослщженнях Олена Сайковська 

продовжила вивчення генези болгарсько! фантастики, адже запропонована 

нею коротка ютор1я цього явища мютить лише oKpeMi (хоча й дуже значушд 

саме для сучасно! болгарсько! фантастики!) етапи. Так, народш казки i 

onoBifli, без cyMHiBy, е важливими. Але фольклор мштить ще й mini жанри, i 

деяк1 з них розвивались у той перюд, який фактично випущений у 7 8

7 «Тут очевидним е зв’язок з творами 3. Пшибишевського -  польського симвсшста, який саме як фшософ мав 
вплив на Г. Райчева» (С. 34).
8 «Окремого погляду заслуговуе утотчна фантастика. Починаючи з «Утош1» Т. Мора (1516), «НовоУ 
Атлантиди» Р. Бейкона (1626), четверто1 настини «Подорож1 Гул1вера» Дж. Св1фта (1726), фантастичш утопй" 
малюють певну щеальну державу з 1деальним сусп1льством, тут все нереальне, фантастичне, пл1д уяви та мри. 
Проте св1т цих утоп1й не повн1стю л1тературний, CKopime, в1н е д1йсним, таким, яким його уявляли автори. Хоча 
шзшше, у 20-30-х роках XX столггтя, утоп1чний св1т переважно уявний i «науковий», перетворився на 
науково-популярну або науково-техшчну л1тературу, але саме антиутошчна фантастика С. Лема, брат1в 
Стругацьких та iiimux автор1в е високохудожньою».
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дисертащ'! -  перюд турецького панування. Це ешчш nicHi про Марка 

Королевича та шших героТв, яю мктять фантастичний елемент, це 

агюграфп, яю м1стять чудо... Авторка позначае «день народження» 

болгарсько1 науково1 фантастики9, але фактично шчого не говорить про 

оповщання I.Вазова «Останнш день XX ст.».

Не завжди чНкими е перюдизацшш сигнали. Так, на е. 65 читаемо: 

«Через це, фактично, 60-80-Ti роки вважають другим етапом розвитку 

постмодершстсько1 фантастики» (що викликае питания, коли був перший, тим 

бшьше, що наступна теза така: «Нового етапу у своему розвитку фантастика 

зазнала наприюнщ XX -  початку XXI столИтя з появою постмодершзму».) На 

е.119-120 представлено фрагмент шакшо! перюдизацн: «Наукова фантастика 

60-80-х роюв XX стол1ття умовно вважаеться другим етапом у становленш 

болгарсько! науково-фантастично'1 лИератури».

В дисертацй' е чимало дискусшних момент1в, як1 могли б послужите 

початком ширшо1 дискусп про постмодерне й постмодерн1стське у сучасн1й 

фантастиц1. Зокрема, авторка наводить основш прикмети, якими, за Томасом 

Кулкою, звичайно характеризуеться ютч: «Клтч в1дтворюе об’екти або теми, яю 

мають високий емоц1йний статус» (С. 77), а осюльки постмодерн1зм Biдомий 

ipomeio й в1дкиданням великих нарацш, може виникнути пл1дна дискус1я 

стосовно тези, на якш будуеться шдроздш 2.1. «Фантастика постмодерн1зму. 

К1тч i фантастика». ДискуНйним видаеться й наступний пункт: «Повторимо, 

що й фантастика в болгарськш niTepaTypi набувае поширення саме у кризов1 

часи, зокрема в повоенш, коли 'серйозна’ лНература не здатна задовольнити 

потреби суспшьства» (С. 77). А як же «золота ера» болгарсько1 фантастики — 

60-80 рр. XX ст.? I xi6a творч1сть П. Веж1нова -  не серйозна лНература?

Певн1 питания викликають i OKpeMi м!сця Вступу (який е традицшно 

складною частиною для молодих дослщниюв, в!д яких вимагаеться

9 «А своерщним 'днем народження’ болгарсько'1 науковоТ фантастики у жанр1 прогностичноУ утопП' стадо 
оповщання 'Останн1й день XX ст.’ 1вана Вазова, написане 30.12.1899 року (вперше недруковане 03.01.1912р. у 
газеД 'Мир’)», (с.29)
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лакошчшсть та точнють у формулюванш, i Олена Сайковська не е винятком), 

та й саме визначення завдань, яю видаються надто амбггними для 

кандидатського дослщження, присвяченого сучаснш болгарськш фантастицк 

висв^лити специф!чш риси болгарськоТ фантастично!' л1тератури на кожному 

еташ ТТ розвитку та виявити ТТ вщмшнють вщ шших нацюнальних л1тератур; 

проанал1зувати особливост! болгарського постмодершзму... Однак важко не 

погодитись i3 твердженням, що «представлена тема становить науковий штерес 

i з точки зору вщкриття перспектив для пор1вняльного дослщження болгарськоТ 

фантастики та фантастичних TBopiB iHninx нац!ональних л!тератур» (С. 5). 

Представлена до захисту робота таю перспективи вщкривае.

Хочу звернути увагу на Додатки, як1 становлять важливу складову 

частину u,iei дисертац1Йно1 npapi. Особливо ц!кавим вважаю Додаток 2 «Витоки 

та основн1 етапи становлення болгарсько1 фантастики до 90-х рр.». 3 певними 

уточненнями («Перша свггова в!йна» або «фантастичний символ1зм» не 

шдпадають п1д поняття «жанр») i доповненнями ця таблиця могла б бути 

алгоритмом досл1дження про Генезу болгарськоТ фантастики KiH. XX -  поч. XXI 

стол!ття. Шкода, що авторка не прошюструвала ТТ вщповщним матер!алом в 

основн1й частин!. Тод! лопка викладу була б значно прозоршою. 

Спод1ваймося, що Олена Сайковська зробить це у майбутшх дослщженнях. 

Початком щкавоТ розмови бачу тезу дисертантки про 36ir важливих еташв 

розвитку фантастичноТ Л1тератури з етапами розвитку авангардно!'

белетристики. Можливо, це пов’язано з нем!метичною природою модершзму й 

постмодерн!зму?

Дисертац1йна праця Олени СайковськоТ, давши своТ в1дпов1д! на питания 

поетики сучасноТ болгарськоТ фантастики, спонукае до продовження розмови, 

що е ТТ безсумшвним аргументом на користь цшност! щеТ npaui для 

украТнського л!тературознавства.

Вважаю, що дисертацшна робота Олени Юрпвни СайковськоТ «Сучасна 

болгарська фантастика: Генеза, жанров! модифжацн та поетика» е дуже
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актуальним, щкавим орипнальним науковим дослщженням, яке вщповщае 

«Порядку присудження наукових ступешв i присвоения вченого звания старшого 

наукового ствроб1тника» i заслуговуе на присвоения наукового ступеня 

«кандидата фиюлопчних наук» 3i спещальност! 10.01.03 -  л1тература

слов’янських народ1в.

Офщшний опонент

завщувач кафедри слов’янсько1 фитологп 

Льв1вського нац1онального ун1верситету

iMeHi Гвана Франка, д.ф.н., проф. Татаренко А.Л.

Вчений секретар

Льв1вського нац1онального ушверситет} 

iMeHi 1вана Франка

5 . 1 0  Д О К
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В1ДГУК ОФ1Ц1ЙНОГО ОПОНЕНТА 
на дисертащю

СайковськоТ Олени Юрпвни «СУЧАСНА БОЛГАРСЬКА ФАНТАСТИКА: 
ГЕНЕЗА, ЖАНРОВ1 МОДИФ1КАЦП ТА ПОЕТИКА»,

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата фшолопчних наук

за спещальшстю 10.01.03 -  лНература слов’янських нарсццв

Детальне ознайомлення i3 працями, опублшованими за темою 

дослщження, повним текстом автореферату i дисертацп здобувача СайковськоТ 

Олени Юрпвни «Сучасна болгарська фантастика: генеза, жанров! модифжацп та 

поетика», поданоТ до спец1ал1зовано'Т ради Д 26.001.39 на здобуття наукового 

ступеня кандидата фшолопчних наук за спещальшстю 10.01.03 -  лггература 

слов’янських народ1в, дозволяе висловити наступн1 м1ркування стосовно змюту 

роботи ! формальних ознак дисертацшного тексту. Представлене на розгляд 

дисертацшне досл1дження присвячене актуальнш проблем! -  анал1зу феномену 

сучасноТ болгарськоТ фантастики в ретроспектив!, вщ останшх десятил1ть XX 

стол!ття до сьогодення. Позитивно вщзначаемо прагнення дисертантки дати 

узагальнену картину наукового анал1зу текст!в сучасноТ фантастики в 

болгарськ1й л!тературнш науц1 та за ТТ межами, - вщ розгляду окремих 

фантастичних текст!в (в Л. СтояновоТ) до вир1шення загальних питань, 

пов’язаних i3 побутуванням болгарськоТ фантастики в цшому -  поняттям ТТ 

генологп (синтезу жанр1в, жанров!й модиф1кацп), образн!й систем! 

фантастичних TBopiB, !сторичному розвитков! фантастично!' л!тератури у 

BonrapiT, проблемам поетики тощо. Головним же досягненням даного 

дослщження вважаемо те, що авторка розглядае сучасний л1тературний процес в 

pyci: певну еволюгцю авторських погляд1в, 1нтерес до ново! тематики, змшу 

стильового наповнення тексДв тощо, адже зауважимо, що вихщний часовий 

перюд »- осташп декади XX -  иочаток XXI стол!ття -  характеризуеться 

багатоплановютю га пол!функ1цональн!стю основиих художшх засоб1в.
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Все це дае пщставу ощнити таке дослщження позитивно й говорити 

про його високий фшолопчний р1вень.

Зауважимо, що деяю тези дисертащ! видаються нам особливо цшними, 

враховуючи недостатнш ступшь 1хнього розгляду у сучасному в1тчизняному 

л1тературознавств1, йдеться про один i3 BapiaHTiB функцюнування 

постмодершстського фантастичното твору, що набув свого поширення на 

початку XXI ст. i характеризуеться поеднанням ознак науково!' фантастики, 

юберпанку, антиутопп, дистопй', - посттберпанк. У центр1 уваги дослщнищ 

перебувають таю важлив1 його елементи, як Ki6epnpocTip, пряме шдключення. 

людського мозку до комп’ютерних систем, штучний штелект, бю!мпланти, 

нанотехнологп, квантова ф!зика, генна шженер!я та багато шших. 

Запропонований дисертанткою грунтовний анал!з роману Л. Дшова е важливим 

у ключ! розгляду його як модел! для подальших дослщжень на цариш 

постмодершстично! фантастики не лише в БолгарЙ, а й за п межами.

Неабияка увага в дисертацп придшяеться показовим жанровим 

особливостям T B O piB , фшософськш ocH O B i л!тературно1 спадщини сучасних 

болгарських письменниюв-фашжлтв, дослвдженню тексЛв з позицш 

усвщомлення фантастики як метажанру, а вщтак i п розгляду на трьох 

вщповщних р!внях: власне фантастищ, науковш фантастищ i фентезг Такий 

шдхщ i нам видаеться оптимальним.

Важливе мюце у роботц цшком слушно, як на наш розсуд, вщводиться 

формуванню категор1ально1 бази, пщготовка якою е запорукою для розумшня 

основних тез дисертацп. У межах теоретичното блоку дисертанткою 

проанал1зовано загальш, у тому числ! i методолопчш напрямки дослщницького 

анал1зу.

Масштабне коло розвщок, що Тх авторка дисертацй' репрезентуе у якосп 

методолопчноТ бази дисертацшного дослщження, а також звернення до праць

(фшософських i л1тературознавчих), яю нерщко е вихщною основою для
» » *конструктивно! науково! полемжи, справляе цшком позитивне враження.

2
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Грунтовним, на нашу думку, е й корпус текстових джерел фактичного матер1алу, 

яю дисертантка шддае детальному i р1зноаспектному анал!зовь

У позитивному ключ! оцшюеться нами широкий спектр лггературних 

твор1в, яю е базовими для наукового анал1зу фантастичних твор1в друго!' 

половини XX -  початку XXI ст.: «Вноч1 на бших конях» (1975) Павела Вежшова, 

«Пригоди в Дарвип» (1996), «Меч, мщь i мапя» (2003) XpicTO Поштакова, «Коли 

обираеш себе» (2002) Любена Дшова, «Десятий праведник» (1999) Любом1ра 

Ншолова, трилопя про «Кйщо»: «Немае сумшв1в. Перша книга icTopii' про 

Н1що» (1997), «Друга Б!блютека або наступна книга icTopii' про Hiujo» та 

«Словник «Нщо» (1998) М1лана Асадурова, тетралопя «Розбудити драконеня» 

(1998), «Царський указ» (2001), «Повноземелля» (2002), «Сонце недосяжне» 

(2009) Нжолая Теллалова.

Структура дисертацп п1дпорядкована Boriu,i висв1тлення поставлено!’ 

проблеми i розв’язанню завдань, детально окреслених у вступн1й частин1 

дисертацп. Здобувачка ставить co6i за мету подати тлумачення i оц!нку важливо!' 

проблеми сучасного заруб1жного л1тературознавства -  окреслити мюце, 

особливост1 та загальну роль болгарсько!’ фантастики у лНературному процеЛ 

сучасно!' БолгарЛ, адже незаперечне значения творчосЛ сучасних письменниюв- 

фантасЛв для подальшо!' дол1 болгарсько!' л1тератури на и шляху до 

постмодершзму i дал! -  постпостмодерн!зму -  не викликае у лНературознавщв 

жодних заперечень.

У першому роздш1 роботи «Болгарська фантастична лИература: поняття та 

генеза» досл1дниця поставила co6i за мету проанал!зувати весь спектр наукових 

понять, зад1яних у працях вНчизняних i заруб!жних науковц!в, а також в и 

дисерта1цйному досл!дженн1, серед них категорп «фантастичне» i «фантастика»; 

у схематичному формат! зображено шлях розвитку болгарсько!' фантастично!" 

л!тератури -  в!д фолькл’орних джерел до сьогодення.

У гпдрозд!л! 1.1 «Категор1я «фантастичного» та фантастична л!тература»
<* 1розглянуто широке коло наукових праць, присвячених творчост! болгарських

3
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письменниюв-фашжтв, в яких фантастика виступае як певний тип художнього 

стилю, як р1зновид художньо! лггератури, як жанр (зокрема, у cBixni позицш 

О.Стужук, на яю пристае i дисертантка, як метажанр), художнш авторський 

метод, чи як прийом. За умови розгляду фантастики як метажанру, 

методолопчно дощльним видаеться запропонований О. Сайковською анал1з 

твор1в вщповщно до трьох р1вн!в: власне фантастика, наукова фантастика i 

фентезг Доцшьним видаеться шдхщ до розгляду жанрово! дефшщп у po3pi3i 

подшу фантастичних твор1в на «чисту» i «формальну» фантастику з наступним 

детальним анал1зом кожного з вид!в.

У шдроздш 1.2. «Витоки та розвиток болгарсько! фантастики» 

дисертантка видшяе показов1 риси болгарсько! фантастики, подаючи р1зновиди 

фантастичних твор1в в юторичнш ретроспектив1 -  в1д фольклорно-м1фолопчно1 

традицй', науково-фантастично!' пародй', утоп1чно1 й антиутотчно!' прози перших 

декад XX стол1ття, намагаючись у такий cnoci6 визначити ту базу, на якш 

формувалася сучасна болгарська фантастична л1тература. Правильним нам 

видаеться i видшення як показово! базово! ор1ентацй' болгарсько! фантастично! 

л1тератури на м1сцев1 народш в1рування, на безсумн1вне врахування 

нацюнально-психолопчно! картини св1ту болгар, а вщтак -  i формування 

нац1онально! специфши болгарсько! л1тературно! фантастики.

Д1абол1зм розглядаеться дисертанткою як прояв експресюшзму в 

болгарськш фантастичн1й л1тератур1, репрезентуеться такий опис жах1в з 

використанням прийому гшербол1зацп з його неодм1нною болгарською 

специфжою, проте у широкому европейському л1тературному контекст!.

Болгарська наукова фантастика друго! половини XX ст. як лопчне 

продовження традиц1й, закладених у його перших десятшпттях, виступае 

об’ектом уваги здобувачки у п1дрозд!л! 1.3. Аргументованою видаеться нам i 

назва шдроздшу, яка сама по co6i в!ддзеркалюе картину формування фантастики 

у вщповщну добу -  «Золота ера» болгарсько! фантастики (60-80 рр. XX ст)», 

адже саме у цей час у фокус! уваги автор!в, серед них так! визначш л!тератори,

4
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як П. Вежшов, А. Геров, Л. Дьтов, Е. Манов, А. Новаковський та ш., опиняеться 

людина як високооргашзована в емоцшному po3pi3i icTOTa (своерщний р!зновид 

надлюдини, надшено! високим штелектом, однак, i здатшстю на самопожертву) 

в и тривалому протистоянш i3 блискуче сформованим у техшчному ключ!, проте 

бездушним механ1змом -  роботом. Ця лИературна доба цшком слушно 

визнаеться дисертанткою як час, коли фантастична л!тература XX стол1ття 

досягае свого апогею, здшснюеться синтез найкращих щей попередшх поколшь, 

зокрема, йдеться про залучення штелектуальних пригод, зображення людини як 

предмету художньо!' рефлекси, наявшсть авантюрних, мютичних i детективних 

елеменЛв, загострення сюжетних кол1зш, формування мови i3 залученням ново! 

науково! термшологй'.

Наступний роздш («Сучасна болгарська наукова фантастика у дискурс! 

постмодершзму») присвячений болгарськш науковш фантастищ у перюд 

постмодершзму. Детально анал1зуються дисертанткою пращ лНературознавщв, - 

вИчизняних i заруб1жних, зокрема, болгарських, фах!вщв, що зверталися окремо 

до постмодершзму i особливостей побутування фантастики у цю добу. 

Наступний л1тературний перюд характеризуеться новими щкавими здобутками 

на нив! фантастики, зокрема, появою оригшальних жанрових р1зновид1в 

(юберпанк, постюберпанк фентез1 (гумористичне, слов’янське юторично- 

етнограф1чне тощо)), однак, без остаточного розриву 3i старою жанровою 

системою. Цшавим видаеться напрямок анал1зу питания, як основу якото 

використано концепщю Р. Лшово!', яка витоки постмодершзму пов’язуе i3 

хронолопчно р1зноплановими фазами розвитку модершзму. А сприйняття 

фантастики як популярно!', масово!’ л1тератури е незаперечною ознакою 

ютчевост! (шдроздш 2.1. «Фантастика постмодершзму. Клтч i фантастика»).

Позитивно!' оцшки заслуговуе i перехщ вщ першого теоретичното 

шдроздшу до безпосереднього розгляду постмодершстських фантастичних
9 k

TBopiB. Так, у шдроздьт! 2.2 («Десятий праведник» Любом1ра Ншолова -  наукова
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фантастика на меж1 столНь») дисертащУ дослщжуеться вщомий роман, 

простежуються змши, що стосуються змюту i форми фантастичних твор1в: 

старий сюжет про еколопчну катастрофу, на меж1 яко'1 опиняеться людство, з 

елементами антиутот1 доповнюеться новащями на piBHi образноУ системи -  

появою repoiB, що перебувають у сташ постшного вибору, HepiuiynocTi; на 

тематичному piBHi -  залученням б1блшних мотив1в зради, жертовносЛ тощо. 

Жанрова дифуз1я, що простежуеться у ромаш «Десятий праведник», як результат 

поеднання засад антиутошчноТ науково‘1 фантастики з елементами бойовика та 

романтично!' фантастики, стае показовою i характерною для фантастики 

постмодершзму в цшому.

Ще одна жанрова модифшащя стае об’ектом уваги дослщнищ у 

наступному ш дроздт -  «Постюберпанк у фантастищ Любена Дшова». Роман 

«Коли обираеш себе» Л. Дшова характеризуеться масштабним залученням 

категорш екзистенщал1зму, зокрема таких екзистенщал!в, як страх, 

виcнaжeнicть, тривога, безнадшшсть, сумшв, вщчай, абсурд, смерть, безсмертя, 

самовизначення (за класифшащею О. СайковськоУ). Орипнальною видаеться нам 

i стратифшащя елемештв постюберпанку: K i6epnpocTip, пряме пщключення 

людського мозку до комп’ютерних систем, штучний штелект, бю1мплантати, 

нанотехнологп, квантова ф1зика, генна шженер1я, сощальний герой, спроба 

допомогти людству, бюпанк, космопанк.

У ш дроздт 2.4. «Детектив як парод1я на технократичну фантастику» 

дисертантка поставила завдання продемонструвати можливосЛ використання 

детективного компоненту як важливоТ складово'1 фантастичних TBOpie доби. У 

якост1 зразка проанал1зовано роман X. Поштакова «Пригоди в ДарвшЬ>, де 

класичш дeтeктивнi кол1зп розглянуто як показовий прийом для вщтворення 

специфши сшвюнування людини i робота, а також визначення рол1 та мюця 

людини у ceiTi. Г1арод1я визначаеться дисертанткою як р1зновид гшертексту.

У роздш1 третьому «Експериментальна фантастика постмодершзму»
I I

дисертанткою анал1зуеться жанр фeнтeзi (метажанр) у систем! лНератури
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постмодершзму. У першому шдроздип третього роздшу «Фентез! та 

постмодершзм» (3.1.) здобувачкою залучено масштабний корпус теоретичних 

питань, детальний анал1з яких подаеться як у першому, так i в наступних 

шдроздшах. Yci вони виявляють тюний зв’язок i3 дослщженням феномену 

болгарського фентез1 -  в1д теоретико-лНературно! специф1ки до юторико- 

л1тературних характеристик у загальнослов’янському i ширше -  

загальноевропейському контекст!. Дисертантка переконливо доводить 

невщповщнють жанрово!' специф!ки фентез! та шших вщцв фантастичних твор1в, 

розглядаючи його як оргашчне поеднання елемешзв м1фу, казки та епосу. 

Погоджуемося i3 О.Сайковською i щодо визначення характерних рис свпу 

фентез! на болгарських теренах i впливу естетики постмодершзму на його 

формування i становлення.

Пародшна казково-фантастична модель роману-фентез! розглядаеться на 

баз1 твору X. Поштакова, в основу якото покладено давнш шмецько- 

скандинавський м1ф, у шдроздЬи 3.2. «Гумористичне фентез! Хрюто Поштакова 

«Меч, м!ць i мапя». Показова для фентез! дихотом1я категорш Добра i Зла 

виявляеться у р!зних BHMipax: простору i часу, цшшсно-смисловому,

етнограф!чному, а також ! оц!нюеться з авторських, конкретно-культурних та 

ушверсальних позицш.

Анал!з !нших характерних зразюв болгарського фентез! представлено у 

наступних шдроздшах -  3.3. «Трилопя Мшана Асадурова про «Hirpo» та 3.4. 

«М!фолопчне фентез! Н!колая Теллалова». Дисертантка зосереджуе увагу на 

структур! трилоп! (под!бно! до енциклопедГ!) М.Асадурова, фрагментарност! 

(нав!ть колажност!) тексту твору, аргументац!! використання у ньому рел!пйно! 

символ ши. Сшв!снування реального i в!ртуального свтв , об’еднаних 

Б!бл!отекою, визначаються дисертанткою як характерна ознака фентез! 

Асадурова, так само як i одв1чна дихотом!я земного i небесного, nepecinHoro i 

сакрального, ж1ночого i чолов!чого, божественного i диявольського. Доречними
I I
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видаються нам i типолопчш паралел! м1ж художшми прийомами М. Асадурова i 

Х.Л. Борхеса, особливо щодо створення оригшальноТ мови й системи симвсхгйв.

У наступному пщроздш! «Л/Бфолопчне фентез1 Нжолая Теллалова» 

детально розглядаеться образна система i тематичш ознаки твору. Один i3 

ключових персонаж1в болгарсько!' м1фолопчно1 системи -  змш -  посщае важливе 

мюце у кожному з чотирьох ромашв анал1зованого циклу, як i iHHii фольклорш 

персонаж! -  самод1ви, xani, кровососи. О. Сайковською слушно визначено 

яскрав1 риси свггу фентезц насамперед множиншсть свтв; наявнють таемничого 

та мютичного; под1бного до чаЛв романтизму винятково сильного i витривалого 

героя, який мае на мет1 врятувати свою кохану, а разом i цший св1т, а також i 

конкретн! культурш й icTopHHHi реалп Болгарй чашв Золотого стол1ття.

В останньому роздин -  Висновках -  пщбиваються пщсумки 

дисертацшного дослвдження, авторщ добре вдаеться пщсумувати, звести докупи 

Bci здобутки роботи, правильно i ч1тко розставити лопчш дослщницью акценти, 

а отже й визначити основш положения, яю виноситься на захист як провщш. 

Висновки подаються у ч1ткш вщповщност! до завдань, що ix сформульовано у 

вступнш частиш.

Характеризуючи дисертащю в цшому, слщ вщзначити п високий науковий 

р!вень, теоретичне i практичне значения и найголовшших здобутюв.

Представлений дисертанткою матер1ал дае змогу схвально оцшити i 

побудову дисертацшного дослщження, адже вже у вступнш частиш ч!тко 

визначено концептуальш засади роботи, п структуру, до вступу включено 

шформащю про джерельну базу та залучеш анал!тичш методи, що дае змогу 

одразу визначити основш напрямки роботи, и ключов! аспекти.

Проте, деяю позицп у дисертацп викликають сумн!ви i потребують 

додаткового обгрунтування, до того ж, хотшося б висловити побажання щодо 

окремих положень, представлених у робот!.

1) Зокрема, хотшося б уточнити, який конкретний змют вкладае
I

дисертантка у поняття «шгшютичного пафосу соц!ального експериментування»,
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нагадаемо, що воно згадуеться на с. 9 (пщроздш 2.2) як один i3 показових ознак 

роману «Десятий праведник» Л.Нжолова;

2) Не зовс1м слушним видаеться нам визначення роману Л.Дглова як 

«'гостроекзистенцшного» (курсив мш -  М.К., с.10). Тут варто визначити -  це 

термш чи просто елемент тематично! характеристики твору?

3) Побажання -  прохання розтлумачити змют термшу i характерш ознаки 

юторико-етнограф1чного фентезр зокрема, у поеднанш 3i словом 

«слов’янський»), яке неодноразово зустр1чаеться в дисертацп та авторефераЛ -  

с. 3, 11, 13, 15, 18;

4) Визначаючи новизну дисертацшного дослщження, дисертантка перший 

пункт формулюе у наступний cnoci6: «зроблена спроба (яка не мае аналопв у 

вЛчизняному л1тературознавств1) системното огляду болгарсько! фантастично! 

лггератури в1д початку п виникнення до сьогодення» (с. 4). Нам видаеться, що 

аналоги комплексното дослщження фантастично! лЛератури у вЛчизняному
* t

л1тературознавств1 е, а також, визнаючи системний i хронолопчний пщхщ до 

огляду болгарсько! фантастично! лЛератури, запропонований дисертанткою, не 

погоджуемося i3 тезою про «огляд... в1д початку и виникнення до сьогодення», 

оскшьки екскурс в icTopiio формування болгарсько! фантастики е, але не 

настшьки грунтовний, а детальний огляд i3 залученням л1тературознавчих i 

ф1лософських праць, конкретний анал1з текст1в зд1йснено, на нашу думку, лише 

стосовно твор1в сучасно! болгарсько! фантастично! л1тератури, що i е завданням 

дисертантки. На цьому, ми гадаемо, i треба робити наголос. Може, на чаЛ буде 

згодом i комплексний детальний анал1з -  як перспектива на майбутне для 

дисертантки;

5) Знову ж таки, у науковш новизш (2 пункт) визначеш ochobhI етапи 

розвитку болгарсько! фантастично! лЛератури та Г! специф1чн1 риси 

(погоджуемося, визначе’н1 i дуже добре), зе ’язок гз тшими нацюнальними 

лШературами (принапдно окрем1 тези-згадки е, але, на нашу думку, як
f i
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комплексна система болгарська фантастична лпература у типолопчному 

зютавленш з шшими лпературами детально не анал1зуеться).

6) Побажання -  розширити спектр дослщження за рахунок зютавлення 

сучасно'1 болгарсько1 i украшсько1 фантастично! лператури.

Проте, наведеш зауваження i побажання не знижують науковоТ цшносп 

роботи i не заперечують важливосп основних п здобутюв.

Анал1з Bciei’ роботи дозволяе зробити висновок: дисертащя

0.10. Сайковсько! -  грунтовне, завершене самостшне дослщження, виконане на 

високому науковому piBHi. Сво! здобутки дисертантка регулярно апробовувала 

на конференщях украУнського i м1жнародного масштабу, а також репрезентувала 

у публшащях, надрукованих у фахових фшолопчних виданнях. HayKOBi пращ 

дисертантки повшстю вщповщають тем1 дисертацй'.

Дисертащя «Сучасна болгарська фантастика: генеза, жанров1

модифжацн та поетика», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

фшолопчних наук за спещальнютю 10.01.03 -  «л!тература слов’янських 

народ1в», в1дпов1дае вимогам до пщготовки кандидатських дисертац1й з 

дисципл1ни. Автореферат розкривае основний змют тексту дисертацй', публжацп 

висв1тлюють головн1 положения дослщження.

Вважаемо, що авторка дисертацй заслуговуе присудження ш наукового 

ступеня кандидата фшолопчних наук.

Офщшний опонент -  

кандидат фшолопчних наук, доцент, 

старший науковий сшвробпник, докторант 

вщдшу «Заруб1жна фольклористика»

1нституту мистецтвознавства, фольклористики та етнологп 

iM. М.Т. Рильського НАН Украши тдпиг
Учений секретар 

мистецтвознавства, фо 
таетнолопмм М.Т.

НАН УкраТ

a\MtfO. 
fCTeAs\\
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