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На сьогодні спостерігаємо значне зростання уваги українських 

літературознавців до вивчення фантастичної літератури, про що свідчать 

захищені кандидатські дисертації Олесі Стужук, Наталії Криницької, Тетяни 

Жаданової, Олександри Леоненко, Олени Сайковської, Катерини 

Комісаренко, Соломії Хороб та ін. Проте й досі в літературознавчому 

осмисленні фантастичної літератури наявні численні лакуни, спричинені 

браком уваги дослідників у попередні роки, зокрема в радянський період, а 

також прикрою тенденцією розглядати фантастику як низькопробну 

літературу, що заслуговує у кращому випадку пари рядків у посібнику. 

Особливо відчутна, поза сумнівом, потреба в системних дослідженнях 

теоретико-літературного характеру, адже, здається, окрім ґрунтовної роботи 

Олесі Стужук, в українській теорії літератури не траплялося цілісного 

осмислення особливостей фантастики.

Запропоноване Є. В. Шкуровим дослідження антропологічної 

парадигми сучасної наукової фантастики здатне розвіяти серед українських 

літературознавців упередження щодо фантастичної літератури, адже 

детально окреслює розлогі горизонти бачення людини й людського в 

науковій фантастиці, доповнюючи у такий спосіб його осмислення у 

вітчизняній літературній антропології.

Дисертант чітко сформулював мету і завдання роботи, окреслив і 

обґрунтував основні методи наукового дослідження. Зміст усіх розділів та 

підрозділів відповідає формулюванням назв, дослідження викладене
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послідовно й логічно структуроване. Композиція роботи переважно науково 

доцільна, хоча, гадаю, підрозділ 2.1. «Наукова фантастика в літературно- 

художньому дискурсі» цілком вписується в структуру першого розділу 

«Художня фантастика в літературному і науковому ».

При визначенні фантастичного та його функціонування у художньому 

творі Є. В. Шкуров демонструє ґрунтовну обізнаність із наявними на 

сьогодні концепціями художнього вимислу та фантастичного. Так, дослідник 

спирається на роботи Р. Лахманн, С. Лема, М. Назаренка, А. Нямцу, 

О. Ковтун, О. Стужук, Ц. Тодорова, Т. Чернишової та інших українських та 

зарубіжних дослідників фантастичної літератури. Умотивовано полемізує з 

дослідниками, наприклад, Р. Нудельманом й Є. Аксьоновою, щодо природи 

фантастичного, з О. Ковтун щодо доцільності вживання поняття 

«надзвичайний» як дескриптивного щодо фантастики, осмислює категорію 

фантастичного, спираючись на дихотомію «віра -  невіра», де поняття «віра» 

використано «в контексті оцінювання художнього твору та його образів як 

відповідних дійсності» [с. 12]. Дисертант послідовно доводить, що «не 

просто «незвичайне, неіснуюче, невідоме або явно вигадане» є 

фантастикою, а те, що автор усвідомлював як таке, причому неважливо, чи 

вірить читач у  можливість образу» [с. 21]. Хоча мені ця думка видається 

дещо суперечливою, адже в науковій фантастиці, яка, і це дослідник 

зауважує, тісно поєднана з наукою, образ модельовано на ґрунті певної 

гіпотези (наприклад, теорія космічних інженерів, яка перебуває в засновку 

роману «Зоряний Корсар» Олеся Бердника). Тому цілком можливо, що 

фантастичний образ лише за умов нинішньої наукової парадигми 

неможливий, а з її зміною набуде статусу реалістичного, і, гадаю, 

письменник-фантаст це усвідомлює, а отже зв’язок із дійсністю не 

втрачений. Це відмічає і сам Є. В. Шкуров: «Фантастичний образ... виявляє 

свою двоїсту природу і може бути, принаймні згодом, утіленим у  

реальності» [с. 18]. У такому разі, вважаю, що факт сприйняття автором 

фантастичного образу як «усвідомленої вигадки» не слугує його
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дистинктивною рисою. Зрештою, будь-який художній образ можна 

сприймати як усвідомлену вигадку. Якщо ж ідеться не про наукову 

фантастику, а про фентезі, то в його картині світу неможливий з точки зору 

повсякденного досвіду образ набуває статусу цілком реального, інакше 

фентезі твір не зможе бути прочитаний.

Цілком погоджуюся з аналізом відмінностей філософської умовності та 

фантастичної, запропонованим Є. В. Шкуровим у відповідь на теорію 

О. Ковтун. Дисертант доводить, що «філософському вимислу як різновиду 

умовності властива інша онтологія», адже на відміну від фантастики з її 

ілюзією правдоподібності «філософська вигадка спрямована в основному на 

передачу сенсу, закодованого автором у  художні образи, при цьому 

правдоподібність зображеного не належить до провідних завдань» [с. 24].

У підрозділі 2.1 «Наукова фантастика в літературно-художньому 

дискурсі» дисертант на основі ґрунтовного аналізу історії наукової 

фантастики, тематики й проблематики численних науково-фантастичних 

творів пропонує вельми струнку п’ятичленну типологію науково- 

фантастичних образів та ідей, які перебувають у засновку творів, а саме: 

псевдонаукові припущення, генеровані самим письменником; власне наукові 

гіпотези та припущення; науково-фантастична трансформація фольклору; 

художні здобутки інших авторів або поєднання зазначеного. Її застосування в 

роботі дає змогу дисертанту виструнчити власну концепцію та виявити 

притаманні для наукової фантастики вектори бачення людини.

На основі ідей В. Ізера та Л. Тарнашинської Є. В. Шкуров окреслює 

завдання наукової фантастики -  «проаналізувати перспективи та зміни 

людства і окремої людини, художньо моделюючи ці зміни відповідно до 

відкриттів та положень науки» [с. 70]. При цьому дослідник вказує на 

особливості моделювання образу людини, його функції в науково- 

фантастичних творах, аналізуючи їх із точки зору літературної антропології. 

Так, Є.В. Шкуров визначає три стратегії моделювання людини, що загалом 

впливають на образну систему: мінливість самої сутності людини й
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людського, людина як об’єкт наукових маніпуляцій, зміна людиною самої 

себе. Також вказує, що антропологія наукової фантастики осмислює 

нелюдський розум, який зображено як уподібнений людському чи як такий, 

що не надається розумінню (як у романі С. Лема «Соляріс»). Проте іноді в 

роботі трапляються невиважені й поспішно сформульовані твердження на 

зразок «Людина -  явище складне та багатогранне, проте художній твір не 

мусить відтворити її повністю» чи «Людина — одна із центральних проблем 

наукової фантастики і важливий елемент її поетики» [с. 71-72].

У підрозділі 2.3. «Принципи антропологічного аналізу науково- 

фантастичних творів» дисертант пропонує аналізувати особливості 

осмислення людини у фантастичних творах за п’ятьма позиціями (ідейно- 

тематичний аспект, образ автора, персонажі, соціокультурні реалії, природа) 

та трьома аспектами прояву людини (духовно-аксіологічний, морально- 

психологічний та тілесний). Дослідник докладно пояснює, чому обрав такі 

чинники для своєї типології, а також послідовно її дотримується в 

подальшому дослідженні.

Схвалення заслуговує розлогий художній матеріал, на прикладі якого 

здійснено зазначену типологію, що дає можливість Є.В. Шкурову 

вмотивовано полемізувати з провідними дослідниками фантастичної 

літератури (наприклад, О. Ковтун, А. Бритіков, Є. Нейолов) щодо доцільності 

зведення науково-фантастичного персонажа лише до кількох обмежених 

ролей. Дисертант послідовно доводить, що «наукова фантастика здатна 

втілювати як стереотипних, так і унікальних героїв» [с. 84], при цьому, він 

підкреслює, що притаманна «науковій фантастиці розімкненість 

естетичних кордонів», «зв’язок із наукою» зумовлюють значний вплив 

наукових та естетико-філософських тенденцій на образ людини [с. 85]. 

Є. В. Шкуров переконливо доводить, що поглиблене вивчення досвіду 

наукової фантастики допомагає сформувати уявлення про людське буття у 

всіх його культурних формах. Однак, вважаю, що варто було би докладніше 

зупинитися на методології літературної антропології, яку застосовано у
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дисертації (робота мала би цілісніший вигляд), а також на дещо голослівно 

декларованій інтердисциплінарній інтерпретації наукової фантастики (вона 

отримує лише побіжні згадки на рівні переліку окремих авторів та їхніх 

творів, наприклад: «Біопанк -  здобуток не лише літератури, до нього 

належать численні кінематографічні роботи, твори живопису, 

комп ’ютерні ігри, комікси тощо. У цьому напрямі створювали роботи такі 

художники та скульптори, як швейцарець Ганс Рудольф Ґіґер і австралійка 

Патриція Піччініні» [с. 109-110]).

Найґрунтовніше розробленою частиною дисертації видається третій 

розділ «Візії людини в дискурсі сучасної науково-фантастичної 

літератури», у якому осмислено провідні тенденції зображення людини 

майбутнього в науково-фантастичних творах. Є. В. Шкуров виокремлює 

кілька тенденцій, найширше представлених у науковій фантастиці від її 

виникнення й до сьогодні, а саме: автоеволюцію (біотехнологічну, технічну 

та техніко-біотехнологічну), природний розвиток, стагнацію, деградацію та 

комбінований тип. Для підтвердження власної класифікації дисертант обирає 

значний масив художній творів, пропонуючи його докладний аналіз за 

виведеною вище типологією. Структура розділу чітка й науково доцільна: 

кожен із підрозділів пропонує аналіз окремої тенденції в осмисленні 

трансформації людини. Розлогий літературно-мистецький контекст, 

принагідне й доречне апелювання до наявних філософських концепцій при 

осмисленні змін людини, представлених в обраних науково-фантастичних 

творах, дають вичерпне розуміння візій людини в сучасній науковій 
фантастиці.

У підрозділі 3.2. Природний розвиток людини в науково- 

фантастичних творах (на матеріалі роману С. та М. Дяченків «Vita 

nostra») Є. В. Шкуров зосереджує увагу на еволюції людини в краще 

створіння, яку змальовували чимало фантастів. Дослідник наводить для 

прикладу окремі твори О. Бердника, Р. Желязни, С. Кінга, К. Саймака, 

слушно зазначаючи, що до концепції природної еволюції зверталося чимало
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письменників-фантастів (згадаймо В. Єшкілєва, Д. Сіммонса чи братів 

Стругацьких). Одначе роман «Vita nostra» Марини та Сергія Дяченків, 

обраний дисертантом для аналізу зображення природного розвитку людини в 

науково-фантастичному творі, не видається найкращим прикладом. Маю на 

увазі, що розуміння світу як утілених ідей не залишає місця для еволюційних 

процесів, так само як і творення нових світів словом, яке практикує героїня 

роману, адже абстрактні побудови не належать до царини природи.

Висновки до роботи чіткі, в них максимально чітко подано основні 

положення всіх розділів, бібліографічна частина роботи об’ємна (277 

позицій) та відображає знайомство дисертанта з найбільш актуальними 

працями у царині фантастикознавства, а також необхідними для даного 

дослідженнями літературознавчими працями як українських, так і 

зарубіжних вчених.

Робота Є. В. Шкурова пропонує оригінальне та послідовно розроблене 

дослідження художнього втілення антропологічних уявлень у сучасній 

науковій фантастиці, а також поглиблює прочитання обраних творів у аспекті 

антропологічного аналізу. Так, дисертант доводить, що наукова фантастика 

декларує віру в постійність і незламність людського духу й душі попри 

тотальні зміни в довкіллі чи тілесні метаморфози. Результати дисертації 

доповнюють наявні в українському літературознавстві розуміння наукової 

фантастики, фантастичного образу, особливостей фантастичного засновку, а 

також пропонують схему антропологічного аналізу науково-фантастичного 

твору.

Дисертація продумана, складається зі вступу, трьох розділів, 

мотивованих авторським баченням антропологічної парадигми в сучасній 

науковій фантастиці, а також її особливостей її художнього втілення у 

творах. Автореферат відповідає дослідженню Є. В. Шкурова та оформлений 

належним чином. Наведені у відгуку нечисленні зауваження та полемічні 

моменти жодним чином не применшують значення дисертації, наукової 

спроби її автора дослідити особливості антропологічної парадигми в сучасній
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науковій фантастиці, проаналізувати специфіку бачення людини в творах 

сучасних письменників-фантастів. Результати наукової роботи Є. В. Шкурова 

відображено у 17 публікаціях (9 із яких -  у фахових виданнях), апробовано 

на науково-теоретичних конференціях. Кандидатська дисертація 

Є. В. Шкурова «Антропологічна парадигма сучасної наукової фантастики» 

відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання наукового співробітника, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а також вимогам 

МОН України, які передбачені для кандидатських дисертацій, а її автор має 

всі підстави для присудження наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.01.06 -  теорія літератури.

Офіційний опонент ( /с у -/  Олійник Світлана Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент 
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ВІДГУК

офіційного опонента на кандидатську дисертацію 
ШКУРОВА ЄВГЕНА ВЛАДЛЕНОВИЧА

«Антропологічна парадигма сучасної наукової фантастики»
(спеціальність 10.01.06 -  теорія літератури)

Українські літературознавці початку XXI століття дедалі частіше 

обирають предметом свого дослідження художню фантастику. Це дисертаційні 

розвідки теоретичного характеру на матеріалі національних літератур 

(наприклад, «Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української 

літератури ХІХ-ХХ ст.) О. Стужук, «Художні домінанти постмодерної 

літературної фантастики (на матеріалі хорватської літератури)» С. Вівчар), 

дослідження, присвячені вивченню становлення і розвитку фантастики в 

окремих літературах («Сучасна болгарська фантастика: ґенеза, жанрові 

модифікації та поетика» О. Сайковської), творчості окремого письменника- 

фантаста («Жанрові особливості фантастики й футурології Станіслава Лема» 

І. Кияк), вивченню жанрових особливостей фантастики в сучасній українській 

літературі («Жанрові особливості української фантастики кінця ХХ-початку 

XXI століття» С. Хороб), такому маловивченому аспекту фантастичної 

літератури, як «магічний код» («Ренесансно-бароковий 'магічний код’ у 

британській літературі (на матеріалі творів кінця ХУІ-ХХ століть)» 

О. Філоненко) тощо. Це свідчить про підвищення зацікавлення фантастикою як 

важливою складовою красного письменства і необхідністю літературознавчого 

осмислення її ролі та місця в літературному процесі. Ще донедавна дефініція 

«фантастика» стосувалася переважно науково-фантастичних творів і 

асоціювалася з популярною літературою, з розважальними жанрами. 

Літературознавство кінця ХХ-початку XXI ст. виявило обмеженість подібного 

трактування (зрештою, вже сам наведений вище перелік тем дисертаційних

і
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка



досліджень свідчить про широку палітру проблем, пов’язаних з фантастикою у 

художній літературі).

Дисертаційна праця Євгена Владленовича Шкурова присвячена 

дослідженню сучасної наукової фантастики, а саме -  вивченню її 

антропологічної парадигми. Обрана проблема є дуже актуальною. На доказ 

цього наведемо думку відомого українського літературознавця Є. Нямцу: 

«Фантастична література XX століття у своїх найбільш значущих версіях 

орієнтується власне на пошуки відповідей на питання, пов’язані з глобальними 

аспектами онтології та аксіології окремої людини та всієї цивілізації1». «Про що 

б не розповідали фантасти: про подорожі в часі, далекі позаземні цивілізації, 

неймовірні пригоди космічних робінзонів, жахливі планетарні катаклізми, 

екологічні катастрофи, народження та зникнення галактик -  у центрі оповіді 

завжди стоїть Людина», -  справедливо зазначає вчений2. Не випадково 

історичний екскурс до витоків антропологічної парадигми літературної 

фантастики починається в дисертації з роману про спробу створення людини -  

«Франкенштейна» Мері Шеллі. Враховуючи профетичний потенціал класичних 

творів наукової фантастики, можна стверджувати, що вивчення творів науково- 

фантастичного типу дає цікавий матеріал для філософських та соціокультурних 

досліджень. Розвиток антропологічного сектора наукової фантастики в останні 

десятиліття XX століття та на початку XXI століття свідчить про актуальність 

таких творів, а відтак і про необхідність їхнього літературознавчого 

осмислення. Все це додатково привертає увагу до кандидатської дисертації 

Євгена Шкурова і свідчить на її користь.

Дисертаційна робота має традиційну структуру. Під традиційністю 

розуміємо не лише обов’язкові структурні елементи наукової розвідки цього 

типу, але й традиційний для дисертаційних досліджень фантастики Розділ 1 

(«Художня фантастика в літературному і науковому дискурсі»). Такий вибір є

Нямцу А. Фантастика и общекультурная традиция (проблемы теории) Слов’янська фантастика, 36.наукових 
праць. Т.З. -  Київ: «Освіта України», 2016. -  С. 8.
2 Там же, С.9.
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цілком природним: в літературознавстві все ще не досягнуто консенсусу щодо 

певних наріжних понять, одним з яких є поняття фантастики, а також щодо 

класифікації фантастичної літератури. Розглянувши найпопулярніші 

класифікації, Є. Шкуров зупиняється на поділі художньої фантастики на 

наукову фантастику і фентезі (поділ, який російський теоретик фантастики 

О. Ковтун вважає традиційним для «вітчизняного», тобто російського 

літературознавства). Такий вибір, який залишає за межами метажанру 

фантастики «власне фантастику» (О. Стужук), «літературну фантастику» 

(С. Вівчар), тобто всі твори, які не вкладаються у рамки наукової фантастики та 

фентезі, призводить пізніше до певних ускладнень, коли автор дисертації 

розглядає окремі твори (наприклад, «Лихоманку» С. та М. Дяченків) як 

науково-фантастичні, хоча вони не вписуються у класичні рамки цього типу 

фантастичної літератури. Адже, на думку автора дисертації, «наукова 

фантастика -  різновид фантастичної літератури, оснований на припущенні 

раціонального характеру, за яким фантастичне у творі моделюється за 

допомогою гіпотетичних наукових відкриттів або технічних винаходів». 

Можливо, з’ясування точки зору автора дисертації щодо 

приналежності/неприналежності до наукової фантастики жанрів утопії та 

антиутопії могло б зняти низку класифікаційних сумнівів.

Розділ 2. «Культурософські та поетологічні координати людини в 

науковій фантастиці» у своїй першій частині є логічним продовженням 

попереднього розділу -  це підрозділ 2.1. «Наукова фантастика в літературно- 

художньому дискурсі», присвячений представленню феномена наукової 

фантастики та етапів становлення науково-фантастичної літератури. 

Антропологічна проблематика опиняється в центрі уваги дослідника в 

підрозділах 2.2. «Антропологічне кредо сучасної наукової фантастики» та 2.3. 

«Принципи антропологічного аналізу науково-фантастичних творів». Феномен 3

3 Ковтун Е. Фантастика как объект научного исследования: проблемы и перспективы отечественного 
фантастоведения [Електронний ресурс] / Елена Ковтун. -  Режим доступу : 
http://slaycenteur.ru/Proba/Koytim/koytun fantobiekt.pdf
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наукової фантастики розглядається автором із залученням творів, які 

становлять «ядро» аналітичної частини його роботи і це слід відзначити як 

безумовно позитивний дослідницький вибір.

У підрозділі 2.3. «Принципи антропологічного аналізу науково- 

фантастичних творів» автор дисертації виокремлює «кілька рівнів у науково- 

фантастичному тексті, кожний з яких відображатиме специфіку авторської 

концепції людини», пропонує «аналіз художнього осмислення людини, що 

обіймає п’ять рівнів: 1) ідейно-тематичний аспект, 2) образ автора,

3) персонажі, 4) соціокультурні реалії, 5) природу». Така «мала» аналізу 

видається продуманою і плідною для аналізу науково-фантастичних творів. 

Щоправда, не впевнена щодо обгрунтованості використання повісті 

М. Булгакова «Собаче серце» як показового зразка наукової фантастики (с.89). 

Натомість «Планета смерті» Гаррі Гаррісона -  науково-фантастичний твір, який 

справді має певну традицію у фантастичній літературі.

Особливий інтерес для літературознавства становить Розділ 3. «Візії 

людини в дискурсі сучасної науково-фантастичної літератури», в якому 

дисертант на прикладі репрезентативних, за його оцінкою, творів показує 

метаморфози людини в сучасній науковій фантастиці. Автор дослідження 

визначає варіанти автоеволюції/трансформацїї людини в сучасній науково- 

фантастичній літературі, виділяючи біотехно логічні зміни, технічну

трансформацію та техніко-біотехнологічну еволюцію, досліджує природний 

розвиток людини, її стагнацію, деградацію, включаючи до розгляду і 

комбінований тип осмислення людини в науково-фантастичних творах. 

Біотехнічні зміни автор дисертації вивчає на прикладі роману російського 

фантаста Сергія Лук’яненка «Л -  означає люди» та оповідання американського 

письменика китайського походження Теда Чана «Зрозумій». На початку 

підрозділу згадується субжанр фантастики -  біопанк, але аналізовані твори з 

ним не співвідносяться.
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Науково-фантастичне втілення теми зрощення людини й механізмів 

представлене одним абзацом (в якому згадуються «Схизматриця» Брюса 

Стерлінга, твори Айзека Азімова, Станіслава Лема), натомість технічна 

трансформація людини у фантастиці досліджується на матеріалі оповідань 

Сергія Лук’яненка («Нема чого ділити»), фінського фантаста Ханну Райаніемі 

(«Deus Ex Homine») та австралійського письменника Грега Ігана («Хранителі 

кордону»). Наслідки поєднання технічної та біологічної еволюції 

розглядаються на матеріалі циклу Сергія Лук’яненка «Геном» та роману Юрія 

Нікітіна «Транслюдина». І хоча дисертант згадує про представлення подібної 

теми в дуже відомому романі «Нейромант» канадського письменника Вільяма 

Гібсона та в інших західних письменників, він, аналізуючи твори російських 

фантастів, не використовує можливості зіставлення, контекстуалізації тощо. 

Щоправда, при аналізі «Транслюдини» Ю. Нікітіна дослідник зупиняється на 

характеристиці такого явища, як трансгуманізм, звідки автор роману запозичив 

поняття «транслюдина». Трансгуманізм є однією з концепцій, які продовжують 

активно впливати на розвиток антропологічної наукової фантастики і, напевно, 

йому можна було присвятити окреме місце при аналізі, наприклад, 

антропологічного кредо сучасної наукової фантастики.

Стагнація людини в антропологічній парадигмі наукової фантастики 

досліджується на матеріалі оповідання «Споріднені душі» американських 

фантастів Майкла Резніка та Леслі Робіна, а деградація -  на матеріалі повісті С. 

та М. Дяченків «Лихоманка». Комбінування різних візій людини 

продемонстроване на матеріалі циклу українського фантаста Володимира 

Кузьменка «Древо життя».

Безумовно позитивною якістю роботи є використання фантастичних 

творів різних національних літератур. Серед творів, які є об’єктом особливої 

уваги дисертанта, є фантастичні романи і оповідання західних (американських, 

фінських та ін.) письменників. Оскільки ці твори часто з’являються «в парі» з 

творами російського фантаста С.Лук’яненка, було б цікаво, напевно, дослідити
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відмінності «слов’янської фантастики» (започатківцем якої вважається 

Лук’яненко) і фантастики, яка не належить до цієї групи. На жаль, у дисертації 

мало представлений матеріал української наукової фантастики, як і історія 

фантастики у національному письменстві. Автор приділяє увагу лише творчості 

Володимира Кузьменка та подружжя Дяченків (які, до речі, відносять власну 

творчість до «реалізму-м» і приналежність творів яких до наукової фантастики 

не є безумовною). Можливо, не менш цікавими були би для дослідження 

обраної теми твори Віктора Савченка чи романи Володимира Єшкілєва («Тінь 

попередника», «Гніздо»). Вибір матеріалу дослідження, звісно, залишаємо 

авторові дисертації, хоча вписування українського матеріалу в ширший 

літературно-фантастичний контекст могло би на нашу думку, дати важливі 

результати для вітчизняного літературознавства.

Оскільки тема дисертації Є.В.Шкурова не обмежена рамками 

національних літератур і передбачає залучення матеріалу різних світових 

письменств, можна було б використати можливості типологічного аналізу, 

виділивши своєрідні ідейно-тематичні (або поетикальні) «гнізда». Як вказує 

автор дисертації, у слов’янських літературах використовуються теми та ідеї 

західних фантастів. Тому, аналізуючи детально «Л -  значить люди» 

Лук’яненка, можна було б порівняти його з романом Гаррісона «Планета 

смерті». Простеження інтертекстуальних зв’язків і типологічних сходжень 

могло би дати плідний матеріал для аналізу.

Хоча автор на самому початку роботи протиставляє постмодерну 

літературу науковій фантастиці4 (що є питанням для окремої дискусії), в роботі 

він використовує постмодерний принцип нон-селекції. У роботі зустрічаються 

згадки про багатьох представників художньої фантастики, серед яких -  як 

надзвичайно впливові, так і менш відомі. Напевно, у формуванні

4 «Сучасна постмодерна література занурена в філософсько-естетичні ігри, віддаляючись від нагальних 
проблем часу або іронічно їх обігруючи. Наукова фантастика, навпаки, розглядає сьогочасні тенденції крізь 
призму уважної аналітики» (с. 5).
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антропологічної парадигми письменники спиралися на класику наукової 

фантастики. І якщо в роботі зустрічаються більш або менш детальні згадки про 

Гаррі Гаррісона і Вільяма Гібсона, їхня роль у формуванні сучасної наукової 

фантастики фактично не простежується. Артур Кларк залишається за межами 

дослідження, Айзек Азімов та Станіслав Лем згадуються набагато рідше від 

Олександра Бєляєва та Олексія Толстого. Можливо, це справедливо для 

обраних до аналізу творів російської (слов’янської) фантастики, але ж 

дисертація стосується сучасної наукової фантастики загалом.

Не завжди обрані для аналізу твори можна безумовно віднести до 

науково-фантастичних. Оповідання «Споріднені душі» (2009) швидше можна 

зарахувати до соціально-психологічної фантастики. Оповідання про бездушний 

світ, в якому робот виявляється більше людиною, ніж звичайні люди, не несе 

нової науково-фантастичної гіпотези, а є швидше своєрідною алегорією. 

Машина є людяною, люди -  холодними, як механізми. Це оповідання можна 

потрактувати і як твір на захист роботів та визнання їх особистостями. 

Зрештою, межа між людиною та роботом в сучасному суспільстві проводиться 

в дуже специфічний спосіб: деякі сайти просять нас підтвердити, що ми не 

роботи шляхом відтворення заданої комбінації цифр та літер. Перед тим, як 

допустити користувача до певної сторінки, йому задають питання: «Ви -  

людина?». І довести це потрібно зовсім не шляхом демонстрації душевних 

якостей.

Обравши темою свого дослідження антропологічну парадигму сучасної 

фантастичної літератури, Євген Шкуров продемонстрував дослідницьку 

сміливість (адже йдеться про новий літературний матеріал) і дослідницьку 

мудрість -  адже саме цей аспект вивчення наукової фантастики є надзвичайно 

актуальним в наш час. Наукова фантастика сучасності перебуває у живому 

зв’язку із світовим літературним процесом і художнім висвітленням проблем, 

які є життєво важливими для людства.

7



Дослідники фантастики ХХ-ХХІ століть дуже часто торкаються 

антропологічних проблем. З українських науковців згадаємо, наприклад, 

Катерину Комісаренко, яка присвятила свої дослідження зіставленню творчості 

представників російської й української фантастики (братів Стругацьких та 

Олеся Бердника), поставивши одним із завдань порівняння розвитку однієї з 

вічних тем великої літератури у художній фантастиці -  дослідження Людини. 

Літературознавець акцентує увагу на антропологічній кризі сучасної 

цивілізації, причина якої криється в руйнації балансу між науковим і 

моральним розвитком суспільства, коли «науково-технологічний розвиток 

значною мірою випереджає розвиток соціокультурних регуляторів, які вже не 

адекватні новим технічним можливостям людства5», і на ролі письменників- 

фантастів, які намагаються її розв’язати, звертається до порівняльної типології 

й поетики. Вважаємо, що компаративний аспект — ще одна з перспектив для 

майбутнього дослідження антропологічної парадигми в сучасній науковій 

фантастиці, яка може бути реалізована в майбутньому (і) автором дисертації.

Євген Владленович зупиняється на загальних орієнтирах антропології, а 

хотілося б довідатися більше про антропологічну наукову фантастику, 

антропологічну ББ. На думку антрополога Леона Е. Стовера, саме наукова 

фантастика має «філософську розкіш» забезпечення відповідей на питання 

«Ким є людина?» Антропологічна ББ є явищем кінця XX ст., але її корені, на 

думку дослідників, сягають творчості Герберта Веллса.

Серед письменників XIX століття, які започаткували антропологічну 

парадигму у науковій фантастиці, автор згадує Мері ИІеллі («Франкенштейн»), 

Г. Веллса («Острів доктора Моро»), але не згадує французького письменника 

Огюста де Вильє де Ліль-Адана, автора одного з перших науково-фантастичних 

романів «Єва майбутнього» Письменник боїться перетворення людини на

5 Іл’янович К.Б. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації: автореферат дис. на здобуття 
наук, ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 -  Філософська антропологія, філософія культури / К.Б.
Іл’янович. -  Сімферополь, 2008. -  с. 5.
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машину, що викликає негативне ставлення до розвитку техніки. Іронічне 

ставлення до науково-технічного прогресу поєднується у нього з 

шопенгауерівським песимізмом, що теж є цікавим для вивчення 

антропологічного аспекту твору.

До антропологічної наукової фантастики відносять твори Чеда Олівера, 

Майкла Біпіопа, Урсули Ле Гуїн. Творчість Чеда Олівера особливо цікава для 

дослідження, оскільки письменник є вченим-антропологом, автором вагомих 

академічних досліджень. А міфологія роману «Ліва рука темряви» Урсули Ле 

Гуїн, на думку дослідників, може бути пов’язана з теорією Леві-Стросса.

У дисертації, попри широке коло текстів попередніх епох, увага 

зосереджується на сучасній науковій фантастиці -  на фантастиці 

кін. ХХ-поч. XXI ст. Для фантастики не є байдужим час, коли вона 

створюється -  те, що було фантастикою у 80-ті рр..ХХ століття (наприклад, 

можливості віртуальності), на початку XXI століття таким не є. У постмодерну 

епоху знавці наукової фантастики (до прикладу, відомий сербський письменник 

Зоран Живкович, автор «Енциклопедії наукової фантастики» і дослідник 

творчості Артура Кларка) починають писати твори, які до наукової фантастики 

не належать, а джерелом фантастичного в них є людина та довколишній світ. 

Постгуманістична концепція людини-мешканця постгуманістичного світу 

передбачає фантастизацію повсякдення, результатом якої є звернення до 

постмодерної літературної фантастики. Цей аспект антропологічної парадигми 

сучасної фантастики теж може бути цікавим предметом для дослідження.

Оскільки в роботі досліджуються твори, які належать до постмодерної 

епохи, можливо, у майбутньому дослідження варто було б доповнити 

екскурсом у найвпливовіші постмодерні концепції людини й суспільства. Адже 

уявлення про людину реальну є відправним пунктом для створення 

фантастичної людини. Деякі з цих проблем досліджувалися російськими 

вченими (до прикладу, дисертації Тетяни Тимошенко («Научная фантастика как 

социокультурный феномен»), Олександри Фетісової («Научная фантастика в
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условиях модерна і постмодерна: культурно-исторические аспекты»), є цікаві 

українські дослідження («Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної 

цивілізації» Катерини Іл’янович.). Порівняння антропологічної парадигми 

сучасної фантастики з аналогічною парадигмою фантастики попередніх епох 

(того ж таки XX століття) могло б дати плідні літературознавчі результати. 

Йдеться не лише про ідеологічну спрямованість фантастики соціалістичних 

країн, але й опір ідеологізації й вирішення важливих морально-етичних 

проблем (варто згадати хоча б прозу болгарського письменника Павела 

Вежинова, повість «Білий ящір» або фантастичні оповідання письменника). 

Взагалі в контексті досліджуваної проблеми елементи компаративного аналізу 

(синхронного -  слов’янська і західна фантастика, діахронного -  сучасна 

фантастика і фантастика попередніх епох) дозволять зробити висновки 

теоретично вагомішими.

Антропологічна парадигма сучасної фантастики формується в часи, коли 

фантастичні припущення стають дійсністю: мікрочіп, уживлений під шкіру з 

прагматичною метою, стає реальністю. Чіпи, вживлені тваринам, стали 

повсякденністю. Тому вивчення антропологічної наукової фантастики є таким 

актуальним у соціально-культурному сенсі. Дисертаційна розвідка Є. Шкурова 

засвідчує, що сучасна наукова фантастика зосереджується не стільки на 

фантастичному прогнозуванні нових можливостей людини (науково-технічний 

прогрес швидко перетворює на реальність сміливі літературні фантазії), скільки 

на морально-етичних проблемах людини і людства, які змінюють форму, але 

залишаються по суті незмінними. Дисертант успішно дослідив визначені ним 

основні візії людини в науково-фантастичних творах, проаналізував специфіку 

художнього осмислення людини в сучасній науково-фантастичний літературі. 

Він продемонстрував вміння аналізувати складні науково-фантастичні тексти, 

розробивши для цього відповідний алгоритм. Висновки переконливі, а 

проведений аналіз відкриває шлях до подальшого вивчення антропологічної 

парадигми в сучасній фантастичній літературі -  як у науковій фантастиці, так і
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в інших сегментах художньої фантастики. Зокрема, таким наступним кроком 

може бути дослідження антропологічної парадигми сучасної фантастики під 

кутом зору поетики окремих субжанрів -  кіберпанку, нанопанку, біопанку. 

Результати дослідження можуть спонукати до вивчення проаналізованих 

науково-фантастичних візій людини під кутом зору трансгуманізму або в світлі 

постгуманістичних теорій.

Попри загальне позитивне враження від дисертаційної роботи, 

зауважимо, що в ній є дискусійні моменти. Складно погодитися з твердженням 

автора, що «історії перетворення на віслюка в Апулея або продаж власної тіні в 

Адельберта Шаміссо ближчі швидше до сучасного фентезі» (с.46). Адже 

фентезі -  «літературний жанр фантастичної літератури, дія якого відбувається у 

вигаданому світі, де чудеса і вигадки нашого світу є реальністю».

Хотілося б почути на захисті, що автор дисертації розуміє під 

«філологічним методом», який він використовує «для вивчення та 

коментування текстів», і чи він не вважає філологічними інтертекстуальний або 

наратологічний методи.

В роботі зустрічається неправильне написання прізвищ. Жерар Женетт 

згадується виключно як Жанетт, Террі Пратчетт -  у більшості випадків як 

ГІрачетт. Ім’я автора «Дітей капітана Гранта» подекуди згадується як Жюль, а в 

кількох випадках не відмінюється (Жуль Берна, Жуль Верну). Назви деяких 

творів перекладаються з російського перекладу: роман Курта Воннегута в 

українському перекладі має назву «Галапагос», а в роботі він згадується як 

«Галапагоси» (за російським перекладом). Взагалі варто було б активніше 

використовувати українські переклади (Деніел Кіз, наприклад, доступний 

українською).

Переклади цитат в роботі часто не позбавлені стилістичних огріхів, як, 

зрештою, трапляються вони і в авторському тексті дисертації. Не завжди є 

ідеальними синтаксис, пунктуація. Є одруківки, є русизми, випадки неточного
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вживання слів. Уважне редагування зробило б дисертаційну роботу стилістично 

привабливішою.

Але, попри ці слабкі місця, вважаємо, що з основним завданням своєї 

роботи дисертант успішно впорався. Дисертаційна праця є цікавою, 

аргументованою розвідкою, яка засвідчує широку обізнаність автора з 

проблематикою дослідження. Дисертаційна робота Євгена Шкурова спонукає 

до роздумів і подальших досліджень, що є безсумнівним аргументом на користь 

цінності цієї праці для українського літературознавства.

Дисертаційна робота має гідну апробацію -  9 статей у фахових виданнях 

України, 1 -  в іноземному фаховому виданні, є додаткові публікації. Вважаю, 

що дисертація Євгена Шкурова «Антропологічна парадигма сучасної наукової 

фантастики» є актуальним, оригінальним науковим дослідженням, яке відповідає 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р. та №1159 від 30.12.2015 р.), і заслуговує 

на присвоєння наукового ступеня «кандидата філологічних наук» зі спеціальності 

10.01.06 -  теорія літератури.

Завідувач кафедри слов’янської філології 
Львівського національного університету х_____
імені Івана Франка, проф., д.ф.н — Татаренко А.Л.
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