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ВСТУП 

 

Фантастика є невід’ємною частиною життя українців: у дитинстві ми 

знайомимось з цим жанром через казки, фантастика супроводжує наше 

дорослішання (і як жанр, особливо у юнацькому віці, і як метод викладу). Адже 

для людей, які прагнуть саморозвитку, є характерними роздуми на тему «а що, 

якщо...». Альтернативна історія є саме тим жанром, який вибудовує навколо 

цього запитання нові реалії.  

Фантастична література є одним із засобів виведення авторського задуму 

за межі стереотипної реальності, можливість творення надможливого у вигляді 

вигадки, яка чітко вирізняється на тлі загальної структури твору і, здебільшого, 

є її «стержнем». Таким чином автор створює своєрідний «вихід» за межі 

реальності, на тлі фантастичного розкриває найглобальніші та найскладніші для 

читацької аудиторії проблеми сучасності. Альтернативна історія при цьому є 

межовою між реальністю і фантастикою, адже завжди має конкретну точку 

«виходу», чи, скоріше, розгалуження: в основі жанру закладаються реальні 

історичні (рідше, — сучасні) події, проте у певний момент події набувають 

альтернативного розвитку. 

Проте варто наголосити на двох тенденціях: 1) фантастику здебільшого 

зараховують до масової літератури і не надають належного значення 

редакційно-видавничому опрацюванню, що негативно позначається на якості 

таких видань; 2) власне альтернативна історія в українській фантастиці мало 

представлена, що зумовлює потребу вивчення динаміки ринку та засобів 

популяризації жанру в Україні з метою виявлення причин повільного розвитку 

жанру та визначення перспектив його зростання. 

Відповідно актуальність вибраної теми пов’язана з необхідністю 

вивчення ринку фантастики, зокрема альтернативної історії, та його динаміки з 

метою виявлення перспектив розвитку жанру. 

Об’єктом наукового дослідження є понятійний апарат, реалії та 

перспективи розвитку жанру української альтернативної історії, а його 
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предметом — теоретико-методологічні засади та функціонування метажанру 

фантастики на видавничому ринку України. 

Мета роботи — визначити місце жанру альтернативної історії у структурі 

метажанру фантастики на сучасному видавничому ринку,  простежити 

сучасний стан та перспективи його розвитку. 

Для реалізації мети виконано такі завдання:  

— висвітлено поняттєвий апарат та видові особливості літературної 

фантастики; 

— висвітлено проблематику класифікації метажанру фантастики в 

Україні та визначено місце альтернативної історії у ній;  

— укладено список видань української альтернативної історії (2004–

2019 рр.); 

— проаналізовано динаміку випуску української альтернативної 

історії у структурі метажанру фантастики на сучасному українському 

видавничому ринку (2015–2019 рр.); 

— простежено сучасні тенденції щодо випуску альтернативної 

історії в Україні та охарактеризовано знакові зразки видань цього 

жанру на українському книжковому ринку; 

— визначено особливості функціонування фантастики, зокрема, 

альтернативної історії, у сучасному літературному процесі в Україні; 

— висвітлено перспективи розвитку української альтернативної 

історії.  

У науковій роботі у взаємозв’язку використано загальнонаукові методи 

аналізу, синтезу та абстрагування у поєднанні з аксіоматичним методом при 

дослідженні, визначенні основних понять та типологічної моделі метажанру 

фантастики. На основі аналізу низки джерел, розкладання об’єктів на окремі 

складові частини та поєднання окремих із них дедуктивним методом виведено 

типологічну модель як аксіоматичну.  

Серед спеціальних методів з цією метою використано поєднання 

типологічного, філологічного та порівняльного методів. Завдяки такому 
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симбіозу вибудувано теоретичний апарат питання, достатній для аналізу ринку 

та оцінки перспектив становлення жанру. 

Актуальну інформацію щодо стану метажанру фантастики, зокрема, 

альтернативної історії на сучасному книжковому ринку України отримано 

шляхом використання моніторингу діяльності видавництв у синтезі з аналітико-

статистичним методом. 

Проблематику структури метажанру фантастики та поняттєвий апарат, 

зокрема, у своїх роботах висвітлюють науковці Соломія Хороб («Жанрові 

особливості української фантастики кінця XX — початку XXI століття»), Олеся 

Стужук («Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української 

літератури ХІХ–ХХ ст.)»), Тетяна Рязанцева та ін. 

Специфіку функціонування альтернативної історії на ринку сучасної 

української фантастики розглядають науковці Наталія Макшеєва («Розвиток 

альтернативної історії в сучасному літературному процесі України»), Ольга 

Поліщук («Альтернативна історія у новітньому літературному процесі») та 

Олександра Леоненко («Жанр фентезі в українській прозі кінця ХХ — початку 

ХХІ століття»). 

При розгляді ключових питань дослідження базуємося на працях таких  

українських та зарубіжних науковців галузі, як: С. Хороб («Жанрові 

особливості української фантастики кінця XX — початку XXI століття»), 

А. Нямцу («Сучасна фантастика (проблеми теорії)»), Н. Макшеєвої («Розвиток 

альтернативної історії в сучасному літературному процесі України»), 

О. Поліщук («Альтернативна історія у новітньому літературному процесі») 

та ін.; інформацію черпаємо також у науково-популярних публікаціях 

українських та світових авторів-фантастів В. Арєнєва, А. Сапковського, 

А. Кареліна та ін.; статистичних збірниках Книжкової палати України за 2009–

2018 рр. («Друк України»). 

Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  
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Перший розділ розкриває ключові теоретичні аспекти питання: поняттєвий 

апарат метажанру фантастики та проблематику його класифікації, місце жанру 

альтернативної історії у цій системі. У другому розділі проаналізовано 

сучасний стан та визначні твори української альтернативної історії, розглянуто 

динаміку їхнього видання, зокрема в структурі метажанру, визначено основні 

тенденції, здійснено оцінку промоційних заходів та розглянуто перспективи 

розвитку жанру. 

Роботу супроводжує список використаних джерел та додатки, які містять 

схему типології метажанру фантастики (за В. Арєнєвим); хронологічний 

покажчик видань української альтернативної історії (за 2004–2018 рр.); схеми, 

що відображають динаміку випуску української альтернативної історії, зокрема, 

у структурі метажанру фантастики (за 2009–2018 рр.); ілюстративні матеріали 

та анотації до видань української альтернативної фантастики (2004–2018 рр.). 

Загальний обсяг роботи — 59 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЖАНРУ ФАНТАСТИКИ ТА  

ЖАНРУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ У ЙОГО СТРУКТУРІ 

 

1.1. Поняттєвий апарат та проблематика класифікації жанрів 

літературної фантастики 

Недостатнє зацікавлення літературознавців та науковців суміжних галузей 

проблематикою фантастики як «донедавна неактуальною» [34, C. 14] зумовило 

ситуацію, коли в сучасній українській науці практично відсутня стала 

термінологічна та класифікаційна системи літературної фантастики. 

При цьому існує потреба у розробці поняттєвого апарату та ієрархічному 

структуруванні жанру, що підтверджують численні публікації та наукові 

розвідки авторів-фантастів і низки науковців, які висвітлюють цю тематику. 

Автор-фантаст В. Арєнєв у публікації «Слон, що кукурікає» пише про те, 

що «фантастика як така розгалужується на кілька потужних течій — а ті, у 

свою чергу, так само розподіляються на дрібніші <...> таксономія фантастики 

формується за різними принципами: десь ключовою рисою стає відповідна тема, 

десь — наявність антуражу, десь — узагалі те, що кілька авторів зібралися 

разом і вирішили, що пишуть у новому жанрі “турбореалізм”» [7].  

За ствердженням В. Арєнєва, загальноприйнятим є поділ фантастики на 

наукову фантастику, фентезі та містику, яку ще часто називають «великою 

трійцею фантастики». 

Науковою фантастикою, за словами письменника, є твір, у якому 

припущення, до якого вдається автор, «більш-менш вписується у картину світу, 

яку вважає актуальною сучасна йому наука» [7]. Тобто фантастичне 

припущення у творах наукової фантастики не суперечить законам природи та 

вписується в наукову парадигму певного часу — «це теоретично могло статися 

в нашому світі» [7]. Проте картина світу може бути актуальною для 

письменника в той момент, коли він пише свій твір. Небезпека творення цього 
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жанру криється саме у розвитку науки — з часом вона може підтвердити чи 

спростувати висловлене автором припущення [7]. 

Отож твори наукової фантастики є своєрідними науковими 

припущеннями в дійсності певного часу, які можуть застаріти чи підтвердитись, 

проте вони все одно залишаться науковою фантастикою. 

Якщо таке припущення має історичний контекст, тобто припущення 

«а що, якби» ґрунтується на історії як науці, а точніше має історичне підґрунтя, 

проте у певний момент історія починає розвиватися в альтернативному її 

варіанті, тоді такий твір належить до жанру наукової фантастики, а саме його 

підвиду «альтернативна історія». 

Загальновизначеного поняття жанру «альтернативна історія» не існує, 

проте дослідники та учасники видавничого процесу (видавці, автори) 

характеризують це поняття за ознаками, описаними вище. 

Про відсутність сталого терміна для цього поняття пише і дослідниця 

О. Поліщук: «...в сучасному літературознавстві немає однозначно закріпленого 

терміна на позначення художніх творів, у яких зображено альтернативні версії 

історичного процесу. Поряд з терміном альтернативна історія <...> часто 

вживають терміни альтернативні світи <...>, віртуальні історії <...>, 

ретроальтернативні історії <...>, контрафакти <...>, “а що, якби” сценарії <...> 

або ахронії» [23, C. 16].  

Прикладом застосування альтернативних найменувань жанру є книга 

Д. Шурхала «Якбитологія», про що автор зазначає у передмові до видання: 

«Майже 15 років минуло відтоді, як пишу альтернативну історію України, 

придумав для неї назву “Якбитологія”» (див. дод. Б). 

На презентаційному заході «Альтернативна література в Україні», що 

відбувся у книгарні «Книжковий Лев» 20 вересня 2019 року у рамках Форуму 

видавців у Львові, письменник та видавець Олексій Жупанський, який є одним 

із ключових учасників процесу творення та продукування альтернативної 

фантастики, охарактеризував це поняття так: «Альтернатива — це 
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експериментальна проза, що здатна примирити вигадку з наукою, яка, в свою 

чергу, тісно сплетена в один клубок із міфологією». 

Дослідниця Н. Макшеєва трактує це поняття так: «Альтернативну історію 

розглядаємо як тематичний різновид наукової фантастики, що на основі 

історичних фактів вивчає можливі сценарії історичного розвитку» [17, с. 238]. 

Дослідниця визначає альтернативну історію як тематичний різновид наукової 

фантастики, тобто головною спільною рисою таких творів є тема. Причому 

Н. Макшеєва вказує на те, що здебільшого такі твори, окрім власне цього 

припущення, «нічого фантастичного не мають» [17, с. 239], а отже, прирівнює 

жанр до методу викладу, що часто трапляється у дослідженнях, які стосуються 

фантастики. Отож вважаємо за потрібне розмежувати поняття фантастики як 

методу і як жанру. 

Фантастика як жанр вирізняється від фантастичного методу несуттєвістю 

фантастичного припущення — при вилученні фантастичних елементів сюжет 

залишається цілісним. Тоді як фантастичний метод є базисом твору, вістрям 

сюжету, яке не підлягає виокремленню.  

«Фантастика як метод з’являється у творах, в яких фантастичне 

припущення («а що, якби») стає сюжетотворчим. Ми не можемо просто 

вилучити його з сюжету — історія тоді розвалиться й просто не матиме сенсу», 

— запевняє В. Арєнєв [7]. Прикладами творів з використання фантастичного 

методу, які не належать до жанру фантастики, є оповідання та есеї Г. Пагутяк. 

Твори, написані у жанрі фантастики, «...мають відповідні антураж та 

образну систему. При цьому фантастичне припущення може бути 

несуттєвим — тоді вилучення його й заміна декорацій на інші нічого 

принципово не змінить, просто історія буде вже, наприклад, не про космічних 

піратів, а про американських гангстерів. Тоді це — твір, написаний у жанрі 

фантастики, але без використання фантастичного методу» [7]. Жанровими 

творами, що написані без використання фантастичного методу, є численні 

пригодницько-фантастичні книжки, зокрема, «Ритуал» М. та С. Дяченків. 
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«Якщо ж у жанровому творі фантастичне припущення є ключовим, 

сюжетотворчим, тоді це твір, написаний у жанрі й із використанням 

фантастичного методу» [7]. Наприклад, творами, у яких використано 

фантастичний метод і які водночас написані у жанрі фантастики є «Доки світло 

не згасне» Макса Кідрука, трилогія «Зворотній бік світла» Дари Корній та 

багато інших. 

Отож фантастика є багатогранною щодо форм і методів прояву 

трансформування вихідного матеріалу (реальності) та застосовується з метою 

загострення уваги масового читача на важливих проблемах сьогодення. Власне, 

внаслідок трактування літературної фантастики в Україні як суто «масового 

жанру» виникла ситуація, за якої в українській науці відсутня термінологія та 

класифікація жанру, а його проблематикою здебільшого займаються самі 

автори-фантасти. 

Дослідивши низку припущень щодо ідентифікації альтернативної історії, 

зокрема, як жанру, робимо висновок про те, що ключовою ознакою 

досліджуваної категорії творів є форма, а не тема, що має сталу систему 

художніх прийомів щодо проявів та трансформації вихідного матеріалу 

(реальності) і, при цьому, фантастичне припущення є сюжетотворчим, а отже, 

такі твори написані у фантастичному жанрі із використанням фантастичного 

методу. Щодо термінологічного позначення таких творів фантастики, у межах 

цього дослідження використовуємо найуживаніший у науковій літературі та 

видавничій практиці варіант, — альтернативна історія.  

 

 

1.2. Альтернативна історія як різновид фантастичного метажанру 

З метою виокремлення видань жанру альтернативної історії серед масиву 

фантастичної літератури на українському книжковому ринку вважаємо за 

необхідне визначити місце цього жанру у структурі метажанру. 

Щодо ієрархічної підпорядкованості жанру альтернативної історії, як і 

щодо термінології, серед дослідників питання згоди також немає. Незмінною є 
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лише думка про те, що цей жанр належить до наукової фантастики. Проте 

подальший жанрологічний поділ доволі суперечливий. 

Відповідно до жанрової схеми В. Арєнєва, альтернативна історія 

підпорядковується історичній фантастиці, яка, в свою чергу, уже поділяється на 

жанри альтернативна історія, криптоісторія, потраплянці та міфологічно-

історична фантастика (дод. А, рис. 1.1). 

Проте в українській науці існує й класифікація, у якій історична 

фантастика підпорядковується альтернативній історії, що поділяється так: 

— псевдоальтернативна історія (розгалуження в часі виникло 

внаслідок діяльності або впливу «прогресорів» чи магії); 

— криптоісторія (змінним фактором стали приховані або неявні 

розвилки, які призвели до сучасного історичного розвитку, або події, 

які зовсім не вплинули на хід історії й залишились поза увагою 

дослідників); 

— перспективна історія (можливий сценарій історичного розвитку 

майбутнього за тієї умови, що розвилка відбувається на сучасному 

етапі); 

— історична фантастика (сценарії розвитку паралельних світів та 

інших планет); 

— альтернативна еволюція (можливий сценарій біологічного 

розвитку нашої чи іншої планети); 

— постапокаліптика (опис цивілізації після катаклізму); 

— паропанк чи стімпанк (альтернативний розвиток людства) [4]. 

Дослідивши низку джерел, ми виявили, що така класифікація  узагальнює 

більшість стратифікацій цього жанру, тож пропонуємо розглядати її як 

прийнятну для об’єктивного окреслення жанру альтернативної історії. 

Мотиви, які спонукають письменників вдаватися до цього жанру 

літератури, називає дослідниця О. Поліщук: 

1. Глибоке розчарування в навколишньому світі (відбулася переоцінка 

поглядів на історію як систему: обраний історичний шлях не є єдино можливим, 
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історія не лінійна, а значить існували й інші шляхи вибору, які за певних 

обставин і з деяких причин не були обрані як правильні на певному 

історичному етапі розвитку людства).  

2. Прагнення виправити історичні помилки чи несправедливості цілих 

країн та окремих життєвих історій людини (часто письменники самі хочуть 

спробувати побути в ролі творця історії, віднайти і зрозуміти, у який 

історичний момент людство зробило помилку й до чого це призвело). Це дає 

поштовх для аналізу всіх ймовірно можливих варіантів розвитку історичних 

подій. Зокрема, прикладом такого твору є повість В. Кожелянка «Дефіляда в 

Москві», де Україна в майбутньому постає як могутня космічна держава. 

3. Прагнення позбутися комплексу меншовартості своєї нації 

(притаманний письменникам тих країн, які тривалий час перебували під гнітом 

інших, у творах яких, як правило, пригноблена країна розвивається за 

докорінно іншим сценарієм) [24, C. 22-24]. 

Отож ієрархічна підпорядкованість жанру альтернативної історії є 

дискусійним питанням в українській науці, проте маємо відносно сталу 

характеристику ключових ознак жанру — в основі закладаються реальні 

історичні події, які згодом набувають альтернативного розвитку; рідше точкою 

«виходу» є сучасність, а вектор розвитку людства різко змінюється внаслідок 

впливу «надзвичайного» (магії, міфологічних створінь, надприродних явищ 

природи, інопланетного вторгнення).  
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Розділ 2 

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Сучасні тенденції та яскраві представники жанру альтернативної 

історії 

Загалом для сучасної української фантастики, зокрема альтернативної 

історії, характерними є поєднання різностильових елементів, використання 

елементів різних жанрів, піджанрів і навіть метажанрів, що ускладнюють 

процес жанрово-видової диференціації фантастичних творів. Водночас твори 

такого характеру збагачують українську фантастичну літературу: 

найцікавішими та найяскравішими зразками альтернативної історії є саме ті 

твори, у яких вдало поєднуються альтернативна історія, соціальна й містична 

фантастика, фентезі, використовуються елементи детективної, психологічної, 

філософської прози тощо. 

Найповніше сучасні тенденцій у жанрі альтернативної історії 

характеризує Н. Макшеєва [17], працю якої використовуємо як основу для 

написання цього підрозділу.  

За словами дослідниці, сучасні письменники-фантасти прагнуть 

переосмислити події минулого для усвідомлення витоків актуальних проблем 

сьогодення та змінити теперішнє, переписавши минуле. Відповідно, в сучасній 

українській фантастичній літературі набуває популярності жанр альтернативної 

історії [17].  

За словами дослідниці, одним із найяскравіших представників жанру 

сучасної української фантастики є В. Кожелянко, у творчості якого 

альтернативна історія розвивається спільно з іншими стильовими та жанровими 

домінантами, що зумовлює протиріччя у класифікації творів цього автора.  

Романи В. Кожелянка відзначаються поглибленою розробкою історичної 

проблеми. Його твори побудовані нетрадиційно для альтернативної історії, 

автор-фантаст «часто обирав сатиричні засоби, поєднував їх з фантастичними 
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подіями, пересипаними реальними історіями та історичними алюзіями, що 

стосуються відомих осіб, змішував названі “інгредієнти” з інтригуючим 

сюжетом і виходив черговий захопливий роман» [16]. Окрім того, стверджує Н. 

Макшеєва, В. Кожелянко у своїх романах як одну з форм альтернативності 

розвиває квазі-біблійну й квазі-езотеричну лінії, які розширюють поле 

прочитання та іронічного обігрування окремих фактів і цілих концепцій 

(«Конотоп», «ЛжеNostradamus» та ін.). Письменник поєднує риси 

альтернативної історії, українського фентезі, віртуальної реальності, містичної 

фантастики, створюючи космогонічну картину світу, що засвідчує прагнення 

актуалізувати проблему національного коріння, становлення нації та її 

подальшого розвитку; перепрочитати відомі історичні факти у нових 

контекстах і з новим значенням; розробити інші траєкторії розгортання подій з 

метою оцінити й усвідомити потенціал нації [17].  

У власне альтернативно-історичній прозі В. Кожелянка чітко 

простежується його концепція історичного розвитку країни, де від вибору 

звичайної людини залежить доля держави, нації, людства в цілому. Україна 

здебільшого постає як сильна і незалежна держава, а історію країни у творах 

письменника творять звичайні люди, які хоч і мають власні недоліки, але у 

кризових ситуаціях проявляють надзвичайні здібності, роблять нелегкий вибір, 

і, таким чином, зумовлюють певний розвиток подій.  

Першим альтернативно-історичним романом у творчості В. Кожелянка є 

«Дефіляда в Москві» (дод. Б). За словами Н. Макшеєвої, письменник заклав 

початок творенню варіацій на тему Другої світової війни в українській 

фантастиці. У своєму творі В. Кожелянко розгалужує історію таким чином: 

націоналістичний рух передвоєнних років та часів Другої світової, який 

очолював С. Бандера, не зазнав краху, оскільки Гітлер визнав Українську 

державу, а Рейх вступив з нею у союз, що обидвом націям принесло перемогу. 

«Це історія про перемогу військ вермахту й Української повстанської армії (як 

найбоєздатнішого союзника Рейху) під час Другої світової війни. Червону 

армію відкинули за Урал, Гітлер і Бандера приймають парад на Красній площі в 
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Москві. По суті, у художньому просторі книжки Україна постає геополітичною 

потугою, яка у Другій світовій війні здолала Росію і протистоїть Німеччині» 

[17].  

Натомість Марина та Сергій Дяченки творять альтернативну історію, 

нехарактерну для цього жанру: точкою «виходу» стає сучасність, а 

альтернатива будується у розрахунку на перспективу. Зокрема, серед таких 

романів письменників можна назвати «Vita Nostra» (дод. Б), у якому 

«перспективна» альтернативна історія містить елементи соціальної й містичної 

фантастики. 

В українській альтернативно-історичній фантастиці на тлі військово-

політичної тематики яскраво вирізняється творчість О. Ірванця. Провідною 

темою у творчості письменника є не так історичні події чи історичні варіації, як 

існування й «виживання» у цій історії людини, а також тема «митець і влада». 

У його романі «Рівне/Ровно (Стіна)» (дод. Б) зображується політичний розподіл 

міста на дві антагоністичні частини — Рівне та Ровно, що утворився внаслідок 

одночасних подій — інспекційної поїздки спостерігачів НАТО на Турчинський 

військовий полігон і наступу українсько-російського альянсу зі сходу. Місто 

поділила стіна, вона роз’єднала життя і долі багатьох людей, у тому числі й 

сім’ю головного героя Шлойми Ерцівана. Поділ міста на дві політично по-

різному зорієнтовані частини дає змогу письменнику змоделювати не тільки 

тоталітарне минуле, але й далеке від досконалості сьогодення. Стрижневий 

образ стіни виконує подвійну функцію: символізує політичний розкол у 

суспільстві й беззахисність особистості перед загрозою політичних 

протистоянь. Основний конфлікт твору побудовано на протиставленні 

утопічної мрії героя про гуманний суспільно-політичний лад, який забезпечує 

розквіт людської індивідуальності, й антиутопічної реальності. Роман 

«Рівне/Ровно (Стіна)» — цікавий художній твір, якому притаманні такі риси, як 

оригінальний хронотоп, що забезпечує одночасне дослідження минувшини й 

сьогодення; своєрідність побудови конфлікту, тип героя, ліризм, наявність 

якого зумовлена поданням соціально-політичних проблем через сприйняття 
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героя-митця, в образі якого багато автобіографічного, що зумовлює граничну 

фрагментарність зображення; пародіювання стилю письменників 

соціалістичного реалізму; використання ненормативної лексики як методу 

вираження ставлення автора до зображуваного [17].  

Інший роман О. Ірванця «Хвороба Лібенкрафта» належить до межових 

явищ у сучасній літературі — синтезу «альтернативної історії», антиутопічних 

елементів і хоррору, який автор характеризує як «похмурий роман». У романі 

безліч паралелей з реальністю: від тоталітарного радянського минулого до 

псевдоепідемій сучасності [17].  

Однією з вдалих спроб нового прочитання минулого України та 

сміливого переосмислення знакових і міфологізованих постатей відомих 

особистостей, на думку Н. Макшеєвої, є прозова творчість В. Єшкілєва. Щодо 

жанрової приналежності твору, спостерігаємо вдале синтезування 

альтернативно-історичного роману, трилера, релігійно-містичного бойовика 

тощо (наприклад, «Усі кути Трикутника», «Імператор повені», «Втеча майстра 

Пінзеля», «Богиня і Консультант») [17].  

Варто вказати на те, що не лише автори-фантасти беруться за творення 

альтернативних історій. Зокрема, за останні 15 років творами цього жанру 

відзначилися Галина Пагутяк (дод. Ґ, рис. 2.17), Василь Барка, Володимир 

Рутківський, Дмитро Шурхало (дод. Б). 

Загалом оригінальні сюжети й дійсно нові теми в сучасній українській 

альтернативній історії є нечастим явищем, проте тенденцію до появи таких 

творів вбачаємо у діяльності видавництва Жупанського, яке останні декілька 

років активно продукує видання цього жанру, об’єднані серією 

«АльтернативА» (дод. Б). Проте тут варто вказати на те, що книги цієї серії 

здебільшого не відзначаються професійністю редакційно-видавничого 

опрацювання, хоча мають доволі презентабельне поліграфічне, технічне та 

художнє оформлення.  

Хоча на видавничому ринку України є й якісно опрацьовані видання 

(зокрема, видання 2000 («Кальварія») і 2015 («Видавництво Старого Лева») 
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років книги В. Кожелянка «Дефіляда в Москві»), здебільшого спостерігаємо 

недбалість у редакційно-видавничому опрацюванні та поліграфічному 

виконанні видань альтернативної історії, що вважаємо наслідком трьох 

факторів: відсутність відповідних наукових напрацювань у видавничій галузі, 

теоретичної бази у літературознавчій науці та зарахування таких текстів до 

«масової літератури».  

Наслідками такого опрацювання стає відповідне ставлення до 

фантастичних видань у суспільстві, що відзначала Г. Пагутяк ще 2011 року: 

«Ми опинились в абсурдній ситуації, коли є попит, є пропозиція, але їх уперто 

намагаються не помічати, зіштовхуючи українського читача в кращому разі в 

обійми російської та перекладної фантастики <...> буцімто фантастика — 

взагалі не література і перебуває на сходинці нижче навіть від “рожевих” 

жіночих романів та детективів» [22]. 

Проте відзначаємо і певну тенденцію до покращення якості редакційного 

опрацювання, поліграфічного та художнього виконання видань української 

альтернативної історії, зокрема, на прикладі порівняння перевидань 2004 і 2019 

року твору Олеся Бердника «Зоряний корсар»: перевага у якості редакційно-

видавничого опрацювання видання 2019 року помітна від заголовних рядків 

твору: у виданні 2004 року помилку допущено у першому ж рядку («Ти прийди, 

Неповторна, на стежку мого пориваная» → «...поривання») (дод. Г, рис. 2.14, 

2.15). 

Отож для сучасної української художньої альтернативної історії властиві 

тематична однотипність, синтез різножанрових і різностильових елементів. 

Важливою спільною ознакою є те, що об’єктом переосмислення стає 

здебільшого саме національна історія. Актуальними аспектами є проблеми 

національного коріння, становлення нації, подальших напрямів її розвитку, 

причому саме альтернативна історія здатна відобразити та переосмислити 

суспільні, політичні, економічні, світоглядні зміни. Зважаючи на події у країні, 

ці особливості у перспективі здатні спровокувати збільшення кількості творів у 

жанрі альтернативної історії, її становлення як окремого жанру сучасної 
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української фантастики. Проте вбачаємо перешкоди для розвитку жанру на 

теренах України у ставленні видавців до таких текстів (і їхнього редакційного 

опрацювання) та відсутності теоретичного підґрунтя, внаслідок чого значно 

знижується культура таких видань і виробляється відповідне ставлення у 

суспільстві. 

 

 

2.2. Динаміка випуску видань української альтернативної історії 

Альтернативну історію як жанр української фантастики вважаємо доволі 

сталим, проте непопулярним серед авторів-фантастів. І навіть не тому, що 

письменники не пишуть у цьому жанрі, а здебільшого тому, що про це навіть не 

здогадуються. Більше того, в українській фантастиці майже немає «чистої» 

альтернативної історії, тобто майже усі альтернативні тексти містять елементи 

інших жанрів, а деколи навіть альтернативна історія стає тим елементом, який 

доповнює «жанрологічне плетиво» твору. 

Відповідно, при укладанні хронологічного покажчика (дод. Б) виникали 

труднощі щодо ідентифікації жанрової приналежності видань. При укладенні 

покажчика враховано літературні огляди дослідників жанру (зокрема, 

Н. Макшеєвої [17]), електронні каталоги книгарень (зокрема, Yakaboo) та 

власні спостереження за книжковим ринком України (зокрема, видання 

Д. Шурхала «Якбитологія»), включено серію видань «АльтернативА» 

«Видавництва Жупанського» (і хоча при детальному ознайомленні із книгами 

серії виявлено, що видавець хибно трактує поняття альтернативної історії та 

не усі видання серії є власне зразками цього жанру, ми враховуємо позицію 

видавця у вибірці).  

Усього у межах дослідження розвитку української альтернативної 

фантастики за останні 15 років виявлено 27 видань. Зважаючи на 

вищезазначене, вважаємо, що укладений автором покажчик не є вичерпним, 

проте дозволяє простежити динаміку випуску таких видань в Україні, зокрема, 

визначити місце, а точніше, складову частину видань цього жанру в межах 
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динаміки продукування видань української фантастики, інформацію про випуск 

яких подано відповідно до офіційних статистичних збірників «Друк України».  

На відміну від хронологічного покажчика, у якому прослідковуємо випуск 

видань української альтернативної історії за останні 15 років, кількісну 

динаміку випуску у межах української фантастики простежуємо впродовж 10 

років (2009–2018 рр.), що вважаємо достатнім для формування висновків щодо 

динаміки випуску такої літератури в Україні, зокрема, у межах метажанру 

фантастики. 

Загалом динаміка випуску української фантастики, — і за назвами, і за 

тиражами, — має висхідну і нерівномірну тенденцію (дод. В, рис. 2.1, 2.2). 

Відповідно до статистичних показників, від 2009 до 2018 року кількість видань 

за назвами збільшилась більше, ніж удвічі (2009 р. — 36 видань, 2018 р. — 73 

видання), що свідчить про зростання метажанру на українських теренах. 

Найнижчою точкою діаграми став 2011 рік (28 видань). Тут варто вказати на 

взаємозв’язок популяризаторства та продукування видань відповідного жанру 

— 2011 року опубліковано низку матеріалів «на захист української 

фантастики»1, і вже 2012 року спостерігаємо різке зростання показників за 

назвами — 52 видання. 

Щодо власне альтернативної історії, то спостерігається незначне 

зростання показників випуску таких видань: продовж 10-ти років показники 

коливаються від 1-го до 4-х (2017 р.) видань у рік (див. дод. В, рис. 2.3). Хоча й 

помітна незначна тенденція до розвитку, більше того, значного зростання 

кількості у межах жанру (від 1 у 2009 р. до 4-х видань у рік у 2017 р.), проте, 

зважаючи на низькі та здебільшого сталі кількісні показники випуску видань 

української альтернативної історії, можемо говорити про те, що такий розвиток 

відбувається повільно і є практично невідчутним у межах метажанру 

фантастика — від 1,8 % (2013 р.) до 8,5 % (2017 р.), причому максимальний 

показник випуску видань жанру альтернативної історії пов’язаний не лише із 

                                                 
1  Зокрема: «Антропологія фантастики» Г. Пагутяк [22], «Украинский вектор : сны о 
минувшем» М. Назаренка та Т. Кохановської [19]. 
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зростанням кількості його назв, а й зі зниженням у цьому році показників 

випуску української фантастики загалом (дод. В, рис. 2.4–2.13).  

Варто також вказати на тенденційність випуску видань альтернативної 

історії за видавництвами (дод. Б). Безсумнівним лідером у цьому плані 

виступає «Видавництво Жупанського» з серією видань «АльтернативА», у 

межах якої за останні 15 років (2004–2018 рр.) випущено 9 видань із 27 (33 %), 

поданих у хронологічному покажчику (дод. Б). Активність щодо видання книг 

у жанрі альтернативної історії виявлено й у видавництвах «Фоліо» (15 %) та 

«Видавництво Старого Лева» (7 %). Щодо перших двох видавництв 

(«Видавництво Жупанського» та «Фоліо») така ситуація виглядає 

закономірною, зважаючи на специфіку їхнього репертуару та тематичної 

спрямованость. 

Отож йдеться не про «занепад» жанру, який, здавалося б, мав би 

«процвітати», зважаючи на мотиви, які спонукають письменників вдаватися до 

цього жанру літератури (див. 1.2) та непросту історію української державності, 

а про певний «застій» у його розвитку. Чинники, які спричинили такий «застій», 

а також перспективи розвитку жанру альтернативної історії вважаємо за 

доцільне визначати на основі дослідження основних складових чинників 

популяризаторства жанру, присутніх у сучасному літературно-видавничому 

процесі в Україні, які впливають на динаміку його розвитку. 

 

 

2.3. Перспективи та шляхи розвитку української фантастики 

Українська фантастика, зокрема альтернативна історія як її жанр, 

розвивається доволі повільно. Перш за все, вважаємо, що це пов’язано із 

ставленням видавців та науковців до фантастики як жанру «низької, масової 

літератури». Відповідно, основним рушієм розвитку жанру в Україні 

залишаються аматорські проекти, «фандоми», які хоч і активно популяризують 

та пропагують становлення власне української фантастики, проте зі зрозумілих 

причин (відсутність кваліфікації, обізнаність у сферах видавничої справи, 
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редакційної підготовки, іміджевого просування тощо) поки не здатні «вивести» 

свою роботу на професійний рівень.  

Зокрема, таку думку виражає і Г. Пагутяк у своїй статті «Антропологія 

фантастики»: «Можна виділити щонайменше два міфи про фантастику, які 

побутують в українському суспільстві. Перший — цей жанр майже не 

розвивається. Другий: фантастика нині не популярна, не має прихильників і 

безперспективна. Обізнаний читач думає зовсім протилежне» [22]. 

Одним із найтриваліших в незалежній Україні проектів, які 

популяризують фантастику від 2008 року до сьогодні, є «Зоряна фортеця». 

У меті організатори зазначають «сприяння розвитку української фантастичної 

прози; встановлення зв'язків між авторами, які працюють у жанрі фантастики; 

формування творчого середовища, що сприятиме появі нових імен та ідей» [27]. 

Також серед інтернет-ресурсів, що популяризують українську фантастику 

загалом, зокрема, можна відзначити діяльність «Аргонавтів Всесвіту» [1].  

Однією із найактивніших спільнот, що популяризують українську 

фантастику серед читачів, вважаємо «Клуб любителів україномовної 

фантастики», які налагоджують діалог між авторами/видавцями/читачами, 

популяризують українську фантастику шляхом проведення серед активних та 

потенційних читачів конкурсів, рекламних акцій тощо [13]. 

Серед сучасних літературних ресурсів, присвячених фантастиці, можна 

виокремити також інтернет-портал «Світ фентезі», який акцентує увагу, власне, 

на фентезі як піджанрі фантастики. Діяльність порталу можна прослідкувати 

від тематичної групи у соціальних мережах. Згодом адміністратори групи 

розпочали випуск друкованого журналу «Світ фентезі» (від 2013 р.), проте уже 

від 2016 р. цей літературний журнал існує лише в електронному вигляді. 

Відповідно до інформації, поданої на інтернет-порталі, мета цього журналу — 

«краще познайомити українських читачів із даним піджанром фантастики 

(фентезі, — авт.), популяризувати україномовне фентезі, надати можливість 

молодим письменникам публікувати твори малої форми і знайти собі читача» 

[26]. Власне, цю мету редакція утверджує проведенням різноманітних 
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літературних конкурсів, публікацією в однойменному виданні творів молодих 

авторів-фантастів, висвітленням літературних подій і процесів в Україні, які 

пов’язані з фентезі.  

Інтереси жанру горор в Україні від 2018 року представляє проект «Бабай», 

який своєю метою визначає «об’єднати, консолідувати українську горор-

тусовку» [9]. Організатори — письменники-аматори Дімка Ужасний і Андрій 

Лозінський, а також програміст Сергій Мазуренко, які трансформували горор-

спільноту «Крамничка жахіть» у проект, що складається із 3 складових: 

українська літературно-видавнича платформа (анонси, огляди, новинки, 

рецензії, статті), інтернет-журнал, який у перспективі матиме поліграфічне 

втілення, і конкурс «Крамничка жахіть», за результатами формується та 

щорічно видається збірка оповідань [9]. Фентезін «Підвал» також популяризує 

саме цей жанр фантастики [23].  

Проте варто також відзначити, що переважно до роботи над збірками 

спільнот, зокрема, які публікує «Бабай», не долучають професійних редакторів, 

коректорів та верстальників2, тобто учасників редакційно-видавничого процесу, 

які відповідають за якість книги як видавничого продукту і, відповідно, це 

позначається на культурі таких видань. 

Більшість описаних проектів та ресурсів співпрацюють та спільно (або 

одноосібно, або у співпраці з видавництвами) організовують літературні 

конкурси з метою розвитку української фантастики, пошуку нових, 

талановитих авторів-фантастів в Україні.  

Отож вважаємо доцільним аналізувати конкурси як окремий інструмент 

популяризаторства жанру, який використовують спільно чи одноосібно 

організатори проектів, зокрема, перерахованих вище. 

Одним із найбільших є конкурс фантастичних оповідань від «Зоряної 

фортеці», організаторами якого є письменники Олег Сілін та Сергій Торенко 

(до організації конкурсу також долучається редакція журналу «Світ фентезі»), 

                                                 
2 Зокрема, на зустрічі «Від Ґеймана до Бабая: фендоми по-українськи», яка відбулася 22 
вересня у рамках Bookforum 2019, Дімка Ужасний, один з організаторів проекту, розповів 
про курйози, які трапляються у вже надрукованому накладі видань [29]. 
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заснований 2008 року. Цей конкурс проводиться двічі на рік, організатори 

приймають роботи всіх напрямів фантастики у межах оголошеної теми, які 

згодом публікуються у періодиці та колективних збірниках [27]. Після 

завершення конкурсу переважно влаштовують майстер-класи для його 

учасників, на який запрошують письменників чи літературознавців та 

обговорюють найяскравіші твори. 

Серед відомих письменників-фантастів, які свого часу брали участь у 

цьому конкурсі, зокрема, можна відзначити Наталію Дев’ятко, Наталію 

Ліщинську [28], Ігоря Сілівру, Дару Корній, Василя Тибеля, Талу Владимирову, 

Марію Карп’юк [32], Наталію Матолінець.  

2017 року засновано фестиваль-конкурс фентезійних оповідань «Брама», 

у межах якого відбуваються дискусії, автограф-сесії, майстер-класи, лекції, 

наукові конференції тощо [10]. У цьому ж році пройшов останній фестиваль 

фантастичної літератури й уявних світів ЛіТерраКон — громадської організації, 

заснованої 2014 року з метою «розвитку літератури в Україні, взаємодії з 

колегами з інших країн <...> налагодити діалог між читачем і письменником, 

письменником і видавцем. <...> читати і писати гарні книги, розмовляти про 

них» [18]. 

2020 р. відкриває Літературний конкурс соціальної фантастики «Форми 

руйнації», організатором якого стала спільнота «Фантастика UA» за сприяння 

видавництва «Перун» (куратор проекту Роман Онищенко) [10]. 

Ще одним проектом є «Аль Мор», побудований за принципом 

медіафраншизи, який, зокрема, сприяє розвитку літературної української 

фантастики шляхом проведення конкурсів у співпраці зі журналами «Світ 

фентезі» та «Однокласник», де публікуються найкращі роботи учасників. У 

2020 році уже приймаються роботи на три літературні конкурси — «Конкурс 

фентезі-коміксів Аль Мор 2020», «Конкурс фентезі-поезій Аль Мор 2020» та 

«Конкурс літературної прози Аль Мор 2020» [2]. 

Окремий літературний конкурс у 2020 році проводить і журнал 

«Однокласник» (спільно з Lucky Academy) — «Привіт з XXII століття», на який 
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приймаються фантастичні оповідання на тему «Пригоди в майбутньому» у 

категоріях школярі та дорослі, а оповідання переможця з кожної категорії буде 

опубліковане в журналі [15]. 

Оскільки альтернативна історія, яка є об’єктом вивчення нашого 

наукового дослідження, належить до наукової фантастики, вважаємо за 

необхідне відзначити заснування 2019 р. Літературної премії імені Ігоря 

Федорова за найкращий науково-фантастичний твір короткого жанру 

(організатори — редакція журналу «Вінницький край», ВОО НСПУ та мати 

письменника-фантаста Ігоря Федорова, за підтримки видавництва «Дім химер»). 

Своєю метою організатори премії визначають підтримку, популяризацію й 

активізацію творчої діяльності авторів-початківців, які пишуть у жанрі наукової 

фантастики [25]. 

Окрім сприяння названій літературній премії, у 2019 році видавництво 

«Дім химер» провело і власний літературний тематичний конкурс горор-

оповідань «Антисоціальна мережа», за результатами 2020 року запланований 

випуск колективну збірку оповідань з однойменною назвою [14].  

Тож не все так однозначно. В Україні є чимало авторів, творчість яких не 

здатна затьмарити навіть неякісна редакційно-видавнича підготовка. Зокрема, 

це Наталія Щерба, Володимир Арєнєв, Володимир Єшкілєв, Ярина Каторж, 

Макс Кідрук, Дарія Корній та інші. Якщо у цьому аспекті говоримо власне про 

альтернативну історію, як безперечних майстрів художнього слова можемо 

виокремити Володимира Кожелянка, Володимира Барку, Олексія Жупанського, 

Євгена Ліра, Олександра Ірванця та Володимира Рутківського. Проте, 

зважаючи на співвідношення кількості літературних премій та конкурсів, 

інтернет-видань та інтернет-ресурсів, фестивалів, присвячених фантастиці, 

зокрема, українській, які мають на меті «відкривати нові імена» та розвивати 

цей напрямок в Україні, можемо говорити про те, що процес виведення на 

видавничий ринок нових авторів відбувається повільно. 

Власне, у цьому вбачаємо своєрідне «стагнаційне кільце» української 

фантастики: несерйозне ставлення до жанру внаслідок неякісно підготовлених 
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видань і неякісна підготовка видань внаслідок несерйозного ставлення до 

жанру. Таким чином виробляється не лише скептичне ставлення суспільства до 

творів жанру фантастики, але й генерація нового покоління авторів (теперішніх 

читачів), які не лише змушені боротися із цим стереотипом, але й нездатні 

написати справді якісний твір за відсутності «зразка» на українському 

книжковому ринку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Опрацювання й узагальнення теоретичної бази, а також вивчення 

тенденцій та динаміки видавничого ринку, методів популяризаторства жанру 

альтернативної фантастики в Україні дозволяють зробити висновки щодо стану 

української альтернативної фантастики та перспектив розвитку цього жанру в 

Україні. 

1. До жанру фантастики здаються, здебільшого, для того, аби загострити 

увагу читачів на проблемах сьогодення; вона вільно трансформує реальність, а 

твори часто формуються шляхом симбіозу різних форм та методів, унаслідок 

чого виникають труднощі при їхній класифікації.  

2. Недостатнє зацікавлення українських літературознавців та науковців 

суміжних галузей проблематикою фантастики обумовило ситуацію, за якої в 

Україні відсутня стала термінологія та класифікація метажанру фантастика, а 

його проблематику розробляють, зокрема, автори-фантасти. 

3. Ієрархічна підпорядкованість жанру альтернативної історії є 

дискусійним питанням в українській науці, проте маємо відносно сталу 

характеристику щодо його ключових ознак — в основі закладені реальні 

історичні події, які згодом набувають альтернативного розвитку.  

4. Ключовою ознакою альтернативної історії є форма, а не тема, що має 

сталу систему художніх прийомів щодо проявів та трансформації реальності і, 

при цьому, фантастичне припущення є сюжетотворчим. Тобто такі твори 

написані у фантастичному жанрі із використанням фантастичного методу. 

5. Важливою спільною ознакою творів української альтернативної історії 

є переосмислення національної історії, що, зважаючи на ситуацію в Україні, у 

перспективі зумовить збільшення кількості творів альтернативної історії, її 

становлення як окремого жанру української фантастики.  

6. Вбачаємо перешкоди для розвитку жанру на українському книжковому 

ринку у скептичному ставленні видавців до фантастики, зокрема, 

альтернативної історії (і відповідному редакційно-видавничому опрацюванні) 
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та відсутності теоретичного підґрунтя, внаслідок чого значно знижується 

культура таких видань і виробляються відповідні стереотипи серед наявної та 

потенційної читацької аудиторії. 

7. Аналіз динаміки випуску видань української альтернативної історії 

вказує на тривалий «застій» у розвитку жанру, низький відсоток показників у 

масштабах метажанру та незначний прогрес щодо випуску альтернативної 

фантастики в останні роки (2017-2018 рр.). 

8. Незважаючи на велику кількість проектів (літературні премії та 

конкурси, інтернет-видання та інтернет-ресурси, фестивалі), діяльність яких 

спрямована на популяризацію та розвиток української фантастики, процес 

виведення на видавничий ринок нових авторів відбувається повільно. 

9. Видання української альтернативної фантастики переважно не 

відзначаються професійністю редакційно-видавничої підготовки, що вважаємо 

наслідком трьох факторів: відсутність наукових напрацювань у видавничій 

галузі щодо опрацювання та організації таких текстів, відсутність теоретичної 

бази в українському літературознавстві та зарахування таких текстів до 

«масової літератури».  

10. Помітною є тенденція до покращення якості редакційного 

опрацювання, поліграфічного та художнього виконання видань української 

альтернативної історії, що прослідковується, зокрема, на прикладі перевидань 

твору Олеся Бердника «Зоряний корсар» 2004 і 2019 років. 

Наступним кроком, необхідним для вирішення висвітлених проблем 

щодо продукування та розвитку фантастики, зокрема альтернативної історії в 

Україні, є, на нашу думку, вироблення теоретичної основи щодо методології 

опрацювання таких текстів, яка має базуватися і на загальній теорії 

літературознавства та редагування, наявній в українській науці, і, водночас, 

доповнюватися відомостями, наявними у закордонних працях, де проблематика 

опрацювання фантастичних текстів уже розроблена, а результати досліджень 

апробовані на видавничій практиці. 
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АНОТАЦІЯ 

Необхідність окреслення ринку альтернативної історії та його динаміки з 

метою виявлення перспектив розвитку жанру в сучасному українському 

видавничому просторі зумовлює актуальність наукового дослідження, у якому 

об’єктом є понятійний апарат, реалії та перспективи розвитку жанру 

української альтернативної історії, а предметом — теоретико-методологічні 

засади та функціонування фантастики на видавничому ринку України. 

Метою цього дослідження є визначення жанру альтернативної історії у 

структурі фантастики та його місця на книжковому ринку України, актуальну 

інформацію щодо стану якого здобуто завдяки застосуванню моніторингу 

діяльності видавництв у синтезі з аналітико-статистичним методом. 

Основними джерелами дослідження стали праці науковців С. Хороб, 

Н. Макшеєвої, О. Поліщук та ін.; науково-популярні публікації авторів-

фантастів; статистичні збірники Книжкової палати України. 

Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  

У першому розділі висвітлено поняттєвий апарат метажанру фантастики 

та проблематику його класифікації, місце жанру альтернативної історії у цій 

системі. У другому розділі представлено статистичну інформацію щодо 

видання творів сучасних авторів цього спрямування, висвітлено основні шляхи 

популяризації та розвитку української фантастики.  

Роботу супроводжує список використаних джерел (35 позицій) та додатки, 

що містять 1 схему (типологія жанру), хронологічний покажчик видань 

української альтернативної історії; 13 діаграм (динаміка випуску української 

альтернативної історії); 26 ілюстрацій. Загальний обсяг роботи — 59 сторінок. 

Ключові слова: фантастика, наукова фантастика, альтернативна історія, 

жанрова класифікація фантастики, письменники-фантасти, українська 

альтернативна історія, український книжковий ринок, статистика друку, 

літературні конкурси та фестивалі. 
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Додаток А

ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ

Рис. 1.1. Схема типології метажанру фантастики

(за В. Арєнєвим)
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Додаток Б

Хронологічний покажчик видань 

української альтернативної історії (2004-2018 рр.)1

1. Бердник О. Камертон Дажбога / Зоряний корсар. Київ : Тріада-А —

«Афон» ВД, 2004. С. 369-570. 

2. Авраменко О., Авраменко В. Принц Галії. Київ : Зелений пес, 2005.

512 с.

3. Олді Генрі Лайон. Пасербки восьмої заповіді / переклад з російської.

Київ: Гамазин, 2005. 288 с. 

4. Пагутяк Г. Слуга з Добромиля. Київ: Видавництво Дуліби, 2006. 

5. Кожелянко В. Третє поле. Вінниця : Теза, 2007. 224 с. 

6. Жупанський  О.  Першими  до  мене  прийдуть  діти.  Київ  :

Видавництво Жупанського, 2008. 269 с.

7. Кожелянко В. Чужий. Львів : Кальварія, 2008.

8. Барка В. Рай. Історія України в романах. Харків : Фоліо, 2009. 348 с.

9. Жупанський  О.  Побутовий  сатанізм.  Київ  :  Видавництво

Жупанського, 2010. 344 с.

10. Ірванець О. Рівне/Ровно. Харків : Фоліо, 2010. 224 с.

11. Кожелянко В. Ефіопська Січ. Івано-Франкаівськ :  Лілея НВ, 2011.

192 с. 

12. Жупанський О. Лахмітник. Київ : Видавництво Жупанського, 2012.

344 с.

13. Кожелянко В. Діти застою. Чернівці : Книги-XXI, 2012. 328 с. 

14. Завара О. Історія хворого розуму. Київ : Видавництво Жупанського,

2013. 88 с.

15. Завара  О.  Ката-моргана.  Апокаліпсис  уже  завтра.  Київ  :

Видавництво Жупанського, 2013. 224 с.

16. Дяченко С., Дяченко М. Vita Nostra. Харків : Фоліо, 2013. 448 с.

17. Вільшинський О. Льдовик. Харків : Фоліо, 2014. 283 с.

1 За  матеріалами  інтернет-ресурсів,  зокрема  інтернет-магазину  Yakaboo,  каталогу  веб-
сайту «Видавництво Жупанського», електронної енциклепедії Вікіпедія тощо.
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18. Кожелянко  В. Дефіляда в  Москві.  Львів  :  Видавництво  Старого

Лева, 2015. 192 с. 

19. Чупа О. Акваріум. Харків : Вівіт, 2015. 142 с.

20. Рутківський В. Сторожова застава: повість із життя Київської Русі :

у 3 кн. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. 

21. Жупанський  О.  Благослови  тебе,  Боже!  Чорний  Генсек.  Київ  :

Видавництво Жупанського, 2017. 392 с.

22. Завара  О.  Песиголовець.  Київ  :  Видавництво  Жупанського,  2017.

248 с.

23. Шинкаренко О. Череп. Київ : Люта справа, 2017. 192 с.

24. Шурхало Д. Українська Якбитологія. Нариси альтернативної історії.

Харків : КК «Клуб сімейного дозвілля», 2017. 400 с.

25. Лір Є. Підземні ріки течуть. Київ : Видавництво Жупанського, 2018.

160 с.

26. Українець О. Транс. Київ : Видавництво Жупанського, 2018. 200 с.

27. Цаплієнко А. Стіна. Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. 576 с.
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Додаток В

Кількісні та якісні показники випуску 

української альтернативної історії (2009-2018 рр.)2

Рис. 2.1. Динаміка випуску української фантастики, 2009-2018 рр. 

(друк. один.)

Рис. 2.2. Динаміка випуску української фантастики, 2009-2018 рр. 

(тис. прим.)

2 Укладено на  матеріалах статистичного збірника «Друк України» (Київ,  2009-2018) та
відомостях, поданих у Додатку Б.
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Рис. 2.3. Динаміка видання 

української альтернативної історії, 2009-2018 рр.

Рис. 2.4. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2009 р.)
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Рис. 2.5. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2010 р.)

Рис. 2.6. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2011 р.)
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Рис. 2.7. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2012 р.)

Рис. 2.8. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2013 р.)
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альтернативна історія
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1,8%

альтернативна історія

фантастика
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Рис. 2.9. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2014 р.)

Рис. 2.10. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2015 р.)
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Рис. 2.11. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2016 р.)

Рис. 2.12. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2017 р.)
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Рис. 2.13. Частка видань у жанрі альтернативної історії 

у межах метажанру фантастики (2018 р.)
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Додаток Г

Порівняння книг «ЗОРЯНИЙ КОРСАР»

виданих у незалежній Україні

Видання,  зокрема,  його друга  частина  «Зоряний корсар» належить до

перспективної  історії,  яка  проектує  альтернативний  до  сучасного  авторові

(часи  тоталітарної  системи  СРСР)  шлях  розвитку  людства  та  здобуття

Свободи. Вперше твір видано 1971 року. 

У незалежній Україні перше перевидання здійснене 2004 року тиражем

2000 прим.3 2019  року  книгу  знову  перевидано,  цього  разу  у  видавництві

Terra Incognita тиражем 2000 прим.4 

Рис.  2.14.  Одкладинка  і  зразок  текстової  сторінки  Бердник  О.

Зоряний корсар. Київ : Тріада-А — «Афон» ВД, 2004.

3 URL : http://chtyvo.org.ua/authors/Berdnyk/Zorianyi_korsar_2004/ 
4 URL : https://www.yakaboo.ua/ua/zorjanij-korsar.html 
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Різниця в якості поліграфічного виконання та художнього оформлення є

очевидною.  Щодо  якості  редакційно-видавничого  опрацювання,  перевага

видання 2019 року помітна від заголовних рядків твору: у виданні 2004 року

помилку допущено у першому ж рядку («Ти прийди, Неповторна, на стежку

мого пориваная» → «...поривання»).

Рис. 2.15. Одкладинка і зразок текстової сторінки видання Бердник О. 

Зоряний корсар. Львів : Тterra incognita, 2019. 376 с.
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Додаток Ґ

Рис. 2.16. Одкладинка та анотація до видання Авраменко О., Авраменко В.

Принц Галлії. Київ : Зелений пес, 2005. 512 с.

...Історична  фантастика?  Фантастична
історія?..  Мабуть,  і  те  й  інше.  Книга
написана як цілком традиційний авантюрно-
історичний роман з усіма його неодмінними
атрибутами  —  динамічним,  закрученим
сюжетом,  придворними  і  політичними
інтригами,  сценами  битв  і  турнірів,
ретельним  зображенням  історичного  тла
подій, побуту та звичаїв епохи, складними,
часом  заплутаними  і  неоднозначними
стосунками  героїв  —  ну,  і  звичайно,  з
коханням.

Водночас  на  сторінках  книги  в
неявному  вигляді  присутній  фантастичний
елемент.  Це  не  чаклуни  з  драконами,  не
прибульці з інших світів і навіть не гості з
майбутнього,  що  прагнуть  змінити  власне
минуле.  Фантастика лежить у самій основі
сюжету,  в  тому самому історичному тлі.  У

«Принці  Галії»  витвором  авторської  уяви  є  не  лише  окремі  персонажі  і
ситуації,  а  вся  історія  середньовічної  Європи  з  часів  падіння  Риму  до
середини XV сторіччя,  коли відбуваються зображені  в  романі події.  Автор
пропонує читачеві свій погляд на наше минуле, але не намагається ні в чому
переконати його,  а  просто радить розглянути інші можливості  історичного
розвитку і самому вирішити, що ми втратили, а що навпаки — виграли від
того, що історія повернулася саме так, а не якось інакше5.

5 URL : http://chtyvo.org.ua/authors/Avramenko_Oleh/Prynts_Gallii/ 
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Рис. 2.17. Одкладинка та рецензія на видання Пагутяк Г. Слуга з Добромиля.

Київ: Видавництво Дуліби, 2006.

Автор  цього  роману  вважається

найбільш  загадковою  постаттю

сучасної  української  літератури.  Її

фірмовий  стиль —  пряний  коктейль

містики  навпіл  з  міфологією —

витриманий  в  кращих  традиціях

європейської  демонології,  ще  й  в

жанрі  альтернативної  історії,  яку

рухають… вампіри. Таємнича історія,

описана в романі, відбувається одразу

в декількох  тимчасових  просторах

Галичини —  від  1287 року,

починаючи  і  1949 роком  не

закінчуючи. Сили зла, як відомо, іноді

не  проти  зробити  добру  справу,

послужити  Батьківщині  або  зовсім

змінити історію. Наразі вони її не те

щоб  змінюють,  але  сумлінно

переписують  на  етнографічний  копил.  Головний  лиходій  цієї  страхітливої

саги —  син  упиря  і  відьми,  і  ніщо  людське  йому  не  чуже —  наприклад,

патріотизм  в  національно-езотеричному  сенсі  цього  слова.  Здавалося  б,

«вирушаючи у мандри з купецькою валкою, я потребував одного: найти місце

в цьому світі й навчитися жити у ньому», виправдовується цей самий Слуга з

Добромиля.  Насправді ж, обернувшись повстанцем за сталінського часу,  та

ще в глухому монастирі, він закликає тутешніх героїв «зійти з дороги, яка

веде до комунізму, цієї Утопії, що її спаплюжила різна нечисть»6.

6 URL :  https://blogs.online.ua/ukr/bondar-tereshhenko/post/751/yakbi-brezhnev-buv-
gorbachovim-5-knizhok-pro-alternativnu-istoriyu/ 



16

Рис. 2.18.  Одкладинка та анотація до видання  Кожелянко В. Третє поле.

Вінниця : Теза, 2007. 224 с. 

Життя прожити — таки й справді

не  поле  перейти.  Принаймні  Ран  —

герой  нового  роману  одного  з

найпопулярніших  сучасних

українських  письменників  Василя

Кожелянка  —  переконаний,  що  треба

перейти  щонайменше  три  поля.

Воно й не дивно, адже Ран живе в часи

легендарного Трипілля, і для того, щоб

стати  повноправним  володарем  не

лише  краю  людей  Бика,  а  й  усіх

довколишніх країв,  він мусить пройти

крізь  безліч  випробувань,  створити

нову релігію і навіть переступити через

себе.  А  коли  стане,  що  він  учинить

тоді?! Ніколи не здогадаєтеся: нинішні

володарі так не чинять...7 

7 URL : https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789668317699 
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Рис.  2.19.  Одкладинка  видання

Жупанський  О.  Першими  до  мене

прийдуть  діти.  Київ  :  Видавництво

Жупанського, 2008. 269 с.

Рис. 2.20. Одкладинка видання Кожелянко В.

Чужий. Львів : Кальварія, 2008.
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Рис. 2.21.  Одкладинка видання  Барка В.

Рай. Історія України в романах. Харків :

Фоліо, 2009. 348 с.

Рис.  2.22.  Одкладинка  видання

Жупанський  О.  Побутовий  сатанізм.

Київ  :  Видавництво  Жупанського,  2010.

344 с.



19

Рис. 2.23. Одкладинка видання Ірванець О.

Рівне/Ровно. Харків : Фоліо, 2010. 224 с.

Рис.  2.24.  Одкладинка  видання

Кожелянко В. Ефіопська Січ. Івано-

Франкаівськ : Лілея НВ, 2011. 192 с. 
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Рис.  2.25.  Одкладинка  видання

Жупанський  О.  Лахмітник.  Київ  :

Видавництво Жупанського, 2012. 344 с.

Рис.  2.26.  Одкладинка  видання

Кожелянко В.  Діти  застою.  Чернівці  :

Книги-XXI, 2012. 328 с. 
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Рис. 2.27. Одкладинка видання Завара О.

Історія  хворого  розуму.  Київ  :

Видавництво Жупанського, 2013. 88 с.

Рис. 2.28. Одкладинка видання Завара О.

Ката-моргана. Апокаліпсис уже завтра.

Київ  :  Видавництво Жупанського,  2013.

224 с.
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Рис. 2.29. Одкладинка видання Дяченко

С.,  Дяченко  М.  Vita  Nostra.  Харків  :

Фоліо, 2013. 448 с.

Рис.  2.30.  Одкладинка  видання

Вільшинський  О.  Льдовик.  Харків :

Фоліо, 2014. 283 с.
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Рис.  2.31.  Одкладинка  видання

Кожелянко  В. Дефіляда в  Москві.

Львів  :  Видавництво  Старого  Лева,

2015. 192 с. 

Рис. 2.32. Одкладинка видання Чупа О.

Акваріум. Харків : Вівіт, 2015. 142 с.
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Рис.  2.33.  Одкладинка  видання

Рутківський  В.  Сторожова  застава:

повість із життя Київської Русі : у 3 кн.

Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. 

Рис.  2.34.  Одкладинка  видання

Жупанський  О.  Благослови  тебе,

Боже!  Чорний  Генсек.  Київ  :

Видавництво  Жупанського,  2017.

392 с.
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Рис.  2.35.  Одкладинка видання  Завара

О.  Песиголовець.  Київ  :  Видавництво

Жупанського, 2017. 248 с.

Рис. 2.36. Одкладинка видання Шурхало

Д.  Українська  Якбитологія.  Нариси

альтернативної  історії.  Харків  :  КК

«Клуб сімейного дозвілля», 2017. 400 с.
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Рис.  2.37.  Одкладинка  видання

Шинкаренко О. Череп. Київ : Люта

справа, 2017. 192 с.

Рис. 2.38. Одкладинка видання  Лір Є.

Підземні  ріки  течуть.  Київ  :

Видавництво  Жупанського,  2018.

160 с. 
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Рис.  2.39.  Одкладинка  видання

Українець О. Транс. Київ : Видавництво

Жупанського, 2018. 200 с.

Рис. 2.40. Одкладинка видання  Цаплієнко

А.  Стіна.  Львів  :  Видавництво Старого

Лева, 2018. 576 с.


