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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Однією з актуальних тем, які досліджують в українському літературознавстві, є 

фантастознавство. Українські науковці цікавляться теорією фантастики (Т. Бовсунів-

ська, О. Стужук, В. Іваненко), паралелями між міфологічними структурами в давній 

літературі та фантастиці ХХ ст. (А. Нямцу); окресленою часовими рамками фантасти-

кою в національних літературах (Ю. Булаховська, С. Вівчар, О. Зарицький, В. Захар-

жевська, А. Татаренко, О. Сайковська, О. Палій, Р. Радишевський , О. Дзюба-Погреб-

няк та ін.); у нових реаліях важливими є дослідження фантастики в антропологічному 

зрізі, зокрема вивчення способів маніпуляції свідомістю за допомогою масової літера-

тури (В. Здоровенко, О. Стужук); перспективними видаються дослідження про особ-

ливу мову, якою твориться фантастична образність (О. Осадча), та зв’язок фантастики 

з іншими, близькими до фантастичного дискурсами (Г. Сабат. Г. Сиваченко, О. Сту-

жук), вивчається фантастика у фольклорі та її вплив на літературну (О. Стужук, С. Хо-

роб, М. Карацуба та ін.), актуальними залишаються теми, пов’язані з українською 

традицією літературної фантастики (Є. Нахлік, Л. Плющ, С. Хороб, Т. Мейзерська, 

Г. Левченко, М. Ільницький та ін.), фентезійною літературою (О. Філоненко, О. Тихо-

мирова, Т. Рязанцева та ін.); науковою фантастикою (зокрема В. Смирнів), футуроло-

гією (Д. Айдачич). Фантастознавча тематика вже закріпилася в нинішньому науково-

му дискурсі, про що свідчать фантастознавчі конференції, семінари, а також Центр з 

дослідження літератури фентезі, який з 2015 року функціонує при Інституті літерату-

ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Тож дослідження про генезис й еволюцію хор-

ватської фантастичної літератури урізноманітнить тематичну палітру студій, присвя-

чених фантастиці. Хорватська літературна спадщина демонструє, що поетика фан-

тастичного може виявлятися в усіх історико-літературних епохах на різних рівнях – 

образному, тематичному, сюжетному, а наративні моделі та композиційні техніки за-

лучення фантастики в художніх твір еволюціонують. Увібравши досвіди попередніх 

періодів, літературна фантастика кульмінує в модернізмі, причому способи її репре-

зентації надзвичайно різноманітні. Це й зумовило вибір літературних часових рамок 

нашого дослідження: від Середньовіччя до раннього хорватського модернізму.  

Вибір теми й актуальність дослідження зумовлені відсутністю комплексних 

досліджень генезису й становлення хорватської літературної фантастики в вітчизня-

ному та хорватському літературознавствах, потребою осмислити особливості фантас-

тичної літератури у різні епохи, встановити можливий взаємозв’язок між традицією 

та новаторством у доборі художніх, стилістичних, оповідних прийомів, джерел фан-

тастичної образності, окреслити функціональне навантаження, яке несе елемент фан-

тастичного і яке є відгуком на позалітературний контекст відповідного періоду.  

Панорамний огляд хорватського письменства на значному часовому відтинку 

дасть змогу увиразнити шлях, який проходить літературна фантастика, простежити, 

як змінюється її парадигма, коди, як фантастичне корелює із поетикальними вимірами 

певного стилю чи напрямку, взаємодіє з іншими дискурсами, актуальними на відпо-

відному історико-літературному етапі.  

Великий корпус різножанрових творів хорватської літератури засвідчує, що 

фантастика може природно функціонувати і поза рамками прози, яка в хорватській 
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літературі розвивається із середини ХІХ ст. (саме вона становить предмет досліджень 

більшості хорватських літературознавців), відтак роль та функції фантастики в 

доромантичну епоху потребують детальнішого та глибшого вивчення. 

Оскільки українське літературознавство вже обізнане з феноменом хорватських 

постмодерністів-фантастів завдяки дисертаційній роботі С. Вівчар, видається дореч-

ним представити літературну фантастику інших поколінь. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане із науково-дослідною темою, яку виконує кафедра слов’ян-

ської філології імені Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету 

імені Івана Франка «Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан, типоло-

гічні паралелі» (номер д/р 0118U000616). 

Метою дослідження є осмислення розвитку літературної хорватської фантасти-

ки від часів Середньовіччя до початку ХХ століття, визначення особливостей поетики, 

місця та функції фантастичного в середньовічній, ренесансній, бароковій, просвітниць-

кій, романтичній та модерністській літературах, з’ясування підставності твердження 

про тяглість традиції літературної фантастики в хорватському письменстві. 

Для досягнення поставленої мети необхідно реалізувати такі дослідницькі зав-

дання: 

- простежити становлення моделей хорватської літературної фантастики, змі-

ну оповідних стратегій та способи вписування фантастичного елементу в інші дис-

курси; 

- зробити огляд творчості хорватських письменників у розрізі літературної 

фантастики; 

- визначити типи фантастичних дискурсів, що безпосередньо пов’язані з дже-

релами фантастичної образності та з’ясувати, які з них є характерними для певного 

історико-літературного періоду, а також можливості переплетіння їхніх кодів; 

- виділити та систематизувати типові (традиційні) й атипові (властиві лише для 

одного твору або періоду) фантастичні топоси (хронотопи та образи), установити їх-

ній зв’язок із поетикальними особливостями епохи, простежити усталеність або 

трансформативність образів та просторово-часових структур, у яких зазвичай 

експлікується фантастичне; 

- окреслити культурний та історичний контексти епохи, яка презентована тво-

рами, заснованими на кодах літературної фантастики; 

- установити, які функції виконує фантастичний елемент у конкретному творі, 

з’ясувати, як через функціональне навантаження літературної фантастики відобра-

жено реакцію автора на культурні запити певної доби. 

Об’єктом дослідження є тексти, які розглядаємо в контексті літературної фан-

тастики. Це твори, що увійшли в канон хорватського письменства, а їхні автори ви-

знані класиками (М. Држич, М. Ветранович, Н. Налєшкович, П. Зоранич, С. Боба-

лєвич, І. Ґундулич, Ю. Баракович, П. Канавелич, П. Ріттер Вітезович, Ю. Габделич, 

І. Ґашпароті, Т. Брезовачкі, А. Шеноа, Р. Йорґованич, К.Ш. Джальський, А.Ґ. Матош, 

Я. Лесковар, В. Назор, Ф. Ґалович, М. Беґович, Д. Шимунович та ін.), а також твори 

менш відомих авторів (Я. Палмотича Діонорича, Д. Ярневич, Н. Андріяшевича). У ди-

сертаційному дослідженні побіжно згадуються, але детально не аналізуються ті твори 
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хорватських письменників доби бароко, у яких актуалізовано античні сюжети, з огля-

ду на упізнаваність джерел та функцій фантастичного компонента. У роботі також не 

є об’єктом окремого вивчення літературні казки, які належать до корпусу дитячої лі-

тератури й мають свою жанрову специфіку, однак згадано про їхнє місце в масиві 

хорватської фантастичної літератури. У дисертаційному дослідженні вивчаються 

тексти, яким хорватські літературознавці не приділили надто багато уваги (опові-

дання Д. Деметера, Д. Ярневич, Н. Андріяшевича), проте вважаємо, що вони важливі 

в контексті нашого дослідження, оскільки є віхами на шляху становлення хорватської 

літературної фантастики. 

Предметом дослідження є фантастична образність, дискурси, засоби та моделі 

літературної фантастики, а також їхня еволюція в хорватському письменстві від 

середніх віків до початку ХХ ст. (ранній модернізм). 

Теоретико-методологічною базою дослідження стали праці вітчизняних і за-

рубіжних учених, у яких викладено теоретичні міркування щодо природи фантастики, 

зокрема Ц. Тодорова, Р. Джексон, Р. Каюа, О. Стужук, Т. Чернишевої, Ю. Кагарлиць-

кого, С. Дам’янова, Р. Лахманн та ін.; розвідки хорватських дослідників фантастики 

(Д. Фалішевац, М. Леванат Перичич, Я. Поґачник, Ц. Павлович, Б. Доната); студії, у 

яких вивчаються особливості певної хорватської історико-літературної епохи та твор-

чість окремих авторів, зокрема праці З. Кравара, П. Павличича, Н. Батушича, В. Жме-

ґача, Р. Боґишича, М. Татарина, Д. Детоні-Дуймич, Д. Ґрмачі, К. Кувач-Левачич, 

Д. Ораіч, Д. Зечевич та інших; дослідження в галузі фольклорної фантастики (Е. Ру-

дан, М. Бошкович-Стуллі).  

Методологічна основа. Вибір методологічних засад зумовлений специфікою 

означених завдань та станом висвітлення проблеми. У дисертації застосовано такі 

методи: історико-літературний (при панорамному огляді розвитку фантастики, ана-

лізі її еволюції та ґенези); описовий (для з’ясування закономірностей розвитку літе-

ратурної фантастики); типологічний (при класифікації текстів, групуванні образів, 

типів і моделей літературної фантастики), порівняльний (для виявлення спільних і 

відмінних рис у хорватській фантастичній літературі, визначення самобутніх особ-

ливостей літературної фантастики у творах хорватських письменників); культурно-

історичний (при аналізі художнього твору у контексті певного культурно-історич-

ного періоду); наратологічний (при вивченні особливостей структурування оповіді, 

фабульної та сюжетно-композиційної специфіки твору); формальний (при з’ясуванні 

авторських прийомів і засобів зображення, виділення ознак твору, детермінованих 

поетикою того чи іншого літературного періоду або напряму); поетологічний (при 

аналізі різних аспектів поетики твору, зокрема часу, простору, художньої мови, образ-

ності); структуральний (при визначенні текстових одиниць, які містять фантастичний 

елемент і встановлення зв’язків такого сегменту з іншими частинами тексту); психо-

логічний (відображення внутрішнього світу персонажів);. прийоми інтертекстуаль-

ного й інтермедіального аналізу (виявлення ремінісценцій та алюзій на мистецькі 

артефакти у фантастичних творах хорватських письменників, з’ясування функцій 

уведення інтертексту); рецептивно-естетичний метод (визначення впливу зображаль-

но-виражальних художніх засобів твору на читача). 
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Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше 

у вітчизняному та хорватському літературознавстві зроблено спробу системно роз-

глянути хорватську літературну фантастику на значному часовому відтинку – від се-

редньовічних часів до початку ХХ ст., визначити основні етапи її становлення, 

характерні риси, з’ясувати детермінованість фантастичної образності та її функцій 

літературним і позалітературним контекстом епохи.  

Теоретичне значення Тема дисертаційного дослідження вписується в наукові 

студії з української славістики (хорватистики) і сприяє більш цілісному баченню хор-

ватського письменства. Простеження ґенези й еволюції літературної фантастики на 

прикладі хорватської літератури є важливим внеском у фантастознавство. 

Практична цінність дослідження полягає в тому, що матеріали дисертації 

можуть бути використані при підготовці нормативних і вибіркових курсів з історії 

хорватської літератури та культури, країнознавчих дисциплін, компаративістики; у 

спецкурсах для філологічних, історичних, культурологічних факультетів вищих нав-

чальних закладів. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійним дослідженням, тео-

ретичні положення та висновки належать авторці. Цитати з оригінальних хорватських 

художніх творів, що наводяться з ілюстративною метою, подано в перекладі дисер-

тантки. Наукові статті за темою дисертації написано без співавторства.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дос-

лідження викладено в публікаціях, апробовано на наукових конференціях, зокрема 

наукові доповіді за темою дисертації були виголошені на щорічних звітних конферен-

ціях кафедри (Львів, 2004–2020 рр.), щорічному Міжнародному славістичному колок-

віумі (Львів, 2004–2020 рр.), VIІ Міжнародних славістичних читаннях, присвячених 

пам’яті академіка Леоніда Булаховського (27 квітня 2007 р.), Міжнародній докто-

рантській науковій конференції «Слов’янство у давні часи й сьогодні – мова літе-

ратура культура» (Вроцлав, 11–12 березня 2011 р.), Міжнародній славістичній конфе-

ренції, присвяченій 10-й річниці викладання хорватської мови у Львівському націо-

нальному університеті імені Івана Франка (Львів 23–25 березня 2006 р.), Міжнародній 

науковій конференції «Слов’янська фантастика» (Київ, 11–12 травня 2012 р.), Між-

народній науковій конференції молодих учених «Славістика ХХІ століття: традиції та 

перспективи розвитку» (Львів, 26–28 жовтня 2011 р.), ХІ Міжнародній Кирило-

Мефодіївській науковій конференції (Одеса 19–20 травня 2006 р.), 3-й конференції 

молодих славістів у Будапешті (Будапешт, 25–26 квітня 2013 р.) 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційного дос-

лідження висвітлено у сімнадцяти публікаціях, надрукованих у вітчизняних та за-

кордонних фахових виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

двох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (282 позиції, з 

них – 195 іноземними мовами) та трьох додатків. З огляду на те, що тема дослідження 

передбачає використання значного корпусу літературних текстів, теоретичні 

міркування викладені безпосередньо в підрозділах, у яких опрацьовується 

конкретний літературно-історичний період. Уважаємо такий підхід найбільш 

доцільним для аналізу становлення літературної фантастики, адже теоретичні 
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засновки одразу підкріплюються ілюстративним матеріалом. Потреба у двох розділах 

диктується зміною літературно-фантастичної парадигми та її функціонального 

навантаження, яке спостерігаємо наприкінці ХІХ ст. Оскільки основна увага в 

дослідженні сфокусована на літературному матеріалі, огляд теоретичних концепцій 

стосовно літературної фантастики викладено в Додатку 1. Пояснення окремих 

термінів, які зустрічаються в дисертаційній роботі, подано в Додатку 2. У Додатку 3 

зазначено відомості щодо публікацій статей з теми дисертації й апробацію матеріалів 

роботи. Загальний обсяг дисертації становить 273 сторінки, з них основного тексту – 

202 сторінки. 
 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання 

дослідження, окреслено об’єкт та предмет розгляду. У цій частині також визначено 

наукову новизну дисертації, теоретико-методологічну базу, теоретичне та практичне 

значення роботи, подано відомості про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Хорватська літературна фантастика від найдавніших 

часів до кінця XVIIІ століття» проаналізовано функціонування літературної фан-

тастики у середньовічному письменстві (житія, легенди), у різножанрових текстах 

Ренесансу (маскарадні драми М. Пелеґриновича, С. Бобалєвича, Г. Мажибрадича й 

анонімного автора, драми М. Држича та Н. Налєшковича, поема М. Ветрановича, 

роман П. Зоранича), бароко (мелодрами Ю. Палмотича, поеми І. Ґундулича, Я. Пал-

мотича Діонорича, Ю. Бараковича, П. Ріттера-Вітезовича, драма П. Канавелича) та 

Просвітництва (проповіді Ю. Габделича, Ш. Заґребеца, І. Ґашпароті, комедія Т. Бре-

зовачкі). 

У підрозділі 1.1. «Фантастизація дійсності в хорватській середньовічній 

прозі» на прикладі агіографічної літератури, глаголичного «Амулету», уривка про 

смерть короля Звонимира з «Літопису попа Дуклянина», топографічних легенд і пе-

реказів, житійних легенд, пов’язаних із патронами певного міста, з’ясовується, що в 

літературі Середньовіччя фантастичне є компонентом чудесного, тож єдина модель 

літературної фантастики – проекція сакрального – заснована на топосі чуда. Чудо 

оприявнюється у двох модусах: як чудотворне і як магічне, й пов’язане з візуаліза-

цією іншого світу та містичними переживаннями. Хорватська література, оригінальна 

й перекладна, світська та релігійна, дає підстави виділити кілька сфер побутування 

чудесного, а в його складі – фантастичного: щоденне чудесне, політичне чудесне, 

чудесне як історія, топографічне чудесне. Чудо в середньовічному письменстві має 

гносеологічну функцію, воно пов’язане зі сферою магії, а також може слугувати 

засобом досягнення певної політичної мети і навіть прояснити історичну ситуацію. 

Оскільки фантастика в Середньовіччі є інтегральною складовою світу, можемо гово-

рити про фантастизацію дійсності.  

Особливості фантастичної образності й різноманітні типи літературної фан-

тастики в епоху Відродження досліджено в підрозділі 1.2. «Літературна гра у 

фантастичне в хорватському Ренесансі». Специфіка ренесансної фантастики 

пов’язана по-перше з проникненням карнавальної образності у високе письменство, 



6 
 

яке формується в Дубровницькій Республіці, по-друге, із зверненням дубровницьких 

та задарських письменників до конвенційних літературних кодів (античної міфології, 

пасторалі), на що вплинули культурні зв’язки південної Хорватії з Італією.  

Письменники XVI ст. найчастіше працюють із фантастичною семантикою (об-

раз, сюжет), тож залежно від того, яка складова є визначальною для фантастичного 

дискурсу, у ренесансній літературі виокремлюємо три умовні типи фантастики, де 

вона функціонує як складова образу, як рушій сюжету або необхідний жанровий кри-

терій: 

1) фантастично-міфологічний; 

2) фантастично-магічний; 

3) фантастично-карнавальний. 

При аналізі пасторалей «Тірена», «Ґріжула» М. Држича та «Третя комедія» 

Н. Налєшковича увагу звернено на особливості архітектоніки міфологізованих пейза-

жів, а також варіативність сенсів, закладених в образи фантастично-міфологічних 

істот – віли, сатира, Купідона, пустельника-старця (пункт 1.2.1. «Фантастично-

міфологічний елемент у дубровницькій пасторалі»). На прикладі популярних у 

Дубровнику маскарадних драм, так званих цингаресок, простежено розвиток образу 

циганки, що володіє здобутими за межами відомого світу магічними знаннями, з’ясо-

вано, які ознаки є обов’язковими для атрибування циганки як фантастичного персона-

жа (магічні предмети, уміння, знання); у ході аналізу образу чорнокнижника Довгого 

Носа з комедії «Дядечко Мароє» М. Држича виокремлено риси мага, які розглянуто в 

контексті зашифрованої за допомогою топосу світу навиворіт (картини трьох 

фантастичних Індій) критики дубровницької дійсності (пункт 1.2.2. «Фантастика і 

магія: карнавальні образи Циганки й чорнокнижника Довгого Носа»). Ідею сце-

нічної ілюзії (образ Дубровника як ілюзорного Нярнас-міста), що виткана також і 

засобами літературної фантастики, проаналізовано на прикладі комедій М. Држича 

«Пригода зі Станацем» і «Супий» (пункт 1.2.3 «Ілюзія і фантастика в комедіях 

Марина Држича»). Досліджуючи засоби літературної фантастики в поемі М. Ветра-

новича «Пілігрим», фокусуємося на особливостях композиційного прийому кумуля-

тивної фантастики (нагромадження великої кількості фантастичних персонажів – 

олюднених звірів і подій), ознаках фантастичного екстер’єру (гора-лабіринт) і мо-

рально-етичних смислах філософії гуманізму, які передані через засіб трансформації 

людського тіла (пункт 1.2.4. «Фантастичні образи в поемі Мавра Ветрановича 

«Пілігрим»). Відмінний від дубровницьких авторів досвід звернення до літературної 

фантастики простежено в задарського письменника П. Зоранича. У його пасторально-

му романі «Гори», першому хорватському романі, далматинська Аркадія зображена, 

зокрема, у міфологічному вимірі, який постає з розповідей про чудесні перевтілення, 

при цьому пояснюється походження місцевих топонімів, назви рослин та явищ. При 

аналізі твору виокремлено фантастичні образи (істоти, предмети, пейзажі, магічні дії) 

та композиційні засоби літературної фантастики (пророчий сон, видіння).  

Аналіз барокової фантастики здійснено в підрозділі 1.3. «Простори літе-

ратурної фантастики в бароковому письменстві». Встановлено, що фантастичне в 

літературі XVII ст. функціонує як код, за допомогою якого відчитується складна 
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історична ситуація в південній Хорватії, як шифр для культурологічного повідом-

лення чи побажання, про які вголос не завжди можна було говорити.  

Якщо в ренесансній фантастиці спостерігалася дифузія фантастичних образів і 

сюжетів в межах одного тексту, то барокове письменство є сплавом різних фантастич-

них наративів, тож можемо говорити про простори фантастичного й секундарні сві-

ти в різних текстах, звичайно, з урахуванням специфіки поетики і філософії бароко: 

- міфологічно-фольклорна та легендарна фантастика в драматургії Ю. Палмо-

тича («Бісерниця», «Квітослава», «Павлімир») має ескапістську функцію. Фантас-

тичні істоти літературного й фольклорного походження допомагають або шкодять 

учасникам казкових лицарських поєдинків, живуть у відокремлених світах, але втру-

чаються в життя людей. Попри казковість образів, у творах Ю. Палмотича 

відстежується актуальна політична ситуація (пункт 1.3.1. «Аd hoc фантастика в 

мелодрамах Юніє Палмотича»); 

- у хорватській бароковій літературі спостерігаємо сплеск інтересу до релігійної 

фантастики. Розширюються функції святих, письменники зображають їх як лицарів-

захисників рідного краю; засобом демонізації турків стає топос пекла, адже в ху-

дожніх текстах (у поемах «Осман» І. Ґундулича та «Дубровник відновлений» Я. Пал-

мотича-Діонорича, драмі «Страсті і смерть Господа нашого Ісуса Христа» П. Ка-

навелича) демони позиціонуються як союзники турків у боротьбі з християнством. 

Пекло в зазначених текстах функціонує як сепарований фантастичний простір, насе-

лений пекельними істотами з християнської й античної традицій. Герої античного 

пантеону (поеми на давні класичні сюжети «Аріадна», «Викрадення Прозерпини» 

І. Ґундулича та «Еней відвідує Анхіза, батька свого» Ю. Палмотича) мешкають у 

відокремлених міфологічних світах, які розміщено на різних рівнях. Постановка драм 

потребувала своєї особливої фантастичної сценографії. Барокові автори також звер-

таються до ірраціонального й фантастичного як до засобів пізнання сутності людини і 

буття. Поема «Віла Словінка» Ю. Бараковича сповнена містичних знаків і пророцтв, 

пронизана передчуттям катастрофи. У творі письменник вдається до особливо попу-

лярного в пізніших епохах прийому фантастичної літератури – зміщення природного 

порядку речей, часу і простору. Окремим фантастичним простором є сновидіння. Ці 

аспекти висвітлено в пункті 1.3.2. «Простори фантастичного й секундарні світи в 

бароковій літературі»; 

- розвиваються також мовні стратегії презентації фантастичного і його лінгвіс-

тичні модуси – кончетистський, парадоксальний, енігматичний. Фантастичне пись-

мо, характерне для епохи бароко, розглянуто у пункті 1.3.3. «Енігматика в поемі 

„Прощання зі Сигетом“ Павао Ріттера-Вітезовича»; 

- щоб зм’якшити психологічні й емоційні травми, отримані через руйнівний зем-

летрус у Дубровнику 1667 року, література бароко виконує амортизаційну й терапев-

тичну функції: описуючи природний катаклізм, письменники звертаються до поетики 

апокаліпсису; пояснюючи причини того, що сталося, опираються на топоси релігійної 

фантастики; естетизують катастрофу, уводячи засновані на «неподібних» подібностях 

метафори, які спрямовані на досягнення ефекту враження. Переплетіння фантастично-

го й апокаліптичного кодів простежено на прикладі текстів Н. Бунича, П. Канавелича, 

Б. Беттере, Я. Палмотича-Діонорича (пункт 1.3.4. «Поетика апокаліпсису»).  
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У підрозділі 1.3. «Фантастичне versus дидактичне в літературі 

хорватського Просвітництва» встановлено, що літературна фантастика в 

письменстві XVIII ст. вписується в просвітницький дискурс: у проповідях – для 

виховання пастви у вірі, в історичних хроніках – як частина тогочасної дійсності й 

вірувань народу, у просвітницькій драмі – як сатира на недоліки міщанського 

(загребського) суспільства. Літературний центр змістився на північ Хорватії й 

формується відповідно до культурного, політичного та економічного контексту 

регіону. 

Хорватські проповідники (Ю. Габделич, Ш. Заґребец, І. Ґашпароті) демонст-

рують неабияку обізнаність із великим масивом гомілетичної літератури, яку вільно 

комбінують і пристосовують до своїх потреб. У відповідності до просвітницьких 

настанов отці церкви теми сакрального змісту викладали просто й доступно, живою 

народною мовою, ілюстрували посили фантастичними елементами (казкова фауна, 

носії магічних знань, незвичайні країни, фізичні девіації людини), уводили у них еле-

менти горору (страждання, цвинтар). Традиційними моделями є проекція сакрального 

та видіння, а серед частих композиційних прийомів спостерігаємо нанизування мото-

рошних видінь, експресія яких посилена описами запахів, звуків і тактильних відчут-

тів. Ці особливості висвітлено у пункті 1.4.1. «Проекція сакрального в набожних 

текстах хорватських проповідників». На прикладі збірок «Зерцало Маріїнське» та 

«Первородний гріх отця нашого Адама» Ю. Габделича з’ясовано особливості елемен-

тів фантастики в одного з перших хорватських проповідників (підпункт 1.4.1.1. «Ре-

презентації фантастичного в проповідях Юрая Габделича»), а оригінальні підходи 

до введення фантастичного компонента виокремлено у проповідях, що увійшли до 

п’ятитомної «Їжі духовної» Ш. Заґребеца та агіографічної збірки «Цвіт святих» 

І. Ґашпароті (пункт 1.4.1.2. «Варіації фантастичного у проповідях Штефана Заґре-

беца та житіях Іларіона Ґашпароті»). 

В історіографічній праці «Аннали» А.Б. Крчелич розповідає про особливості 

життя в околицях Загреба, де фантастичне є частиною тодішньої картини світу, 

відтак реалізовується через модель фантастики з ключем. Фантастика в записах 

А.Б. Крчелича з’являється тоді, коли подія, про яку він оповідає, дотична до містич-

ного (поява мертвих, чорта, упирів, війська, яке літає, масонів, що укладають угоди з 

нечистим, а за розголошення таємниці їм загрожує смерть), народно-історичного 

(пошук закопаних скарбів), анекдотів (оповідки про диявола в Горах, про цапа, якого 

міський жартівник видав ченцям за нечистого). Неодноразово автор вдається до 

розшифрування фантастичного за допомогою раціонального ключа (коли пояснює 

природні явища). А там, де задіяні інституції церкви (як у розслідуванні про повер-

нення душі з потойбіччя) чи адміністрація (у розслідуванні випадків вампіризму), 

висловлює обережний скептицизм (пункт 1.4.2. «Фантастика з ключем у 

хорватській історіографії XVIII ст.»). 

Просвітницька драма «Матіяш-чорнокнижник» Т. Брезовачкі актуалізує коміч-

но-фантастичний дискурс і функцію карнавального персонажа – носія магічних знань.  

Ним є Матіяш, своєрідне північне альтер его чорнокнижника Довгого Носа 

М. Држича, образ, узятий із міського фольклору. У цьому творі уведення фантас-

тичного елемента слугує для висміювання забобонів та народних вірувань (у чарівну 



9 
 

траву, яка робить невидимим, укладання угоди з чортом заради матеріальної вигоди). 

Фантастичне в цьому творі має парадоксальну природу, адже носієм істинних і прав-

дивих знань та цінностей, сатиричного погляду на тогочасний світ є чаклун, відтак 

фантастика виконує дидактичну функцію. У комедії спостерігаємо парадоксальну 

взаємодію двох моделей – фантастику з ключем і фантастику з ключем «навиво-

ріт»: сюжет рухається не від чистого фантастичного до уведення раціонального 

ключа, а раціональний ключ, уведений зі самого початку, служить ширмою, за якою 

ховається істинна природа магії чорнокнижника. Таку можливість ігор з моделями 

дозволяє карнавально-фантастичний дискурс (пункт 1.4.3. «Карнавальна фантас-

тика в комедії Тіто Брезовачкі „Матіяш-чорнокнижник“»). 

У другому розділі «Дискурси фантастики в хорватській літературі ХІХ – 

початку ХХ» розглянуто фантастику у творах хорватських письменників періоду ро-

мантизму (Д. Деметера, Д. Ярневич. А. Шеноа, П. Прерадовича, І. Мажуранича, 

Р. Йорґованича), реалізму (К.Ш. Джальського) та раннього модернізму (А. Ґ Матоша, 

В. Назора. Ф. Ґаловича, Я. Лесковара, Д. Шимуновича, М. Беґовича, Н. Андріяшеви-

ча). Тексти зазначених авторів свідчать про розвиток фантастики як художнього 

явища й дедалі активніше залучення фантастичної образності та розширення її функ-

цій у творі. У підрозділі 2.1. «Фантастичне в хорватському романтизмі: розви-

ток, поетика, культурний контекст» простежено зв’язок між поетикою фантас-

тичного й зацікавленням романтиків фольклором і національними темами. 

Оповідання Д. Деметера та Д. Ярневич демонструють становлення романтичної 

фантастичної парадигми в хорватській малій прозі. Джерелами для них слугувала 

фольклорна фантастика, історія та демонологія. На прикладі оповідання «Батько й 

син» Д. Деметера проаналізовано залучення елементів літературної фантастики для 

белетризації долі історичного персонажа – Стєпана Хранича Косачі. Попри те, що 

літературознавці вбачають у цьому творі лише історико-літературний факт, «Батько й 

син» є віховим для розуміння нових тенденцій, які зароджуються в хорватській літе-

ратурній фантастиці. Адже в ньому спостерігаємо нові фантастичні мотиви (фатум, 

містичне прокляття, імпліцитна версія укладання угоди з дияволом); трансформацію 

образу циганки (традиційний код носія магічних знань доповнюється демонічними 

конотаціями); мовні формули для нагнітання атмосфери напруги і страху; роботу із 

композицією (введення раціонального ключа). У ході аналізу оповідання Віли-Повод-

кині під містом Озалем» звернено увагу на те, як завдяки фольклорно-фантастичному 

(образи й сюжети з народної демонології, зокрема угода з вілами) й культурно-істо-

ричному (свій-чужий, образ історичного Озаля) інтертекстам хорватська письмен-

ниця Д. Ярневич звернулася до табуйованих у той час тем (вагітність, пологи), і тем, 

які були на часі – осмислення свого, народного на противагу чужому, загрозливому, а 

за допомогою субверсивної фантастики проблематизувала усталені моделі природа-

культура, чоловіче-жіноче, ірраціональне-раціональне, своє-чуже (пункт 2.1.1. «Еле-

менти фантастики в прозі Димитріє Деметера та Драґойли Ярневич»). 

У дисертації виокремлено таку особливість хорватської романтичної літера-

тури, як уведення фантастичного компонента в твір, що працює з історичною темою. 

За допомогою фантастичного автор створює чи відтворює національний історичний 

міф хорватів про омріяне відновлення втраченої незалежності й кореспондує з ідея-
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ми ілліризму. У контексті іллірійських ідей за допомогою літературної фантастики 

актуалізуються мнемонічна функція фантастики і функція акумуляції історичного 

знання. Письменники, зближуючи історію й міфологію, конструюють комфортні для 

себе герметичні історичні епохи або історичні відрізки – своєрідні проекції запитів 

своєї культури: золота доба, рай єдиної Хорватії І. Мажуранича розбудовані у знач-

них за обсягом епічних піснях, зокрема «Віках Іллірії». Фантастичне, що черпає із 

резервів народної пам’яті, презентується як версія історичної реальності: П. Прера-

дович в алегоричній драмі «Королевич Марко» художньо опрацьовує давню легенду 

про воїна-визволителя, який заснув трьохсотрічним сном (емблема підневільного 

статусу роздробленої Хорватії). Досліджуючи ці твори, акцентуємо й на актуалізації 

функцій віли – захисниці національної ідентичності й носія історичної пам’яті (пункт 

2.1.2. «Фантастичне, міфологічне й історичне в хорватському романтизмі в 

контексті ідей ілліризму»).  

Творчість А. Шеноа є свідчення того, що хорватські письменники ХІХ ст. із 

багатої палітри усної народної творчості обирають ті образи й сюжети, які суголосні 

авторському художньому світові. Аналізуючи ліро-епос А. Шеноа, визначаємо особ-

ливості літературної фантастики, які корелюють із жанровими особливостями балади 

й казки. У баладах засобами баладної фантастики в особливому експресивному ан-

туражі (грім, вітер, зима, туман, ніч) експліковані фольклорні образи та сюжети (зо-

крема мертва наречена). За мотивами народної казки (фантастичної і соціально-

побутової) А. Шеноа пише віршовані літературні казки, а новаторством у доборі об-

разних засобів (персоніфіковані чума, голод, перстень віли як дар поетичного та-

ланту) й інтерпретації традиційних народних вірувань (зустріч із вілою) вирізняються 

його алегоричні казки (пункт 2.1.3. «Функціонування фантастичного елементу в 

романтичній літературній баладі»). 

При аналізі пізньоромантичної прози Р. Йорґованича (новели «Любов на одрі», 

«Стелла Раіва») звертаємо увагу передовсім на новаторський підхід до компози-

ційних технік уведення фантастики у твір (кумулятивна, редуктивна й конвертивна 

фантастика, прийом сну) й забезпечення фантастичного ефекту на образному, ком-

позиційному, сюжетному, наративному та мовному рівнях (змішування міметичного 

й неміметичного кодів). У прозі Р. Йорґованича фантастика підсилюється інтертекс-

туальними вкрапленнями відомих артефактів живопису та скульптури. Маніфестації 

фантастичного викликають у персонажів страх, особливо в сценах, які виписані в 

стилістиці горору (пункт 2.1.4. «Становлення фантастичної новели в хорват-

ському романтизмі»). 

Підрозділ 2.2. «На перехресті реалізму й модернізму: фантастична проза 

Ксавера Шандора Джальського» присвячено з’ясуванню особливостей функціо-

нування фантастики у творах хорватського реаліста К.Ш. Джальського. В опо-

віданні «Ноктюрн» простежено механізми конвертивної фантастики (нерізка 

збалансована зміна реалістичного й фантастичного кодів) і досліджено, як літе-

ратурний твір стає художньою ілюстрацією філософії А. Шопенгауера (існування 

іншого світу, зітканого з нашої волі). У ході аналізу «Сон лікаря Мишича» вста-

новлено, що містичний досвід є одним із досвідів дійсного; фантастичне, яке опри-

явнюється через сновидіння, знаходить свій корелят у реальності, однак онірична 
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логіка сюжету часто залишається в рамках сну відповідно до законів реалізму. 

Простежено, як конвертивна фантастика змінюється кумулятивною, а онірична 

модель ближче до кінця твору стає домінантною.  

У підрозділі 2.2. «Функціонування фантастичного елементу в хорватській 

модерністській літературі» доходимо висновку, що літературна фантастика зазнає 

великого піднесення на зламі століть, коли хорватське письменство входить в епоху 

модернізму. Мова фантастичного стає мовою підсвідомих бажань, страхів, емоцій і 

травм тогочасної людини. Тексти, які оперують фантастичною образністю, дають під-

стави говорити про фольклорну фантастику (а в її складі й демонологічну), оніричну, 

деліричну й орнаментальну, менш активно використовується модель фантастики з 

ключем. Коди модерністської фантастики тісно переплетені з поетикальними кодами 

символізму, неоромантизму та сецесії. У творах, що продовжують традицію реалістич-

ної розповіді, спостерігаємо екзотично-фольклорну версію фантастики: фантастична 

картина світу є невід’ємною компонентою дійсності певного регіону (у Н. Андріяшеви-

ча, В. Назора, Д. Шимуновича). Письменники-модерністи збагачують семантику й, що 

важливо, синтаксис фантастики. У фантастичній прозі хорватського модернізму ви-

окремлюємо невротичний і деліричний сюжети (оповідання А.Ґ. Матоша, Ф. Ґалови-

ча), тему чужого (у творах Д. Шимуновича, Ф. Ґаловича), зв’язок Ероса й Танатоса (в 

малій прозі А.Ґ. Матоша, Ф. Ґаловича, М. Беґовича), оніричний дискурс (в А.Ґ. Матоша, 

В. Назора) реінтерпретовані образи з національного, але не лише, фольклору. Від-

мінним моментом модерністської фантастики є розуміння взаємин емпіричної і фантас-

тичної дійсностей: якщо в романтизмі маніфестації надприродного викликали страх, 

то в протагоністів модерністських творів страх викликає сама дійсність, яка їх оточує, 

тому фантастичне у версіях божевілля, сну чи смерті пропонує втечу, виконуючи ес-

капістську функцію. Персонажі модерністських творів надзвичайно вразливі, це інте-

лектуали, творчі натури, яких переслідує почуття провини, нереалізовані мрії та бажан-

ня, підсвідомі страхи – усі ці переживання теж розкриваються мовою фантастики.  

Крім семантики фантастичного, письменники-модерністи випрацьовують різні 

механізми уведення фантастики на рівні композиції та нарації, тобто синтаксис фан-

тастичного. До таких стратегій належать уведення засобу реалізованої метафори, 

розвиток сюжету за логікою сну, акумуляція, конвертація чи редукція фантастичних 

ефектів, деміметизація часу простору й образів, їхнє оштучнення й орнаменталізація, 

підкреслення зв’язку літературної фантастики з мистецькими практиками, зокрема 

музикою. 

Нові функції моделі фантастики з ключем простежуємо на прикладі опові-

дань «Смерть гробаря» Н. Андріяшевича, «Бошкарина» В. Назора та «Сила сумлін-

ня» А.Ґ. Матоша. У «Смерті гробаря» раціональні ключі розкидані по всьому тексту 

й натякають на те, що пов’язування протагоніста з упирем криється в місцевих ві-

руваннях і забобонах, у «Бошкарині» та «Силі сумління» спостерігаємо нівеляцію 

фантастичних подій ключем-сном. Н. Андріяшевич і В. Назор звертаються до обра-

зів з народної демонології (упир, демон-мрак), у їхній прозі екзотично-фольклорна 

фантастика є природною компонентою світогляду мешканців певного регіону (Не-

ретванського краю й Істрії відповідно), а А.Ґ. Матош актуалізує гротескно-сати-



12 
 

ричний тип літературної фантастики (пункт 2.3.1. «Демістифікація надприродного 

в прозі хорватського модернізму»). 

Нову стратегію досягнення фантастичного ефекту простежуємо на прикладі 

прози хорватських письменників В. Назора («Король Албус») та Ф. Галовича «Зача-

роване дзеркало»). Аналізуючи ці твори, акцентуємо на стилізації, механізмі, що 

переводить текст чи певну його частину з міметичної оповідної структури в немі-

метичну і надає текстові ознак фантастики. Події в «Королі Албусі» розгортаються на 

фоні декорованої в сецесійному стилі природи, яка є ідеалом краси і величі. У «Зача-

рованому дзеркалі», оштучнена природа метафорично відтворює психоемоційний 

стан героя. Досліджуючи символістські і сецеїстичні коди, які кореспондують із від-

повідними модерністськими стилями, звертаємо увагу і на міфологічну та казкову 

складову в цих творах (пункт 2.3.2. «Функціонування неміметичної моделі природи 

в оповіданнях Владимира Назора та Франа Ґаловича»). 

Однією із стратегій уведення фантастичного в прозу хорватських модерністів 

можна вважати і неміметичну іконографію, яка відсилає читача до певного культу-

рологічного інтертекстуального коду. У новелі М.Беґовича «Квартет» спостерігаємо 

фантастичну редукцію (персонажа зведено до музичного інструмента); еротичні пе-

реживання протагоністів подаються через візуалізацію музичних образів, а патологічні 

залежності оприявнюються через підсвідомість (сновидіння). При аналізі оповідання 

А.Ґ. Матоша «Камао» фокусуємося на переплетінні музичного (історія загибелі іде-

альних емоційних людських стосунків, що перебувають у сфері позаземного/музики) і 

фантастичного сюжетів (двійники, видіння, фантастичний папуга Камао як втілення 

брутальної дійсності). Д. Шимунович у романі «Чужинець» вдається до лейтмотивної 

організації розповіді, одним із таких лейтмотивів є чудесне (пророцтво циганки, ле-

генда про джерело Віли). Констатуємо, що казковий інтертекст у цьому творі слугує 

для реалістичного зображення життя в хорватській Загорі. Приклади наративної ролі 

музики знаходимо в оповіданні Ф. Ґаловича «Сповідь». Слухаючи орган, протагоніст 

твору поринає у спогади, що оформлюються як потік свідомості, згадує про свій не-

вимовний гріх. Звуки органа викликають у його уяві й апокаліптичні картини Страш-

ного суду, й образ Ісуса Христа, іконографія якого базується на міфологічних уяв-

леннях про божество. Психіка героя розшаровується, він переживає надраціональний 

досвід часу – минуле, теперішнє й майбутнє проникнуті навзаєм, а не розкладені на 

окремі хронологічні відрізки. Текст оформлюється за законами деліричного дискурсу 

(пункт 2.3.3. «Музика і фантастика в прозі хорватського модернізму»). 

При аналізі прози хорватського модернізму звернено увагу на формування но-

вого дискурсу – божевілля. На прикладах новели «Думки про вічність» Я. Лесковара 

й оповідання «Миша» А. Ґ.Матоша досліджується безумство, породжене відчуттям 

провини й стратегії оформлення деліричного сюжету: видіння героя Я. Лесковара по-

дані через внутрішній монолог і підсилюються звуками фортепіанної, а згодом орган-

ної музики; у «Миші» імпульсом до фантастичних подій стає миша, образ якої струк-

турований як реалізована метафора, доповнена символістськими конотаціями кари за 

гріх. Інший тип божевілля фіксуємо в оповіданні Ф. Ґаловича «Сповідь»; поштовхом 

до падіння в прірву безумства є смерть об’єкта пристрасті. Психологічна криза де-

монструється як втрата відчуття дійсності й стирання відмінностей між емпіричною 
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реальністю та галюцинаціями (пункт 2.3.4. «Фігури божевілля в хорватській модер-

ністській літературі»). 

ВИСНОВКИ 
 

У ході дослідження становлення літературної фантастики в хорватському пись-

менстві доходимо висновку, що автори в різні епохи, від Середньовіччя до модер-

нізму, стало залучають до текстів фантастичні елементи. Приклади використання 

елементів літературної фантастики спостерігаємо в житіях, проповідях, легендах, 

епічній поемі, пасторальному романі, поемі, драмі, мелодрамі, історичній хроніці, 

оповіданні, новелі, літературній казці.  

Художня фантастика проблематизує закони емпіричної дійсності, у хорватській 

літературі фантастичне функціонує як порушення природного порядку, а також 

завдяки уведенню персонажів, ступінь фантастичності яких може градуюватися.  

Джерела фантастичної образності різноманітні й безпосередньо пов’язані з ти-

пами літературно-фантастичного дискурсу, серед яких у хорватському письменстві 

вирізняємо такі: фантастично-карнавальний, релігійно-міфологічний, фольклорний (а 

в їх складі акцентуємо на демонологічному та містичному); виокремлюємо елементи 

готичного дискурсу й горору, які не представлені окремими творами. Зазначені типи 

літературної фантастики вплітаються в інші дискурси, зокрема просвітительський, 

апокаліптичний, ідеологічний, енігматичний. 

У творчості хорватських письменників спостерігаємо такі моделі літературної 

фантастики: проекція сакрального, фантастика з ключем, онірична фантастика, делі-

рична фантастика, літературна казка. Сновидні картини в авторів домодерністської 

епохи з окремими винятками (М. Ветранович та Ю. Баракович) вписані в певні рамки. 

Письменники-модерністи пропонують тексти, нарація яких розвивається за логікою 

сну або делірію.  

Літературна фантастика пропонує кілька способів комунікації природного та 

фантастичного світів: у літературі Середньовіччя єдиний спосіб зміни природного 

порядку – чудеса інтегровані в дійсність; однак чудом можна маніпулювати, 

виробляється інститут його доказовості. Тож доходимо висновку, що дійсність у 

середньовічній літературі фантастизована. Хорватська література того періоду дає 

підстави говорити також про те, що фантастизовані світи витісняються на помежів’я: 

у простори екзотичного (розповіді про маловідомі країни) або історичного (про золоті 

часи хорватської державності, що на той момент утрачена). Фантастика в літературі 

Ренесансу функціонує в межах карнавального та міфологічного дискурсів. Для 

конструювання фантастичних територій залучено ігрове начало, топос світу 

навиворіт, що передбачає немотивовану логічно зміну параметрів звичної 

світобудови та місцевий легендарій. Фантастичні простори або становлять частину 

дійсності, або умовно відділені від неї. У хорватському бароковому письменстві 

фіксуємо сепарацію фантастичних світів. Автори поміщають їх у казково-

легендарний вимір, окреслюють їхні межі пеклом або потойбіччям. Яскрава 

образність цих світів наснажена міфологічною та релігійною фантастикою. 

Літературна фантастика в епоху Просвітництва невіддільна від просвітницького 

дискурсу, фантастичні території, зображувані в проповідях, зазвичай витіснені в екзо-
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тичні країни. Проте фантастика може бути і частиною дійсності, чудеса й інші над-

природні явища, які викликають здивування, захоплення або страх, мають чітку топо-

графічну прив’язку.  

У хорватському романтизмі можемо виділити три типи взаємодії надприрод-

ного й природного. Автори творів із національно-ідеологічним звучанням черпають із 

фольклорних джерел; фантастичні події відбуваються на важливих для історії Хорва-

тії міфологічних чи реальних топосах. Другий тип теж пов’язаний із залученням 

фольклорної фантастики, однак із виразною демонологічною компонентою; оприяв-

нення фантастичного відбувається в баладно-трагічному антуражі на тлі стихійного 

природного явища і є зазвичай фатальним для персонажа. Третій тип демонструє піз-

ній хорватський романтизм. У цих творах домінантною є ситуація балансування 

«вірю-не вірю», особливо гостра тоді, коли фантастичне неочікувано порушує конту-

ри детально промальованого реалістичного світу. Перші провісники фатуму й містич-

ного – сни, фантастичне пов’язане з ескалацією безумства і страхом перед надпри-

родним. У літературі реалізму фантастичне є іншим, поки що непізнаним боком дійс-

ності, яка розгортається паралельно до реальності або навіть випереджаючи події, що 

передбачає уведення містичного дискурсу. Проза хорватських модерністів дає 

підстави твердити про варіативність фантастичних просторів, продовження або 

перекодування усталених моделей, а також нові способи створення території 

надприродного. Сакральний світ, який давня література презентує як світ 

переживання релігійного почуття, у модерністів трансформовано у світ мистецького 

переживання прекрасного; духовне піднесення має іншу похідну; у таких творах 

важливою компонентою образності є мистецький інтертекст. Фольклорна фантастика 

модернізму перебуває в межах літературної казки або у творах, які проговорюють 

національну тему; окремий корпус становлять тексти з елементами регіональної 

фольклорної фантастики, що функціонує як інтегральна складова дійсності у творах, 

фантастичні події яких пов’язані з віруваннями, легендами та переказами того чи 

іншого хорватського краю. Новизною оповідних стратегій і функцій вирізняються 

тексти, які продовжують ідею деформованої до абсурду реальності, страхітлива 

алогічність такого світу викликає в модерністського персонажа справжній жах, який 

доводить часом і до божевілля. Можна спостерегти і сепаровані фантастичні світи, 

неміметичність яких досягається, зокрема, особливою сецесійною орнаментальністю.  

Аналізуючи хорватську літературну фантастику, доходимо висновку про те, що 

невід’ємним елементом її образності є фантастичний персонаж. Увесь каталог 

фантастичних істот можемо поділити на кілька типів героїв. Це медіуми-посередники 

зі світом надприродного, персонажі з античної і слов’янської/хорватської міфології, 

фантастичні тварини, демони, носії магічних знань, істоти з помежів’я. Хорватська 

література дає підстави говорити про персонажів, які стало фігурують у творах різних 

періодів з традиційними або трансформованими функціями. Таким константним 

образом є віла, яка в літературі Ренесансу зображена як покровителька хорватської 

літератури, утілення краси, міфологічний персонаж, карнавалізований образ із 

античної міфології; у літературі бароко в образ віли закладено символічне значення 

охоронниці історичної пам’яті, високої літератури, національної традиції; література 

романтизму продовжує пов’язувати вілу з національними цінностями, мистецтвом, 
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віла є не лише хранителькою пам’яті про героїчне минуле, а й активною учасницею 

відновлення хорватської державності; письменники-романтики актуалізують образ 

віли як музи й берегині високої літератури й духовності; автори творів цього ж 

періоду цікавляться вілою як персонажем з народної демонології; література 

модернізму продовжує трактувати вілу у фольклорному контексті. Ще одним цікавим 

образом, який належить до двох типів – істоти з помежів’я й носія магічних знань, є 

циганка, що в літературі Відродження зображена як карнавальний персонаж. Образ 

циганки корелює з образами відьми та знахарки, проте вона приходить з іншого світу 

і саме тому наділена особливими талантами. У романтизмі увиразнюється образ 

циганки як Іншого, вона безпосередньо впливає на долі людей; надалі фігура циганки 

демонізується, автори наголошують на її таємничому походженні, а прокляття, що 

супроводжує цю істоту, виявляється в її обсесивній любові до покійного коханого. 

Наприкінці ХІХ ст. образ циганки трансформується в ідеал чистої – мертвої краси, а 

письменники-модерністи повертають циганку в регіональний контекст, де 

актуалізується її функція ворожки та пророчиці. Фігури мертвих наречених та 

двійників спостерігаємо в літературі романтизму та модернізму. До типу персонажа-

носія магічного знання відносимо і магів-чорнокнижників, які мають виразну 

гносеологічну й дидактичну функцію: вони досвідчують істину про світ; у літературі 

модернізму намагання зрозуміти світ і вкласти ці знання у відомі для науки 

координати спричиняє божевілля. 

Літературно-фантастичний дискурс виробляє свою особливу мову й мовні фор-

мули, які дають змогу візуалізувати фантастичні образи і водночас запустити певні 

емоційні механізми. Одним із найбільш типових механізмів, покликаних створити 

фантастичний ефект, є кумуляція фантастичних подій і ескалація емоцій, пов’язаних 

зі страхом. Серед засобів, до яких вдаються автори літературної фантастики, 

виокремлюємо також лімінільні топоси, локуси, стани, природні стихії. 

Розмірковуючи про зв’язок фантастики з поетикальними особливостями та 

культурними запитами певного періоду, робимо висновок, що фантастичний елемент 

увиразнює літературний і позалітературний контексти тієї чи іншої епохи.  

Наприкінці ХІХ ст. можемо спостерегти кардинальну зміну у функціональності 

фантастики: до цього моменту фантастичне є способом проговорення колективних 

тем зі спорадичними відхиленнями в бік індивідуалізації фантастичного дискурсу, у 

пізньому романтизмі та модернізмі превалює фантастика, яка відображає внутрішній 

світ конкретного персонажа, окрім ситуацій, коли фантастичний дискурс 

переплітається із національно-ідеологічним; адаптативним періодом є романтизм: 

саме тоді фольклорна фантастика виконує і одну, й іншу функцію. У хорватській літе-

ратурній фантастиці виділяємо такі функції: гносеологічну, імагологічну, дидактичну, 

розважальну, компенсаторну, терапевтичну, мнемонічну, ескапістську, функцію 

розкриття індивідуальних глибинних емоційних процесів, функцію проблематизації 

усталених моделей суспільства. 

Аналіз літературної фантастики на прикладі хорватського письменства є важ-

ливим для розуміння генезису й еволюції фантастичної образності, традиційних і но-

ваторських підходів при моделюванні фантастичних просторів та функціональних 

можливостей фантастики. Таке дослідження сприяє баченню повнішої картини 
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розвитку хорватського письменства, дає змогу простежити зміну домінантних 

парадигм, представити формування моделі модерністської літературної фантастики, 

яка стала основою авангардної та постмодерної фантастичної моделі.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Климець М. Ю. Становлення літературної фантастики в хорватському 

письменстві: від Середньовіччя до модернізму. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

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

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2021. 

У дисертації із застосуванням комплексного філологічного аналізу досліджено 

становлення модерної моделі літературної фантастики в хорватському письменстві. 

Щоб з’ясувати еволюцію фантастичної образності упродовж значного історико-літе-

ратурного відрізку були залучені тексти різних епох. Об’єктом дослідження стали ре-

презентативні твори, що становлять канон хорватської літератури, а також твори, які 

рідше потрапляли у фокус літературознавців, однак є важливими для вивчення роз-

витку фантастичної літератури в Хорватії  

Дисертація складається із двох розділів. У першому розділі дисертації 

висвітлено специфіку залучення фантастики в літературі Середньовіччя, Ренесансу, 

Бароко, Просвітництва. Другий розділ присвячений аналізові функціонування 

фантастики в романтизмі та модернізмі. У кожному з розділів подано контекст 

епохи, викладено теоретичні положення стосовно окремих кодів фантастики у 

зв’язку з поетикальними особливостями епохи, здійснено класифікацію літературної 

фантастики на різних рівнях. Встановлено, у яких моделях, типах та образах 

есплікується фантастичне та які функції виконує літературна фантастика у 

художньому творі. Простежено взаємозв’язок між особливостями літературної фан-

тастики й історичним контекстом певного літературного періоду. 

Ключові слова: хорватська література, історія літератури, літературна фантас-

тика, Середньовіччя, Ренесанс, бароко, Просвітництво, романтизм, реалізм, модер-

нізм. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Климец М. Ю. Становление литературной фантастики в хорватской 

литературе: от Средневековья к модернизму. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03 «Литература славянских народов». – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, 

Киев, 2021. 

В диссертации с применением комплексного филологического анализа иссле-

дован процесс становления модерной модели литературной фантастики в хорватской 

литературе. Для изучения эволюции фантастической образности в течение значи-

тельного историко-литературного отрезка были привлечены тексты разных эпох. 

Объектом исследования стали репрезентативные произведения, входящие в канон 

хорватской литературы, а также произведения, которые реже попадали в фокус ли-

тературоведов, однако важны для изучения развития фантастической литературы в 

Хорватии.  

Диссертация состоит из двух разделов. В первом разделе диссертации освещена 

специфика привлечения фантастики в литературе Средневековья, Ренессанса, 

Барокко, Просвещения. Второй раздел посвящен анализу функционирования 

фантастики в романтизме и модернизме. В каждом из разделов представлен контекст 

эпохи, изложены теоретические положения касательно тех или иных кодов 

фантастики в связи с поэтикальными особенностями эпохи, осуществлена 

классификация литературной фантастики на разных уровнях. Установлено, в каких 

моделях, типах и видах эксплицируется фантастическое и какие функции выполняет 

литературная фантастика в художественном произведении. Прослежена взаимосвязь 

между особенностями литературной фантастики и историческим контекстом 

определенного литературного периода.  

Ключевые слова: хорватская литература, история литературы, литературная 

фантастика, Средневековье, Ренессанс, барокко, Просвещение, романтизм, реализм, 

модернизм. 
 

 

SUMMARY 
 

M. Yu. Klymets. Formation of the Literary Fantastic in Croatian Writing: from 

the Middle Ages to Modernism – Manuscript. 

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

Slavic Peoples. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The thesis studies the formation of the literary fantastic in Croatian writing by 

applying a complex philological analysis. Texts written is different eras have been used to 

elucidate the evolution of fantastic imagery over a significant period of history. The study 

has been focused on representative works that constitute the canon of Croatian literature, as 
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well as works that are less often in the focus of literary critics, but are important for studying 

the development of the fantastic literature in Croatia. 

The thesis consists of two sections. The first section highlights the specifics of the 

involvement of the Fantastic in the literature of the Middle Ages, Renaissance, Baroque, and 

Enlightenment. The second section is devoted to the analysis of the functioning of the 

Fantastic in romanticism and modernism. Each section presents brief historical-and-literary 

and non-literary contexts of the era which are important for understanding the subject of 

analysis, sets out theoretical provisions on aesthetic and functional codes of the Fantastic in 

connection with the poetic features of the era, classifies the literary fantastic on different 

levels, reveals how the Fantastic functions in images and how a fantastic chronotope is built, 

identifies the means and functions of the literary fantastic. 

The thesis contains three appendices. Appendix 1 sets out theoretical developments in 

the field of research into the Fantastic, the history of the development of concepts of fan-

tastic poetics. Appendix 2 provides definitions of terms that appear in the thesis and relate to 

the literary Fantastic. Appendix 3 provides information on the articles featuring the main 

provisions of the thesis and the relevant conferences attended by the author. 

In studying the formation of the literary Fantastic in Croatian literature, the researcher 

concludes that authors have constantly involved fantastic elements in the texts in different 

eras. Examples of the use of elements of the literary Fantastic are observed in various 

genres. 

The artistic Fantastic as a special artistic practice problematizes the laws of empirical 

reality. In Croatian literature, the Fantastic functions as a violation of the natural order due 

to changes in the configurations of the familiar world (time and space), as well as through 

the introduction of characters whose fantastic nature can be graded. Croatian literature gives 

grounds to speak of characters who constantly appear in the works of different periods with 

traditional or transformed functions. Such constant images are the vila, the gypsy and the 

warlock. 

Sources of fantastic imagery are diverse and relate directly to the type of literary fan-

tastic discourse. In Croatian literature, they include fantastic-and-carnival, religious-and-my-

thological, and folklore types of discourse (the demonological and the mystical discourses 

are distinguished as part thereof). Also, elements of Gothic discourse and horror are singled 

out, which, however, are not represented by separate works. 

In the works of Croatian writers, we can see the following models of the literary 

Fantastic: the projection of the sacred, the Fantastic with a key, the oneiric Fantastic, deli-

rium Fantastic, a literary tale. 

The literary fantastic discourse produces its own special language and language for-

mulas that allow visualizing fantastic images, and, at the same time, trigger certain emotio-

nal mechanisms. One of the most common mechanisms designed to create a fantastic effect 

is the accumulation of fantastic events and the escalation of emotions associated with fear. 

The techniques used by the authors of the literary Fantastic include liminal topos: temporal, 

loci. 

In the Croatian literary Fantastic, we distinguish the following functions: epistemo-

logical, imagological, didactic, entertaining, compensatory, therapeutic (speaking of col-

lective and individual traumas), mnemonic, and escapist functions, the function of revealing 



20 
 

individual deep emotional processes (fear, guilt, secret urges and sublimated desires), the 

function of problematisation of established models of society. 

The analysis of the literary Fantastic using the example of Croatian writing is 

important for understanding the genesis and evolution of fantastic imagery, traditional and 

innovative approaches in modelling fantastic spaces and understanding the functionality of 

the Fantastic. Such research contributes to seeing a fuller picture of the development of 

Croatian literature, allows tracing the change of dominant paradigms, presenting the forma-

tion of a model of the modernist literary Fantastic, which has become the basis of post-

modern fantastic model. The research will contribute to further explorations of the history of 

the Croatian Fantastic, the study of types of the literary fantastic in the twentieth century, in 

particular in the literature of the avant-garde and postmodernism.  

Key words: Croatian literature, history of literature, literary Fantastic, Middle Ages, 

Renaissance, baroque, Enlightenment, romanticism, realism, modernism. 
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