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Альтернативна історія як метажанр - оригінальне 

явище вітчизняної та зарубіжної літератури зі своїми 

завданнями, викликами та пошуками.  

Монографія А. В. Аністратенко “Альтернативна 

історія як метажанр української та зарубіжної прози: 

компаративна генологія і поетика)” - дослідження про 

альтернативну історію в українській та світовій 

літературах, про особливості розвитку цього метажанру, 

про його специфіку в кожній національній літературі.  
Антоніна Віталіївна, уважно вивчивши праці своїх 

попередників (статті, монографії, дисертації), зробила 

власний внесок у розвиток цієї теми, що й засвідчила її 

робота. Тому новизна цієї монографії незаперечна. 

Авторка обґрунтувала актуальність теми 

дослідження, його мету і завдання, наукову новизну 

одержаних результатів, а також методологічні підходи. 

У роботі вітчизняну прозу розглянуто в зіставленні з 

англомовними, німецькими, польськими, чеськими, 

російськими творами художньої альтернативної історії 
саме з позиції розвитку жанру. 

Мені імпонує насамперед те, що Антоніна 

Віталіївна аналізує поняття і сучасний стан 

альтернативної історії як в українській літературі, так і в 

зарубіжних літературах, намагається з’ясувати 

генологічні ознаки та специфіку поетики художньої 

альтернативістики в кожній національній літературі. 

Правда, останнє, як на мене, вдалося здійснити не 

повною мірою, бо все ж таки акцент робиться 

насамперед на українській літературі. 

Структура роботи закономірна, мета і завдання 
точно сформульовані та відповідають подальшій 

структурі монографії, новаторство авторки 

першочергово полягає у теоретичному припущенні про 

метажанрову сутність альтернативної історії та 

практичному зіставному доведенні цієї гіпотези на 

прикладі української, польської, чеської, російської, 

німецької, англійської, шведської й американської 

літератур. Варто відзначити, що авторка залучила 

матеріал багатьох літератур для того, щоб “врахувати 

всі індивідуальні національні компоненти поетики та 

генологічні маркери”. 
Місце української літератури в колі слов’янських і 

європейських літератур, генологічна відмінність 

структури художньої АІ в материнській для неї 

американській літературі та сучасних європейських 

національних літературах, шлях від генези АІ до 

трансформації у метажанр, особливості поетики та 

жанрової палітри цього неоднозначного цікавого 

метажанру – ось базове коло питань, що розкриваються 

в монографії Аністратенко А. В., що, безсумнівно, 

належить до інтелектуальних перемог дослідниці. 

Для аналізу обрано надзвичайно велику кількість 
текстів. Джерельна база дослідження складає більше 

сотні романів та збірників оповідань, що містять 

жанрову матрицю і відповідають формулі 

альтернативної історії. 

Хочеться відзначити особливості стильової манери 
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А. В. Аністратенко. У монографії аргументова- 

ність викладу, фаховий аналіз подекуди поєднується з 

художніми “поетизмами”. 

Безумовно, монографія А. В. Аністратенко в 

багатьох аспектах дискусивна. Не з усіма поглядами 

дослідниці я можу погодитися. Однак я переконана, що 

цікава тема та практична спрямованість - це великий 

плюс цієї роботи. Вона стане посібником для вивчення 

сучасного літературного процесу, прислужиться 

науковцям, викладачам, учителям-словесникам, 

студентам і просто шанувальникам української та 

світової літератури.  

Монографія А. В. Аністратенко “Альтернативна 

історія як метажанр української та зарубіжної прози: 

компаративна генологія і поетика” - самостійне 

дослідженням, яке  містить новизну висновків і 

практичну цінність. Праця розширює, узагальнює й 

поглиблює знання про альтернативну історію як 

метажанр в українській та світовій літературах, 

відповідає вимогам до докторських дисертацій та 

відповідає сучасному кодексу академічної 

доброчесності. 

 
Svitlana Luschiy. Review of monograph  

A.V. Anistratenko “Alternative History as a metagenre of 

ukrainian and foreign prose: Comparative genology and 

poetics”. Monograph ”Alternative history as a meta-genre of 

Ukrainian and foreign prose: comparative genealogy and poetics)” 

is a study of alternative history in Ukrainian and world literature, 

focused on the peculiarities of AH meta-genre, its specifics in each 

national literature. Antonina Anistratenko, analyzed well known 

previous works about AH meta-genre (articles, monographs, 

dissertations) and have made her own contribution to the 

development of this topic, as it is considered in proposed book. 

Therefore, the novelty of this monograph is undeniable. 

The structure of the study is natural, the purpose and 

objectives are precisely formulated and correspond to the further 

structure of the monograph. An interesting topic and practical 

orientation of the peer-reviewed book is a one of the benefits of 

monograph. It will be a guide for studying the modern literary 

process, will serve scholars, teachers, lecturers, students and just 

fans of Ukrainian and world literature. 
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fantasy, crypto-history and pseudo-history, meta-history, uchrony, 

genealogy of modern AH novel, poetics of AI meta-genre. 
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