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Аннотация
Статья посвящена исследованию метафорических моделей концептосферы FRAGRANCE в англоязычных дескрип-
циях запаха духов. Определены основные понятия, которые составляют терминологический аппарат исследования. 
Описаны особенности ориентационной и онтологической метафор. Выделено ряд онтологических метафор, которые ос-
вещают концепт FRAGRANCE. Охарактеризованы функции таких метафорических моделей в парфюмерном дискурсе.
Ключевые слова: концепт, концептосфера FRAGRANCE, метафорическая модель, онтологическая метафора, ори-
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ENGLISH FRAGRANCE DESCRIPTIONS: METAPHORICAL MODELS

Summary
The article focuses on the research of the metaphorical models of the conceptual sphere FRAGRANCE in the English 
fragrance descriptions. The main key terms used in the research are defined. The features of both orientational and 
ontological metaphors have been considered. The range of ontological metaphors to highlight the concept FRAGRANCE 
has been outlined as well as their functions in the perfumery discourse characterized. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ АЛЬТІСТОРИЧНИХ ТВОРІВ  
У НОВІТНЬОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ
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У статті класифіковано художні твори альтернативної історії в новітньому літературному процесі. З погляду на 
принцип сюжетотворення виділено два типи: справжня альтернатива (Sheer Alternative) та псевдоальтернатива 
(Psevdoalternative). У свою чергу, справжню альтернативу поділено на два види: реалістичну та довільну. Такий підхід 
зумовлений критерієм логічності альтернативного моделювання.
Ключові слова: альтернативна історія, справжня альтернатива, псевдоальтернатива, реалістична та довільна альтернатива.

Постановка проблеми. На початок ХХІ сто-
ліття альтернативна історія зайняла одне 

з провідних місць в літературному процесі та за-
явила про себе на повний голос, про що свідчить 
велика кількість і різноманітність альтісторичних 
творів. Письменники різних країн експерементують 
з історією так званим методом контрафактичних 
виразів «що було б, якби...» (умовний спосіб при-

таманний майже всім мовам світу). Найпоширені-
шим варіантом моделювання альтернативної іс-
торії в постмодерністичному вимірі є зміна якоїсь 
історичної події в минулому з її відповідними на-
слідками для сучасного чи/та майбутнього. Рідше 
зустрічаються альтісторичні твори, розвилки яких 
пов'язані із теперішнім з подальшими наслідками 
для майбутнього. З погляду минулого теперішнє 
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може трактуватися як майбутнє. У таких творах 
розглядаються нездійснені можливості минулого та 
їх відзеркалення у теперішньому. Таким чином пе-
реосмислюється і піддається аналізові теперішнє як 
імовірно можливе з погляду минулого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні десятиліття з’явилося багато наукових 
праць з альтернативної історії вартих на увагу. 
Серед них: кандидатська дисертація О. Бочарова 
«Проблема альтернативності історичного розви-
тку: історіографічні та методологічні аспекти» [3], 
докторська дисертація В. Нехамкіна «Альтернати-
ви минулого в філософії історії: теоретико-методо-
логічний аналіз» [6]; наукові розвідки А. Гуларяна 
«Жанр альтернативної історії як системний індика-
тор соціального дискомфорту» [5], І. Бестужева-Ла-
ди «Ретроальтернативістика в філософії історії» [2], 
С. Бережної «Історико-порівняльний метод в сучас-
ній альтернативістиці» [1] тощо. Проте в Україні й 
досі не має синтетичної праці з художньої альтер-
нативістики у літературознавстві. Але на увагу за-
слуговує кандидатська дисертація «Засоби моделю-
вання історії в постмодерній українській прозі» [9] 
З. В. Шевчук, другий розділ якої присвячено аль-
тернативній історії як одній з форм моделювання 
історії в художній літературі. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на те, що і вітчизняні, і 
західноєвропейські науковці цікавляться темою аль-
тернативної історії, остання не має систематизова-
ного теоретичного підгрунтя. З погляду на велику 
кількість та різноманітність художніх творів альтер-
нативної історії, а також відсутність їхньої класифі-
кації, вважаємо за необхідне її типологізувати.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є спро-
ба класифікації художніх творів альтернативної іс-
торії в новітньому літературному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Ми виділяємо два 
типи альтернативної історії в літературному про-
цесі з погляду на принцип сюжетотворення: справ-
жня альтернатива (Sheer Alternative) та псевдоаль-
тернатива (Psevdoalternative).

Справжня альтернатива – це такий тип аль-
тернативної історії, в якому сюжет моделюється 
згідно з законами формальної логіки та фізичного 
світу. Біфуркація у такому творі відбувається через 
дії реальної особи або через історичну подію, що 
пішла іншим шляхом. Сюжет будується на засадах 
реалізму. До типу справжньої альтернативи також 
можна віднести твори, де діє не справжня особа, а 
вигадана автором, яка не мала об'єктивних причин 
для неіснування у реальному житті. До справжньої 
альтернативи можна віднести твори В. Кожелянка 
«Дефіляда в Москві», М. Лернера «Мусульманська 
Русь», С. Анісімова «Варіант «Біс», цикл Г. Тер-
тлдава «Велика війна» тощо.

Псевдоальтернатива – тип альтернативної іс-
торії, сюжет якої побудований на зміні історії уна-
слідок втручання надприроднього, фантастичного, 
нереального. Це можуть бути прибульці з інших 
планет або прибульці з майбутнього (відносно по-
дій у творі), мандрівники у часі тощо. Прикладом 
цього типу альтернативної історії є твори Стівена 
Кінга «11/22/63», О. Курильова «Убити фюрера» 
тощо. У цих творах головні герої потрапляють у 
минуле за допомогою часового порталу. Різниця у 
тім, що в романі «11/22/63» часовий портал був ви-
явлений випадково і утворення його немає жодного 
пояснення законами фізики. Власник закусочної Ел 
Темплтон випадково виявив у комірчині «кролячу 
нору», що вела у минуле, а саме: 9 вересня 1958 рік. 
Не маючи змоги за станом свого здоров'я довести 

свої плани до логічного завершення, Ел Темплтон 
розкриває таємницю часового проходу свому дру-
гові учителеві Джейку Еппінгу. Старий Ел просить 
Джейка запобігти найтрагічнішій події американ-
ської історії ХХ століття – вбивству президента 
Кеннеді. А у творі О. Курильова нанотехнології до-
сягли такого розвитку, що герої самі свідомо від-
кривають часовий портал, за допомогою якого стар-
ший науковий співробітник Інституту історичних 
досліджень при Академії наук Савва Вікторович 
Каратаєв потрапляє у 1911 рік. І замість того, щоб 
виконати завдання керівництва – зробити копії де-
яких важливих текстів (головним було листуван-
ня Наполеона та Олександра І в період «ста днів»), 
які безслідно зникнуть під час німецької окупації 
Чехословаччини (на завдання було відведено п'ять 
годин, після чого портал закриється), Каратаєв ви-
рішує залишитися у минулому і перешкодити пла-
нам і діям Гітлера. Зважаючи на те, що героям і 
Стівена Кінга, і Олега Курильова були відомі хід 
тієї чи іншої історичної події, тобто вони мали змо-
гу користуватися знаннями майбутнього і передба-
чати подальший розвиток життя тих чи інших лю-
дей, а відтак – ззовні запобігти їхньої реалізації, ці 
твори є яскравими зразками псевдоальтернативи.  
Спільна ознака псевдоальтернативних та чисто 
альтернативних творів – однакове, точніше одне й 
теж, минуле і в Поточній реальності, і в Альтер-
нативній Реальності до точки дивергенції. Різниця 
між ними проходить на рівні зображення способів 
досягнення зміни в певний історичний момент ми-
нулого. У справжній альтернативі перевагу пись-
менники надають внутрішнім чинникам, логічно 
обумовленим. Творці псевдоальтернативних зразків 
художньої літератури для зображення біфуркації 
використовують вплив на минуле зовнішних сил. 

Отже, ще раз підкреслимо ознаки псевдоаль-
тернативних творів: наявність фантастичного, не-
реального (магічні винаходи, надприродні здібнос-
ті героїв твору, часо-просторові проходи, машини 
часу чи інші «об'єкти хронопортації»), втручання 
«попаданців» з інших планет та паралельних світів 
чи людей з майбутнього відносно часу у творі, а та-
кож знахідки якихось давніх артефактів минулого 
на зразок «обручки всевладдя». У художньому світі 
літератури псевдоальтернативні твори зустріча-
ються набагато частіше, ніж твори чистої, справж-
ньої альтернативи. Значною мірою це зумовлене 
незнанням письменників на достатньому рівні іс-
торичних подій та їхнім прагненням найлегшим 
способом пояснити та відстояти свою суб'єктивну 
точку зору щодо можливості альтернативного роз-
витку подій минулого або сучасного.

У свою чергу, беручи до уваги думку Б. Не-
вського, справжню альтернативу ми поділяємо на 
два види: реалістичну та довільну. Такий підхід 
зумовлений критерієм логічності альтернативного 
моделювання. В реалістичній альтернативі Поточна 
та Альтернативна Реальності пов'язані причиново-
наслідковими зв'язками. Сюжет твору будується 
на перевазі історичної реальності, а не авторської 
вигадки. Прикладом реалістичної альтернативи 
може бути альтернативно-історичний цикл Гаррі 
Тертлдава «Велика війна» («Great War»). З 1997 по 
2007 рік у рамках цього циклу вийшло 11 романів, 
сюжет яких спрямований на зображення Грома-
дянської війни в США. Точкою біфуркації у циклі 
Г. Тертлдава є 1862 рік, коли командувач арміями 
Півдня генерал Роберт Лі, завдяки своїм хитрому-
дрим здібностям, розробив план наступальної опе-
рації. Згідно з цим планом південні війська мали 
отримати вирішальну перемогу над противником. 
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Проте неуважний офіцер у Поточній Реальності 
втрачає таємний документ, що за збігом обставин 
потрапляє до командуючого федералами генерала 
Мак-Клеллана. План операції був зірваний. Жор-
стока битва на річці Ант'єтам не дає отримати пе-
ремогу південним військам: територія залишилась 
за конфедератами, проте тактична перевага – за 
федералами. Неодноразово американці різних по-
колінь ставили питання: а що було б, якби той офі-
цер не загубив секретний наказ? Історики давали 
різні оцінки тим трагічним подіям, але більшість 
сходилася на думці, що для конфедератів існувала 
реальна можливість отримати перемогу в компанії 
біля річки Ант'єтам, і тоді вся війна могла б закін-
читися по-іншому. Г. Тертлдав у сюжеті своєї аль-
тернативної історії замінює солдата північної армії, 
що знайшов секретний наказ генерала конфедера-
тів на солдата південної армії. Цю розбіжність між 
Поточною Реальністю й Альернативною письмен-
ник базує на принципі випадковості. Об'єктивно 
такому збігові обставин могло нічого не зашкоди-
ти. А враховуючи думку істориків, що генерал Ро-
берт Лі був більш обдарований, ніж Мак-Клеллан, 
перший з них міг цілком отримати перемогу в цій 
компанії. За думкою Г. Тертлдава, Лінкольн міг би 
погодитися на мирову угоду, через велику поразку 
своєї арміії. Тим паче, що конфедерати прагнули 
лише відділитися, створивши незалежну держа-
ву – Конфедерацію Південних Штатів, і не пося-
гали на контроль усієї території США. У подаль-
ших книгах письменник зображує великомасштабні 
події, що відбувалися протягом значного відрізку 
часу в Америці та Європі. Чим більше альтерна-
тивнй розвиток історії Г. Тертлдава віддаляється 
від біфуркації, тим складніше прорахувати реаль-
ність існування його змодельованості. Але і підстав 
для нереальності буття імовірного варіанту розви-
тку історичних подій, за автором циклу «Велика ві-
йна», не має. Сідні Хук з цього приводу зазначає: 
«Одим із постійних недоліків реконструювання гі-
потетичного минулого за допомогою уяви полягає 
у тому, що висновки робляться для занадто відда-
леного майбутнього. Не задовольняючись обмеже-
ним відрізком часу, протягом якого можна уявити 
собі інший хід подій, відтворювачі минулого ведуть 
цю лінію невизначено далеко. Тим самим вони ігно-
рують те, що в їхні історичні сюжети вплітається 
все більше нових елементів, і в уявного ходу подій 
з’являється все більше альтернатив» [7, с. 212-213]. 

Довільна альтернатива не має на меті зображен-
ня історичних подій на суто реалістичних засадах, 
обумовлених законами логіки. Підгрунтям для ство-
рення цього виду чистої альтернатви є авторська 
суб'єктивність та авторське свавілля. Часто пись-
менники у своїх альтернативних творах не надають 
належного значення логічному поясненню зміні в 
той чи іншій історичній біфуркації. Як і в усіх аль-
тісторичних моделюваннях, у довільній альтерна-
тиві також спільним є повне співпадіння Поточної й 
Альтернативної Реальності до точки розходження, 
в якій можуть виникати різні флуктації. Головна 
ознака довільної альтернативи, що виділяє її різно-
вид, – відсутність логічного пояснення на реаліс-
тичних підставах розходження Поточної Реальнос-
ті з Альтернативною в точці історичної біфуркації. 
Автор довільної альтернативи послуговується лише 
суб'єктивною точкою зору, коли обумовлює у творі 
причину цього розходження, або зовсім не намага-
ється її пояснити, залишаючи читачеві простір для 
міркування та фантазії. Ще однією рисою довільної 
альтернативи є використання письменниками сти-
лізації документів, з метою надання твору реаліс-

тичності. Та попри це така реалістичність є не-
справжньою, псевдореалістичністю із зілученням 
квазідокументів. Прикладом довільної альтернати-
ви є твір української письменниці Г. Тарасюк «Цінь 
Хуань Гонь». Події в романі відбуваються в адміно-
диниці Козацька Корчма (події, побут, соціальне і 
політичне життя в якому проектуються на всю 
Україну), коли «ішов 101 рік Великої Перманентної 
Революції і перший виток її 26 виборчого циклу» 
[8, с. 9]. Щодо заснування цього поселення у самих 
мешканців села одностайної думки немає. Одні вва-
жають, що воно засновано «приблизно у 1621 році 
козаками, які, повертаючись додому після перемоги 
військ Сагайдачного над турками під Хотином, за-
чепилися за тутешніх дівчат і вдовиць» [8, с. 21], 
інші, – що «розрослося поселення з козацького до-
зору, які Богдан Хмельницький через тридцять ро-
ків потому розставляв під виглядом корчми задля 
української безпеки на західних землях під час 
свого переможного Молдавського походу» [8, с. 21]. 
Події 1621 року, про які згадується у творі, збіга-
ються з Поточною Реальністю історії України. Але 
про те, що Б. Хмельницький розставляв пости без-
пеки під виглядом корчми, не написано в жодному 
підручнику з історії чи науковому дослідженні. 
Тому цей факт, не маючи ніякого підтвердження, у 
романі є квазіісторичним. У самому ж творі істо-
ричні відомості про Козацьку Корчму Г. Тарасюк 
подає в «Подорожніх записах пілігрима, ченця і ли-
царя ордену Василіан Христофора Варцаби 1625 
року». Те, що «поселення розрослося з корчми, яку 
поставив тут запорозький козак Мойса Маркитан 
на честь великої перемоги запорозького війська над 
турецьким султаном у битві під Хотином 1621 року 
і на пошану січового кошового й гетьмана України 
Петра Конашевича-Сагайдачного…» є симулякри-
зацією, а саме, як вважає Жан Бодріяр, – «вдава-
ною дійсністю». Взагалі письменниця неодноразово 
використовує у своєму творі стилізацію під доку-
мент: декілька сторінок займають «Безсонники 
Хризантія Варцаби», що по суті є щоденниками ге-
роя твору, багато разів у романі трапляються ре-
портажі, статті з газет, тижневиків, зарубіжних ви-
дань, у яких йдеться про політичну ситуацію в 
країні. Українські, чи то країнські, видання мають 
гучні назви: «Незборима нація», «Фіолетова прав-
да», «Нехай їм!» тощо. Використання стилізації під 
документ у художньому творі, як зазначає у своїй 
праці «Документальна література та глобалізаційні 
процеси у світі» О. Галич, «засвідчує про тенден-
цію, що все яскравіше виявляє себе в новітній літе-
ратурі: коли інтерес до документальності бачення 
людей і подій переростає в потребу імітувати до-
кументи й факти, таким чином розширюючи ауди-
торію потенційних читачів, що, можливо, також є 
одним із виявів глобалізаційних процесів у світовій 
літературі» [4, с. 12-13]. Від себе додамо, що імітація 
документа, яку використовують письменники для 
запевнення реципієнтів у правдоподібності опису-
ваних у художніх творах подій, є однією з рис, при-
таманних альтернативній літературі. Другу пись-
мову згадку про Козацьку Корчму письменниця 
подає у «віснику Оксфордського університету «Іс-
торична кунсткамера» у науковому дискурсі всес-
вітньо знаного історика, демографа і палеонтолога 
Хелловіна Оруела Варцабі «Амазони або Аномалії 
розвою земних цивілізацій і окремо взятих етносів» 
[8, с. 118], датованою квітнем 2000 року. Тут пояс-
нюється, чому в згадуваному вище селі залишили-
ся самі чоловіки, які не покидають корчми, пропи-
ваючи всі гроші. Але ні 2000 року, ні будь-якого 
іншого подібної статті, тим паче на сторінках вісни-



«Молодий вчений» • № 2 (17) • лютий, 2015 р. 98

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

ку Оксфордського університету, не виходило. Отже, 
у творі знову знаходимо розходження з Поточною 
Реальністю історії України. У романі Г. Тарасюк 
«Цінь Хуань Ґонь» переломним моментом, чи точ-
кою біфуркації, можна вважати 7 листопада 1917 
року, про яке згадує у своїх «Безсонниках» пан 
Варцаба: «7 лист. Із самого ранку пан Варцаба, тоб-
то – я сам, на правах «сірого кардинала» і політтех-
нолога зробив перед корчмою коротку історичну 
довідку, в якій розповів, що саме в цей день 1917 
року почалася Велика Перманентна Революція, яка 
продовжується на наших теренах ще й досі, хоч 
уже світ про неї давно забув. І ще розповів багато 
цікавого, зокрема про Леніна, Троїцького і Бухарі-
на» [8, с. 195]. У радянській історії ці події відомі 
всім як Велика Жовтнева соціалістична революція. 
Читачам лише залишається здогадуватися, які 
чинники вплинули на цей історичний вузол, а впли-
нути могли на хід історії і незначні чи суб’єктивні 
обставини. Письменниця не вмотивовує у романі бі-
фуркацію, що призвела до розходження Поточної й 
Альтернативної Реальностей. Проте незаперечним 
залишається те, що ця подія стала ключовою в іс-
торії Країни, яка далі розвивається у творі як аль-
тернатива до реальних історичних подій справж-
ньої України. Така розвилка в романі Г. Тарасюк 
тягне за собою цілу низку подальших змін. Повніс-
тю змінюється сучасне й майбутнє колишньої 
України, назва якої за альтернативної історії – 
Країна. З самого початку твору авторка змальовує 
альтернативи майбутнього, не забуваючи інколи, 
наче ненароком, подавати невеличкі штрихи ретро-
спектив українського минулого. Такою замальов-
кою є, наприклад, згадка про прапрапрабабусю Ілі 
Парасчина, «тої самої легендарної героїні мандари-
нового витка Революції, яка ввійшла в рідну істо-
рію як баба Параска, і портрет якої в жовтогарячій 
тілогрійці висить у корчмі поряд з портретами ін-
ших героїв інших революцій» [8, с. 57]. Зображення 
альтернативного майбутнього у творі є болючим 
для читачів. Адже складна політична ситуація в 
Україні ХХІ ст., у світі підштовхує їх до чіткого 
усвідомлення, що описані Г. Тарасюк у романі «Цінь 
Хуань Ґонь» події в недалекому майбутньому мо-
жуть стати реальністю. Бо вже й зараз можемо 
спостерігати, як над державними адміністраціями 
«на щоглі, фани майорять, одна – державна, синьо-
жовта, друга ж – в залежності від політичної ситу-
ації в Країні та соціально-економічної програми 
правлячого блоку: то волошкова, то бурячкова, то 
жовтогаряча, то бурштинова, то зелено-смарагдова, 
бувало, що й калинова чи ружова око тішить, а то 
й сіро-буро-малинова…» [8, с. 36-37]. І це стосується 
не лише політики, буденне життя в перспективі ви-

глядає не менш жахливим: «в супермаркетах – 
одна бульбокузька (невадська бараболя, схрещена із 
колорадським жуком), соєва індичка, плавники мин-
тая, мариновані фіґи з Кіпру та кав’яр з техаської 
нафти! <…>. А з непродовольчого – одні капці мейд 
ін Чіна одноразові і на один копил 31 розміру…» 
[8, с. 72]. Головне, що хотіла письменниця донести до 
реципієнтів, – попередження про можливі трагічні 
наслідки, якщо на своєму історичному шляху ми 
схибимо і зробимо неправильний крок. Г. Тарасюк 
застерігає від найтрагічнішої помилки українського 
народу, яка може призвести до незворотних наслід-
ків, і то не альтернативних, а цілком реальних: «Ка-
жуть, молодь, зіпсута якимись постмодерністами, 
хай їм грець, вже й матюки на рідній солов’їній за-
була, не по-нашому гне! Ще й за кожне слово рідною 
мовою вимагає доларами! Дійшло до того, що без до-
лара на рідній не матюкнеться…» [8, с. 91].

Письменники у творах довільної альтернативи 
можуть змінювати ступінь трагічності якогось при-
роднього явища чи катаклізми, які в подальшому 
вплинули на історичний процес розвитку людства. 
Так, у своєму романі «Роки рису та солі» (The Years 
of Rice and Salt, 2002) американський письменник 
Кім Стенлі Робенсон висловлює припущення, що у 
результаті пандемії чуми, усім відомої як Чорної 
смерті, в середині ХІV століття померло не трид-
цять, а дев'яносто дев'ять відсотків населення Єв-
ропи – «від Москви до Ірландії, від Скандинавії до 
Константинополя». Письменник написав справжню 
альтернативну хроніку, в якій змоделював можли-
вий розвиток історії людства протягом майже шес-
ти століть. Точкою біфуркації в романі, до складу 
якого входять десять повістей, є 1405 рік. Через 
кілька десятиліть спустошення чумою, території 
Європи заселяють араби. К. С. Робенсон протягом 
усього твору детально описує, якими були і якими 
могли бути Китай, Індія, Ісламський світ, а також 
американський континент, якби не зазнали впливу 
європейської цивілізації та Християнства.

Висновки і пропозиції. Отже, ми класифікували 
художні твори альтернативної історії в новітньому 
літературному процесі і з погляду на принцип сю-
жетотворення виділили два типи: справжня аль-
тернатива (Sheer Alternative) та псевдоальтерна-
тива (Psevdoalternative). У свою чергу, справжню 
альтернативу ми поділяємо на два види: реалістич-
ну та довільну. Такий підхід зумовлений критері-
єм логічності альтернативного моделювання. Проте 
класифікація альтісторичних творів – це лише од-
нин з аспектів в рамках дослідження теорії худож-
ньої альтернативістики. Зокрема, на наш погляд, 
перспективним буде вивчення рівнів та способів 
побудови альтісторичних сюжетів.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЬТИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В НОВЕЙШЕМ 
ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация
В статье классифицированы художественные произведения альтернативной истории в новейшем литературном про-
цессе. С точки зрения принципа сюжетообразования выделено два типа: настоящая альтернатива (Sheer Alternative) 
и псевдоальтернатива (Psevdoalternative). В свою очередь, настоящую альтернативу поделено на два вида: реалисти-
ческую и произвольную. Такой подход обусловлен критерием логичности альтернативного моделирования.
Ключевые слова: альтернативная история, настоящая альтернатива, псевдоальтернатива, реалистичная и произ-
вольная альтернатива.
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CLASSIFICATION OF ALTERNATIVE HISTORICAL NOVELS  
IN A MODERN LITERARY PROCESS

Summary
Literary fiction with the alternative history in a modern literary process is classified in this research. According to the 
principle of plot building two types can be singled out: sheer alternative and pseudo alternative. Sheer alternative is 
divided into realistic and free. This approach is conditioned by criteria of alternative modeling logicality.
Keywords: alternative history, sheer alternative, psevdoalternative, realistic alternative, free alternative.
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Досліджено, як впливає послідовне використання Конан Дойлем технології іміджмейкінгу та методик навіювання на ство-
рення бажаного іміджу Шерлока Холмса. Виявлені технології дозволяють стверджувати, що в структурі тексту вони стали 
продуктивним засобом комунікації між автором та читачем, що спричинило до гіперреалізації авторського задуму і мало 
своїм наслідком безпрецедентну для сучасної світової літератури міфологізацію характеру дойлівського детектива.
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Постановка проблеми. Міф про Холмса, образ 
якого, на перший погляд, продовжував роз-

почату Едґаром По поетизацію детектива-одина-
ка і вписувався в рамки непретензійного масового 
письменства, вийшов далеко за межі літератури як 
галузі мистецтва, утвердившись у цілому спектрові 
галузей культури і побуту: від серйозного кінемато-
графу до анекдотів, дитячих коміксів і мультфільмів, 
буденних паралелей і порівнянь. Факт міфологізації 
Холмса, проте, потребує ґрунтовного дослідження. 
Попри очевидний вихід за вузькі і дещо принизли-
ві, на погляд самого Конан Дойля, рамки масліту, 
шерлокіана все ж призначена для широкого кола 
читачів. Це означає, що задля ефективної комуніка-
ції між автором та читачем мали бути використані 
технології, які є продуктивними саме у цьому кон-
тексті. Ними стали технології іміджмейкінгу, якими 
автор послідовно послуговується при створенні тек-

сту твору і які, у свою чергу, розраховані на їх ко-
ректне відносно авторському задумові декодування 
імпліцитним читачем. Феномен міфологізації образу 
Холмса, як і всього художнього світу холмсіани, до-
водить результативність дойлівської методики вну-
трітекстової комунікації, а її аналіз дозволяє зро-
бити висновок про співвідносність цієї методики із 
технологією іміджмейкінгу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блема міфологізації образу Холмса досі не дослі-
джувалась вітчизняними чи зарубіжними вченими 
в аспекті використання іміджевих технологій. Про-
те поодинокі пояснення міфогенності образу дойлів-
ського детектива у заданому напрямі ми знаходимо 
у працях зарубіжних дослідників. Д. Сташауер [11] 
мотивує це явище тим, що автор, попри зміну сус-
пільно-історичних обставин навіть впродовж виходу 
циклу (а це 40 років), суттєво не змінює образ свого 


