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МАПУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

ХИМЕРНОЇ ФАНТАСТИКИ (WEIRD FICTION) 
 
У системі жанрових різновидів фантастичної літератури химерна фантас-

тика [1; 2] займає особливе місце, розташовуючись на перетині її основних ма-
гістралей: наукової фантастики та фентезі. 

Черпаючи й комбінуючи прийоми наукової фантастики й фентезі, класич-
на химерна фантастика (Old / Haute Weird) та нова химерна фантастика  
(New Weird) вирізняються з-поміж зазначених жанрів специфічною когнітив-
ною проекцією, тобто механізмом відображення й переосмислення емпіричної 
данності [3, с. 25]. 

Численні розвідки, присвячені окремому вивченню або контрастуванню 
наукової фантастики й фентезі, зауважують консервативний характер фентезі, 
зорієнтованої на утриманні певного стану речей, та проактивний характер нау-
кової фантастики, спрямованої на проектування варіантів розвитку вихідної 
ситуації [4; 5]. Незважаючи на різні ідеологічні вектори розвитку сюжету, нау-
кова фантастика й фентезі базуються на існуванні певної системи ЗНАННЯ 
про світ, модель якого підтримується або свідомо трансформується. Фантасти-
чне, представлене в образах та емпіричних даних про художній світ, є данніс-
тю ЗНАННЯ й здебільшого слугує фоном до розгортання подій або своєрідним 
ричагом полегшення динаміки сюжету [6, с. 83]. На відміну від фентезі та нау-
кової фантастики, фантастичне в творах химерної фантастики виходить за ме-
жі елементів поля ЗНАННЯ й системи допустимого стану речей заданого ху-
дожнього світу, тобто представляє поле НЕЗНАННЯ. Таким чином, замість 
схеми утримання або трансформації ЗНАННЯ, химерна фантастика реалізує 
схему руху від НЕЗНАННЯ до ЗНАННЯ. 

Рух від НЕЗНАННЯ до ЗНАННЯ поетапно реалізується в художньому тек-
сті на композиційному, мовно-стилістичному та образному рівнях. 

На композиційному рівні входження в поле НЕЗНАННЯ здійснюється за 
рахунок реалізації інтрузивної моделі (intrusive fantasy), яка передбачає вторг-
нення фантастичного в художній світ твору [7, c. XXI-XXII]. Художній світ 
«до вторгнення» може бути рівною мірою як реалістичним (найбільш прита-
манним класичній химерній фантастиці) так і фантастичним (частіше відтво-
рюваним в новій химерній фантастиці). 

На мовно-стилістичному рівні входження й освоєння поля НЕЗНАННЯ ві-
дбувається шляхом: 

• використання дієслів епістемічної модальності, які виражають сумніви, 
вагання, припущення мовця; 
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• частого вживання прикметникових епітетів, що позначають когнітивні й 
вербальні межі пізнання (наприклад, baffling, inexplicable, unutterable тощо); 

• звернення до наукового стилю викладу. 
Образна експлікація поля НЕЗНАННЯ знаходить втілення в гротескних 

образах. Саме гротеск виступає найбільш ефективним медіумом передачі но-
вого знання, оскільки «гротеск – це миттєве вираження правди представлене 
через групу символів, поєднаних в довільній і сміливій манері. Вербальне по-
яснення правди було б розлогим і довгим; візуальне представлення дає можли-
вість її індивідуальної інтерпретації споглядачем» [8, c. 97-98]. Гротескні обра-
зи химерної фантастики сигналізують границю ЗНАННЯ художнього світу та 
виступають метафорою наших меж пізнання реального світу. 

Таким чином, химерна фантастика відзначається зверненням до проблем 
меж знання та дослідження кордонів НЕЗНАННЯ. Класична химерна фантас-
тика, простимульована карколомними науковими відкриттями та Першою сві-
товою війною, здебільшого зверталась до проблем меж емпіричного знання 
про світ, нова химерна фантастика випробовує межі суспільного, політичного, 
наукового та естетичного знання. 
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