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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Порівняльне літературознавство давно 
утвердило думку про нарощування інтерпретаційного потенціалу літератури через 
взаємодію з іншими мистецтвами, а історія літератури засвідчує блискучі періо-
ди, коли потяг до діалогу між мистецтвами реалізується в розмаїтих оригіналь-
них формах, розширюючи масштаби впливу цих мистецтв. Українська література 
20–30-х років минулого століття, передусім на західноукраїнському та еміграцій-
ному зрізах, вирізняючись особливою контактністю з образотворчим мистец-
твом, закріплює за собою статус періоду національного відродження, духовні над-
бання якого збагатили рідну і світову культуру. Зокрема, пожвавлюється 
співпраця між митцями, представниками різних видів мистецтва, досягає розквіту 
розвиток книжкової графіки, з’являються цікаві літературно-мистецькі видання, 
активізується мистецька критика, яка прагне ословити значення виставок, твор-
чості художників, помітні й інші міжмистецькі взаємодії. На тлі інтенсифікації 
міжмистецьких процесів вияскравлюється в цей час і феномен звернення митців 
пензля до пера, що спричинило оригінальні художні здобутки, повноцінно осми-
слити які можна лише виходячи з універсальності таланту цих авторів. До поети-
чної творчості звернулися в той час у Галичині такі знані художники, учні шко-
ли Олекси Новаківського, як Святослав Гординський та Володимир Гаврилюк, 
працював у царині графіки і поезії Іван Крушельницький. Були так звані мульти-
таланти українського походження і в еміграції: ще в 1920-х роках видали поетич-
ні книжки Василь Хмелюк і Галя Мазуренко, а наприкінці 1930-х входить у літе-
ратуру Оксана Лятуринська. Значно рідше, але все ж траплялися серед малярів 
того часу й прозаїки. Писав прозу відомий художник-графік, різьбяр і маляр, 
учасник АНУМу Василь Масютин, а також відомий маляр родом із Закарпаття 
Адальберт Ерделі. Цікавими є мемуарні твори художників, що наближають нас 
до розуміння і творчих особистостей митців, й епохи загалом. Талант Олекси 
Грищенка як мемуариста викликає не менше захоплення, ніж його малярська 
спадщина. Тому вже сама постановка проблеми митця універсального типу 
в контексті теорії міжмистецької взаємодії та пошуки адекватного підходу до її 
осмислення забезпечують оригінальність нашого дослідження. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що проблема діалогу літератури й 
образотворчого мистецтва як смислового феномену відкриває нові перспективи 
вивчення інтермедіальності, одного із сучасних варіантів компаративістики. 
У річищі поширених сьогодні міждисциплінарних досліджень, на тлі посиленого 
інтересу в літературознавстві до художніх явищ синкретичного характеру, поста-
новка питання про творчість митців-універсалістів, що належить до найменш до-
сліджених тем серед широкої проблематики кореспонденції мистецтв, уможлив-
лює розкриття специфіки літературного процесу відповідного періоду, а також 
секретів літературної творчості багатьох талановитих авторів (С. Гординського, 
І. Крушельницького, В. Гаврилюка, В. Хмелюка, О. Лятуринської, Г. Мазуренко, 
В. Масютина, А. Ерделі, О. Грищенка). 
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Тяжіння до універсалізму, представлене творчістю згаданих митців, претен-
дує на унікальність в історії нашої літератури. Тож літературні тексти митців-
біпрофесіоналів засвідчують специфіку їхнього творчого мислення через дивер-
сифікації від одного виду мистецтва до іншого, а також стають одним із ракурсів 
характеристики взаємозв’язків літератури й образотворчого мистецтва того пе-
ріоду взагалі. Прикметно, що творчість більшості з них досі не ставала матеріа-
лом системного компаративного літературознавчого вивчення. Тому студії над 
поетикою українських письменників-художників у зв’язку із вивченням важли-
вих проблем їхньої творчості в суміжному мистецтві в еволюції таланту відкри-
вають несподівані нюанси творчих портретів, важливі в історико-літературному 
та порівняльному аспектах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано на кафедрі української літератури факультету філології ДВНЗ «Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефаника» в межах науково-
дослідної теми «Актуальні проблеми сучасного літературознавства, українська 
література в європейському контексті, розвиток західноукраїнського літератур-
ного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття: художні традиції і тенденції» 
(номер державної реєстрації 0106U002244). Тема дисертації затверджена на засі-
данні вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» (протокол № 2 від 28 лютого 2012 року) та на засіданні бюро Науко-
вої ради НАН (протокол № 2 від 15 травня 2012 року). 

Мета дослідження – визначення особливостей поетики різножанрового 
літературного доробку письменників-художників у площині інтермедіальності, 
що дозволяє увиразнити зв’язки літератури й образотворчого мистецтва міжвоєн-
ного двадцятиліття, а також осмислити їх як естетико-художні імпульси в по-
дальшому розвитку літератури. 

Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: 
– проаналізувати літературознавчі праці, присвячені проблемі образотвор-
чого мистецтва у літературі; 

– окреслити зв’язки поезії і малярства в естетико-філософському осмис-
ленні; 

– увиразнити термінологічні аспекти літературно-мистецьких взаємодій; 
– виявити основні засади інтермедіальної теорії та класифікувати підходи до 
розуміння інтермедіальності; 

– розробити власну інтермедіальну методологію для аналізу феномена Dop-
pelbegabung (подвійних обдарувань); 

– виявити основні передумови інтермедіальності як авторської стратегії в 
українській художній культурі 20–30-х років ХХ століття; 

– представити діалог літератури і малярства міжвоєнного двадцятиліття в 
діахронному (на історичному тлі українського універсалізму) та синхрон-
ному (в міжкультурному вимірі, обумовленому різними стильовими на-
прямами модернізму) контекстах; 

– розкрити часопросторову специфіку міжмистецького діалогу; 
– з’ясувати особливості літературного функціонування колористики; 
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– проаналізувати мотиви звернення митців міжвоєнної генерації до літе-
ратури; 

– здійснити зіставлення літературної та мистецької творчості кожного з ав-
торів, ідейно-тематичних векторів цих художніх практик з увагою до їх-
ньої хронотопної, стильової та композиційної специфіки; 

– розкрити масштабність літературно-мистецької спадщини Святослава 
Гординського крізь призму інтертекстуальності; 

– простежити еволюцію літературної творчості художників-письменників, 
беручи до уваги увесь корпус їхніх літературних творів; 

– виявити на матеріалі художньої літератури й образотворчого мистецтва 
20–30-х років ХХ століття інтермедіальні тенденції, що матимуть 
продовження в подальшому розвитку літератури. 

Об’єктом дослідження є літературно-мистецькі зв’язки міжвоєнного 
двадцятиліття на прикладі української поезії та прози генерації художників, що 
реалізували себе у слові. 

Предмет дослідження – інтермедіальні стратегії та художні практики 
Doppelbegabung, представників цього періоду. 

Матеріалом дослідження обрано поетичну творчість Володимира Гаври-
люка, Івана Крушельницького, Василя Хмелюка, Галі Мазуренко, Оксани  
Лятуринської, повісті Василя Масютина, романи Адальберта Ерделі, мемуарис-
тику Олекси Грищенка. 

Теоретико-методологічна база дисертації. Беручи за основу вивчення 
письма українських універсалістів міжвоєння, робочою гіпотезою цього дослі-
дження запропоновано таку тезу: художні реалізації діалогу з образотворчим ми-
стецтвом і збагачення завдяки йому літератури зумовлюються творчою практи-
кою авторів в іншому виді мистецтва, художнім мисленням мультиталантів, в 
такий спосіб література біпрофесіоналів осмислюється в проблемно-
методологічних параметрах інтермедіальності й феноменології. Тож в основі до-
слідження – інтермедіальні концепції (С. П. Шер, А. Ганзен-Льове, І. Раєвські, 
В. Вольф, Н. Тішуніна, К. Хмєлєцкій) та феноменологічна теорія (Е. Гуссерль, 
Р. Інґарден, Г. Шпет, М. Мерло-Понті, М. Мамардашвілі, Д. Соболєв).  

Теоретико-методологічну базу роботи становлять основні методологічні за-
сади сучасного порівняльного літературознавства (О. Бігун, В. Будний, У. Вайс-
штайн, Л. Грицик, Д. Дюришин, М. Ільницький, Е. Касперський, М. Ласло-Куцюк, 
Ю. Лотман, Д. Наливайко, П. Рихло), методологічні принципи структуралізму та 
семіотики (О. Астаф’єв, О. Деркачова, С. Вислоух, Ж. Женетт, Я. Мукар-
жовський, П. Рікер, В. Топоров, Б. Успенський, Є. Фарино), сучасні дослідження 
морфологічної взаємодії різних видів мистецтва, філософські, естетичні, культу-
рологічні праці з міжмистецької проблематики (В. Ванслов, Л. Генералюк, 
А. Дзядек, Н. Дмитрієва, М. Каган, Г. Клочек, С. Маценка, В. Оконь, В. Фесенко, 
І. Франко, К. Шахова, Ю. Шерех, Р. Якобсон). Використано праці з теорії літера-
тури (Т. Бовсунівська, М. Кодак, Н. Копистянська, О. Яценко), історико-
літературні напрацювання С. Андрусів, Б. Бойчука, Ю. Коваліва, Г. Костюка, 
Ю. Лавріненка, Є. Маланюка, Н. Мафтин, Я. Поліщука, В. Просалової, Б. Руб-
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чака, М. Рудницького, Т. Салиги, С. Хороба, а також мистецтвознавчу літературу 
(Л. Волошин, М. Мудрак, В. Сусак, О. Федорук, Р. Яців). 

Методи дослідження зумовлені специфікою теми, що вимагає міждисциплі-
нарного підходу до висвітлення проблеми. Для розв’язання поставлених завдань 
застосовані інтермедіальний, структурно-семіотичний, компаративістський, фено-
менологічний, історико-біографічний, текстологічний, рецептивний методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації на основі досягнень 
сучасної гуманітаристики поглиблено розуміння інтермедіальності як авторської 
стратегії та розроблено методологію інтермедіального аналізу, яку можна засто-
совувати до творчості митців універсального типу. 

Новаторською є сама постановка проблеми мистецького універсалізму, через 
яку розкриваються і окремі творчі особистості, і літературний процес відповідно-
го періоду у зв’язку з міжмистецькими контактами. Універсалізм як різно-
бічність, багатоплановість талантів, здатність митця креативно функціонувати в 
різних мистецьких контекстах становить інтерес у практико-теоретичному аспекті 
(дослідження якого дозволило окреслити магістралі внутрішніх програм авто-
рів), у світоглядному аспекті (таке вивчення рентгенувало різнобічні естетико-
філософські вияви тогочасної культури, історико-соціальні впливи), в «техніч-
ному» аспекті, що безпосередньо аналізував наслідки взаємодії мистецтв, пере-
дусім малярських «слідів» у літературі. 

Увиразнено важливі теоретичні питання міжмистецького діалогу, як-от: 
часопростір, колористика, метафора (словесна й зображальна). Теоретичні уза-
гальнення тут здійснено на підставі обсервації творчої практики як мультиталан-
тів, які розглядаються у нашій розвідці, так і митців інших національних культур 
різних часів. 

Doppelbegabung міжвоєнного двадцятиліття вписані в історичний дискурс 
українського універсалізму та в коло європейських літераторів-художників, що 
розкрили свої таланти в першій третині ХХ століття. Отже, українська література 
міжвоєнного двадцятиліття у зв’язку з образотворчим мистецтвом розкривається 
на широкому діахронному й синхронному планах. 

Уперше багатогранна літературно-мистецька творчість Святослава Гордин-
ського, що не має аналогів для порівняння серед інших авторів, розглядається з 
інтертекстуального погляду із фіксацією доказових контактів між мистецтвами. 

До аналізу залучені маловивчені й маловідомі в Україні твори: поезія Воло-
димира Гаврилюка, повісті Василя Масютина, романи Адальберта Ерделі, мемуари 
Олекси Грищенка. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження мо-
жуть бути використані при написанні посібників і підручників з історії літерату-
ри, у підготовці лекційних курсів та спецсемінарів із порівняльного літературо-
знавства та теорії літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана без співавторів і є самос-
тійним дослідженням і стосовно викладу матеріалу, і щодо формулювання одер-
жаних висновків. Монографія, наукові статті за темою дисертації одноосібні. 
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Апробація основних положень та результатів дослідження. Ключові по-
ложення дисертації було викладено у формі повідомлень і доповідей на наукових 
конференціях, симпозіумах та семінарах різного рівня, зокрема на 12-ти міжна-
родних та 5-ти всеукраїнських: Міжнародній науковій конференції «Література у 
літературознавчому континуумі» (Чернівці, 17–19 жовтня 2012 р.); Всеукраїн-
ській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалент-
ність, гібридність, долання кордонів» (Львів, 25 жовтня 2012 р.); Всеукраїнській 
науковій конференції «Літературний процес: структурно-семіотичні площини» 
(Київ, 6–7 квітня 2012 р.); Міжнародній науковій конференції «Польські, білору-
ські, російські та українські зв’язки» (Луцьк, 26–27 березня 2013 р.); Всеукраїн-
ській науковій конференції «Літературний процес: територія Гутенберга чи вір-
туальна реальність?» (Київ, 5–6 квітня 2013 р.); VI Міжнародному міждис-
циплінарному теоретичному симпозіумі «Література в колі медій: інтермедійне 
поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв» (Київ, 30–31 трав-
ня 2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Мова і вірш» (Луцьк, 20–21 чер-
вня 2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Поетика інтермедіальності в 
літературі ХІХ–ХХІ століть» (Харків, 3–5 жовтня 2013 р.); VІІІ Міжнародних Чи-
черінських читаннях «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.» 
(Львів, 17–19 жовтня 2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Апостол пра-
вди і науки: до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка» (Львів, 15–
16 квітня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції «Над берегами вічної рі-
ки»: темпоральний вимір літератури» (Бердянськ, 24–25 вересня 2015 р.); «Ur-
gent problems of philology and linguistics» – Budapest, 30st of October 2016 (Буда-
пешт, Угорщина, 2016 р.); VIІ Міжнародному міждисциплінарному теоретичному 
симпозіумі «Словесне й зорове: візуальні медіації в літературі» (Київ, 16–17 чер-
вня 2016 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Генераційний феномен як 
бунт і де(кон)струкція» (Львів, 27–28 квітня 2017 р.); Всеукраїнській науковій 
конференції «Дивлячись на цей гірський світ»: літературознавчі виміри. 
ІІІ франкознавчий пленер» (с. Бистрець, 9–11 червня 2017 р.); VIII Оломоуцькому 
симпозіумі україністів Середньої і Східної Європи (Оломоуц, Чеська Республіка, 
29–30 серпня 2018 р.); ХV Міжнародній літературознавчій конференції «Інтерва-
ли: 1918 – 1968 – 2018) (література / літературознавство) (Чернівці, 18–19 жовтня 
2018 р.), звітних наукових конференціях викладачів, докторантів, аспірантів При-
карпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-
Франківськ, 2011–2017 р.). 

Публікації: за темою дисертації опубліковано 33 наукові праці: монографія 
«Поза контекстом. Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських 
письменників-художників міжвоєння» (Львів: Видавництво Львівської політехні-
ки, 2018. 392 с.), на яку опубліковано три рецензії, та 32 наукові статті, із них: 
23 – у наукових фахових виданнях України, 4 – в іноземних виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розді-
лів, висновків, списку використаних джерел (608 найменувань). Загальний обсяг 
дисертації – 421 сторінок, із них – 371 сторінок основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання 
дослідження, окреслено об’єкт та предмет розгляду, визначено наукову новизну 
дисертації, теоретико-методологічну базу й практичне значення роботи, наведено 
дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі дисертації «На перетині літератури й образотворчого 
мистецтва: теоретико-методологічний дискурс» розглянуто питання теорії 
взаємозв’язків літератури й образотворчого мистецтва на різних етапах історич-
ного поступу, що несли зміну філософсько-естетичних систем, досліджено термі-
нологію, за допомогою якої вивчаються літературно-мистецькі взаємодії, розгор-
нуто концепцію інтермедіальних зв’язків, у контексті яких науково осмислюється 
феномен митця-універсаліста. 

Підрозділ 1.1 «Споріднення поезії і малярства в естетико-філософському 
осмисленні» презентує аналітичний огляд багатовікового досвіду ієрархіювання 
мистецтв. У зміні концепцій, поглядів та ідей про природу зв’язків між літерату-
рою і образотворчим мистецтвом викристалізовується й історичний дискурс 
homo universalis, що вписується в міжмистецьку проблематику. Осмислення 
окремих мистецтв, зокрема й у зіставленні, йде ще від античності. Апологія пое-
зії, живопису і скульптури та змагальність між ними активно розвиваються зі 
зміцненням позицій естетики в епоху Ренесансу. Саме Відродження утвердило 
постать митця універсального типу. Просвітництво, продовжуючи естетико-
філософські роздуми про взаємозв’язки двох мистецтв, вивершується епохаль-
ною працею Ґотгольда Ефраїма Лесинґа «Лаокоон, або Про межі живопису і пое-
зії» (1766), вагомою в компаративістичному та методологічному аспектах. З пог-
ляду сучасної компаративістики, засадничий антагонізм між Гораціанською та 
Лесинґівською ідеями проектується у площину гетерономності й автономності 
мистецтв (Е. Бальцежан). Гораціонізм легітимізує синестезію, лесинґівська течія, 
навпаки, акцентує суверенність мистецтв, і в різні епохи антагонізм цих ідей цик-
лічно повертається. Естетика романтизму запропонувала радикальні естетико-
філософські опції щодо мистецьких взаємодій, а з ними й захоплений погляд на 
митця як унікальну особистість. Романтизм вибудовує своєрідну ієрархію обда-
рованості – від таланту до генія. Підхоплює естетику романтизму модернізм, 
який започаткував багато новаторських явищ, синтезуючи мистецтва, причому 
стимулює до реалізації творчих обдарувань митців, а також стає новим кроком в 
осмисленні різних міжмистецьких процесів. 

Схарактеризовано розвиток досліджень міжвидової пов’язаності і взаємодії 
літератури в системі мистецтв у порівняльному літературознавстві. ХХ століття 
активно культивує творчу практику мультиталантів, тож літературознавство, що з 
часом виходить на проблематику міжмистецьких взаємодій, дістає для дослі-
джень украй цікавий та складний матеріал. У контексті компаративістики наро-
джуються теорії, які у своїх категоріях і термінах зокрема експлікують питання 
взаємовідносин літератури і живопису. 
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У підрозділі 1.2 «Літературно-мистецькі взаємодії: термінологія» про-
аналізовано важливі термінологічні питання, без яких неможливий розгляд ши-
рокого спектру міжмистецької проблематики, зокрема й аспектів, пов’язаних із 
творчістю Doppelbegabungen (подвійних обдарувань) – тих, що поєднали образо-
творче мистецтво й літературу. Ракурси зіставлення літератури й живопису в порів-
няльних дослідженнях простежено на основі трьох напрямних з-поміж усіх нау-
кових номінацій: взаємозв’язок, взаємодія, синтез (за Лесею Генералюк). 
Міжмистецькі взаємозв’язки з можливостями взаємного доповнення найпошире-
ніші у практиці досліджень на тематичному рівні спільних тем і сюжетів у різних 
видах мистецтва. Зв’язки можна синонімізувати з «відповідностями». Доречною 
тут є й кореспонденція. Поняття «взаємодії мистецтв», що становить другий рі-
вень у царині контактів суміжних мистецтв і синонімізується з терміном «мистець-
кий інтеракціонізм» (латин. interaction – взаємодія, вплив), постає як найширше 
поняття, до якого входять багато інших термінів на позначення мистецьких кон-
тактів. Взаємодія передбачає співдію двох мистецтв, унаслідок якої можливе зба-
гачення одного з них та відповідні зміни у структурі твору та в модифікаціях сти-
лю автора. Популярне в українському літературознавстві поняття «синтез 
мистецтв» не завжди коректно застосовується й потребує уточнення. Синтез мис-
тецтв є найтіснішою формою зв’язку і передбачає таку взаємодію видів мистецтв, 
за якої кожен з них, актуалізуючись з певним ступенем самостійності, набуває 
нових якостей. Відповідно, художній образ, який виникає, – це якісно нове яви-
ще, що має складну багатопланову структуру, недосяжну для окремого виду мис-
тецтва. Акцентовано на повноцінній участі кількох видів мистецтва та появі «но-
вої мутуальної форми», яка з’являється саме завдяки синтезу. Наведено окремі 
аспекти використання синтезу мистецтв в історичній перспективі. Підкреслено, 
що театр, кіно, телебачення є визнаними формами синтезу, оскільки включають у 
межах свого виду різні мистецькі складові. Література становить компоненту син-
тезу в театрі чи інших видовищних мистецтвах, у вокальних жанрах, а також в 
ілюстрованих виданнях. В інших випадках застосування поняття «синтез мис-
тецтв» є сумнівним і потребує додаткового обґрунтування. «Спадщина» синтезу 
мистецтв перейшла до суміжного поняття інтермедіальності, що вже закріпилося 
в українському науковому просторі. Інтермедіальність як присутність у мистець-
кому творі таких образних структур, які містять інформацію про інший вид мис-
тецтва, передбачає культурно-естетичний, медіатехнологічний і соціально-
комунікативний аспекти. У найзагальнішому значенні під інтермедіальністю ро-
зуміють особливий тип відношень, що виникають між медіа. Акцентовано на ши-
рокому міждисциплінарному спектрі інтермедіальності: теорія комунікацій, фі-
лософія, історія мистецтв, культурні дослідження, теорія літератури тощо. 
Інтермедіальність як самостійна сфера літературознавчих досліджень сформува-
лася в контексті компаративістики, а становлення власне інтермедіального нау-
кового дискурсу, його відокремлення від компаративістичної науки ведуть від 
1968 року і пов’язують з виходом монографії Стівена П. Шера про німецьку літе-
ратуру. Відзначено, що саме німецьким дослідникам належать найцікавіші та 
найґрунтовніші теоретичні рефлексії на цю тему, особливо у сфері фільмознав-
ства (Й. Пех, І. Шпільман, Ю. Мюллер, Є. Шретер, Г. Вінклер, М. Петтерс, 
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С. Вінтер та інші). Велика роль в осмисленні інтермедіальної проблематики на-
лежить австрійському славісту А. Ганзен-Льове, австрійському науковцю 
В. Вольфу та німецькій дослідниці І. Раєвскі, напрацювання яких враховано в 
нашому дослідженні. Приділено увагу кореляції інтертекстуальності та інтерме-
діальності. Прикметно, що в інтермедіальності вбачають подолання обмеження 
інтертекстуальності, зосередженої головним чином на вивченні суто «літератур-
ного» середовища (Ю. Мюллер). Інтермедіальність є наслідком розвитку інтер-
текстуальності на перетині із взаємодією мистецтв (interart). Важливими для дос-
лідження стали теоретичні напрацювання російських та польських дослідників, 
які підхопили західні ідеї та розвинули їх, зокрема в аспекті інтермедіальності 
творчої свідомості, що можна екстраполювати на феномен Doppelbegabungen 
(І. Борисова, Н. Тішуніна, А. Тімашков, К. Хмєлецкий та ін.). Популярною на 
зламі ХХ–ХХІ століть була й інтерсеміотика, що передбачає перекодування, пе-
реклад образів однієї знакової системи на образи іншої системи. Окремі дослід-
ники інтерпретують сполучення в особі одного митця хисту до різних мистецтв 
власне в інтерсеміотичному контексті (М. Ігнатенко, А. Волков). В інтерсеміо-
тичній площині розв’язує міжмистецькі проблеми польська дослідниця 
С. Вислоух, серед напрацювань якої не бракує досліджень теоретичного значення. 
С. Вислоух спрямовує до аналізу відмінностей між видами мистецтв, акцентуючи 
їхнє важливе значення в пізнанні мистецького твору. Л. Генералюк, висвітлюючи 
термін «інтерсеміотичність», з’ясовує і його мінуси (механістичність його засто-
сування, відсутність урахування процесуальності й тонких психофізіологічних 
механізмів тощо). Проаналізовано теоретичну специфіку терміна «екфразис», що 
передбачає словесний опис творів візуальних мистецтв, естетичну оцінку мис-
тецького об’єкта, часом супровідний опис окремих технічних прийомів автора 
твору, його манери чи стилю. Досліджуючи творчість мультиталантів, обійтися 
без цього терміна не можливо, адже він визначає перехід від образотворчого мис-
тецтва до літератури (симетричною до нього є ілюстрація), становить зменшену 
копію мистецьких сполучних посудин, у яких вирує нова творча есенція. Висвіт-
лено сучасну літературознавчу дискусію щодо розширення меж функціонування 
екфразису, перенесення його і на часові мистецтва, що розмиває термінологічну 
виразність та бачиться недоцільним. 

У підрозділі 1.3 «Феномен Doppelbegabung: методологія» висвітлено мето-
дологічні засади дослідження та обґрунтовано власну класифікацію різновидів 
можливих інтермедіальних стратегій біпрофесіоналів. Феномен митця універсаль-
ного типу висвітлено в синтезі аспектів екзистенції митця і власне артефакту. 
«Людський фактор» у творчості, інтенційність та прояви творчої свідомості, об-
сервація яких толерована феноменологічним підходом, зумовила звернення до 
праць Е. Гуссерля, М. Гайдеґґера, Р. Інґардена, М. Мамардашвілі, М. Мерло-
Понті, Г. Шпета та ін. Важливими для нашого підходу є методологічні настанови 
семіотичної феноменології, розлоге обґрунтування якої запропонував Д. Соболєв. 
Учений акцентує на важливості власне корпусного аналізу автора. Семіотична 
феноменологія слугує для дослідження своєрідною методологічною «надбудо-
вою», адже йдеться не лише про зіставлення літератури й образотворчого мис-
тецтва, «технічно» виловлених усіх арт-інкорпорацій, а й про наближення до ро-
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зуміння онтологічних основ митців-мультиталантів, інтерпретацій змісту їхнього 
«життєвого світу». Потік вражень і переживань, які вони фіксують тією чи іншою 
мистецькою мовою, процеси самопізнання й самоусвідомлення у просторі куль-
тури, що розкриваються через творчість, – важливі траєкторії в матеріалах дослі-
дження. Уже сама по собі літературна творчість стає викликом, який важко детер-
мінувати. Феноменологія, у філософському апараті якої велике значення 
належить екзистенційній компоненті, корисна в такому плані. Розгляд сукупної 
літературної творчості митців дає змогу обсервувати поетикальні зміни, що екс-
плікують письменницьку еволюцію від дебютних книг, які з’явилися в період між-
воєння, до пізніших видань, адже жоден із авторів не обмежився однією поетич-
ною збіркою чи прозовою книгою, не полишаючи літературної творчості до 
кінця життя. Методологічним «базисом» студії є поетологічна інтермедіальність, 
концепцію якої в аспекті творчості мультиталантів напрацьовано на основі до-
сліджень С. П. Шера, А. Ганзена-Льове, І. Раєвські, В. Вольфа та інших. Саме ін-
термедіальність як авторська стратегія найадекватніше визначає нашу проблема-
тику, адже її пов’язують з особистістю автора, його естетичними принципами й 
особливостями біографії. Враховуючи зреферовані типології, запропоновано кла-
сифікацію, за якою багаторівневий діалог слова з візуальними мистецтвами у 
творчості авторів-біпрофесіоналів стратифіковано за чіткими маркерами. Окре-
мий різновид інтермедіальних стратегій Doppelbegabungen обумовлено як авто-
номну реалізацію творчих проектів у різних медіальних системах, коли митець 
паралельно працює зі словом та в царині арту і ці сфери не перетинаються. Непо-
одинокими є мультиталанти, які зупинилися власне на такому варіанті мистець-
кого білінгвізму – жодних фузій, лише медіа-пуризм. Прикметно, що з досвідом, 
без перерв у діяльності в різних мистецьких сферах, біпрофесіонали творять 
окремі артефакти в літературі й малярстві (графіці, скульптурі тощо), постаючи 
як самодостатні митці в кожному мистецтві. Наступні різновиди можливі за умо-
ви безпосередньої участі арту в літературному тексті, таким чином, йдеться про 
медіа-комбінації, що передбачає створення синтетичного виду мистецтва, за 
І. Раєвскі. Це безпосередній контакт літератури й образотворчого мистецтва, що 
може виявлятися: 1) в окремих виданнях, які становлять текст і графічне оформ-
лення одного авторства; 2) у візуальних формах поезії. Комбінація словесного й 
візуального складників у структурі книжки, інтеграція мови зображень у поетич-
ний текст проектуються на форму інтермедіальності, що передбачає моделюван-
ня матеріальної фактури іншого виду мистецтва в літературі. Лише цей тип пев-
ною мірою можна зіставити з поняттям «синтез мистецтв», у результаті чого 
утворюється якісно нове явище. Усі подальші форми побутування арту в літера-
турних творах передбачають мономедіальний характер, отже de facto йдеться 
про різновиди інтермедіальних референцій. Серед них виокремлюємо такі моди-
фікації: 1) пряме включення інформації про малярство як основний фах, безпосе-
реднє відображення малярського досвіду, що вибудовується на автобіографізмі; 
2) мистецькі інкорпорації (включення екфразисів (часом як вставних жанрів)); 
3) використання «поетики» живопису, малярських принципів у літературному 
тексті (колористика, світлотінь тощо). Ідеться про жанрові паралелі (наприклад, 
пейзаж, натюрморт, портрет можливі як жанри в образотворчому мистецтві і як 
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описові позасюжетні конструкти у літературі), певні композиційні нюанси творів 
(наприклад, принцип колажу в поетиці літературного твору й твору пластичного 
мистецтва), пошуки й експерименти з перспективою, а також літературну коло-
ристику. Зазначено, що інтермедіальні референції в цих модифікаціях можуть пе-
ретинатися і взаємодіяти. 

Підрозділ 1.4 «Теорія і практика міжмистецького діалогу» складається 
з трьох пунктів. У першому з них (1.4.1 «Література “ після малярства” : від ес-
тетики до поетики») структуровано низку причин і мотивацій щодо звернення 
художників до літератури. У дослідженні розширено коло тих, чиї «голоси» свід-
чили про своє письменництво: артикульовано не лише досвід митців, творчість 
яких є об’єктом нашого аналізу, а й міркування полімитців пізніших часів, аж до 
сучасності. Зазначено, що письменник є більш соціальною фігурою, на відміну 
від живописця, а його аудиторія традиційно значно ширша за глядацьку, тому 
література сприяє більшому резонансу. Водночас, саме образотворче мистецтво 
як фах давало змогу окремим митцям забезпечувати свої матеріальні потреби 
(сам собі меценат), література ж сприймалася як заняття для душі, хобі тощо. 
Схильність українців до літературної творчості пояснювали і їхньою почуттєвіс-
тю й інтровертизмом у вдачі. Потреба вислову найгостріше проявлялася в еміг-
рації. Поява багатьох мультиталантів одночасно пов’язана із соціокультурним 
розвитком та доводить залежність розвитку індивідуальності й культурної епохи. 
Літераторами ставали через зневоленість суспільства, намагаючись своїм пером 
зафіксувати його приховані тривоги і прагнення. Чимало художників розвинули 
хист писати на мистецькі теми через брак повноцінної мистецтвознавчої критики. 
Спроби в мистецтвознавчій царині багатьох майстрів пензля зумовлені необхід-
ністю теоретизування своєї і чужої творчості, тому з кола митців-універсалістів 
в різні часи вийшло чимало теоретиків мистецтва. Звернення до «суміжної» дія-
льності часом було плідною перервою від основного фаху, під час якої у процесі 
роздумів зріли майбутні мистецькі звершення. Ще одну групу причин до писан-
ня можна означити як бажання експерименту: писати – це вже експериментувати 
засобами іншого виду мистецтва. У таких дослідах угадується несерйозність ав-
тора, його бажання епатувати, свідома герметизація тексту. Кінцевою метою лі-
тератури художників постають інтенції до самовираження, самопізнання, самоа-
налізу, які каталізувала чужина. Специфічні можливості літератури як виду 
мистецтва привертали у свою царину малярів, графіків, скульпторів. Тематич-
ність, здатність нести повідомлення (за Я. Мукаржовським) можна вважати спі-
льною рисою малярства й літератури, що й зумовлює найбільше число авторів, 
мистецький білінгвізм яких стосується саме цих двох видів мистецтва. Слово ста-
вало унікальним творчим матеріалом, користуючись яким митець досягав недо-
ступних у малярстві чи скульптурі результатів (універсальність, всезагальність 
словесного знака, за Г. Шпетом). Література давала змогу повнішого вираження, 
без «прогалин» («недовираження», «недомовленості», яких у картинах більше, 
ніж у літературному творі, за спостереженнями Р. Інґардена), що творять небажа-
ну дистанцію між автором і реципієнтом, з якими доводиться мати cправу митце-
ві в образотворчому мистецтві. За допомогою специфічних засобів вираження в 
новій для себе творчій царині художник-літератор змагав і до нового виразу. 
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Розглянуто питання часопростору як важливого аспекту проблеми літературно-
мистецьких інтеракцій у контексті Doppelbegabungen (1.4.2 «Хронотоп у кон-
тексті морфології мистецтв та інтермедіальності»). Простір і час як перші 
морфологічно значущі онтологічні критерії поділу мистецтв осмислюються у 
відомому трактаті Ґ. Е. Лесинґа «Лаокоон», що розкриває притаманну двом мис-
тецтвам специфіку в цьому питанні. Наголошено, що пізніша полеміка з німець-
ким теоретиком мистецтва доби Просвітництва ведеться із позицій феноменології 
й рецептивної естетики. Цікаві міркування і творчий досвід у цьому плані 
О. Архипенка, В. Кандінського, Т. Сільваші та ін. Проблеми часу й простору в 
літературі активно вивчали в науці про літературу минулого. Д. Лихачов, 
Ю. Лотман, М. Бахтін, В. Топоров, О. Чичерін, С. Скварчинська, Н. Копистянська 
та інші звертали увагу на часопросторову проблематику літератури порівняно з 
іншими мистецтвами. Зауважено, що літературознавство має справу з часом 
художнім. Часові характеристики літератури неминуче виводять до поняття 
«сюжет». У 20–30-х роках минулого століття митці пензля, творчість яких стала 
об’єктом нашого розгляду, прагнули «зректися» сюжету в малярських роботах, 
експериментуючи в річищі європейського модернізму. Сюжетні прояви часто 
таврують як літературщину, тож малярство змагає до чистоти вислову, не зазіха-
ючи на територію своєї сусідки. Отже, поряд із тяжінням до різнорідних синтезу-
вань спостерігаються тенденції до чіткішого розмежування мистецтв, «чистоти» 
малярства. Поняття простору актуалізує теоретичні питання репрезентації, зок-
рема мімезису, опису, перспективності зображення тощо. Також в орбіті часопро-
стору виникає ще одне ключове поняття – рух. У хронотопному контексті приве-
рнуто увагу до екфразису. Невипадково дослідники вважають, що саме екфразис 
дає змогу виявити складні відношення між простором і часом у літературному 
тексті. Обумовлено питання про легітимність терміна щодо часових мистецтв. 
Термін «топоекфразис» як «опис у літературному творі місця дії, яке має особли-
ве естетичне навантаження», або ж місце дії є як «герой» літературного твору 
(О. Клінг), доречний в літературознавчому вжитку. У хронотопній проблематиці 
важливого значення набуває і питання переходів від зовнішнього (локального) 
простору до простору внутрішнього (психологічного), актуалізовані в досліджен-
нях Н. Копистянської. У контексті творчої практики біпрофесіоналів можливості 
в оперуванні локальним простором у взаємодії з простором психологічним ста-
ють детермінантним чинником. Із хронотопної проблематики формується таке 
важливе поняття мистецької теорії як ритм, роль якого вирішальна у різних видах 
мистецтва. 

Літературні практики, пов’язані колористикою (1.4.3 «Колористика в літе-
ратурі як важливий аспект інтермедіальної поетики»), вписуються в коло філо-
софсько-поетикальних питань творчості художників-письменників. Якщо перехід 
митців від образотворчого мистецтва до літератури пов’язаний з відмінним хро-
нотопним підходом – бажанням не зупиняти час, а оперувати ним, то їхня праця з 
«кольоровим» словом у літературі, навпаки, свідчить про відданість першому 
творчому фахові. Роль кольору первинна в живописі та важлива в інших візуаль-
них мистецтвах. Наведено важливі аспекти кольорознавства (теорії кольору, пси-
хології кольору, зіставлення кольору зі звуком і словом тощо). Зреферовано й 
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проаналізовано роль кольору у структурній естетиці Я. Мукаржовського. Дослід-
ник наголошував, що колір – це не лише формальний елемент, а й елемент змісту, 
і власне на прикладі кольору пояснював, наскільки проблематичним є подолання 
меж між живописом і літературою, а також малярське «прагнення втілювати об-
разні найменування (метафори, метонімії, синекдохи), які є привілеями поетично-
го слова». Ефективне вивчення колористики проходить у лабораторії семіотики 
(Є. Фарино). На колір як мистецький феномен, який бере на озброєння і літерату-
ра, звертали увагу К. Давиденко, О. Дроботун, Ю. Кузнєцов, М. Моклиця, 
О. Рисак, Л. Шулінова та інші дослідники. Зазначено, що роль колористики ваго-
ма передусім у тих митців, що займалися саме живописом. Скульптори, графіки, 
різьбярі не такі охочі до роботи з кольором. Цікаво, що активно експлуатують 
колір справжні живописці не лише у віршах (наприклад, С. Гординський, 
В. Гаврилюк, В. Хмелюк), а й у прозі (А. Ерделі) та мемуаристиці (О. Грищенко). 
У контексті літературної колористики висвітлено питання про метафору, яка є 
прерогативою літератури, натомість образотворчому мистецтву притаманна об-
меженою мірою (Н. Дмитрієва), таким чином зафіксовано ще одну причину, для 
чого художникові перо. Питання про метафору в такому аспекті цікавило бага-
тьох дослідників (Н. Арутюнова, С. Вислоух, Н. Дмитрієва, Є. Зьомек, М. Р. Має-
рова, Я. Мукаржовський, М. Порембський, Р. Якобсон та ін.). Прикметно, що лі-
тературознавці й мистецтвознавці неодностайні щодо можливостей метафори у 
пластичних мистецтвах загалом. Сумніви щодо первинності «побачити метафо-
ру» перед мовною формулою висловлював М. Порембський, солідарна з ним 
М. Р. Маєрова, яка вважала, що іконічний знак засадничо неметафоричний, тож у 
малярстві можна знайти хіба що двозначність, але не метафору, а також 
Є. Зьомек, на думку якого метафори побачити (намалювати) не можна. Натомість 
С. Вислоух виступила з метою апології метафори. В її обороні дослідниця спира-
ється на У. Еко. На її думку, метафора існує в малярстві за умови ослаблення ре-
ференційної функції представлених предметів, тому вона притаманна нереалістич-
ним напрямкам мистецтва. А. Ганзен-Льове акцентує на важливості вербальної 
метафори задля адекватного прочитання зображальної метафори. Н. Арутюнова 
констатує відкриття метафори в сучасному живописі, театрі й кіно на основі її 
зв’язку з поетичною уявою, з фантазією, її образністю, а також наголошує на по-
збавленості двосуб’єктності у зображальній метафорі. Невипадково на суб’єк-
тивності метафори наголошувала і М. Коцюбинська. На основі цих досліджень 
зроблено висновок про те, що природа метафори в образотворчому мистецтві ціл-
ком інша, ніж у літературі. Природно, що метафоричний світ поетів-художників 
творився великою мірою на основі їхньої малярської практики. Таким чином 
погляд на метафору як певний пізнавальний процес виводить до її когнітивної 
теорії. Когнітивна метафора універсалістів залучає багато аспектів образотворчо-
го мистецтва, особливо колір. Крім того, через неї художники використовують те, 
чого зовсім не дає арт, – акустику. Метафорика в літературній творчості цих мит-
ців оприявнює синестезійність їхнього мислення, а таке синтезування відчуттів, з 
погляду психології творчості, належить до базових креативних процесів. Твор-
чість митців-універсалістів надала багато вартісних матеріалів для аналізу кольо-
ру в літературному тексті, а зокрема колористичної метафори. Спостереження за 
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реалізацією колористики в літературі наштовхують на ще один висновок: аналі-
зувати літературу як вид мистецтва, не вдаючись до паралелей з іншими мис-
тецькими царинами, щоб описати його специфіку, – апріорі неможливо. Лише 
через діалог мистецтв можна глибше розкрити сутність художньої системи того 
чи іншого автора. 

Другий розділ дисертації «Універсалізм у пам’яті культури» покликаний 
дати висвітлення міжмистецьких процесів 20–30-х років ХХ ст. у синхронному й 
діахронному аспектах. У підрозділі 2.1 «Українські мультиталанти: історич-
ний контекст» досліджуваний період постає в широкому історичному контекс-
ті, що дає змогу простежити провідні тенденції звернення художників до мистец-
тва слова. Зазначено, що для української культури завжди був притаманний 
особливий синкретизм і різнобічні творчі особистості траплялися впродовж ми-
нулих століть і до сьогодення. Постать Т. Шевченка репрезентує рідкісне спів-
відношення рівноцінних масштабів обдарованості митця як художника й пись-
менника. Згадано таких діячів української культури широкої спеціалізації 
минулого, як Я. де Бальмен, М. Башкирцева, К. Устиянович, І. Труш, Б. Лепкий, 
що проявили себе не лише в образотворчому мистецтві, а й у різних літературних 
царинах. Потяг до синтезування творчості культивувала доба модернізму, яка 
проминула в силовому полі сorrespondance des arts, тож список біпрофесіоналів 
поповнюється новими іменами: М. Гаврилко, М. Жук, Ю. Михайлів, Д. Бурлюк 
та інші. Вже у другій половині ХХ століття дебютують Е. Козак, М. Андрієнко-
Нечитайло, М. Левицький. Цікаві як мультиталанти Е. Андієвська, В. Вовк, 
М. Воробйов, О. Лишега та багато інших митців, зокрема й наших сучасників. 

У підрозділі 2.2 «Дух часу міжвоєння: діалог літератури і малярства у 
тенденціях доби» конкретизовано особливості досліджуваного періоду. Західно-
український культурний процес демонстрував пожвавлення зв’язків між літера-
турою і образотворчим мистецтвом, що проявилося у прагненнях митців до твор-
чої співпраці, функціонуванні мистецьких об’єднань (Гурток діячів українського 
мистецтва (1922–1927), літературно-мистецька група «Митуса» (1921–1922), 
Західно-українське мистецьке об’єднання (1930–1931), Союз українських мистців 
(1930), українське мистецьке товариство «Руб» (1932–1935), Асоціація незалеж-
них українських мистців (1931–1939) та ін.), розквіті книжкової графіки, новатор-
стві в театральній сценографії тощо. Змістовність діалогу між мистецтвами за-
безпечувалася завдяки участі мистецтвознавства, активність якого вела до 
інтелектуалізації творчих процесів. Авторство мистецтвознавчих статей належить 
представникам різних творчих спеціальностей. Критиками, активними дописува-
чами мистецьких видань були самі художники: С. Гординський, П. Ковжун, 
В. Ласовський, В. Гаврилюк, О. Грищенко та інші. Ерудованим теоретиком мис-
тецтва став Б.-І. Антонич: Асоціація незалежних українських мистців (АНУМ), 
велика творча організація художників у Львові, визнала його статтю «Національ-
не мистецтво» своїм маніфестом, а її автора прийняла до своїх лав. Відзначено 
важливу роль у міжмистецьких діалогах доби літературно-мистецьких часописів, 
а особливо двотижневика «Назустріч» (1934–1938). Схильність до синкретизму 
як панівна тенденція модерністського періоду спостерігається в літературі цього 
часу. Отже, бурхливий розвиток мистецтва й літератури у 30-х роках в Галичині 



14 

певною мірою компенсував перерваність традиції в Україні (В. Моренець). Куль-
турний процес радянської України за відносно сприятливих часів перед наступом 
тоталітаризму також тяжів до цілісності, широкого охоплення різних видів мис-
тецтв на основі певних організаційних об’єднань (студії Леся Курбаса та 
М. Бойчука, техно-мистецька група «А», що постала на переломі 1920–1930-х ро-
ків у Харкові та інші). Продовжували свою творчу діяльність М. Жук, 
Ю. Михайлів, розвивається багатогранний талант О. Довженка, активізується як 
теоретик й організатор М. Семенко. Тенденція до діалогу між різними видами 
мистецтва притаманна літературному процесові того часу не лише в усій Україні, 
а й в еміграції. Однією з найцікавіших сторінок в історії мистецьких перетинів 
став Париж. Серед мультиталантів Паризької школи особливо вирізняються 
В. Хмелюк та О. Грищенко. Цікавим організаційним об’єднанням був мистецький 
гурток «Зарево», що існував від 1933 року при «Просвіті» в Кракові і об’єднував 
випускників та студентів Краківської академії мистецтв. Група еволюціонувала 
до міжмистецького угруповання: після падіння Польщі до Кракова прибуло бага-
то нових мистецьких сил, тож у листопаді 1939 року «Зарево» перетворилося в 
загальномистецьку секцію при «Просвіті». Окремо варто згадати й поетів празь-
кої школи, у контексті якої літературознавці розглядають творчу діяльність 
О. Лятуринської (а почасти й Г. Мазуренко). Чехо-Словаччина, а передусім Пра-
га, прихистила багатьох українських художників, музикантів, письменників після 
падіння УНР і поразки визвольних змагань. У концепції роботи передбачено охо-
плення широкого діапазону універсалізму власне загальноукраїнського: висвіт-
лити художні особливості літературної творчості українських художників-
письменників, які дебютували як літератори в 20–30-х роках ХХ століття. Тому 
згадано і тих біпрофесіоналів, які походять з інших регіонів. Надзвичайно бага-
тий художній матеріал для дослідження дала творчість А. Ерделі, видатного за-
карпатського художника, дебютанта 1920-х років. Отже, інтенсивність життя укра-
їнської культури міжвоєння розкривається зокрема у плідному міжмистецькому 
діалозі, що є одним із цікавих сюжетів доби.  

У підрозділі 2.3 «Міжкультурний контекст універсалізму» український 
досвід Doppelbegabungen доповнено загальноєвропейським оглядом, здійсненим 
не стільки за просторово-географічним принципом, як за типологічною матри-
цею. Зазначено, що причини пожвавлення потрібно шукати в самій епосі модер-
нізму, яка актуалізує пошуки нової художньої мови, що зумовило звернення до 
інших мистецтв та спроби різноманітних «пограничних» експериментів. У періо-
ді модернізму дослідники знаходять витоки взаємного потягу поетів і художни-
ків, діалогу поезії й живопису, у якому види мистецтва виходять за власні межі. 
Невипадково епоха є багатою на постаті Doppelbegabungen. У різних стильових 
системах різних національних літератур присутні митці, що практикують експе-
рименти з художньою мовою, залучаючи до літератури й інші арт-системи. 
Символізм і сецесія, експресіонізм, футуризм, дадаїзм, сюрреалізм зростили на 
своєму ґрунті чимало митців універсального типу. Акцентовано на знакових іме-
нах мультиталантів у німецькому експресіонізмі, серед польських авангардистів, 
у російському й італійському футуризмі, французькому й чеському сюрреалізмі 
тощо. Окрім того, згадано чимало митців різних країн, яких зазвичай не зістав-
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ляють з конкретними мистецькими напрямами, та їхня роль у культурному про-
цесі є важливою й оригінальною. Отож активна творча діяльність митців-
мультиталантів проявилася в різних національних культурах. 

Третій розділ дисертації «Біпрофесіоналізм Святослава Гординського як 
стратегія автономної реалізації літературної та мистецької творчих сфер» 
розкриває особливості авторської практики митця, масштаби якої не надаються 
для адекватного порівняння з іншими мультиталановитими особистостями, які 
фігурують у дослідженні, а це, своєю чергою, зумовлює специфіку аналізу твор-
чості С. Гординського. 

У підрозділі 3.1 «Діалогічна парадигма літературно-мистецької творчо-
сті С. Гординського: українські виміри» обґрунтовано інтертекстуальний підхід 
до розгляду міжмистецьких діалогів у творчості автора. Акцентовано на тому, що 
творча діяльність С. Гординського найбільшою мірою вписується в перший різ-
новид інтермедіальних стратегій Doppelbegabungen – автономну реалізацію твор-
чих проектів у різних медіальних системах. С. Гординський паралельно працює 
як художник і поет, однак ці сфери доповнюють одна одну. Так само з мистецтво-
знавством і літературознавством: не можна сказати, що це відокремлені царини 
занять Гординського-дослідника, адже матеріал його розвідок, їхній стиль свід-
чить про взаємну комплікацію. Він мислить широко, раз по раз сягаючи за прик-
ладами в сусіднє мистецтво чи науку, тож універсальність його творчої натури 
проступає чи не в кожному матеріалі. Зауважено, що творчість Гординського в 
різних ділянках неоднаково суміщається на певному життєвому етапі. Якщо ран-
ня поезія «озирається» на малярство і графіку (звідти і відповідні теми та особли-
вості поетики), то зріла творчість цілком самодостатня. Як і в інших універсаліс-
тів, у нього набуває важливості тема мистецтва і митця. Прикметно, що слово – 
один із важливих концептів у поезії С. Гординського. Основа діалогічної паради-
гми у його творчості – це рецепція і художнє осмислення української і світової 
культурної спадщини, перегук із письменством митців сучасності та минулого. 
Інтермедіальну стратегію творчості Гординського розкрито через інтертекстуально 
структурований літературний матеріал. У пункті 3.1.1 «Луни давнини»: давня 
література й мистецтво у творчості Гординського» охарактеризовано мистецькі 
й наукові інтереси автора до княжої доби, що не спадали впродовж усього його 
життя. Зазначено, що це зацікавлення митця концептуального штибу, який осмис-
лює минуле в літературних і мистецьких пам’ятках, творчо інтерпретує давнину у 
власній поезії та графічних роботах. С. Гординський віддав данину давній укра-
їнській літературі як літературознавець і письменник. Його обізнаність із мистец-
твом минулих часів конвертувалася в мистецтвознавчі розвідки і графічні роботи. 
Зафіксовано симетрії у різних мистецьких сферах, у яких автор працює автоном-
но. Окрім того, маємо приклад медіа-комбінації: переспів «Слова о полку Ігоре-
вім» (1936), який належить перу С. Гординського, був виданий з його ж ілюстра-
ціями. Крім того, він готував обкладинку книжки Н. Лукіяновича «Князь Олег 
Віщий» (Львів, 1934). Мотиви княжої доби використано в оформленні обклади-
нок часопису «Календарець українського юнацтва» (Львів, 1937 і 1938), а також у 
його перших проектах театральних костюмів (із серії «Костюми войовників», 
1929). За спостереженнями мистецтвознавців, велику роль «Слово о полку Іго-
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ревім» відігравало у його роботі над іконами (О. Корнутко-Гринів). 
С. Гординський безупинно вивчає «Слово», працюючи зокрема над з’ясуванням 
«темних» місць у поемі, а також симетрично провадить дослідження української 
ікони. Гординський як мистецтвознавець дає ґрунтовний огляд іконографічних 
періодів українського мистецтва, оперує колосальними фактичними матеріалами, 
вражаючи дивовижною обізнаністю в цій мистецькій царині. Ці знання неабияк 
прислужилися йому як митцеві під час оздоблення багатьох храмів у різних краї-
нах. Луни давнини постійно вчуваються і в оригінальній поетичній творчості 
Святослава Гординського. Княжа доба як епоха найвищого розвитку держави на-
ділена в його художньому баченні найбільшим інтерпретаційним потенціалом, 
тому саме цей період історії він поетично осмислює в багатьох творах. 

Пункт 3.1.2 «Шевченкіана Святослава Гординського» присвячено висвіт-
ленню рецепції творчості Тараса Шевченка в поетичному, літературознавчому та 
мистецтвознавчому аспектах доробку автора. Наголошено, що для С. Гордин-
ського постать Кобзаря була особливо значущою і близькою, адже він, як і Шев-
ченко, був і художником, і поетом. Тому шевченкіана С. Гординського пов’язана 
зі зверненням до цих різних творчих амплуа видатного митця. Митець добре ус-
відомлював велич Шевченка і прагнув розкрити його «секрети мистецької твор-
чості» в різних поетичних жанрах, літературознавчих есе і статтях та різноформат-
них мистецтвознавчих розвідках. Проаналізовано його поетичну творчість: 
образ національного пророка постає в поемі «Шевченко над Каспієм» (1939), 
а також автор відсилає читачів до його триптиху «Доля», «Муза», «Слава» у сво-
єму поетичному переосмисленні «Три вірші» (1937). Охарактеризовано літерату-
рознавчі студії та принагідні публікації С. Гординського, у яких автор привертає 
увагу до творчого заповіту Кобзаря. Вартісною є й мистецтвознавча шевченкіана 
С. Гординського. Він автор багатьох публікацій різного характеру, які присвячені 
Шевченкові як художникові. У його монографії «Тарас Шевченко – маляр» 
(1940) порушено, зокрема, питання про співвідношення його малярства та поезії. 
С. Гординський толерує саме самостійні дослідження поезії і малярства. Разом з 
тим, мистецтвознавець наголошує на доповнюваності двох ділянок його творчос-
ті – динамічної поетичної та статичної малярської. Дослідник двічі виступив як 
рецензент тому, присвяченого пластичній творчості Шевченка, що увійшов у пов-
не видання його творів 1937 року (Варшава; Львів, 1937). Таким чином, розмаїті 
й багатогранні форми діалогу С. Гординського із творчістю Т. Шевченка мали на 
меті і наукове осмислення, і творчі інтерпретації, і популяризацію його поетичної 
й мистецької спадщини, передусім на чужині. Шукаючи шляхів до осягнення на-
ціонального генія, С. Гординський ідентифікував і себе як художника та поета. 

У пункті 3.1.3 «Діалог із сучасниками: Розстріляне відродження» розгляну-
то рецепцію С. Гординського української літератури й мистецтва 20–30-х років 
ХХ століття. Діалог з улюбленими й талановитими авторами підрадянської Укра-
їни розпочався вже у першій збірці «Барви і лінії» (1933), що демонструє непо-
одинокі апеляції поета до письменників-сучасників. Контакт С. Гординського із 
сучасною йому українською літературою міжвоєння значною мірою витворив 
його стиль. Поет не приховує цих джерел, залишаючи «на поверхні» імена укра-
їнських письменників, уводячи в тексти назви творів, упізнавані цитати. 
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С. Гординському загалом характерний потяг до авторів-інтелектуалів, мислите-
лів, тому невипадковими є його перегуки з творчістю М. Бажана, який близький 
йому своїми історіософськими мотивами, темою історичної пам’яті. Детально 
зіставлено окремі поетичні екфразиси двох письменників. У мистецтвознавчих 
працях 30-х років він не обходить увагою мистецтва підрадянської України. 
С. Гординський акцентує на ролі таких митців, як Г. Нарбут і М. Бойчук, довкола 
яких у Київській академії мистецтв гуртувалася талановита молодь, присвячує 
чимало уваги партійному діячеві М. Скрипникові, який обстоював «український 
вияв» в образотворчому мистецтві (виконав він і графічний портрет Скрипника). 
Охарактеризовано зв’язки С. Гординського з традицією неокласиків. Окремі дос-
лідники вказували на відчутний перегук творчості поета з поезією М. Рильського, 
у перших збірках якого культивовано життєствердні мотиви, високий естетизм та 
уневажнено громадянський пафос. Неодноразово згадується ім’я колишнього 
учасника «п’ятірного грона», природність поетичного вислову якого так імпонує 
митцеві, у багатьох його літературознавчих статтях. Літературознавець відзначає 
виняткову вартість творчості М. Зерова як поета, перекладача й наукового крити-
ка. Багато спільного зафіксовано у поетиках С. Гординського і П. Филиповича. 
Типологічно близьким й естетично спорідненим для С. Гординського був і 
М. Драй-Хмара. У своїх статтях С. Гординський заглиблюється в стильову ґенезу 
поезії автора, виокремлюючи в ній, окрім неокласицизму, потужний символістич-
ний струмінь. Теми поета і поезії, подорожей, зокрема мають спільний інтерес до 
мариністики, «малярське» бачення, звідки і чіткість малюнків, і продумана коло-
ристика у віршах – виокремлені такі паралелі між двома авторами. Імпонували 
С. Гординському тогочасні романтики. Найбільше він симпатизує Олексі Влизьку. 
1942 року С. Гординський стає упорядником віршів поета до збірки «Серце і во-
гонь», також йому належить вступна стаття до цієї книжки. Цікаво, що і портрет 
Влизька у «Серці і вогні» теж авторства Гординського. Проаналізовано також лі-
тературознавчі й художні форми рецепції творчості Ю. Яновського та 
М. Хвильового. Важливо, що митець готував обкладинку книги М. Хвильового 
«Вибрані твори» (Львів, 1936). Це особливо прикметно, адже в книжковій графіці 
він працював передусім над книжками західноукраїнських авторів (І. Кру-
шельницький, С. Левицький, Я. Кондра, В. Ткачук, А. Коломиєць, Ю. Косач, 
Н. Лукіянович, І. Керницький, Б.-І. Антонич та ін.). Спектр ідей, пропагованих 
цими діячами культурного відродження, збігався з філософсько-естетичними по-
глядами західноукраїнського митця. Отже, український матеріал, який художньо 
й науково освоює С. Гординський, постає в автономних творчих проектах у різ-
них медіальних системах. 

У підрозділі 3.2 «Творчість Гординського і європейська культура: пошуки 
контакту» висвітлено діалог митця з іншими національними культурами, що 
виявляє масштабність ознайомленості поета зі світовою культурою. Зазначено, 
що український текст С. Гординського вибудовується на основі добре засвоєних 
чужих текстів, зокрема й мистецтва образотворчого. С. Гординський не лише еру-
дований знавець українського контексту, а й добре обізнаний зі світовою куль-
турною спадщиною: він актуалізує античність, захоплений літературою і мистец-
твом Франції, не оминає німецькомовних впливів, органічно вживається з 
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італійським контекстом, активно контактує з польським світом, дистанціюється 
від російської мистецької спадщини, шкодує за недоступністю іспанського куль-
турного колориту тощо. Кожна національна література, кожне мистецтво відкри-
вається йому своєрідними особливостями, відображаючи дух своєї нації. Без кон-
тактів з іншими літературами й мистецтвами не можливе, на його думку, осмис-
лення власного мистецького шляху. Зауважено, що лише розуміння 
інтертекстуальної природи творчості поета може запобігти закидам в еклектизмі 
та неоригінальності. Функціональне значення інтертекстуальності С. Гординського 
полягає в намаганні автора розбудувати власний поетичний світ у зв’язку з мис-
тецькими надбаннями української та світової літератур під знаком модернізму, роз-
ширити інтелектуальний простір творчості та художні обрії української літератури.  

У пункті 3.2.1 «Французька література і мистецтво в рецепції Гординсько-
го» простежено його інтереси до Франції, які виникли ще в Мистецькій школі 
Новаківського, коли він «кинувся вивчати й французьку мову, з упертою думкою 
добитися до Парижу». Свою мрію про Париж С. Гординський здійснив 1928 року: 
півроку він навчався в Академії Жульєна (у класі Жана-Поля Лоранса), 
а згодом – у Модерній академії Фернана Леже. Молодий художник бере участь 
у виставках Салону французьких художників, Салону художників-декораторів, 
Міжнародного салону книжкового мистецтва. У спогадах про АНУМ він зізнава-
вся, що французька поезія заполонила його ще більше, ніж велике французьке 
малярство. Обґрунтовано, що творчість С. Гординського інтелектуально та есте-
тично «живилася» передусім із французьких джерел. Надзвичайно високо митець 
поціновував образотворче мистецтво Франції, художня досконалість і новітні 
пошуки якого мали б орієнтувати, на його думку, й українських майстрів пензля. 
Дебютом у царині мистецької критики й мистецтвознавства була стаття «Україн-
ські малярі в Парижі» («Нові шляхи», 1929). Він систематично публікував паризькі 
мистецькі звіти в газеті «Діло». На підставі аналізу багатьох малярів С. Гор-
динський робить спробу узагальнення характеру французького мистецтва. Якими 
б різними не були французькі митці, все ж у кожного з них він уловлює нитку 
«класики», зв’язок із національною традицією. У своїх статтях С. Гординський 
демонструє блискуче знання різних новітніх стильових напрямів, які своїм наро-
дженням і розвитком завдячують Франції, а також з особливою легкістю оперує 
матеріалами як малярства, так і літератури. Писав С. Гординський також про ар-
хітектурні особливості Парижа, новий театр, здобутки французької графіки в 
плакатному жанрі тощо. Крім того, Париж «оживає» в багатьох його малярських 
роботах. Зафіксував свої враження про Францію С. Гординський і в поетичних 
формах. Його поетичний стиль сформувався теж під впливом французької літера-
тури, а серед його вподобань – французькі романтики, символісти й сюрреалісти 
(Г. Костюк). Найбільш «французькою» є його дебютна збірка «Барви і лінії» 
(1933), інтермедіальний потенціал якої найпотужніший. Особливістю першої 
збірки С. Гординського є її надзвичайна візуальність, висока іконічність. Йому 
належить авторство обкладинки збірки, таким чином зафіксовано окремий прик-
лад медіа-комбінації. Творчість письменника демонструє особливий пієтет до по-
езії Ш. Бодлера. Невипадково С. Гординський згадує Бодлера в сонеті «Автопор-
трет». Прикметно, що поетичний автопортрет доповнює цілу серію малярських 
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автопортретів, яких митець виконав надзвичайно багато. У них він «практично» 
продемонстрував нетрафаретність художнього мислення, оскільки кожне зобра-
ження вирізняється оригінальністю погляду й манерою виконання. Малярські й 
графічні автопортрети С. Гординського відображають своєрідні сеанси самоана-
лізу, самопізнання митця, поетичний автопортрет немов узагальнює ці процеси в 
результативному звіті, репрезентуючи й мистецьке кредо автора. Зафіксовано й 
низку інтермедіальних референцій в поетиці збірки «Барви і лінії». Враховано 
перекладацьку ініціативність митця. Йому належить повна збірка поезій Ф. Війо-
на, багато перекладів поезій Ш. Бодлера, бельгійського франкомовного поета 
Е. Вергарна та інших поетів. Беруться до уваги статті С. Гординського, присвяче-
ні мистецтву та аналізу творчості французьких письменників. 

Пункт 3.2.2 «Гординський і німецькомовний світ» конкретизує зацікавлення 
митця німецькою культурою. С. Гординський після студій у Мистецькій школі 
Олекси Новаківського 1927 року виїхав для продовження освіти до Берліна, від-
відував певний час як вільний слухач курси рисунку в тутешній Академії мис-
тецтв, студіював курс історії візантійської культури на лекціях проф. В. Зало-
зецького в Українському науковому інституті в Берліні. Доля закидала його до 
Німеччини ще не раз упродовж усього життя. Отож зв’язки С. Гординського з 
німецькою культурою великою мірою базувалися і на безпосередній контактній 
основі. У статті «Лист з Парижу. Два мистецтва» (1931) автор порівнює фран-
цузьке й німецьке мистецтво. Дослідник констатує, що німецьке малярство у 
Франції мало відоме, на відміну від малярства французького в Німеччині. Якщо 
панівним духом у французькому мистецтві є так званий дух «ґалійський» – дух 
порядку, то в німецькому мистецтві, навпаки, – «змагання до «літератури» і до 
надмірної експресії й виразу». С. Гординський вирізняє німецьку графіку за ціліс-
ність і блискучий стиль, натомість у малярстві, на його думку, німці програють 
французам. У поетичній творчості митця можна віднайти чимало німецького 
«цитатного» матеріалу. Окремий «слід» у поезії автора становлять згадки про ні-
мецькі й австрійські міста, у яких довелося побувати (часто вони зафіксовані у 
його малярстві). Окремі з цих віршів можуть тлумачитися як своєрідні урбаністи-
чні екфразиси або ж топоекфразиси. Оригінальні перегуки в поетичному кредо 
С. Гординського з творчістю Й. В. Ґете й Р. М. Рільке (Л. Рудницький). Його лі-
тературознавчі статті вирізняються надзвичайно ґрунтовним німецьким контекс-
том («Український романтизм і його зв’язки із Західним світом», «Українська по-
езія німецькою мовою» та ін.). Саме митці доби романтизму мали б найвищий 
індекс цитації в статтях С. Гординського. Мистецтвознавчі праці репрезентують 
рецепцію німецької культури у різних формах (непоодинокі згадки німецьких 
митців пензля і різця (А. Дюрер, М. Клінгер, Е. Барлах, Ф. Штук та ін.), аналіз 
німецькомовних мистецтвознавчих джерел про О. Архипенка, розповіді про бер-
лінське мистецьке середовище, у якому творив український митець-універсаліст 
В. Масютин, тощо). Міркуючи над завданнями нового театру, він проаналізував, 
зокрема, досвід М. Рейнгардта в Німеччині, що дало йому змогу охарактеризува-
ти інтенції сучасного театру (стаття «Декорація в новому театрі» (1931)), а також 
практично втілити свої теоретичні ідеї в проектах театральної сценографії. Про-
аналізовано його статтю «Бієнале у Венеції», в якій мистецтвознавець підкреслює 
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особливості мистецтва окремих народів. Зазначено, що німецькою мовою пере-
кладено його книгу про українську ікону, а також вийшов переспів «Слова о пол-
ку Ігоревім» з ілюстраціями Я. Гніздовського. С. Гординський звертався до німець-
комовного культурного материка і як художник-графік. У його ранній графіці 
мистецтвознавці помічають стилістику німецького Баугаузу, поряд з російським 
конструктивізмом, хоча йдеться не про наслідування чужих взірців, а про розбу-
дову власної концепції форми (Л. Волошин). У період міжвоєння він проектував 
обкладинки до збірки лірики Г. фон Гофмансталя (1930), книги А. Шніцлера «Зе-
лений какаду» (1930) тощо. 

У пункті 3.2.3 «Польський контекст» констатовано обізнаність С. Гордин-
ського з культурним життям сусідів, незважаючи на складні українсько-польські 
суспільні, а відтак і міжкультурні взаємини в період міжвоєнного двадцятиліття. 
Він убачав у польській культурі посередника в засвоєнні європейської мистецької 
спадщини, завдяки якому українська культура мала шанс на модернізаційні про-
цеси. Мемуаристика С. Гординського відкриває його як толерантного до Іншого й 
незаангажованого митця, для якого польська література й мистецтво як найближ-
чі з огляду на мову й «легкодоступний книгарський ринок» слугували «вікном» у 
Європу. Мистецтвознавча спадщина С. Гординського репрезентує його інтереси 
до творчих процесів у польському мистецтві. У праці «Олекса Новаківський. 
Мистецька традиція та її вплив на молодого артиста» (1934), він дає власну візію 
мистецьких досягнень Краківської академії, актуалізує питання зв’язків літерату-
ри й малярства у творчості вчителя. У цій та інших аналітичних працях легко від-
читати суб’єктивні мистецькі пріоритети самого С. Гординського, який відданий 
модерністським творчим пошукам, відповідно дистанціюється від історичної 
школи в малярстві, що трималася передусім правдивого відтворення історичного 
колориту. Його погляд у бік сусідів – це погляд українця, що змагає до власної 
держави, відзначаючи з прикрістю програшне українське становище. Тому 
С. Гординський привертає увагу суспільності саме до свідомих своєї україн-
ськості митців, висвітлюючи їхню роль у національній культурі. Предметом гор-
дості для нього є те, що українське мистецтво піднялося на вищий щабель порів-
няно з польським, а це часом викликало спротив з боку поляків. С. Гординський 
цікавився польськими виданнями, а з редакцією часопису «Sygnały» співпрацю-
вав від часу заснування. Він брав участь у формуванні рубрики «Українські спра-
ви» в місячнику. Неодноразово тут публікували його оригінальні твори й пере-
клади, а також була уміщена графічна репродукція С. Гординського. Саме від 
Польщі розпочинається для нього його тривала еміграційна одіссея. Він, як і ба-
гато інших українців, що втікали від радянської влади, опиняється у Кракові. 
У цьому місті вийшли його монографії «Т. Г. Шевченко – маляр» (1942), «Павло 
Ковжун» (1943). С. Гординський був співробітником краківських «Ілюстрованих 
вістей» (а раніше співпрацював з варшавським часописом «Ми»). У Кракові на-
родилася його збірка «Перший вал», а також чимало поезій збірки «Сурми днів» 
(1941). В еміграційний період творчості С. Гординський пише статті про україн-
ські ікони, українські церкви в Польщі. Виокремлено публікації, присвячені Ле-
вові Ґецу, українському митцеві, товаришеві Гординського ще від 1920-х років 
по АНУМу, що прожив більшу частину свого життя в Польщі. Польська «тема» 
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простежується в поетичній творчості С. Гординського. Невипадково це здебіль-
шого вірші історіософського характеру: осмислення українсько-польських взає-
мин відлунює в поезії автора. Послання «До польських поетів» увійшло в цикл 
«Серце в кобурі» зі збірки «Буруни» (1936). Наголошено, що українсько-польські 
зв’язки в художній інтерпретації автора сугерують стягнення часів, задіюючи 
глибинні часові пласти. Багато уваги присвячено аналізу фрагменту поеми «Ніч 
над Вислою», що написаний у Львові 1939 року. Цей твір народився з діалогу по-
ета з польським письменником Ю. Лободовським. У пізніших періодах творчості 
С. Гординський публікує статті про польського автора, які засвідчують надзви-
чайну обізнаність нашого поета й літературознавця з польською літературою 
(епоха романтизму, українська школа в польській поезії, «скамандрити», «аванга-
рдисти» та ін.). Брався С. Гординський і за переклади з польської різних художніх 
(а часом і нехудожніх) текстів. 

У пункті 3.2.4 «Італія у творчих інтерпретаціях Гординського» доведено, 
що його творчість уписується і в контекст українсько-італійських культурних 
зв’язків. Його батькові, Ярославові Гординському, належить авторство дослі-
дження «Україна й Італія. Огляд взаємин до 1914 року» (1930). Тож 
С. Гординський мав можливість добре пізнати Італію передусім «теоретично», 
маючи в особі батька багатогранного дослідника культури цієї країни. Згодом 
духовний заповіт минулого розкриється для нього в безпосередньому контакті з 
Італією: 1935 року митець здійснив подорож до цієї країни. Для нього це освітній 
туризм, за аналогією до подорожей з освітньою метою вчених-гуманістів епохи 
Ренесансу до пам’ятних місць грецької та римської античності. Про враження від 
подорожі Італією він пише в статті «Лист з-над Арна» («Назустріч», 1935). Це 
своєрідний репортаж, у якому С. Гординський висловлює своє захоплення перед-
усім Флоренцією, на відміну від Риму, причому приділяє багато уваги власне іта-
лійській літературі минулого. Прикметно, що перший вірш на італійську тему 
присвячений також цьому місту: вірш «Флоренція» увійшов у збірку поета «Бу-
руни» (1936). С. Гординський мав інтерес не лише до італійського Відродження, а 
й до сучасної йому італійської культури. Він намагається пояснити її ґенезу, шу-
каючи корені модерних пошуків у давнині. Зауважено, що ранній період його 
творчості позначений захопленням авангардними течіями в мистецтві. Віддав да-
нину С. Гординський і футуризмові, елементами якого вирізняються його ранні 
графічні роботи. У мистецтвознавчих статтях про італійське малярство він неод-
норазово повторює думку про оновлення італійського мистецтва саме під впли-
вом футуризму («Лист з Парижа. Наші мистці» (1931), «Маріо Тоцці» (1935) та 
ін.). Зазначено, що приклади італійського мистецького життя – ключ до роздумів 
над проблемами українського мистецтва. 1935 року вийшли і «Римські ямби» 
С. Гординського, написані під впливом мандрівки до Італії. Цикл є яскравим при-
кладом стильового балансування автора: його відданість класицизму із замилу-
ванням в античній давнині перейнята щирими романтичними поривами. Харак-
терно, що розмова про італійську культуру – це комплексна розмова про різні 
мистецтва. Простежено й пізніші звернення С. Гординського до італійського мис-
тецтва. Прикметно, що він неодноразово вдається до порівняння італійських ма-
лярів з відомими українцями. Його мистецтвознавчі описи не раз пронизують 
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стихії інших мистецтв. Навіть у мистецтвознавчій аналітиці він синестетист, що 
мислить не лише кольором, лінією, контрастами, а й музичною гармонією і ла-
дом. У контексті літературної етноімагології проаналізовано осмислення італій-
ської «теми» в пізніших його поезіях (цикл «Італійські вірші», які датовані 1958 і 
1963 роками). Звернено увагу на переклад С. Гординського з італійської мови 
(сонет Мікеланджело).  

У четвертому розділі «Особливості інтермедіальних стратегій художни-
ків-поетів» проаналізовано творчість художників-поетів західноукраїнського й 
еміграційного зрізу літератури. Підрозділ 4.1 «Від сецесії до експресіонізму: діа-
лог мистецтв у творчості Івана Крушельницького» присвячено творчій прак-
тиці І. Крушельницького (1905–1934), що поставала за стратегічним інтермеді-
альним планом. Крім поезії, він захоплювався театром, якому віддав багато 
творчих зусиль та енергії. Простежено стилістичну еволюцію творчості митця в 
поезії та графіці, – тих мистецтвах, у яких найяскравіше спалахнув його талант. 
Зафіксовано зміни стильових векторів у літературі (імпресіонізм – символізм – 
експресіонізм). Зауважено, що початок творчості І. Крушельницького і в графіці, 
і в поезії позначений спільними інтенціями. Звернено увагу на ідейно-тематичний 
переворот художнього мислення митця: від безжурних легких віршів про приро-
ду і кохання – до соціальної і громадянської тематики. Якщо його перша збірка 
присвячена Г. фон Гофмансталю і позначена впливом австрійського поета, що 
сповідував ідею мистецтва заради мистецтва, акцентуючи на згубності для поезії 
зв’язків із життям чи його наслідування, то пізня творчість – це «пролетарські 
вірші» 30-х років, з яких цілком вивітрився дух естетизму. Як засвідчує аналіз, 
у збірці «Весняна пісня» поет найбільш уважний до колористики: вірші сповнені 
колористичними епітетами, метафорами, що синтезують колір і гру світлотіні. 
Неповні речення, тире, три крапки підсилюють враження недомовленості й ім-
пресіоністичної «розмитості» поетичних малюнків у виконанні І. Крушельниць-
кого. Помітно, що у графіці й поетичній творчості автора простежується відгомо-
ни і сецесійного стилю. Цікавим у цьому зв’язку видалися порівняльні аналогії 
щодо творчості І. Крушельницького мистецтвознавців та літературознавців 
з японською культурою. Проаналізовано поему «Радощі життя» (1929), у якій за-
фіксовано мистецькі інкорпорації, чого поет не практикував ні в яких інших тво-
рах. У збірках І. Крушельницького «Бурі і вікна» (1930) та «Залізна корова» 
(1932) помітний перехід поета до експресіонізму. Графіка митця, яку складають 
переважно сецесійні пейзажі і краєвиди, містить і поодинокі конструктивістські 
«Індустріальні пейзажі», і певні експресіоністські спроби (під впливом 
А. Кубіна). Однак якщо проекції на А. Кубіна у графіці можливі як натяк, то 
окремі поетичні тексти автора, сповнені концентрованої експресії аж до гротес-
ків, виразно корелюють із манерою згаданого експресіоніста. У вірші «Залізна 
корова» та окремих творах циклу «Війна» вбачають саме прояви сюрреалістичної 
образності, що проступають через алогічність і деструктивність (М. Ільницький). 
Таким чином, І. Крушельницький практикує різні інтермедіальні ходи: автор ви-
ступає як ілюстратор, вдається до екфрастичної практики, а також застосовує 
малярську «поетику» у віршах. 
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Лінії малярства у поетичній творчості художника В. Гаврилюка, яка вклада-
ється у збірку «Сольо в тиші», видану 1935 року у Львові, та збірку «Тінь і манд-
рівник» (1969, Нью-Йорк), проаналізовано у підрозділі 4.2 «Інтермедіальні ас-
пекти поетики Володимира Гаврилюка». Згадано про участь В. Гаврилюка у 
львівському гуртку художників «Руб», до якого також входили інші вихованці 
школи О. Новаківського, а мотиви об’єднання задекларовано в альманасі «Кар-
би» (1933), серед публікацій якого є стаття В. Гаврилюка про О. Новаківського та 
його репродукції живопису. Малярська спадщина художника, на жаль, мало збе-
режена. Серед відомих репродукцій В. Гаврилюка є різножанрові роботи: пейза-
жі, портрети, натюрморти. Поезія В. Гаврилюка певною мірою «поповнювалася» 
з малярства, хоча й були думки про окремішність творчих спонук і відмінність 
творчих лабораторій щодо цих різних мистецтв (В. Ласовський). Метафорично-
символічна назва дебютної збірки – «Сольо в тиші» – акцентує на акустиці, а не 
на візуальності. Моделюючи художній простір, автор відпрацьовує звукове тло 
поезій, уважний до акустичних деталей. Разом з тим, відзначено особливості ві-
зуального плану, важливість просторової функціональності. В. Гаврилюк-поет 
оперує в цій збірці не так кольором, як нюансованим освітленням. Імла, туман, 
мряка, хмарність, сонячність – це постійні «учасники» пейзажів В. Гаврилюка, 
завдяки яким він імпесіоністично «розмиває» свої зображення, уникаючи чітких 
контурів і чорних фарб. Урбаністичний топос, міська «гіпноза руху», що зобра-
жена переважно як нічна або ж вечірня тема, поєднується з поезією природи й 
сільського побуту, які зазвичай художньо інтерпретуються як ранок і день. Він 
цілком уникає вживання загальників – абстрактних понять, не закладає підтексту, 
переймаючись власне малюнком. Привернуто увагу до перспективи зображення, 
що відкривається поетові як вигляд з вікна. Зв’язок із малярством у В. Гаврилюка 
простежується у вірші-присвяті його вчителеві О. Новаківському, який детально 
проаналізовано. Літературознавство фіксує стильове розмаїття як першої збірки, 
так і лірики В. Гаврилюка загалом. Поетика В. Гаврилюка зберігає стійкі зв’язки з 
сецесійністю й символізмом, які культивували молодомузівці, випробовує імпре-
сіоністичні техніки в поезії, експериментує з футуризмом, зупиняючись, можли-
во, за крок від сюрреалізму, тому збірка «Сольо в тиші» позначена пошуками рів-
новаги між традицією та експериментом. Простежені особливості пізнішої 
творчості В. Гаврилюка на матеріалі збірки «Тінь і мандрівник» дали підстави 
підсумувати, що його талант художника оприявнюється тут виразніше, ніж у збірці 
«Сольо в тиші». Він не припиняє спостережень над змінами локального кольору 
під впливом потоку світла й повітря, нарощує уведення мистецького інтертексту. 
Його поетична творчість тяжіє до синестезійності. Відзначено рефлексії поета на 
теми творчості, її значення в самореалізації митця.  

У підрозділі 4.3 «Синтетизм літературних експериментів Василя Хме-
люка» осмислюється інтермедіальна стратегія видатного художника, творчість 
якого вписана в мистецький контекст празької еміграції (1922–1928) та Парижа, 
де він жив від 1928 року до смерті в 1981 році. Його, як і О. Грищенка, зарахову-
ють до експресивно-колористичної течії Паризької школи. Відомість В. Хмелюка 
як поета значно скромніша, хоча йому належить три поетичні збірки («Гін», 
«Осіннє сонце», «1926, 1928, 1923»), видані в Празі протягом 1926–1928 років. 
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Літературознавство зафіксувало його як учасника угруповання так званого «Жов-
тневого кола». Простеживши розмаїття літературознавчих і мистецтвознавчих 
думок щодо стильової природи малярства й поезії В. Хмелюка, підсумовано, що 
саме риси експресіонізму в еклектичній суміші поетичного стилю митця, відзна-
чені дослідниками, слід вважати тим стильовим нюансом, що зближує його ма-
лярство з поезією принаймні на початку шляху в літературі. Перша збірка «Гін» 
(1926) засвідчує серйозність і відповідальність автора-дебютанта в новій для ньо-
го сфері творчості, – на відміну від настанови на автокомунікативність наступної 
збірки «Осіннє сонце» (1928). У новій книжці поет став упевненішим (зникає 
«навала» трьох крапок), посміливішав (з’являється «жорстка» еротика), помітна 
якась недбалість, що зумовлено, можливо, розвитком іронічних пасажів. Автор 
охоче вдається до самоіронії. Природно, що з цієї збірки майже зникає «чорнота», 
натомість додається більше білої і рожевої барв, що зумовлено передусім деталь-
ністю еротичної теми, яка диктувала поетові таку легку й ніжну палітру фарб. 
Третя книга «1926, 1928, 1923» відображає апогей експериментів В. Хмелюка. 
Цю збірку витримано в естетиці футуризму. Йдеться і про поетику його віршів, і 
про графічне виконання як допоміжний засіб тексту, що у футуристів відігравав 
важливу роль. Книжку ілюстрував художник-графік Ю. Вовк. Окремі малюнки 
самого В. Хмелюка маркують криптоніми В. Х. Книжка В. Хмелюка «1926, 1928, 
1923» видана гектографічним способом. Вірші надруковані рукописним шриф-
том. Уже такий «спрощений» спосіб видання відсилає до досвіду футуристів. 
Твори групуються за роками в порядку, вказаному химерною назвою збірки. 
Проаналізовано співвідношення тексту й ілюстрацій, які виконав Юрій Вовк. 
Найекстравагантніші твори входять в останню частину «1923». У поетиці 
В. Хмелюка задіяні численні винаходи футуристів, задекларовані їхніми маніфес-
тами, а передусім – перетворення поетичного твору на синтетичний об’єкт мис-
тецтва, розрахований на зорове (й слухове) сприйняття. Помітні бурлескні тен-
денції, спрямовані на контакт-конфлікт із читачем. Разом з тим, у творчій 
практиці В. Хмелюка спостерігаються й дадаїстські екзерсиси. Окремі вірші можна 
інтерпретувати у світлі практики сюрреалізму. Несподівана асоціативність, ало-
гічні поєднання візуальних образів, тотальна іронія – ознаки сюрреалістичних 
експериментів поета. Найоригінальнішим щодо проникнення зображального ряду 
у словесний може вважатися вірш «Купуйте овочі», у якому автор експериментує 
з побудовою і розміщенням рядків, шрифтом, ілюстративним матеріалом.  

У підрозділі 4.4 «Словесне й зорове в поезії Оксани Лятуринської» охарак-
теризовано збірки «Княжа емаль» і «Гусла» в інтермедіальній площині. «Княжа 
емаль» стала назвою перевидання вибраних творів поетки у 1955 році, отож ав-
торка, таким чином, окреслила домінанти свого творчого світу. Означено етапи у 
літературознавчій рецепції творчості поетеси. Прикметно, що сама О. Лятурин-
ська, яка вважала себе передусім відданою образотворчому мистецтву (скульпту-
рі, графіці, кераміці тощо), у якому досягнула великих успіхів, а до власної поезії 
спершу навіть ставилася як до вторинного творчого заняття, була невпевненою в 
її художній вартості. Поетичний музей О. Лятуринської, починаючи від циклу 
«Наскельних малюнків», демонструє вагомість візуального ряду. «Спартанську» 
поетику творять іменний стиль і синтаксис, для якого характерне вживання номі-
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нативних та неповних речень, непоодинокі еліптичні конструкції, що сприяє реа-
лізації творчої інтенції авторки на максимально беземоційний, стриманий виклад. 
Наголошено на мінімальній колористиці у поезії (як і в портретистиці та писан-
карстві), що доповнює притаманну Лятуринській поетику лаконічного виразу. 
Доба Київської Русі, яка є, на думку поетки, найвищим злетом української держав-
ності, поетизована у циклі «Княжа емаль» в урочистому ключі та багата історико-
культурним фактажем. Монументальність цього циклу викликає асоціації зі 
скульптурою як «вродженим фахом» О. Лятуринської. Настанова на увіковічення 
славетної давнини, звеличення національної історії є спільним творчим рушієм у 
різних видах мистецтва, в яких талановито розкрилася авторка. У «краєзнавчій 
залі» «Волинська майоліка» поетичного музею Лятуринської Волинь постає в 
усьому своєму природному багатстві. Її бестіарій кількісно менший за гербарій, 
але якісно змістовний (С. Кочерга). Зазначено, що й анімалістична скульптура 
посідала в її творчості важливе місце, адже вона пройшла школу професора укра-
їнської художньої школи К. Стаховського, видатного майстра звіриної скульпту-
ри. Поступово світ поетичної експозиції збагачується кольором. Детально про-
аналізовано вірш «Дивіться: осени пейзажі!», що розкриває індивідуальну 
авторську установку та її семіотичний аспект. Простежено, як пейзажна лірика 
через «гру в інші жанри», проектовані з образотворчого мистецтва, набуває філо-
софського пафосу. Цикл «Волинська майоліка» надає багато прикладів цікавих 
операцій поетки з художнім простором, що пояснюється особливостями мислен-
ня Лятуринської, яка професійно обізнана з морфологією просторових мистецтв. 
У багатьох своїх віршах пейзажного характеру вона обирає перспективні зобра-
ження і водночас уважна до деталей заднього плану. 

Синтетичний медіа-комбінаторний характер творчості Галі Мазуренко 
(4.5 «Медіа-комбінація як домінанта інтермедіальної стратегії Галі Мазурен-
ко») розкривається на матеріалі збірок празького періоду («Акварелі» (1926), 
«Стежка» (1939), «Вогні» (1939), «Снігоцвіти» (1941)). Невипадково дебютна збір-
ка має назву «Акварелі». Цікаво, що Мазуренко-художниця надавала перевагу 
акварелям і в малярській практиці. Зазначено, що зір, погляд, очі (око) – дуже важ-
ливі елементи в механізмах світосприймання ліричної героїні, що також є свід-
ченням її «малярського» мислення. Констатовано особливу роль кольору у тво-
ренні метафоричної сфери пейзажного світу поезії Г. Мазуренко. Невипадково 
поетка вважала, що «треба вчитися думати фарбами». Для поетеси характерне 
особливе замислення над сутністю своєї творчості, таланту, творчої самоіденти-
фіації. Відстежується чимало синестезійних образів у її ліричних мініатюрах, 
причому й за участі музичного первня. Відзначено її талант перевтілення в «розі-
граних» віршах інтертекстуального характеру. Від збірки до збірки авторка на-
рощує саме мистецький інтертекст, розробляє екфрази. Зазначимо, що 
Г. Мазуренко неодноразово ілюструвала свої збірки. Ускладнення інтермедіаль-
ної стратегії творчості авторки показано через аналіз поетичних збірок лондон-
ського періоду. Результати творчої еволюції Г. Мазуренко найвиразніші у двох 
останніх збірках – «Три місяці в літері життя» (1973) і «Північ на вулиці» (1980). 
Поезія для ліричної героїні – як «рідкісна мова Серця». Поетеса осмислює слово, 
вміє «бачити слово», розбудовуючи «текстуру вражливости», яка народжується з 
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таланту бачити звичні речі в незвичних ракурсах, а також здатна передавати її 
малярські бачення й вміння. Текст багатий на імена малярів, у яких вона знахо-
дить суголосні міркування або ж думки, що дають імпульс для її роздумів (від 
античної культури до С. Далі й П. Пікассо). Рядком «хочу пізнати глибоко саму 
себе» можна визначити творче кредо Г. Мазуренко як поетеси й малярки. Акцен-
товано на незмінній інтенції авторки пропагувати творчий підхід до життя, інтер-
претувати творчість як багатофункціональний модус людської екзистенції (як са-
моаналіз, як духовна терапія, як спосіб долання зла тощо). Збірка «Північ на 
вулиці» – надзвичайно оригінальне видання медіа-комбінаторного характеру, у 
якому синтезовано текст і графічне оформлення Г. Мазуренко. Важливо, що па-
ритет вербальне / візуальне збережено в усьому виданні: авторка чергує ілюстро-
вану сторінку зі сторінкою з віршами. Зображення резонують з текстами, слово 
стає видимим, а графіка – наративною. Проаналізовано тематичні, жанрові та 
стильові особливості її віршів та супровідних графічних робіт. Невимушеність, 
свідома недовершеність, «неприкрашеність» – ось спільний знаменник її графіч-
них «відношень», що передають розкутість художниці, її спротив обмеженням і 
правилам. У малярстві вона працює таким чином, щоб не «душила лінія», не гні-
тив твердий контур. У поезії авторка теж не прихильниця шліфованих поетичних 
форм, досконалої рими й добирання унікального слова з синонімічного ряду. 
Економлячи на видатках на формальну красу віршів, вона дбає про зміст, про те, 
щоб передати ідеї, «відвагу мислити», отже, їй близька не лише філософія екзис-
тенціалізму, а і його стилістика, що уникає високих градусів письма.  

У п’ятому розділі «Художник як прозаїк» проаналізовано інтермедіальні 
стратегії художників-прозаїків, які дебютували у 1920–1930-ті роки. У підрозділі 
5.1 «(С)проби роману Адальберта Ерделі як самовираження художника через 
літературу» досліджено романи «Дімон» та «ІМЕН» українського художника, 
одного з основоположників закарпатської школи малярства. Проза А. Ерделі віді-
грає важливу роль у філософському осмисленні різних мистецтв, причому не 
лише візуальних. Його твори написано угорською мовою і лише 2012 року було 
перекладено українською мовою. А. Ерделі береться за перо у 1920-х роках, пе-
редусім перебуваючи в Мюнхені впродовж 1922–1925 років. Роман «Дімон» як 
автокоментар мистецької діяльності самого автора може мати й певну докумен-
тальну вартість. Проаналізовано наративну специфіку творів. Автор неодноразо-
во намагається пояснити, чому він, маляр, береться за перо. На його думку, саме 
надлишок безконечної, «скомплікованої енергії», якою наділені окремі особис-
тості, виявляється у творчій реалізації митця в різних сферах. Різні «мови» мис-
тецтв споріднені між собою, і порозумітися завдяки кожній з них дуже легко, 
адже митці розкривають через них те, що збагнули, споглядаючи Бога. Ідеалом 
справжнього митця А. Ерделі вважає людину всебічно розвинену, що постійно 
прагне до самовдосконалення, обізнану з різними видами мистецтв, захоплену 
прекрасним не лише у своїй мистецькій галузі. Письменство – аж ніяк не вторин-
на справа для різнойменного митця в А. Ерделі, воно постійно приваблює його, 
часом навіть заступаючи малярський фах. У звеличенні митця й мистецтва, що 
пропагує письменник, увиразнюються його романтичні захоплення. Текст пере-
дає «мислення кольором» художника, який, змінивши пензель на перо, зали-
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шається вірним малярству в літературі. Прикметно, що у творі вкрай мало пейза-
жів, портретів чи інтер’єрів, де автор «практично» міг би показати свою малярсь-
ку вправність колориста. Конкретний колір трапляється швидше як окрема атри-
бутивна деталь. У романі «ІМЕН» прочитуються різні варіанти його 
«кольорофілософії». По-перше, автор акцентує точність, виразність кольору, за 
яку борються художники. По-друге, автор співає хвалу різнобарвності життя, 
протиставляє колір сіризні. Концептуалізує митець і лінію. Цікаво, що Ерделі-
художник здобув визнання передусім як портретист, натомість у літературі він не 
дає описів персонажної зовнішності. Очевидно, письменництво цікаве А. Ерделі 
не як «малювання словом», тобто не дескрипцією, а власне можливістю вислови-
ти свої філософсько-естетичні погляди та оцінки, чого неможливо досягнути в 
малярський спосіб. Мистецька тема оприявнюється також через уведення екфра-
зисів. Варто наголосити на синестезійній «практиці» письменника, у результаті 
якої постає цілий «словесно-малярсько-музичний» пейзаж.  

Підрозділ 5.2 «Пензель і стильос Василя Масютина: від автономії до 
діалогу мистецьких сфер» висвітлює письменницьку практику талановитого 
художника В. Масютина (1884–1955). Різнобічним було вираження митця вже в 
образотворчому мистецтві: він гравер, скульптор, маляр, медальєр, а також мис-
тецтвознавець. Мистецькі перетини власне з літературою виразні вже у 1920-х 
роках, адже В. Масютин виступає як ілюстратор. Його талант розкрився найпов-
ніше саме у графіці. Крім того, В. Масютин активно популяризує українське гра-
фічне мистецтво у світі як співробітник журналу «Gebrauchsgraphik». На початку 
1930-х років він зближується з українськими митцями, стає учасником мистецької 
організації АНУМ, у львівських виставках якої бере безпосередню участь. У цей 
час В. Масютин творить гравюри з портретами Б. Хмельницького, І. Мазепи, 
П. Скоропадського, С. Петлюри та серію медальйонів, на яких, за словами С. Гор-
динського, «зображена в портретах дослівно вся наша історія». Відзначено пере-
гук мистецького «голосу» В. Масютина з чужоземними «партіями». Найпомітні-
шим є діалог з німецьким мистецтвом. Повісті В. Масютина з’явилися друком 
спершу німецькою мовою в Мюнхені. Символічно-фантастичні й гротескні акце-
нти притаманні і його ранній графіці, і прозі, що провокує проекції на німецьких 
романтиків. Перша повість В. Масютина «Два з одного» вийшла у двох книгах 
1938 року. Прикметно, що дебют відзначив М. Рудницький, назвавши повість пер-
шим фантастичним твором у Галичині. Твір вирізняється динамічним і цікавим 
сюжетом, що з перших сторінок тримає читача в напрузі. В. Масютин порушує 
питання про відповідальність ученого за наслідки його наукових відкриттів, не-
однозначної ролі необмежених можливостей наукового прогресу. Помітний і роз-
виток ідей, спричинених здобутками в науці й філософії ХХ століття. В. Масютин 
акцентує на підсвідомості, сексуальних потягах тощо. Митець ознайомлений із 
психоаналітичною теорією З. Фройда, вчення якого лягло в основу мистецтвознав-
чих теорій самого В. Масютина. Таким чином, насичений наратив письменника 
постає своєрідним доповненням його творчої діяльності в мистецтві, де художнє 
мислення розкривалося в таких «лаконічних» формах, як портрет чи медальйон. 
Друга повість «Царівна Нефрета», яка вийшла в бібліотеці «Діла» 1938 року, ще 
більше вибивається із заїждженої колії західноукраїнського письменства, оскіль-
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ки автор цілком уникає «патріотичної» теми, традиційної любовної лінії, будь-
яких дидактичних тональностей тощо. У повісті «Царівна Нефрета» тісно пере-
плітаються сучасність і минуле – давньоєгипетський світ. В. Масютина підштовх-
нув до екзотичної теми музейний експонат – скульптура у берлінському музеї. 
В такий спосіб В. Масютин безпосередньо відштовхнувся від образотворчого 
мистецтва, йдучи тут до літератури. Мистецька тема «живе» у творі в різних іме-
нах (прерафаеліти, Вільям Морріс, Ґустав Моро та ін.). 

Підрозділ 5.3 «Інтермедіальні референції в мемуаристиці Олекси Грищенка» 
присвячено вивченню спогадів відомого українського маляра. Мемуаристика 
О. Грищенка надзвичайно багата: «Мої роки в Царгороді» (1930), «Україна моїх 
блакитних днів» (1958), «Мої зустрічі з французькими мистцями» (1962), «Роки 
бурі і натиску» (1967). Перші спогади митця «Мої роки в Царгороді» вперше були 
видані французькою мовою 1930 року (це видання містило сорок кольорових ак-
варелей митця), а український переклад з’явився 1961 року в Мюнхені. Живопис 
надає прототипового ефекту письму О. Грищенка. «Мої роки в Царгороді», як 
щоденник, найповніше розкривають особливості авторського часу, тісно 
пов’язаного із соціально-історичним часом. Головним «героєм» праці О. Грищен-
ка є не так він сам, як Царгород. Темпоральний модус «минуле» потрібен пись-
менникові, щоб передати велич мистецьких пам’яток Царгорода, занурити в епо-
хи постання цих об’єктів та найскладніших випробувань історією. «Vita brevis, 
ars longa» – такий лейтмотив його мемуарної праці. Зазначено, що митець оперує 
частіше словом «культура», ніж «історія». У книзі Грищенка переплітається куль-
тура Сходу й Заходу, мусульманство й християнство. Зазначено, що літературна 
колористика надзвичайно яскрава і виразна в просторовій поетиці «Моїх років в 
Царгороді». Колір – в основі різних тропів, багатство яких додає художнього 
шарму мемуарам О. Грищенка. Константинополь приваблює автора власне як ек-
зотичний простір, у якому все для нього особливе й захопливе. Моделювання 
простору в літературному творі передбачає творення не лише освітлення й коло-
ристики. Власне текстотворення дає можливість охопити такі параметри, як акус-
тика, запахи, відчуття тепла й холоду тощо. О. Грищенко взявся за перо з тим, 
щоб зафіксувати всі ці нюанси, які не піддаються безпосередньому нотуванню в 
живописі, але вкрай важливі для автора в його тревелозі. Отож цей своєрідний 
еґо-документ О. Грищенка ввібрав у себе елементи різних жанрів non-fiction і за-
свідчив онтологічну потребу писання митця пензля. Однак автор веде щоденник 
не для себе, а для читача, причому для читача ерудованого, зацікавленого мис-
тецтвом і культурою. Еґо-документ перетворюється в арт-документ. Автор слове-
сно репродукує все: місцевість, де бував (пейзажі), помешкання (інтер’єри), лю-
дей (портрети), а головне – найрізноманітніші артефакти (архітектуру, живопис, 
каліграфічне мистецтво тощо). О. Грищенко – видатний майстер екфразису. «Мої 
роки в Царгороді» – це своєрідний зведений топоекфразис, адже назагал предме-
том дескрипції є місто, яке називали другим Римом. Враховано, що йдеться не 
про художній твір, а про літературу факту. Під пером О. Грищенка «оживають» 
культові споруди, картини і вітражі, книжкові мініатюри й мистецькі ужиткові 
речі. Окремі мистецькі об’єкти стають повноправними персонажами його оповіді. 
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Центральний «персонаж» – це Свята Софія, Велика Церква, «чудо мистецтва». 
Його літературна творчість великою мірою зумовлена потребою теоретизувати 
малярство. О. Грищенко балансує між квазіхудожнім і мистецтвознавчим текс-
том, адже дає, з одного боку, точний опис багатьох об’єктів як мистецтвознавець, 
а з другого, передає цілу гаму вражень від побаченого. Доречною буде й актуалі-
зація терміна «гіпотипозис», адже О. Грищенко, коли навіть не транспонує мис-
тецькі об’єкти в словесну форму, а описує побутові плани, усе ж працює за прин-
ципом ut pictura poesis. Взято до уваги й пізніші мемуари автора, у яких 
розкриваються біографічні деталі, пов’язані власне з професійною малярською 
діяльністю в Україні, Росії, Франції. 

У Висновках викладено основні результати дослідження. 
 
 

ВИСНОВКИ 

Запропоновано новий підхід до вивчення феномену взаємодії літератури й 
образотворчого мистецтва, що проявився у творчості митців-біпрофесіоналів 20–
30-х років минулого століття (С. Гординський, В. Гаврилюк, І. Крушельницький, 
В. Хмелюк, Г. Мазуренко, О. Лятуринська, В. Масютин, А. Ерделі, О. Грищенко.). 
Їхня літературна творчість зберігала зв’язки з візуальними мистецтвами, реалізу-
ючи їх у різний спосіб у текстах і переконливо засвідчуючи компетентність такої 
літератури у сфері малярства, графіки, скульптури та інших галузей образотвор-
чого мистецтва. Постановка проблеми мистецького універсалізму як різнобічнос-
ті, багатогранності талантів, креативних можливостей митця в різних мистецьких 
контекстах сприяла розкриттю естетико-художніх «паспортів» і окремих творчих 
особистостей, і літературного процесу міжвоєння у зв’язку з міжмистецькими 
контактами.  

Різні аспекти дискурсу homo universalis увиразнено в контексті історії мис-
тецтв. Висвітлено термінологію, яка застосовується у сфері вивчення міжмистець-
ких взаємодій. Взаємодія мистецтв як найширше поняття лежить в основі термінів 
«синтез мистецтв» та «інтермедіальність». Обґрунтовано, що синтез мистецтв 
доцільно застосувати передусім щодо синтетичних видів мистецтва, натомість 
інтермедіальність передбачає мономедійний характер нового мистецького про-
дукту. Інтермедіальність дала потужні імпульси для розвитку компаративістики, 
охопивши широкий спектр міжмистецьких переплетень. Інтерсеміотика як пере-
кодування, переклад образів однієї знакової системи на образи іншої системи, що 
стала популярною на зламі ХХ–ХХІ століть, – це передусім методологічна основа 
аналізу, що має на меті дослідження відмінностей між видами мистецтв. Термін 
«екфразис» стосується конкретних творів, що містять словесні описи творів візу-
альних мистецтв. 

Література біпрофесіоналів осмислювалася в проблемно-методологічних па-
раметрах інтермедіальності й феноменології. Саме інтермедіальність як авторська 
стратегія найадекватніше визначила нашу проблематику. Семіотична феномено-
логія слугувала для дослідження своєрідною методологічною «надбудовою», си-
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нтезуючи аспекти екзистенції митця і власне артефакту. Розроблено власну кла-
сифікацію, на теоретичному фундаменті якої ґрунтується дослідження різножан-
рового літературного доробку письменників-художників міжвоєнного двадцяти-
ліття. Виокремлено такі шляхи інтермедіальних стратегій творчості митців 
універсального типу, як автономна реалізація творчих проектів у різних медіаль-
них системах, медіа-комбінації (текст і графічне оформлення одного авторства, 
візуальні форми в поезії), різні види інтермедіальних референцій.  

Доведено, що художні реалізації діалогу з образотворчим мистецтвом й зба-
гачення літератури його коштом зумовлюються творчою практикою авторів в ін-
шому виді мистецтва. Часопростір, колористика, метафора в літературі й арті як 
важливі теоретичні питання міжмистецького діалогу унаочнили причини звер-
нення художників до мистецтва слова з огляду на його іманентні особливості. 

Українська література 20–30-х років ХХ століття, передусім у Західній 
Україні та в еміграції, претендує на унікальність в історії нашої літератури, зва-
жаючи на синкретичний характер та велику кількість мультиталантів, а це у свій 
спосіб збільшувало масштаби українського відродження, яке в радянській Укра-
їні було приречене стати розстріляним. До періоду міжвоєння українська куль-
тура ще не знала такого творчого захоплення та одержимості мистецтвом. Інтегра-
ційні процеси в мистецтві виявилися у поглибленні контактів між письменни-
ками та художниками, їхніх спробах гуртуватися у спільні організації, 
в активній участі представників різних творчих спеціальностей у мистецтвозна-
вчому дискурсі, у появі цікавих видань синтетичного характеру, що давало ви-
сокий градус культурної універсалізації. Наголошено на тому, що українська 
культура завжди вирізнялася особливим синкретизмом, тож міжмистецька твор-
чість різнобічних творчих особистостей є непоодиноким фактом у минулих сто-
літтях і до сьогодення. Досліджуваний період постає в широкому історичному 
контексті, що дало змогу простежити провідні тенденції звернення художників 
до мистецтва слова. Важливо й те, що феномен митця універсального типу тією 
чи іншою мірою проявився в період міжвоєння в різних національних культу-
рах. Зрілий модернізм багатий на приклади співпраці поетів і художників, діало-
гу поезії й живопису, у якому вони виходять за власні межі, а відповідно й на 
постаті Doppelbegabungen. 

Уперше багатогранну літературно-мистецьку творчість С. Гординського роз-
глянуто з інтертекстуального погляду із фіксацією доказових контактів між мис-
тецтвами. Таким чином реалізовано ще один компаративістський вимір дослі-
дження, пов’язаний великою мірою із літературною етноімагологією. Процеси 
міжмистецької взаємодії виразно помітні на старті поетичної творчості 
С. Гординського (перша збірка «Барви і лінії» синтезує текст і оформлення автор-
ства митця, а також в мономедіальній площині «оповідає» й «показує» маляр-
ство). Та з кожною новою поетичною книжкою автор стає впевненішим у мисте-
цтві літератури, тож перегуки з образотворчим мистецтвом слабшають. Разом з 
тим, дві арт-сфери співіснують, не підпорядковуючись, а доповнюючи одна одну. 

Західноукраїнська й еміграційна поезія, представлена іменами В. Гаврилюка, 
І. Крушельницького, В. Хмелюка, Г. Мазуренко, О. Лятуринської, демонструє 
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розмаїття стильових струменів, які часто збігаються з такими ж у ділянках обра-
зотворчого мистецтва, що ним займалися автори. Дебютні збірки зберігають стій-
кий зв’язок з малярським (графічним, скульптурним) фахом митців, що проявля-
ється у високій іконічності, оперуванні художнім простором, способах 
репрезентації, зокрема мімезису, опису, перспективності зображення, користу-
ванні кольором й освітленням тощо. У поезії зафіксовані усі типи інтермедіаль-
них стратегій: медіа-комбінації (автор виступає як ілюстратор власних книжок), 
різні форми інтермедіальної референційності (екфрастична практика, імітація 
живописних жанрових форм, мистецькі «цитати», професійна лексика, малярська 
«поетика» в поетичних текстах). У творчості В. Хмелюка помітні окремі інтерме-
діальні різновиди, які рідко практикували (або й не зовсім практикували) інші 
універсалісти (наприклад, крім того, що він сам оформлював власні поетичні 
книжки, видані гектографічним способом, митець експериментував із графічним 
оформленням як допоміжним засобом тексту в дусі футуристичної естетики, інтег-
руючи вербальну й візуальну компоненти). Ретельно проаналізовано роль коло-
ристики у поетиці кожного автора. Для багатьох поетів характерне осмислення 
сутності своєї творчості, таланту, творчої самоідентифіації. 

Вирізняється оригінальністю проза художників. Потужним в інтермедіаль-
ному ракурсі є потенціал прози А. Ерделі. Його твори презентують і безпосереднє 
відтворення мистецького досвіду, і «латентні» особливості на поетикальному 
рівні. Романи А. Ерделі стали документами багатого внутрішнього життя автора, 
що розкривають не лише окремі біографічні сторінки, а й естетичні погляди мит-
ця, сформовані в контексті модерністських тенденцій. Прикметно, що жанрову 
природу творів можна означити як Künstlerroman. Надзвичайно цікава і його 
«кольорофілософія» та літературне оперування барвою. В. Масютин у літературі 
тяжіє до великих епічних форм, причому його проза ніяким чином не акцептує 
автобіографізму, а постає новими фікційними світами, вражаючи польотом фан-
тазії автора. Разом з тим, жанр фантастичної повісті і поетика жаху й таємного в 
літературі В. Масютина викликає асоціації з його ілюстраціями й гравюрами 
фантастично-символічного характеру. Мемуаристика видатного маляра О. Гри-
щенка, передусім спогади митця «Мої роки в Царгороді», стала свідченням своє-
рідного перетворення еґо-документа художника в арт-документ. О. Грищенко – 
видатний майстер екфразису й літературний колорист. 

Зазначено, що робота може мати перспективу продовження й «екстенсивно-
го» характеру – із залученням нових імен митців універсального типу, й «інтен-
сивного», що передбачає поглиблення аналізу літературно-мистецького інтер-
акціонізму на матеріалі художників-письменників міжвоєння. Це продуктивний 
літературознавчий шлях, суголосний з інтердисциплінарними інтенціями компа-
ративістичних студій сучасності. 
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АНОТАЦІЯ 
Мочернюк Н. Д. Українська література 20–30-х років ХХ століття у вза-

ємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літе-
ратурознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації запропоновано новий підхід до вивчення феномену взаємодії 
літератури й образотворчого мистецтва. На основі західних інтермедіальних тео-
рій розроблено власну класифікацію, на теоретичному фундаменті якої ґрунту-
ється дослідження різножанрового літературного доробку письменників-
художників 20–30-х років ХХ ст. Виокремлені шляхи інтермедіальних стратегій 
творчості митців універсального типу. Увиразнено важливі теоретичні питання 
міжмистецького діалогу. Доведено, що художні реалізації діалогу з образотвор-
чим мистецтвом й збагачення завдяки йому літератури зумовлюються творчою 
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практикою авторів в іншому виді мистецтва, художнім мисленням мультиталан-
тів. Художній досвід української літератури 20–30-х років ХХ ст. уможливив ви-
ображення проблематики міжмистецьких взаємодій на багатому матеріалі мит-
ців-універсалістів та засвідчив її тяжіння до інтеракційних процесів. 

Ключові слова: інтермедіальність, взаємодія літератури і образотворчого 
мистецтва, міждисциплінарний підхід, митець універсального типу, літератор-
художник, інтертекстуальність, часопростір, колористика, екфразис. 

 

АННОТАЦИЯ 
Мочернюк Н. Д. Украинская литература 20–30-х годов ХХ века во вза-

имодействии с изобразительным искусством: интермедиальный дискурс. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.01.01 – украинская литература, 10.01.05 – теория литерату-
ры. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министер-
ства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации предложен новый подход к изучению феномена взаимодей-
ствия литературы и изобразительного искусства. На основе западных интермеди-
альных теорий разработана классификация, на теоретичном фундаменте которой 
базируется исследование разножанрового литературного наследия писателей-
художников 20–30-х гг. ХХ в. Выделены пути интермедиальных стратегий твор-
чества художников универсального типа. Прояснены важные теоретические во-
просы диалога искусств. Художественные реализации диалога литературы с 
изобразительным искусством и обогащение литературы за его счет обусловлены 
творческой практикой авторов в другом виде искусства, художественным мыш-
лением мультиталантов. Художественный опыт украинской литературы 20–
30-х гг. ХХ в. сделал возможным представление проблематики взаимодействия 
искусств на богатом материале художников-универсалистов и засвидетельство-
вал ее тягу к интеракционным процессам. 

Ключевые слова: интермедиальность, взаимодействие литературы и изоб-
разительного искусства, междудисциплинарный подход, художник универсаль-
ного типа, литератор-художник, интертекстуальность, время-пространство, коло-
ристика, экфразис. 

SUMMARY 
Mocherniuk N. D. Ukrainian Literature of the 20–30s of the 20th Century in 

the Interaction with the Fine Arts: Intermedial Discourse. – Manuscript. 
A dissertation submitted in fulfillment for the degree of Doctor of Philology: specialty 

10.01.01 – Ukrainian Literature, 10.01.05 – Comparative Literature. – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Creative activities of the artists-universalist are one of the most debatable and yet 
least understood topics among the broad issues of art correspondence. The twenties and 
the thirties of the last century were particularly prolific in these talents. Such renowned 
artists as S. Hordynsky, V. Havryliuk, I. Krushelnytsky turned to poetry in Galicia at 
that time. There were so-called Doppelbegabungen (double talents) of Ukrainian origin 
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in emigration too (V. Khmeliuk, H. Mazurenko, O. Lyaturynska). A talented graphic 
artist, carver and painter, V. Masiutyn and a famous artist from Transcarpathia, A. Er-
deli, excelled in their prose works. Of interest are the memoirs of O. Hryshchenko. 
Noteworthy is that the work of the majority of them has not yet become the data for 
systematic comparative literature study. Therefore, narrow examination of our writers-
artists’ poetics in connection with the study of massive problems of their work in relat-
ed art in the evolution of talent reveals surprising nuances of their creative portraits, so 
important in the historical and literary aspect. The study makes allowance for the dia-
chronic (national) and synchronous (intercultural) aspects of the bi-professionals’ prac-
tical experience propagation. The task of the thesis is regulated by its main goal – the 
study of poetic features of the Ukrainian writers-artists’ different genre literary estate in 
the intermediality realm, which allows to underscore the links between literature and 
fine arts of the interwar period in the general cultural European context as well as to 
conceptualize them as aesthetic and artistic impulses in the further development of lit-
erature. The academic originality of the work lies in the fact that for the first time in the 
Ukrainian literature studies the notion of intermedial strategy is conceptualized, on the 
theoretical basis of which the creative work of bi-professional artists has been explored. 
Innovative is the artistic universalism issue articulation (first of all, the interaction of 
two types of creativity – literature and fine arts), through which both individual artistic 
personalities and the literary process of the relevant period in the context of art inter-
connectedness have been revealed. The phenomenon of double talents is fundamentally 
the comparative cultural studies issue, which implies the analysis of two artistic com-
ponents in unity. A new approach to the study of the phenomenon of interaction be-
tween literature and fine arts has been introduced; it refers to the pertinent artistic phe-
nomena of the modern literary process. With reference to the western intermedial 
theories, our own classification has been developed, on the theoretical basis of which 
the study of the interwar writers-artists’ diverse literary estate has been rested on. 

For the first time, Sviatoslav Hordynsky’s multifaceted literary and artistic activity 
is considered from an intertextual point of view with the registration of evidentiary con-
tacts between the arts. 

Artistic experience of the interwar Ukrainian literature has presented the interart 
issues on an extensive material of universalist artists and showed its attraction to inter-
active processes, which will be carried on and further developed in subsequent periods. 

Keywords: intermediality, interaction of literature and fine arts, interdisciplinary 
approach, artist of universal kind, man of arts and letters, intertextuality, chronotopos, 
colouristics, ekphrasis. 

 
 

 

 

 

 


