
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філологічних наук, 

професора Руснак Ірини Євгеніївни 
про монографію «Українська експериментальна проза 
XX -  початку XXI століть: «неможлива» література»

Підопригори Світлани Володимирівни, 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.01.01 — українська література,
10.01.06 —  теорія літератури

Художні пошуки українських митців впродовж усього XX і на початку 

XXI століть збіглися із загальним рухом літератури від традицій реалістичної 

творчості до більш вільної художньої образності і поетичної виразності, активі

зували міжмистецьку взаємодію в тексті і спричинили його метаморфози, 

пов’язані з активним дрейфом з друкованої площини до простору цифрової ку

льтури. Нові художні практики сприяли появі доволі об’ємного пласту синкре-
%

тичних, нескінченно варіативних і повсякчасно вільних, сміливих експеримента- 

льних текстів. Цілком природно, що поява і функції таких художніх феноменів в 

українській літературі викликають літературознавчий інтерес. Маємо низку 

праць, де об’єктом уваги науковців стали художні координати експерименталь

ного письма в українській прозі. На цьому тлі дослідження Світлани Підоприго

ри є конструктивним і своєчасним -  особливого значення йому надає обрана 

структурно-семіотична парадигма дослідження. Немає сумнівів, що це перше в 

Україні комплексне, синтетичне дослідження феномену «неможливої» українсь

кої літератури, що стало підсумком прагнення авторки монографії узагальнити 

нагромаджений зарубіжними і вітчизняними науковцями теоретичний досвід, а 

також системно дослідити художню парадигму експериментальної прози озна

ченого періоду. Жодна праця попередників не пропонує конкретно-історичної 

ідентифікації цього феномену як літературно-художнього і світоглядно- 

естетичного явища. З урахуванням цієї обставини актуальність і оригінальність 

авторського задуму можна тільки вітати.

Монографія має незаперечну наукову новизну і значущість, що обумовле

но вибором об’єкта і предмета дослідження. Відповідно до поставленої мети ав

торка послідовно і логічно вирішує ряд завдань: хар^ктещ^^то|с^іт^дхудш ші|й
Бід

І Відділ діловодства та  архіву 
»• иївського національного університету

і н ш і ї  Ш & ш іо и д е  і
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експеримент»; розглядає літературознавчі аспекти вивчення експериментальної 

прози в українських і зарубіжних наукових студіях; осмислює специфіку експе

риментальних текстових стратегій у творчій практиці українських письменників 

XX -  початку XXI століть; увиразнює модифікацію жанрового коду в експери

ментальному дискурсі сучасної української прози; висвітлює координати худож

нього експерименту в цифровій площині, що формує нову текстуальність прози. 

У цілому постановка і вирішення завдань монографічного дослідження характе

ризується концептуальною єдністю: заявлена тема має полідискурсивний харак

тер і звернена до аналізу найрізноманітніших аспектів існування такого самобут

нього художнього феномену, як «неможлива» література.

Джерелознавчу базу дослідження склав вагомий корпус наукової літера

тури (649 позицій). Особливо слід підкреслити наявність великої кількості (139) 

іномовних джерел. Використання оригінальних наукових текстів підвищує дос

товірність вироблених аналітичних процедур і запропонованих загальних висно

вків, підсилює позитивне враження від отриманих результатів. Допоміжним ма

теріалом для дослідження стали інтернет-ресурси. Авторка ретельно проаналізу

вала ступінь вивчення означеної проблеми й осмислила більшість можливих її 

аспектів.

Методологія дослідження цілком обґрунтовано орієнтована на поєднання 

кількох методологічних стратегій, зокрема історико-генетичного і порівняльно- 

типологічного дослідницьких методів, психолінгвістичного і лінгвокультуроло- 

гічного підходів, принципів системного, інтертекстуального й інтермедіального 

аналізів. Синтез різноманітних дослідницьких методик забезпечив вірогідність 

зроблених дослідницею висновків.

Теоретична значимість монографічного дослідження полягає в цілісному 

аналізі одного з найцікавіших художніх феноменів доби. Запропонована автор

кою концепція експериментальної прози як відкритого, варіативного, неоднозна

чного естетичного явища може слугувати теоретичною і методологічною осно

вою подальших досліджень мистецьких явищ, схильних до художнього експе

риментаторства. Практичне значення монографії полягає в тому, що отримані
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результати можуть бути використані в університетських курсах лекцій з теорії 

літератури, історії української літератури, порівняльного літературознавства, 

спецкурсів і спецсемінарів; для написання підручників і навчальних посібників.

Вирішення поставлених завдань успішно здійснено в чотирьох динаміч

них, внутрішньо взаємопов’язаних розділах монографії, які послідовно орієнто

вані на досягнення основної мети дослідження.

У Розділі 1 основна увага зосереджена на дискусійних аспектах, 

пов’язаних з розумінням художнього експерименту й експериментальної прози. 

У підрозділі 1.1 авторка розмірковує над художнім експериментом як літературо

знавчим та естетико-філософським поняттям. Пункт 1.1.1 присвячено розмежу

ванню категорій художній експеримент  і новаторство. Цілком справедливим є 

твердження С. Підопригори, що вони не тотожні. Авторка подає різні точки зору 

українських теоретиків літератури на ці поняття і переконливо доводить, що 

окреслювати сутність мистецького експериментаторства варто не в межах нова

торства, а поряд з ним. Художній експеримент, на думку дослідниці, цілеспря

мовано апробує мистецтво слова, мобілізує його приховані ресурси, досліджує 

естетичні можливості і відкриває готовність до пошуку того, чого ще не існує. У 

пункті 1.1.2, використовуючи досягнення зарубіжних і українських науковців, 

авторка розмірковує над проникненням наукового експерименту до сфери мис

тецтва й обґрунтовує предметне поле категорії художній експеримент. Предме

том розмислів у пункті 1.1.3 стало питання експериментальності літератури в 

дискурсивній сфері семіотики і рецептивної естетики. Студіювання праць

В. Ізера, Г.-Р. Яусса, У. Еко, Ю. Лотмана й інших дало можливість здобувачці 

потвердити, що XX століття позначене неканонічністю; подолання нормативнос

ті художньої творчості тісно пов’язане із застосуванням художнього експериме

нту, який творить щодо художньо-естетичної традиції альтернативний код. Ціл

ком логічно, що в пункті 1:1.4 С. Підопригора переходить до розмови про пост- 

модерністські координати художнього експерименту. Підкріплюючи свої мірку

вання науковою позицією Р. Варта, Р. Нича й інших зарубіжних дослідників, во

на відзначила ще більший відхід постмодерного мистецтва від класичних кате-

з
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горій прекрасного як довершеного, логічного, естетичного, завершеного і ціліс

ного. Некласична естетика породила «неможливу» літературу, головними озна

ками якої стають багатоаспектність, алогічність, суб’єктивність, грайливість та 

інтерактивність. Завершує перший підрозділ пункт 1.1.5, де художній експери

мент розглянуто в силовому полі інтермедіальності. Слушною є думка 

С. Підопригори, що інтермедіальні художні тексти потребують розгляду як такі, 

які долають власний медіальний кордон -  письмо, де різними способами вво

дяться малюнки в текст чи описуються картини, імітуються кінематографічні 

моделі, структура чи тема музичної композиції. У підрозділі наголошено на важ

ливості теорії інтермедіальності для аналізу як класичних, так і некласичних ек

спериментальних художніх творів, що вирізняються медіальними комбінаціями 

або ж існують у цифровій формі. Слушними видаються міркування з добувачки 

щодо розвитку в наш час відмінної від модерністської та постмодерністської па

радигми культури, що в сучасній філософії дістала назву цифрового модернізму 

(дигімодерн ізму).

У підрозділі 1.2 йдеться про експериментальну прозу як літературознавчу 

проблему. В пункті 1.2.1 погляди на експериментальну прозу проаналізовано в 

контексті українських материкових літературознавчих студій 1920-193 0-х і 

1960-1970-х років та еміграційних розвідок 1940-1950-х. Осібне місце посідає 

дослідження проблеми в наукових працях 1990-х -  початку 2000-х років і зага

льне окреслення головних рис експериментальної прози. Варто відзначити особ

ливу скрупульозність дослідниці, її увагу до міркувань кожного науковця, кот

рий так чи інакше долучався до осмислення окресленої проблеми. У пункті 1.2.2 

доволі повно розглянуто зарубіжний науковий набуток останніх років щодо 

окреслення природи і проблемного поля експериментальної прози. Врахувавши 

останні теоретичні дослідження, авторка монографії окреслила, що саме бере до 

уваги у своєму дослідженні при визначенні парадигми української експеримен

тальної прози, а саме -  поетику різних стильових напрямів і специфіку матеріа

льного втілення тексту. Дослідниця чітко виокремлює різні рівні художнього ек

сперименту: 1) рівень друкованого тексту (лише структурно-семантичний верба
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льний рівень); 2) рівень художнього експерименту, що залучає інтермедіальний 

вимір і сполучає вербальний код з невербальним у друкованому тексті (графічні 

романи, комікси, артбуки); 3) мультимедійний цифровий рівень, коли книга 

втрачає друковану форму і починає існувати в мультимедійному цифровому фо

рматі.

Загалом розділ вибудуваний грамотно, насичений теоретичним матеріа

лом, дає уявлення про різні точки зору на окреслену проблему. Значний об’єм і 

змістове різноманіття теоретичних джерел забезпечують обґрунтованість і дос

товірність наукових міркувань С. Підопригори.

У Розділі 2 структурно-семантичний рівень динаміки художнього експе

риментування авторка розпочинає з розгляду експерименту в творчій практиці 

українських письменників початку XX століття (підрозділ 2.1). На її думку, ху

дожній експеримент в українській літературі зазначеного періоду виконує ком

пенсаторну функцію, оскільки література тривалий час знаходилася під тиском 

ідеологічних нормативних категорій (народницьких, націоналістичних, соціаліс

тичних), а експеримент через деструктурованість, нелогічність і хаотичність роз

хитував стереотипні канони й суспільні шаблони мислення, оновлюючи їх. 

С. Підопригора свідомо оминула твори 1920-х рр., які постійно перебувають у 

фокусі літературознавчих досліджень, натомість проаналізувала малодосліджені 

твори С. Тудора, Л. Френкеля і Є. Яворовського, що характеризуються рисами 

експериментальної поетики. Цілком доречно звучить висновок, що українські 

митці роблять надзвичайну спробу вивести літературу з традиційно- 

народницького ареалу, долучити до європейського художнього контексту, і це їм 

вдається.

У підрозділі 2.2 розглянуто експериментальні стратегії української емігра

ційної прози, авторами якої були І. Костецький, 3. Бережан, Ю. Тарнавський, 

Е. Андієвська. Еміграційні письменники, за спостереженням С. Еіідопригори, 

апелюють до підсвідомості, посиленої асоціативності й уяви читача, наповнюють 

твори сюрреалістичною поетикою і мовною грою. Серед текстових стратегій пе

5

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


реважає використання засобів інших видів мистецтв і розширення поля інтерме- 

діальних зв’язків.

Зауваживши на початку підрозділу 2.3, що догматизм соцреалістичної пое

тики відкидав художній експеримент як такий, здобувачка переходить до аналізу 

химерної прози, поява якої засвідчила формальний експеримент в українській 

літературі другої половини XX століття. Нарочито уникаючи митців, яких тра

диційно вважають творцями химерної прози, С. Підопригора проаналізувала тво

ри М. Вінграновського і довела її виразно експериментаторський характер.

Осібно варто наголосити на цікавому змісті підрозділу 2.4 монографії, в 

якому в експериментальній парадигмі проаналізовано андеграундову прозу, яку 

авторка трактує як неуникну складову української експериментальної прози, 

оскільки та орієнтується на неміметичну поетику, некласичну естетику і проти

стоїть узвичаєним зразкам. У центрі уваги в підрозділі -  роздуми про окремі тво

ри Б. Жолдака, В. Діброви, Л. Подерв’янського і М. Ягоди.

Підрозділ 2.5 окреслює трансгресивні координати експериментальної про

зи. Поняття трансгресивна проза  авторка пов’язує з художніми творами, що де

монструють заборонені й табуйовані в суспільстві явища, проблеми, образи. 

С. Підопригора аналізує найбільш показові, на її думку, твори, де наявний мис- 

леннєвий експеримент, зокрема, прозу О. Ульяненка.

Експериментальна перспектива некласичного осмислення образів стала 

предметом уваги у підрозділі 2.6. Специфіку експериментального наповнення 

традиційних категорій новим некласичним значенням авторка монографії 

пов’язує з постмодерністським обігруванням постатей відомих українських пи

сьменників у сучасних художніх творах. Тут детально проаналізовано постмоде- 

рністську гру, продемонстровану прозою М. Бриниха й А. Куркова, де експери

ментальній апробації піддаються традиційні моделі сприйняття образів Тараса 

Шевченка і Михайла Старицького.

Закономірно, що у підрозділі 2.7 С. Підопригора змушена осмислити жан

ровий код в умовах експериментального дискурсу. Аналіз окремих творів

В. Лиса, М. Бриниха, О. Клеменсена, Ю. Іздрика, С. Жадана і С. Ушкалова до-

б
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зволяють зробити висновки про виразну загальну тенденцію розширення, онов

лення і модифікування жанрового коду в сучасній українській літературі. Автор

ка продемонструвала, як жанрові межі прози постійно переформатовуються, пи

сьменники випробовують їх різними експериментальними стратегіями.

У Розділі З розглянуто медіакомбінацію вербальний -  візуальний  образи у 

друкованому тексті. У підрозділі 3.1 йдеться про експериментальність візуальної 

літератури і графічної прози. Тут чітко окреслено поняття візуальність у літера

турознавчому контексті, тож головний акцент зроблено на графічно зафіксовані 

візуальні образи, тоді як переведені у систему вербальних кодів образи залиша

ються поза увагою авторки. Проаналізовано формальні експерименти українсь

ких авангардистів 1920-х рр., зокрема, як відбувається синтез елементів вербаль

ного і візуального у творчості футуристів. Цінним у підрозділі є понятійно- 

термінологічні визначення візуальної літератури, візуальної метафори, графіч

ної прози  тощо. Пункт 3.1.1 присвячено історії появи коміксів, аналізові їхньої 

жанрової природи і поетики. Авторка розглядає адаптовані у вигляді коміксів 

твори класичної та сучасної української літератури. У пункті 3.1.2  проаналізова

но графічний роман С. Захарова; наголошено на особливостях графічного рома- ' 

ну, його спорідненості з коміксами і відмінностях від них. Об’єктом уваги в під

розділі 3.2 став український артбук. Як і в попередніх підрозділах,

С. Підопригора активно залучає до наукового діалогу праці попередників, вибу

довуючи свої міркування про жанрові особливості книги художників {пункт 

3.2.1), інтермедіальні координати художнього моделювання травматичного ми

нулого у візуальній прозі {пункт 3.2.2). Скрупульозний аналіз візуального мате

ріалу показав його складний, сконструйований характер. Украй важливі означені 

здобувачкою питання про експериментальну текстуальність цифрової прози, що 

задіює різні аспекти сприйняття й акумулює інтерактивні потенції літератури 

{пункт 3.2.3).

Розділ 4 розглядає естетику художнього експерименту в цифровому прос

торі. Осмислення феномену цифрової (дигітальної) літератури спонукає авторку 

зробити висновок, що це авангард сучасного літературного процесу, який ламає

7
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або оновлює загальноприйняті уявлення про творення і сприйняття художніх те

кстів {підрозділ 4.1). Тож в останньому розділі монографії С. Підопригора аналі

зує специфіку українських прозових друкованих творів, які характеризуються 

гіпертекстуальністю та оприсутшоють постгуманістичні ідеали сучасного суспі

льства. Це твори М. Бриниха, мультимедійні проекти, «Facebook-роман», інтера

ктивні книги українських видавництв, що передбачають використання додатків 

AppStore, Google Play; відеоігри, де задіяні українські реалії або художні твори, 

які репрезентують нову текстуальність {підрозділи 4.2-4.6).

Загальні Висновки аргументовані, переконливі й досить повно узагальню

ють теоретичні положення монографії. Можна стверджувати, що дослідження

С. Підопригори систематизує і впорядковує об’ємний літературознавчий матеріал 

про українську експериментальну прозу XX -  початку XXI століть, представляє її 

системне дослідження в історико-культурній і жанрово-стильовій перспективі.

Попри цілком позитивну оцінку монографії С. Підопригори, хочу вислови

ти окремі міркування і побажання.

У монографії констатовано, що дослідники, вивчаючи ґрунтовані на худо

жньому експерименті різновекторні твори 1920-х pp., складають своєрідний ка

нон експериментальної прози. Така думка провокує кілька питань. По-перше, чи 

вичерпується цей канон персоналіями і творами, згаданими в монографії? По- 

друге, чи можна стверджувати, що експериментальні твори, що входять до зга

даного канону, породили, як і традиційна словесність, своїх епігонів?

Художній експерименталізм, стверджує авторка, завжди протистоїть тра

диціоналізму. То чи може художній експеримент, який сприймається як дерзкий 

виклик консервативній свідомості, сам перетворитися на традицію?

Не з’ясованими в монографії залишилися й інші питання: чи може худож

ній експеримент поширюватися за межі власне художнього тексту? Чи відомі 

авторці художні експерименти в українській літературі, що призвели до негатив

ного результату чи провалу авторського задуму? які загрози приховує експери

ментаторство в літературі?
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У монографії проаналізовано велику кількість теоретичних праць автори

тетних дослідників, але С. Підопригора переважно констатує їхні погляди на 

окреслену проблему. Як на мене, тексту бракує полемічності. У книзі осмислено 

десятки запропонованих зарубіжними і вітчизняними науковцями категорій і те

рмінів, тож наукової ваги монографії додали б розширений глосарій та іменний 

покажчик.

Наукове видання такого рівня бажано супроводжувати англомовною роз

ширеною анотацією, яка відіграє важливу роль під час пошуку інформації в ав

томатизованих системах пошуку. Це ефективно презентувало б досягнення на

ших науковців міжнародній науковій спільноті.

Докторська дисертація С. Підопригори подана до захисту у вигляді опуб

лікованої без співавторів монографії. Видання містить результати наукових дос

ліджень здобувачки, що були опубліковані раніше у фахових наукових виданнях 

України та інших країн. Монографія рецензована трьома докторами наук; ця ін

формація зазначена у вихідних даних. Її обсяг становить 22,7 обліково- 

видавничих аркушів, що відповідає вимогам до видань такого типу. Монографія 

рекомендована до друку Вченою радою Інституту філології Київського націона- ✓ 

льного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 11 від 26 червня 2018 

року). Тираж видання становить 300 примірників; воно має міжнародний реєст

раційний номер КВІТ 978-617-534-498-9. Редакційне оформлення монографії 

відповідає державним стандартам України.

Автореферат повно і достовірно відтворює основні позиції наукового дос

лідження С. Підопригори.

Отже, видання «Українська експериментальна проза X X  -  початку XXI 

століть: «неможлива» література»  відповідає вимогам до опублікованої моно

графії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затверджені 

Наказом № 1112 МОН України від 17.10.2012 (зі змінами, внесеними Наказом 

№ 365 МОН України від 21.03.2013), а також «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567 (зі змінами, внесеними Постановами І<М України № 656 від
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19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016). Відтак є всі підстави 

для присвоєння Підопригорі Світлані Володимирівні наукового ступеня докто

ра філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 — українська література,

10.01.06 — теорія літератури.

Офіційний опонент -  доктор філологічних 
наук, професор кафедри української літера
тури і компаративістики Киїа^ущго універь 
ситету імені Бориса Грінг

КИІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Ід ен ти ф ікац ій н и й  код 02136554

Л А С Н О РУ Ч Н В Д  П ІД П И С 
Л  ^З А С В ІД Ч У ЮЗАСВІДЧУЮ

д 6)с

професор Руснак І.Є.

ВХІД ШШ2 Z 
І Віай /Л * я А  I foffl.
І Відділ діловодства та  архіву 

■ иівсьхого національного у н ів е р с а л  
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК 
офіційного опонента,

доктора філологічних наук, професора Турган Ольги Дмитрівни

на дисертацію Підопригори Світлани Володимирівни

«Українська експериментальна проза XX -  початку XXI століть;

«неможлива література»,

подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

зі спеціальностей 10.01.01 -  українська література,

10.01.06 -  теорія літератури

у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.15

у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка

Однією з центральних літературознавчих проблем є взаємопов’язаність 

традиції й новаторства, що характеризують спадкоємність і нововведення 

історико-літературного процесу й мають методологічне значення, «орієнтуючи 

дослідника літератури на виявлення за допомогою різних методів 

взаємозв’язків сталого, трансформованого і нового на всіх рівнях структури 

художнього твору, в усіх жанрах творчості письменника» (Ю, Ковалів. 

Літературознавча енциклопедія: У двох томах, К,: Видавничий центр

«Академія», 2007, т.2, с. 495).

Дисертація С. Підопригори -  це комплексне дослідження української 

експериментальної прози XX -  початку XXI ст. ст., яка вирізняється, з одного 

боку, розривом із попередніми традиціями, з іншого ж, -  багатоаспектним і 

новаторським осмисленням як вічних тем і сюжетів, так і нагальних проблем 

сучасності, а також характеризується алогічністю, високим рівнем 

суб’єктивізму, грайливістю, інтерактивністю, орієнтацією на некласичні 

комунікативні стратегії. Рецензована праця містить студії авторки в таких 

основних напрямках: визначення поняття «художній експеримент» й

характеристики його в естетиго-філософському й літературознавчому аспектах; 

огляд рівня й напрямків дослідження експериментальної прози у вітчизняному
 г г

ВІД 8
Відділ діловодства та  архіву 

?,»ївснкого національного університету 
.. імені Тараса Ш е в ч е н к а _ _ _
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й зарубіжному літературознавстві; осмислення особливостей використання 

експериментальних засобів у творчості українських письменників початку XX 

ст. та в масиві еміграційної прози; з’ясування експериментального характеру 

химерної, андеграундової й трансгресивної прози; простеження модифікації 

жанрового коду й некласичного наповнення образів у експериментальному 

дискурсі сучасної української прози; аналіз графічної прози, артбуку як 

художнього тексту; висвітлення специфіки художнього цифрового 

експерименту у формуванні нової текстуальності прози.

Дослідження такого типу завжди має труднощі, породжені як загрозою 

«прогледіти» якесь важливе явище або тенденцію в загальному обширі творів із 

експериментальними складниками, так і великою відповідальністю автора 

дисертації в пошуку своїх шляхів реалізації систематизаторських і проблемно- 

орієнтовних завдань.

Безперечно, актуальність і наукова новизна дисертації 

Світлани Підопригори зумовлена відсутністю в сучасному українському 

літературознавстві синтезованого дослідження художньої парадигми 

української експериментальної прози зазначеного періоду. Заслуга дослідниці 

полягає у формуванні об’єктивного погляду на цей літературно-мистецький 

феномен у нашій літературі.

Задекларовані у вступі й реалізовані в розділах дисертації теоретико- 

методологічні засади засвідчують глибину осягнення дослідницею наукової 

проблеми. Авторка дисертації спирається на праці зарубіжних і вітчизняних 

учених, намагаючись виявити сутність і контекст аналізованого матеріалу.

Використовуючи напрацювання філософів, теоретиків та істориків 

літератури, культурологів, мистецтвознавців, Світлана Підопригора 

систематизує й узагальнює ко іцептуальні положення художнього моделювання 

дійсності, літературного твору як багаторівневої формозмістової цілісності, як 

історико-культурного й особистісно-етнічного феномену, динамічної 

функціональної структури, що розкриває взаємодію автора, безпосередньо 

твору й реципієнта. Дисертантка переконливо застосовує їх при дослідженні 

художніх зразків багатьох письменників у системі літературного процесу
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відповідного періоду, поєднуючи різні методологічні стратегії, залучаючи 

історико-генетичний, порівняльно-типологічний, герменевтичний методи, 

метод «ретельного прочитання», нагірацювання формальної школи, семіотики, 

структуралізму, постструктуралізму, рецептивної естетики.

Досить широким є об’єкт дослідження -  твори багатьох письменників XX 

-  початку XXI ст.ст., у яких задіяні експериментальні текстові стратегії на 

структурно-семантичному, медієкомбінаторному, цифровому, інтерактивному, 

мультимедійному рівнях. Цозитивним є те, що до наукового обігу введено 

значну кількість творів маловідомих та недостатньо досліджених авторів 

(М. Бабак, І. Баранько, 3. Бережан, М. Бриних, Леся Воронюк, О. Гайдученко, 

К. Горішний, С. Захаров, В. Карпенко, Олаф Клеменсен, О. Колов, 

О. Корешков, А. Курков, С. Мазуркевич, О. Михед, В. Назаров, М. Прасолов, 

К. Сулима, М. Тимошенко, Д. Фадеев, Л. Френкель, О. Чебикін, 

О. Шинкаренко, Є. Яворовський, М. Ягода, та ін.).

Дисертація структурована досить логічно й відображає основні 

параметри, які дослідниця винесла в основу своєї наукової концепції розуміння , 

явища експериментальної прози на матеріалі української прози зазначеного 

періоду. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та 

бібліографії.

Вступ до дисертації містить усі необхідні компоненти за академічними 

вимогами до цього її складника.

У першому розділі дисертації «Художній експеримент і 

експериментальна проза: дискусійні аспекти» авторка зосереджується на 

з’ясуванні теоретичного аспекту проблеми (І підрозділ «Художній експеримент 

як літературознавче та естетико-філософське поняття) і виборі власного 

підходу до вивчення обраної теми. Окреслюючи методологічні засади 

дослідження, С. Підопригора визначає поняття «художній експеримент», 

«новаторство в системі літератури», «експериментальність літератури», 

«експериментальна література», «експериментальна проза» у дискурсивному 

полі семіотики та рецептивної естетики, в парадигмі епохи постмодернізму, 

культурних феноменів інтермедіальності, наголошує на поєднанні методів і
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принципів вивчення експериментальної літератури, які домінують у 

вітчизняному й зарубіжному літературознавстві. Авторка акцентує увагу на 

найважливіших віхах літературознавчих досліджень проблеми 

експериментальності в літературі, зауважуючи, що «тлумачення поняття 

«експериментальна література», «експериментальна проза» вирізняється 

широтою та смисловою багатозначністю, певною метафоричністю, а в деяких 

випадках і суперечливістю, оскільки робиться спроба вивести специфіку 

складного літературного явища, що не має чітких меж, охоплює величезний 

діапазон різнорідних творів і становить складність для визначення в науковому 

середовищі. Серед головних критеріїв визначення художнього 

експериментування в літературі -  пошук альтернативи реалістичній традиції, 

міметичному принципові письма, зорієнтованість на відкриття нових 

можливостей мистецтва слова» (с. 84).

Узагальнивши думки філософів, культурологів, літературознавців, 

авторка у своєму дослідженні при визначенні художньої парадигми української 

експериментальної прози цілком переконливо враховує як поетику різних 

стильових напрямів, так і специфіку матеріального втілення тексту.

У другому розділі «Динаміка художнього експериментування: 

структурно-семантичний рівень» (із сімома підрозділами) досліджуються 

проблеми художнього експерименту у творчості українських письменників 

початку XX ст. (А. Кримського, Панаса Мирного, І. Франка, М. Яцківа), 1920- 

1930 -х років (Б.-І. Антонича, Д. Бузька, Дарії Віконської, Ірини Вільде, 

О. Близька, І, Дніпровського, В. Домонтовича, Ольги Дучимінської, М. Івченка, 

М. Йогансена, А. Любченка, Б. Нижанківського, Софії Парфанович,

В. Підмогильного, Є. ГІлужника, Л. Скрипник, Ю.Смолича, В. Софронева- 

Левицького, С. Тудора, А. Чужого, Гео Шкурупія, Ю. Шпола, Ю. Яновського 

(І підрозділ); представників еміграційної прози (3. Бережан, Ігор Костецький, 

Юрій Тарнавський) (II підрозділ), «химерної» прози (М. Вінграновський, 

Є. Гуцало, В. Дрозд, П. Загребельний, В. Земляк, О. Ільченко, В. Міняйло, 

Р. Федорів, В. Шевчук, В. Яворівський) (III підрозділ), андеграундової 

(В. Діброва, : Б. Жолдак, Л. Подерв'янський, М. Ягода) (IV підрозділ),
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трансгресивної прози (О. Ульяненко) (5 підрозділ), шостий і сьомий підрозділи 

розкривають студії авторки щодо експериментальної перспективи 

некласичного осмислення образів (М. Бриних, А. Курков), жанрового коду в 

умовах експериментального дискурсу (Ю. Андрухович, М.Бриних, С, Жадан, 

О. Забужко, Ю. Іздрик, А. Курков, В. Лис, В. Медвідь, Г. Пагутяк, 

Є. Пашковський, С. Ушкалов).

Авторка дисертації на великому фактичному матеріалі показала 

художньо-інтерпретаційні моделі експериментаторства в літературі, зумовлені 

настановою на використання різних художніх прийомів і спричинені зміною 

технік рецепції тексту, а Тсжож здійснення змін у прозі на структурно- 

семантичному рівні від текстових експериментальних стратегій сецесійної 

прози початку XX ст., ігрової прози 1920-30-х, де утверджувалися 

модерністські та авангардистські тенденції, відкривалися нові можливості 

слова й синкретизму мистецтва загалом до новаторських різнопланових 

тенденцій в II половині XX -  початку XXI ст.

Уважність до різних рівнів художнього експериментаторства літератури 

XX ст. -  початку XXI ст., характеру змін й оновлення літературних практик і 

письменницьких стратегій з переорієнтаціями структурно-семантичної, 

персонажно- наративної, жанрово-стильової специфіки прозових творів дала 

змогу дисертантці глибоко й повно розкрити унікальність досліджуваної 

культурної ситуації, відобразити ідеологічний контекст доби, виявити 

своєрідність і багатовимірність студійованих художніх явищ.

Третій розділ присвячений розгляду медіакомбінації «Вербальний -  

візуальний образи» в друкованому тексті. У першому підрозділі цього розділу 

«Експериментальність візуальної літератури та графічної прози» авторка 

переконливо показує формування масиву експериментальної візуальної 

літератури, яка базується на наповненні вербального тексту візуальними 

образами, своєрідній трансформації інтермедіальності, що набуває гібридних 

форм медіакомбінацій. При аналізі зразків цієї літератури (комікси «Бийся за 

неї» С. Жадана, групи «Собаки в космосі», А. Колядинського, «БуйвІтер» 

К. Сулими, «Марко Пиріг, запорожець. Як пиріг став пирогом» В. Карпенка,

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


О. Гайдученка, «Українські супергерої», «Невидимий острів» Лесі Воронюк, 

«Патріот» В. Назарова, «Звитяга. Савур-могила» Д. Фадеева, «Воля» 

Д. Фадеева, В. Бугайова, О. Филиповича, О. Бондаренка, М. Богдановського, 

О, Опари, «Максим Оса» І. Баоанька, «Серед овець» О. Корешкова, «Даогопак. 

Анталійська гастроль», «Даогопак. Шляхетна любов» М. Прасолова, 

О. Чебикіна, О. Колова; коміксів за мотивами українських класичних 

(«Москаль-чарівник» І. Котляревського, «Кайдашева сім'я» І. Нечуя- 

Левицького, «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, «Ніч проти Різдва» М. Гоголя, 

«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ'яненка, «Герої поневолі», «Захар 

Беркут» І. Франка, «Мина Мазайло» М. Куліша) та сучасних («Ворошиловград»

С. Жадана) творів; прикладів візуальної й графічної прози («Діра» С. Захарова 

та С. Мазуркевича, проект «по message: по text, по image», збірки «Флешка -  2 

GB», «Флешка. Дефрагментаиія», «Underwor(I)d» Ю. Іздрика, “Вільхова кров», 

«Едемські біси» М. Бабака, «Мороки» О. Михеда) дослідниця виділяє 

характерні ознаки її різновидів (книга-картина, фотороман, артбук, комікс, 

комікс-адаптація, комікс-розмальовка, книга-комікс), простежує привнесення 

кожним із авторів своїх неповторних рис у розвиток жанрової системи, 

актуалізацію мотивів українських класичних та сучасних творів, творення 

візуальної «картинності», шрифтового увиразнення тексту, поєднання кодів 

літератури та інших мистецтв і авторських малярських технік.

Ще один аспект багатовекторної проблеми, запропонованої в дослідженні 

Підонригори С., знайшов реалізацію в четвертому розділі дисертації «Естетика 

художнього експерименту в цифровому просторі (зі шістьма підрозділами). 

Виокремивши основні тенденції феномену друкованої гіпертекстової 

літератури, цифрової літератури як сегментів експериментальної літератури, на 

основі праць зарубіжних літературознавців (Дж. Армстронг, Е. Дж. Аарсет, 

М. Бернстейн, Дж. Брей, Е. Бургес, А. Пбонс, Д. Греко, А. Енслін, Д. Кікоріко, 

Б. Мак Хейл, X. Рустад, С. Слоан, Н. Хейліс та ін.) дисертантка зупиняється на 

розгляді друкованих творів із гіпертекстовим потенціалом («Електронний 

пластилін» М.Бриниха), мультимедійних проектів («Бурлюк-бук», «АмнезіЯ 

project” О. Михеда), «Facebook-роману» «Кагарлик» О. Шинкаренка,
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інтерактивних книг українських видавництв тощо. В аналізованих творах 

дисертантка визначає вибудовання моделі художнього світу зі залученням 

поетики постгуманістичних вимірів кіберкультури та гіпертекетових прийомів; 

використання різних наративних форм і варіантів, набуття словом як засобом 

моделювання буття функції реконструкції, перетікання з побутової площини в 

метафоричну, додаткових парадигм змісту, Іронічних нашарувань (див. с. 309- 

310; 312-315); формування за допомогою слова нестійкої художньої реальності: 

поєднання присутності графітного увиразнення з наскрізною мовною грою 

тощо. Так, аналізуючи мультимедійний проект «АмнезіЯ project» -  (керівник 

О. Михед) (підрозділ 4.3), дисертантка слушно зазначає, що «текст, звук, 

зображення, поєднані в єдиній мультимедійній площині, дають можливість 

авторам «Амнезії» багатовекторно осмислити концепт пам’яті, що є ідейним 

ядром проекту...»(с. 319).

Образотворчий блок «Амнезії» прикметний тим, що кожна картина, 

колаж, фотографія, ілюстрація роблять букву, слово, речення частиною 

зображення, у такий спосіб даючи можливість «побачити слово» (дисертація 

с. 318-319), автореферат -  с, 27').

Глибокий текстуальний аналіз «Facebook-роману» О. Шинкаренка 

(підр. 4.4) дав змогу дослідниці зробити цікаві узагальнення щодо цього жанру 

в українській літературі, для якого характерні такі риси, як актуалізація 

дражливої тематики, соціальна сатира на українські реалії, абсурдизація 

духовних підвалин життя, формування фрагментованого полотна зі складників 

жанрів кіберпанку, наукової фантастики, дистопії, взаємонакладання різних 

наративних потоків (цифрового, вербального, візуального, музичного), 

використання інтерактивних можливостей соціальної мережі, глокалізації 

інгредієнтів різних етапів розвитку літератури, органічного поєднання традицій 

і новаторських художніх пошуків і знахідок.

Отже, ця дисертація містить стереоскопічний простір осмислення 

експериментальної української прози XX -- початку XXI століть в історико- 

культурній та жанровій перспективі. Парадигма експериментальної прози 

досліджуваного періоду розглядається на структурно-семантичному рівні,
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виокремлюються певні етапи її розвитку аж до повноцінного функціонування 

візуальних, гіпердрукованих цифрових проектів. С. Підопригора апелює до 

глибоких та оригінальних думок філософів, учених різних напрямків, 

письменників, аргументуючи власні трактування і створює напружену 

драматичну картину народження й поступу експериментальної літератури на 

різних етапах XX -  початку XXI ст.ст. Дослідниця послідовно й аргументовано 

реалізує завдання дисертації, використовуючи усю зазначену систему методів і 

підходів до аналізу текстів, застосовуючи надбання гуманітаристики й інших 

галузей знань, демонструючи наукову ерудицію. Дисертантка вводить творчість 

українських письменників у широкий культурно-історичний та літературний 

контекст. Простежуються художньо-світоглядні пошуки митців слова на тлі їх 

попередників і сучасників, як вітчизняних, так і зарубіжних, що дало змогу 

виявити оригінальність та специфічність цих шукань. Позитивним у дисертації 

є діалог і дискусія дисертантки з іншими дослідниками, обґрунтування своєї 

позиції на ту чи іншу проблему.

При високій оцінці дисертації С. Підопригори хочу висловити деякі 

зауваження й побажання:

1) Не всі порушені актуальні проблеми експериментальної літератури 

знайшли повну доказовість, глибину. Так, говорячи про необмеженість 

«химерної» прози 60-70-ми роками XX ст., дослідниця лише констатує думки 

літературознавців (зокрема В. Чарнецького), а своєї позиції щодо цього не 

розгортає (с. 132). Вимагає також детальнішого пояснення проблема 

розширення меж химерної прози у творчості визнаних представників 

українського постмодернізму Ю. Андруховича, О. Забужко, Т. Прохаська 

(с. 68-69, с. 172, с. 338), це ж стосується й питання їх внеску в розвиток 

експериментального письма.

2) Говорячи про символіку води в поетиці творів Ю. Іздрика, зокрема в 

романі «АМ ™», дисертантка наголошує на тому, що «образ води постає в 

багатьох інваріантах: потік, затока, річка, озеро, море, лід, туман, дощ» (с. 203), 

проте правильніше говорити про варіанти. Крім того, ця теза потребує деякого
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уточнення, а саме: поняття явищ «лід і туман» -  це породження двох природних 

стихій -  води й повітря, води й вогню відповідно.

3) Хотілося б почути аргументацію щодо віднесення твору С. Жадана 

«Ворошиловград» до жанру коміксу, а не графічного роману, риси якого йому 

притаманні.

4) У дисертації трапляються деякі повтори (цитата з праці М.В. Моклиці 

- с .  62,91).

У висновках до розділів та до всієї роботи посутньо підсумований 

дослідницький досвід дисертантки у з’ясуванні місця експериментальної прози 

в українській літературі XX -  початку XXI ст.ст.

Ця цікава концептуальна праця С. Підопригори збагатила сучасний 

науковий простір, вона містить дискусійні моменти, накреслює наступні 

вектори поглиблення, деталізації, уточнення досліджуваної проблематики.

Попри певні суперечливі моменти, недоліки й недогляди, наукова 

вартість дисертації С. Підопригори в контексті сучасного літературознавства 

незаперечна. Дослідження демонструє розмаїтість осмислення такої складної 

літературознавчої проблеми, як специфіка експериментальної літератури у всіх 

її жанрових і стильових проявах як відкритого, варіативного, неоднозначного 

естетичного явища.

Матеріали дисертації, її теоретичні узагальнення, отримані результати 

знайдуть застосування у подальших наукових працях, присвячених 

дослідженню порушених проблем, під час викладання курсів історії української 

літератури XX -  XXI ст.ст. у закладах вищої й середньої освіти, при написанні 

підручників, навчальних посібників для вищої та середньої школи, при 

підготовці спецкурсів та спецсемінарів із питань експериментальних художніх 

текстів.

Результати дослідження були належно апробовані на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, відображені у монографії, 

ЗО статтях, із яких 2 4 - у  фахових наукових виданнях України, 4 - у  

закордонних, 2 - у  додаткових. Автореферат і публікації повністю відтворюють 

зміст дисертації.
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Вважаю, що дисертація «Українська експериментальна проза XX -  

початку XXI століть: «неможлива» література» виконана на належному 

фаховому рівні, вона є завершеним самостійним новаторським дослідженням 

на актуальну тему. Дисертація, автореферат і публікації відповідають вимогам 

п.п. 9,10, 12,13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від

авторка Підопригора Світлана Володимирівна заслуговує на надання їй 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 -  

українська література, 10.01.06 -  теорія літератури.

Офіційний опонент 

доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри культурології 

та українознавства 

Запорізького державного

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а, отже, їх

^ О .Д . Турган

О.Г. Алексеев

Р 8 Д Д 1 Л  Д і л и в и д и т а  іез  с а р л ш у

Київського національного у н іверси тет  
імені Т араса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


1

ВІДГУК

на дисертацію (монографію) Підопригори Світлани Володимирівни 

«Українська експериментальна проза XX -  початку 

XXI століть: «неможлива» література» 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.01.01 -  українська література,

10.01.06 -  теорія літератури

Наукова новизна поданої до захисту монографії Світлани 

Володимирівни Підопригори полягає в самому завданні комплексного 

освітлення цілого масиву експериментальної української прози у контексті 

історичних, типологічних, жанрово-стильових модифікацій. Представлена 

монографія «Українська експериментальна проза XX -  початку XXI століть: 

«неможлива» література», яка уже отримала схвальні відгуки у науковій 

періодиці України (див.: Н. Науменко (Слово і час. -  2018. -  № 12); І. Приліпко 

(Українська мова і література в школах України. -  2018. -  № 11), засвідчує її '  

авторку як талановитого літературознавця-новатора, який уперше системно 

означив і узагальнив помітні якісні зсуви української літератури, пов’язані зі 

стрімким наступом нових форм електронної та кіберкультури сучасного 

інформаційного суспільства, -  від цілісного представлення наукової проблеми в 

її найсучаснішому баченні до всебічного аналізу кожного окремого твору, його 

тематики і поетики.

Методологія роботи витримана в річищі інтердисциплінарних 

досліджень сучасного літературознавства. Комплексне висвітлення явища 

української експериментальної прози XX -  початку XXI ст. охоплює в роботі 

його теоретичне осмислення, ідентифікацію, визначення художнього 

інструментарію, специфіки зумовлених жанрово-стильовими, образними, 

ідейно-тематичними особливостями експериментальних текстових стратегій у 

творчій практиці українських письменників.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унтером  

імені Тараса Шевченка
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Дисертаційна робота Світлани Підопригори засвідчує її авторку як 

вдумливого аналітика, що володіє тонкою інтуїцією та чітким структурним 

мисленням. Характерною ознакою наукового стилю дисертантки є 

кваліфіковане поєднання історичних та теоретичних аспектів роботи. Всебічно 

аналізуючи джерельну базу, залучаючи раніше не досліджувані в річищі 

означеної проблеми, мало/або зовсім не досліджені художні тексти й 

літературознавчі матеріали, розвиваючи, уточнюючи, проблематизуючи 

наукові тези своїх попередників, авторка подала на сьогодні найдокладнішу 

наукову візію проблеми, і головне, -  окреслила цілу низку цікавих перспектив 

для подальших наукових студій. Серед наукових здобутків дисертантки у 

головних пунктах дослідження слід виділити низку важливих моментів, які 

засвідчують наукову цінність і новизну її роботи:

По-перше, у дисертації подано чітке визначення поняття 

експериментальної прози в його історичному розвитку, що формує уявлення 

про еволюцію художніх пошуків -  від трансформації жанрових матриць на 

структурно-семантичному рівні, акцентування на інтермедіальних якостях 

художнього твору -  до виходу літератури до цифрових вимірів.

По-друге, вперше окреслено хронологічні аспекти розвитку явища з 

докладною характеристикою кожного з періодів (загострення прийомів 

алогічності, парадоксальності, неочікуваності в літературі 20-х; 

експериментальні практики письменників української діаспори; риси 

«химерності» в літературі другої половини XX століття; формування нової 

експериментальної парадигми в андеграундовій культурі кінця 1980-х рр.; 

репрезентація «нової текстуальності» в літературі останнього часу (розвиток 

мас-медійних технологій, гіпертекстової та електронної літератури, поява 

відео-ігор тощо). Відтак явище художньої експериментальності постає як 

динамічне, оригінальне, непередбачуване у своєму розвитку.

По-третє, у роботі вперше системно ідентифіковано та проаналізовано 

масив художніх текстів української літератури, написаних упродовж XX -  

початку XXI ст., яким притаманні ознаки експериментальності. До аналізу
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з
залучено понад тридцять найрепрезентивніших з точки зору

наявності художнього експерименту творів.

По-четверте, важливим і цінним у монографії постає врахування 

зарубіжного наукового досвіду вивчення явищ художньої експериментальності 

в сучасній літературі. Авторка монографії опрацювала понад 140 зарубіжних 

джерел: монографій, словників, науково-популярних літературних сайтів тощо. 

Це посприяло, з одного боку, глибшому окресленню й дослідженню 

проблемних полів сучасної експериментальної літератури, яка ще не знайшла 

свого ретельного вивчення в українському літературознавстві, а, з другого, -  

інтеграції українського експериментального прозового дискурсу у світовий 

контекст.

По-п’яте, залучення об’ємного масиву наукових праць українських і 

зарубіжних учених дозволило авторці вперше сформулювати чіткі дефініції 

нових сучасних типів текстуальності, таких як: візуальна література, графічний 

роман (стор. 247-248), комікс (с. 234), артбук (с. 261), цифрова література (с. 

302-303), визначити змістові межі цих понять, їх основні особливості і 

відмінності.

По-шосте, у дисертації вироблений чіткий алгоритм аналізу: кожен 

різновид художнього експерименту розглянутий в аспектах його історичного 

розвитку (послідовно в естетичних координатах модернізму, авангардизму, 

постмодернізму) та типологічних особливостей; в оптиці теоретичних надбань 

як українського, так і зарубіжного літературознавства.

Робота Світлани Підопригори має ґрунтовний перший -  теоретичний -  

розділ «Художній експеримент і експериментальна проза: дискусійні аспекти». 

Він окреслює структуру дослідження, дотримання якої надає роботі стрункості 

послідовного і логічного викладу. Явище художнього експериментаторства 

розглядається у площинах естетико-філософській (семіотична та рецептивна 

парадигма досліджень У. Еко, В. Ізера, Ю. Лотмана, Г.-Р. Яусса) та 

літературознавчій (досвід модерністського, авангардистського, 

постмодерністського експериментування). Особливу увагу дослідниця звертає 

на розрізнення понять новаторства та художнього експерименту в літературі, де
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з останнім пов’язує радикальне розламування традиційних меж 

літератури, випробовування її можливостей у новому часі. Дефініцію понять 

«художній експеримент» та «експериментальна проза» здійснено як в 

історичному (утвердження експериментальних методів пізнання в науці та 

літературі кінця ХІХ-ХХ століть (Е. Золя, І. Франко, Т. Адорно, X. Ортега-і- 

Гассет), так і в теоретико-літературознавчому аспектах (як альтернатива 

реалістично-міметичної моделі відображення дійсності, представлена великим 

розмаїттям поглядів українських і зарубіжних учених (див. стор. 54-86)).

Стосовно сучасної української експериментальної прози у роботі 

виділено три основні її різновиди, дослідженню яких присвячено три наступні 

розділи монографії: «художній експеримент на рівні друкованого тексту (лише 

структурно-семантичний вербальний рівень); художній експеримент, що 

залучає інтермедіальний вимір та сполучає вербальний код із невербальним 

(графічні романи, комікси, артбуки) у друкованому тексті; мультимедійний 

цифровий рівень, коли втрачається друкована форма книги й вона починає 

існувати в мультимедійному цифровому форматі» (с.86). На стор. 70 монографії 

авторка визначає цілий спектр рис, притаманних експериментальній прозі.

У другому розділі -  «Динаміка художнього експериментування: 

структурно-семантичний рівень» досліджено реалізацію художніх 

експериментів на структурно-семантичних рівнях «друкованого тексту». 

Прикметною рисою розділу є акцентування на творах, які не часто ставали 

об’єктом наукової уваги. Так стосовно літератури 20-х дисертантка зупинилась 

на характеристиці повісті С. Тудора «Молошне божевілля» та незавершеному 

романі «Карусель» Л. Френкеля і Є. Яворовського; стосовно еміграційної прози 

-  на експериментальних текстових стратегіях І. Костецького, 3. Бережана, та 

Ю. Тарнавського; стосовно «химерної» -  на формальних експериментах повісті 

«Сіроманець» та роману «Северин Наливайко» М. Вінграновського. 

Оригінальними видаються її спостереження над експериментальною 

парадигмою андеграундної прози (повість М. Ягоди «Война малого жорстокого 

числа»), «індивідуальними жанровими формами» («Шахмати для дибілів» М. 

Бриниха, «АМТМ» Ю. Іздрика, «Літо-АТО» Олафа Клеменсена та ін.),
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специфікою постмодерністського обігрування відомих постатей 

української культури («Цейтнот доктора Падлючча» М. Бриниха, «Лагідний 

янгол смерті» А. Куркова).

Професійий аналіз творів дозволив визначити основні експериментальні 

текстові стратегії «друкованого тексту» (порушення норм композиції, 

фрагментацію оповіді, мовну гібридність, пародіювання, уведення до творів 

елементів інших різновидів мистецтва, зокрема кінематографічного та 

образотворчого, засоби графічного увиразнення, анормативний синтаксис, 

інтермедіальність, гротесково-пародійна комічність тощо).

Оригінальними і цінними з наукової точки зору у роботі є третій та 

четвертий розділи. Якщо у третьому простежено все ще «друкований текст», 

проте посутньо модифікований різноманітними медіакомбінаціями 

«вербальний -  візуальний образи», то у четвертому увагу звернено на поки що 

новий для української культури, порівняно з європейською та американською, 

феномен цифрової літератури.

У третьому розділі авторка з ’ясовує специфіку візуальної літератури та 

графічної прози, пропонує дефініцію понять «комікс», «графічний роман», 

«артбук», здійснює аналіз сучасних українських коміксів, графічних романів та 

артбуків. Розглядаючи українські комікси за творами І. Франка, С. Жадана, К. 

Сулими, В. Карпенка, Д. Фадєєва, І. Баранька, М. Прасолова та ін, Світлана 

Підопригора виділяє їх специфічні риси, визначає тематичну структуру 

(міфологізація історичного минулого у пригодницько-детективних жанрових 

матрицях, культивація образу українського супергероя) та типологічну модель 

подачі історії як поєднання вербальних (філактери) та невербальних (графіка та 

параграфіка) компонентів.

Аналізуючи графічний роман С. Захарова «Діра», дослідниця 

зосереджується на відмінностях коміксу і графічного тексту, вирізняє його 

специфічні ознаки як жанру графічної літератури та медіа, акцентує на засобах 

увиразнення основих символічних смислів твору.

На особливу увагу в дисертації заслуговує дослідження жанрових 

особливостей артбуку як літературно-художнього явища, що є результатом
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творчої співпраці письменника та художника. Розглядаючи цей різновид 

візуальної літератури, авторка акцентує на невіддільності вербального та 

графічно-художнього формату. Особливості художньої реалізації 

експериментальної візуальності оригінально простежено на прикладі 

структурної організації вербальних та візуальних рівнів творів Ю. Іздрика 

(збірки «Флешка -  2 GB», «Флешка. Дефрагментація», «Underwor(l)d», проект 

«по message: no text, по image»,), М. Бабака («Вільхова кров», «Едемські біси»), 

О. Михеда («Д-р Металевий кулак проти Вітязя»). В результаті у монографії 

переконливою постає структурна типологія сучасної української літературної 

візуалістики (використання фотоколажів, графічних замальовок, збільшеного 

шрифту, курсиву, «фігурного» написання слів і словосполучень тощо). 

Здійснений авторкою професійний аналіз української візуальної літератури 

чітко накреслює системні шляхи для подальших студій художньої літератури 

такого типу.

Четвертий розділ -  «Естетика художнього експерименту в цифровому 

просторі» є найбільш новаторським і провокативним. Тут, удаючись до 

досліджень зарубіжних учених, дисертантка вперше спробувала кваліфікувати і 

проаналізувати феномен «нової текстуальності» в сучасній українській прозі, 

тим самим долучаючи її до світового досвіду розвитку електронної літератури. 

У розділі детально і цікаво простежено гіпертекстові прийоми оповіді у повісті 

М. Бриниха «Електронний пластилін», Інтернет-експерименти 

мультимедійного зображення індивідуальних та культурних виявів пам’яті 

(«АмнезіЯ project» О. Михеда), Facebook як засіб конструювання художнього 

тексту (роман «Кагарлик» О. Шинкаренка), текстові стратегії інтерактивних 

книг-ігор з використанням додатків AppStore, Google Play, що 

характеризуються «підміною» інтерактивності тексту інтерактивністю 

зображень (с. 331).

Найбільш дискусійним у роботі постає підрозділ 4.6 «Відеогра -  

література чи гра?», у якому розглянуто перші українські літературні відеоігри 

«S.T.A.L.K.E.R» та «Forest Song». Власне у цьому фрагменті монографії 

авторка здебільшого лише окреслює проблему, акцентуючи на перспективності
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її подальшого дослідження як і розвитку цього жанру в сучасній 

українській культурі.

Ознайомлення з основними положеннями дисертації викликало низку 

питань, що потребують пояснення під час захисту:

По-перше, у підрозділі 2.5 Світлана Підопригора прагне аргументувати 

специфіку художньої експериментальності О. Ульяненка, яку пов’язує з 

трансгресивністю як притаманним для прози письменника засобом «подолання 

заборон». На прикладі роману «Серафима» вона аргументує доречність 

розгляду трансгресивної прози як експериментальної. Очевидно, що в контексті 

дослідження така аргументація має підстави, проте проза О. Ульяненка за 

своїми формальними ознаками залишається все ж радше традиційною, що 

суперечить тезі про домінанту форми у художньому експерименті. У контексті 

експериментальних характеристик «друкованого тексту» варто було б згадати 

також оригінальний роман лугосадівця Івана Лучука «Уліссея».

По-друге, аналізуючи явище БасеЬоок-літератури, дослідниця 

проминула оригінальний кінороман Петра Яценка «Нечуй. Немов. Небач», при 

написанні якого, окрім організації БасеЬоок-спільноти, прозаїк використав 

жанрові технології масової мультиплеєрної рольової онлайн-гри —  ММСЖРС 

(постійно існуюче ігровое оточення, різні форми розвитку персонажа, соціальні 

ігрові взаємодії, особливості мережевої архітектури, членство в групі тощо).

По-третє, окреслюючи два напрямки сучасних досліджень відеоігор -  

лудологічний та наратологічний, дисертантка, кваліфікуючи досліджуване 

явище, схиляється до останнього, поділяючи, зокрема, думки британського 

літературознавця Е. Бургеса. Проте проблема залишається, адже наративні 

характеристики відеогри за текстом («Лісова пісня» Лесі Українки) і відеогри 

як тексту («Б.Т.АА.К.Е.К»), очевидно, постають відмінними. Дослідження 

цього питання заслуговує на окрему увагу.

По-четверте, на стор. 81, даючи характеристику експериментальної 

літератури на сайті writing-world.com, авторка згадує жанр фанфіку. Звідси 

питання: чи простежується щось подібне в сучасній українській літературі?
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Висловлені зауваження та побажання не впливають на оцінку 

високого професійного рівня оригінальної сумлінної наукової роботи Світлани 

Підопригори. Розбудований дисертанткою алгоритм аналізу експериментальної 

літератури може бути успішно використаний у подальших студіях розвитку 

українського письменства початку XXI століття. Автореферат дисертації 

достатньо повно відтворює викладені у монографії результати дослідження. 

Робота Світлани Володимирівни Підопригори є самостійною, належно 

апробованою у доповідях на понад двадцяти міжнародних та всеукраїнських 

конференціях (у т.ч. закордонних (Польща, Білорусь, Німеччина). Із 30-и 

опублікованих авторкою наукових статей 2 2 - у  фахових наукових збірниках, 4 

-  у закордонних, 2 - у  виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз.

За обсягом виконаної роботи, актуальністю теми, реалізацією завдань 

дослідження, новизною отриманих результатів дисертація Світлани 

Володимирівни Підопригори відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів '  

України від 27 липня 2016 року, № 567), а її авторка заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 -  

українська література, 10.01.06 -  теорія літератури.

8

Офіційний опонент -  доктор філологічних 

професор кафедри теорії та історії світової 

імені професора В. І. Фесенко 

Київського національного лінгвістичного Мейзерська

"ВХІД. №
25зГр-

Відділ діловодства та архіву 
• иївського національного університету 

імені Тараса Шевченка

В л а с н о р у ч н и й  пі в.

/г<ої
ПІДПИС,

А
і У

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

