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статті кінця 30-40-х рр. XX ст. Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова). 

Однак, за спостереженням Л. Ікітян, що його наводить дисертантка, під 

поняттям художнього експерименту можна розуміти й ситуацію, коли 

письменники «накладали» «різко індивідуальну поетику» з власних творів на 

своє життя, що таким чином уподібнювалося до «інтелектуального проекту» 

(с. 25). Тож саме такий симбіоз усіх полів експерименту як дії, процесу і 

результату (як історико-філософських, ідеологічних, психологічних, так і 

особистісно-«проективних») у різних його варіативних балансах/дисбалансах 

і міг стати продуктивним підґрунтям подібного дослідження. 

Аби здійснити комплексний аналіз експериментальної прози  Ю. Косача, 

І. Костецького, В. Петрова в контексті МУРу, української та європейської 

літератур першої половини ХХ ст. у їхній тяглості крізь призму двох 

художніх моделей (орнаментальної і сюжетної), Анні Мукан довелося 

здійснити цілу низку конкретних завдань, а саме: з’ясувати термінологічний 

апарат («художній експеримент», «експериментальна література», 

«експериментальна проза», при цьому послуговуючись цими поняттями 

вдумливо й толерантно); висвітлити філософські та історико-літературні 

передумови виникнення й розвитку модерністської експериментальної прози; 

вирізнити особливості раннього й зрілого модернізму в контексті тяглості 

експериментальної прози в українській літературі; максимально вичерпно 

охарактеризувати світоглядні й художні засади творчості І. Костецького, Ю. 

Косача, В. Петрова; визначити дискурс української модерністської 

літератури в дискусіях Мистецького українського руху; дослідити ідейно-

тематичний та образний рівні прочитання експериментальної прози  названих 

письменників із  різними рівнями національного маркування, її полістилізм, 

подекуди есеїзм, синтетичність наративів тощо; проаналізувати 

експериментальну поетику їхньої різножанрової прози у її найяскравіших 

різновидах; і, нарешті, узагальнити тенденції тяглості української 

експериментальної прози. 
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Намагаючись досягти якомога більшої глибини й стереоскопічності, а 

значить, і адекватності свого дослідження, дисертантка апелює до 

поліметодологічної  практики, що допомагає їй уникнути поверховості 

суб’єктивного аналізу, вийти поза межі власне текстуального аналізу на рівні 

поетики творів. Тож історико-літературний метод із залученням 

філологічного, біографічного, компаративного, культурно-історичного, а 

також загальнонаукових методів узагальнення, аналізу, синтезу, системного 

підходу допомагає розширити межі теоретико-методологічної основи роботи. 

А вже  з’ясування тяглості експериментальної прози від раннього до зрілого 

модернізму логічно передбачає описово-хронологічний метод. При розгляді 

змістового складника цієї прози, зокрема експериментальних рис її поетики 

вдало використано засади імагології, психоаналізу, екзистенціалізму, 

інтертекстуального аналізу: національні й загальнолюдські проблеми, що 

розглядаються в дисертації,  передбачають також застосування методів 

соціологічної й етнокультурної шкіл. Так само виправданим є залучення 

принципів наратологічної школи, а також інтермедіальної та компаративної 

методології, оскільки це дозволяє глибше  розглянути специфіку 

суб’єктивізованих типів оповіді і міжмистецьку взаємодію. 

Оскільки Анні Мукан ідеться про  цілісне уявлення щодо ґенези, ознак і 

розвитку експериментальної прози в контексті національної літературної 

традиції, вона, природно, виходить із тези, що доробок Ю. Косача, І. 

Костецького, В. Петрова, який протистояв неотрадиціоналізму «великої 

літератури», постає не тільки як новаторство, а й критичне переосмислене 

продовження за принципом притягування/відштовхування модерних пошуків 

орнаментальної й сюжетної прози попередніх років, безпосередніми 

учасниками яких були ці письменники. Тож дослідниця вписує 

експериментальну прозу в утворення нової парадигми  мистецтва як 

заперечення традиціоналістських засад творчості. Дослідницька палітра 

розширюється завдяки розкриттю взаємозв’язку платонівського й 

аристотелівського мімезисів, літературно-критичних поглядів, психотипів 
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Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова та специфіки їхньої художньої 

творчості; у віддзеркаленні національних і авторських варіантів 

екзистенціалізму в їхніх поглядах і творах; у використанні архівних 

неопублікованих документів, зокрема епістолярію Ю. Косача та 

І. Костецького. Саме з цією метою обґрунтовано визначення 

експериментальної літератури на двох рівнях узагальнення – широкому і 

вузькому (за сферами експериментування) – на рівні змісту та форми. При 

цьому дослідниця слушно бере до уваги тезу Ю. Коваліва щодо розрізнення 

«авангардистської прози» та «експериментальної прози», адже, попри те, що 

вони певним чином корелюються, у першому випадку домінують позиції 

епатажності, у другому – елітарності й естетичності; розрізняє також більш 

тонкі нюанси, як-от експериментаторство та експериментальний посил. Уже 

це дає підстави зауважити: якщо приналежність МУРівських 

проєвропейських письменників до кола експериментаторів була 

самоочевидною лише у випадку з І. Костецьким, то для творчості Ю. Косача і 

В. Петрова експериментальність мала статус «факультативності» й 

обмежувалася ознаками «екзистенційності» та «інтелектуальності», що в 

дисертації  фактично спростовано на аналізі їхніх конкретних різножанрових 

творів. Таке поєднання аналітичної та інтерпретаційної практики водночас 

дає можливість дисертантці обґрунтувати актуальність і наукову новизну 

обраної теми, визначити мету й завдання, з’ясувати предмет, об’єкт і 

методологічні засади дослідження, окреслити його теоретичну й практичну 

цінність.  

Уже з першого  розділу свого дисертаційного дослідження  

«Становлення експериментальної прози в українській модерністській 

літературі  кін. XIX – 20-х рр. XX ст.» Анна Мукан «запрошує» до 

широкого національного й світового контексту, в якому розгорталися  

філософсько-літературознавча ґенеза й особливості художнього 

експерименту, передумови й умови його виникнення в мистецтві модернізму, 

зокрема, експериментальної прози у її тяглості в українській літературі кінця 
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ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. У її дослідницькій позиції «активного 

співпереживання» епохи відчувається особливо виразний відгомін світових 

тенденцій дегуманізації суспільства, коли «модернізм, трансформований у 

зрілий варіант, мимоволі стає «характерним продовженням» дегуманізації» 

(с. 46). А для цього насамперед постала необхідність запропонувати й 

конкретизувати   понятійний апарат, який дослідниця окреслює поняттями 

«художній експеримент», «експериментальна література», 

«експериментальна проза» (підрозділ 1.1. «Поняття, літературно-

критичне осмислення й ознаки явища художнього експерименту»). 

Аналізуючи різні підходи своїх попередників, очевидну понятійну аберацію, 

дисертантка зберігає дослідницьку делікатність, навіть тоді, коли має відвагу 

дискутувати з позицією Ю. Шевельова чи С. Павличко, потверджуючи свої 

тези широкою джерельною базою й переконливими аргументами. 

Досліджуючи контекстуальні підвалини цього явища, вона відштовхується 

від аристотелівської й платонівської концепцій мімезису, які лежать в основі 

змін художніх стилів (підрозділ 1.2. «Передумови й умови експерименту 

модерністської прози: тяглість художнього досвіду від раннього до 

зрілого модернізму»).  

Власне, таке  широке окреслення філософсько-психоаналітичного й 

літературознавчого контексту, з залученням праць В. Бера, Й. Гейзінґи, Е. 

Гуссерля, А. Камю, Ф. Ніцше, Ж.-П. Сартра, Е. Сміта, Е. Фромма, Ф. 

Шеллінґа, М. Шлемкевича, А. Шопенгауера, К.-Ґ. Юнґа та ін., на тлі якого 

зароджувалася експериментальна проза, з опертям на національні джерела (Г. 

Сковорода, О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський, Д. Чижевський та ін.) 

дає можливість прицільно сконцентруватися на вужчій темі другого розділу 

«Експериментальний дискурс Мистецького українського руху». Маємо 

можливість ознайомитися з фактурним контекстом цього дискурсу, що 

складається з цитат, спогадів, свідчень, аналітичних характеристик. У межах 

окресленої теми дослідниця переконливо аргументує думку, згідно з якою 
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МУР став черговим перманентним відродженням української культури на 

еміграції в між- і післявоєнний період.  

Молода дослідниця розгортає та обґрунтовує тезу, згідно з якою на 

специфіку художнього експериментального дискурсу цього періоду, що 

проявився як протиставлення неонародницькій ідеї «великої літератури», 

вплинули конструктивно-деструктивна алієнація (як чільний симптом 

емігранта), етико-естетична парадигма екзистенціалізму, що позначилися на 

творчості письменників-експериментаторів Ю. Косача, І. Костецького і В. 

Петрова. Тож цілком закономірно розгляд специфіки цього руху починається 

зі з’ясування особливостей психотипу письменника-емігранта. Характерною 

його рисою дисертантка  називає деструктивно-конструктивну алієнацію 

(відчуження), феноменом якого також послуговується дослідниця Ольга 

Полюхович (див. позицію 148 у списку використаних джерел). Саме 

алієнація, як можна зробити висновок із прочитаного, провокує у митців 

безґрунтярство, множинність ідентичностей, стани психозів, 

парадоксальність поведінки тощо (підрозділ 2.1. «Алієнація як симптом 

письменника-емігранта: проекція на життя і творчість Ю. Косача, 

І.Костецького та В. Петрова»). Звісно, деструктивно-конструктивна 

алієнація виступає чільною характеристикою й пояснює окремі стани і 

прояви відчуження, однак нею не вичерпуються характеристики 

психологічного стану письменників-емігрантів. Вона й справді є певним 

симптомом, однак, мушу зазначити, у долі письменників-емігрантів у їхній 

«грі» на поразку чи перемогу у чужоземному світі неминучою стає й активна 

внутрішня рушійна сила, яка скеровує людину і на елементарне виживання, і 

на набуття нової ідентичності, і на певний (неминучий) конформізм стосовно 

нових умов життя. Нею, безперечно, є індивідуальна пасіонарність, яка й 

спонукала письменників-емігрантів до максимального напруження сил 

заради реалізації своїх потенційних особистісних і творчих можливостей у 

незнайомій їм доти геоекзистенційній ситуацїі, внутрішня відкритість до 

змін і водночас активний інстинкт самозбереження всередині граничного 
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буття як «буття-на-межі», достатня міра інтеграційного конформізму, досить 

високий поріг адаптаційної резистенції, що розгортає опозиційну модель 

інтегрування/самозбереження; при цьому, зберігаючи у своїй ментальності 

«ядро українськості», емігранти неминуче мусили інтегруватися в чужий 

світ, світ Іншого не як Чужого, де є  своя домінантна чи «панівна» культура і 

культури маргінальні, периферійні, привнесені з інших етнічних територій і 

спільнот (власне, це я майже цитую власну студію «Література 

розфокусованої свідомості: до категорії «діаспора» та її інтерпретацій у 

літературознавстві»//Презумпція доцільності: Абрис сучасної 

літературознавчої концептології». К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008, с. 412-432). Тож у межах цієї психологічно-поведінкової 

моделі неминучим було також відчуття своєї «децентралізації» й, відповідно, 

подвійної маргінальності – і стосовно рідномовної, і стосовно чужомовної 

культур. Чи не вона стала підґрунтям хвороби  безґрутянства (перепрошую за 

тавтологію) й вибудовувала специфічне світовідчуття з втратою довіри до 

реального світу (на чому варто було би, зокрема, заакцентуватися), вдало 

назване Ю. Барабашем «нетривіальною множинністю»? Адже все це й 

формувало своєрідну індивідуальну й творчу ідентичність письменника-

емігранта, фактично «вирваного» зі звичного середовища, з  такими його 

«атрибутами» множинності ідентифікацій, як маска, двійництво, гра 

імен/ролей тощо.  

При цьому, проектуючи ці риси на персоналії Ю. Косача, І. 

Костецького і В. Петрова та розгортаючи тезу щодо їх художнього 

осмислення в експериментальній творчості, можливо (на мою думку), варто 

було би обмежитися фіксацією станів неврозів, а не психозів як досить 

серйозного медичного діагнозу, що потребує документального 

підтвердження. Натомість доцільніше було би розглядати проблему в руслі 

регенерації – відновлення структури особистості після неминучих потрясінь 

із приводу розлуки з батьківщиною, зміни місця осідлості й оточення, що, 
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безперечно, потребує не лише пасіонарності, а й неабиякої концентрації волі 

до пристосування. Окрім того (у розрізі цього ж розділу), цікаво було би 

почути від дисертантки, чи досліджувані нею письменники переживали 

почуття провини за те, що змушені були покинути рідну землю заради 

можливості самореалізації у безпечнішому світі, де їм не загрожували 

репресії й переслідування. Власне, саме така складна сув’язь індивідуальних 

характеристик та ідеологічних нашарувань і спричинила до цілої низки 

особливостей їхньої поведінки й специфіки творчості, про що йдеться у 

наступних розділах праці. 

 Звісно, у висвітленні заявленої теми жодною мірою не можна було 

оминути засадничі підвалини зміни векторів художнього осмислення 

дійсності, тому підрозділ 2.2. «Концепція української модерністської 

літератури в дискусіях МУРу: протистояння традиціоналістів та 

експериментаторів» несе важливе світоглядне і смислове навантаження. 

Прикметно, що молода дослідниця розглядає цей процес МУРу у контексті 

тяглості літературних поколінь –  як новий виток перманентних дискусій між 

традиціоналістами і проєвропейськими письменниками на межі століть 

(апелюючи до дискусії між С. Єфремовим, Лесею Українкою та І. Франком) 

та «літературною дискусією» в 1920-х рр. Цей дискурс  результативно 

доповнено аналізом літературно-критичних, публіцистичних, 

історіософських статей і розвідок, а також неопублікованого епістолярію 

досліджуваних письменників, що дало можливість переконливо окреслити 

засади їхньої мистецької платформи (підрозділ 2.3. «Cвітоглядні та 

художні засади творчості І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова»). При 

цьому дослідниця перебуває нібито всередині ситуації самоосмислення 

чільними мурівцями своїх світоглядних домінант, фактично сповідуючи 

кантівський принцип «незацікавленого інтересу», яким вона оперує у тексті 

дисертації,  що дає їй можливість належно розставляти крапки над «і».  
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 Загалом Анна Мукан розглядає, кажучи словами В. Петрова, «розвиток 

через кризу – суспільства, літератури, особистості, свідомості», намагаючись 

зв’язати ці складники в один вузол/фокус. Водночас вона не тільки  ставить 

за мету «встановити щоглу сенсу» (І. Костецький), а й намагається 

розплутати вузли протиріч, які знаходить у теоретичних побудовах мурівців, 

свідченнях очевидців, сучасних дослідників і в самих текстах, провести 

лабіринтами нерідко суперечливих теоретичних прозрінь МУРівців, 

простежити «плаваючі межі» реальності у їхніх трактатах (с.77) тощо. При 

цьому озвучується досить вдало спостережена теза, згідно з якою осмислення 

епохи засобами  логіки (документальних жанрів) – це також свідчення кризи 

письменницької іпостасі емігранта, як і апеляція до 

духовних/інтелектуальних авторитетів у художніх творах. 

Чи не основне смислове навантаження й певну дослідницьку інтригу 

несе третій розділ дисертації «Експериментальна парадигма 

різножанрової прози Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова», де для 

дисертантки виникає широка можливість застосувати всі попередньо 

напрацьовані філософсько-літературознавчі спостереження й засновки у полі 

текстологічного аналізу на рівні змісту/форми. Окреслена тріада 

експериментаторів-реформаторів, являючи читачеві, за словами Ю. Косача,  

«всі звихнені існування», репрезентувала цікаві індивідуально-авторські 

моделі експериментальної прози в літературі 1930-1940 рр.  Насамперед, 

дослідниця аргументовано стверджує, що на ідейно-проблемне ядро 

експериментальної прози досліджуваних письменників найбільше вплинула 

світоглядна доктрина екзистенціалізму (підрозділ 3.1. «Образний та ідейно-

тематичний рівні прочитання експериментальної прози Ю. Косача, І. 

Костецького, В. Петрова»). І це справді так, адже саме буття-на-межі, 

специфіка межової свідомості загострила й сприйняття світу, і 

самосприйняття письменника-емігранта, і «гру» розуму та інтуїції в художніх 

текстах, що й дало можливість кваліфікувати їх експериментаторськими. 
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 Важко не погодитися і з тим, що досліджувана  проза позначена 

глибокою філософічністю, є метатекстуальною і дискурсивною, що також 

відповідає ознакам експериментальної. Більше того, простежено, що 

монологи, полеміки й внутрішнє мовлення персонажів творів Ю. Косача і 

В. Петрова часто виглядають як продовження їхніх історіософських статей, 

покладених на  «мову» художньої прози, а це дає право говорити про певну 

синтезу різних рівнів/дискурсів мислення цих письменників (підрозділ 3.1.1. 

«Особливості художньої реалізації проблеми втрати та віднайдення 

ідентичності в експериментальній прозі Ю. Косача, І. Костецького та В. 

Петрова»).  

 Цікавою і цілком обґрунтованою у світлі вище означеного є пропозиція 

Анни Мукан звернутися до міждисциплінарної природи філософських, 

психологічних і компаративістських категорій Інший/Чужий, якою оперують 

і філософія, і психологія, і компаративістика (підрозділ 3.1.2. «Специфіка 

реалізації мотиву двійництва»), адже саме актуалізовані тут категорії 

особливо впливали на специфіку формування особистісної ідентичності й 

визначали своєрідність поетики художніх творів. Однак цим підходом не 

вичерпується аналіз творчості досліджуваних письменників: дисертантка 

звертається також до імагологічного  аспекту образу Іншого (підрозділ 3.1.3. 

«Поняття «Іншого/Інших» у творчій концептосфері письменників-

експериментаторів: імагологічні смисли різножанрової прози Ю. Косача, 

І. Костецького, В. Петрова»), де простежено різні проекції цього поняття та 

продуктивні взаємозалежності, як-от, скажімо, спостереження, що Іншими 

тут можуть бути не лише  персонажі, які оточують головного героя/героїв, а 

й сам  герой щодо цих персонажів (с. 116). Цілком природно у цьому 

контексті виникає проблема гри і маски як способу психологічного 

пристосування до нових умов буття і як незаперечної ознаки стратегії 

поведінки в полі реалізації поведінкової моделі алієнації  (підрозділ 3.1.4. 

«Особливості реалізації мотивів маски та гри у прозі Ю. Косача, І. 

Костецького, В. Петрова»), що реалізується у смисловій і структурній 
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площинах. Перед нами постає ціла галерея екзистенційних персонажів у 

творчості досліджуваних письменників (підрозділ 3.1.5. «Екзистенційні 

горизонти експериментальної прози І. Костецького, Ю. Косача, В. 

Петрова: художні рецепції філософського вчення»), які розгортають 

авторські моделі модерного відчуття історичності (Ю. Косач); поєднання 

історіософської концепції В. Бера (філософської іпостасі В. Петрова) і 

художнього мислення В. Домонтовича (письменницької іпостасі В. Петрова); 

«чистого» художнього орнаменталізму з певними перевитратами в якості 

схематизму. Дослідниця досить вправно розкладає на віяло екзистенційних 

відчувань палітру екзистенційних станів і, відповідно, переживань, як у 

їхньому атеїстичному варіанті, так і в релігійному. Однак, як на мене, навряд 

чи варто посилатися на екзистенційні сентенції В. Барки як на першоджерело 

певних постулатів цієї філософської течії (с. 126-127), оскільки він усе ж таки 

актуалізував/інтерпретував набутки європейського екзистенціалізму. 

Експериментальна природа творів проєвропейських письменників 

МУРу на рівні форми досліджується на прикладі новели «Ноктюрн b-moll» 

Ю. Косача, новели «Тобі належить цілий світ» І. Костецького та роману «Без 

ґрунту» В. Петрова (підрозділ 3.2. «Експериментальна поетика 

різножанрової прози І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова»). Тріада цих 

письменників за всієї приналежності до спільного експериментального поля 

має, однак, свої особливі риси, на яких доказово зосереджується дисертантка. 

Так, і справді, для Ю. Косача та більшою мірою І. Костецького характерні 

сюрреалістичні художні прийоми для реалізації синтетичного наративу – 

«потік свідомості» й «автоматичне письмо», які забезпечують 

незаангажовану, «чисту» трансляцію подій крізь призму свідомого й 

підсвідомого. Натомість В. Петров віддає перевагу тотальній 

інтелектуалізації прози, яка проявляється у внутрішньомовних 

саморефлексіях героя, близьких до психоаналізу (підрозділ 3.2.1. 

«Синтетичний наратив як вияв суб’єктивізації експериментальної 

прози»). Не оминаються й зовнішні ознаки індивідуалізації персонажів, а 
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саме: продуктивні портретні характеристики, в основі яких лежить 

«психологізована художня деталь», і фокусування на деталях зовнішнього 

світу, яке відбувається крізь свідомість персонажів» (підрозділ 3.2.2. 

«Експериментальні підходи до змалювання персонажів»).  

Варто підкреслити, що в дисертації добре прописана  мовна картина 

світу у творах досліджуваних письменників, зокрема, ті зразки синтетичного 

наративу, в якому поєднані різні види художньої мови, через розкриття 

функціональності внутрішнього й «зовнішнього» мовлення персонажів, що 

поглиблює психологізм та індивідуалізацію характеротворення, а також 

«гра» з читачем, скажімо, у вигляді авторських ремарок тощо. 

Приємно доповнює дослідницький ракурс докладний  аналіз 

інтермедіальних зв’язків в експериментальній прозі, які Анна Мукан 

розглядає на структурному й смисловому рівнях текстів: це постає певним 

досить продуктивним синтезом попередніх спостережень і значно поглиблює 

дослідження. Так, вона наголошує, що для відтворення процесу сприйняття 

дійсності психікою людини, який характеризується мінливістю, кліповістю, 

швидкою зміною точок фокусування, І. Костецький, Ю. Косач і В. Петров 

застосовують кінематографічні техніки, зокрема «напливів», монтажу й 

ефекту прожекторного освітлення (за Ю. Шерехом). Наслідком такої 

міжмистецької взаємодії, підкреслено в дисертації, є створення ефекту 

присутності реципієнта в просторових і часових координатах твору, оскільки 

читач може побачити безпосередньо те, що проходить крізь свідомість (і 

підсвідомість) героїв (підрозділ 3.2.3. «Кінематографічна техніка в 

структурі експериментальної поетики: особливості застосування»). А 

це вже підводить до аргументованого спостереження, що експериментальний 

часопростір у досліджуваних творах або суб’єктивізується і зумовлюється 

персонажною темпоральністю, як-от у творах Ю. Косача і В. Петрова, або 

редукується до декількох епізодів, коли весь простір твору заповнюють 

розмови персонажів, як у І. Костецького (підрозділ 3.2.4. «Специфіка 

хронотопу в модерністській експериментальній прозі»). Добротний аналіз 
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творів  тут  (як і загалом по тексту дисертації) яскраво розкриває особливості 

різновимірного хронотопу з його часопросторовими зміщеннями, 

психологічними абераціями, ілюзорними умовностями та ймовірностями. 

 Природно, такий ракурс дослідження не міг бути обмеженим лише 

особливостями застосування кінематографічної техніки: авторка також 

вдається до аналізу міжмистецької взаємодії в експериментальних творах 

письменників: вона, за її спостереженням, проявляється в актуалізації 

музичної та архітектурної тем і відбувається на двох рівнях – структурному 

(як-то вплив на хронотоп і сюжетні ходи у творі, на ритмічність тексту) і 

смисловому (зокрема, створення настроєності, додаткових смислових 

контекстів, участь в образотворенні) (підрозділ 3.2.5. «Інтермедіальність як 

структуро- та смислотвірна ознака експериментальної прози»). 

Така комплементарна (від лат. complementum – доповнення) 

міждисциплінарність засвідчує одну з позитивних тенденцій сучасного 

літературознавства, якому зчаста «затісно» в рамках однієї спеціальності. Це, 

з одного боку, начебто ставить дисертанта перед вибором спеціалізації, а з 

другого, на базі вже напрацьованих теоретико-методологічних підходів і 

розуміння своєї дослідницької мети як адекватного дешифрування тексту, 

розширює перспективи його подальших досліджень, чого – а  саме 

перспективних досліджень і повного розкриття наукового потенціалу – 

хочеться побажати молодій дослідниці на майбутнє (власне, така амбітна 

проективність уже накреслена нею на завершальній с. 182).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Власне, таке позитивне враження від досить широкого охоплення 

тем/підтем окресленої проблеми, яка виходить поза межі власне 

літературознавчої, нівелює спокусу вдатися до традиційних дрібних 

зауважень – вони залишилися в моєму нотатнику як результат уважного 

прочитання дисертації. Хіба що одне: можливо, дещо схематично 

розв’язується в дисертації   дилема між високим художнім рівнем твору та 

його морально-етичним рівнем – і така проблема балансу/розмежування 
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морального/творчого властива не тільки для мурівців; однак це й справді 

дуже складне питання, тим більше для молодого дослідника. 

Подана до захисту дисертація стала підсумком самостійної аналітичної 

роботи: це зріле, цілісне, новаторське дослідження, де вперше 

експериментальна епіка МУРу розглянута в річищі тяглості української 

літератури від раннього до зрілого модернізму через яскраву ланку 

«розстріляного відродження» й міжвоєнного двадцятиліття. Вона засвідчує 

високий теоретичний рівень дисертантки, вільне володіння методологічним 

інструментарієм і теоретичними поняттями,  літературознавчим аналізом, 

уміння проникати у видимі й приховані сенси модерного, наразі 

експериментального  тексту у різних його варіантах. При цьому дослідниці 

також вдається декодувати таємниці, суперечності, пастки, авторські                                                                                                                                                             

апеляції, алюзії письменників досить складного експериментаторського типу. 

До безперечних її заслуг варто віднести і  вміння чітко структурувати 

проблематику, вирізняючи концептуальні засади окресленої теми, а відтак – 

логічну послідовність і ґрунтовний виклад і аналіз матеріалу. Дисертація 

вирізняється чіткістю формулювання дефініцій та оцінок, поліджерельністю 

засновкових тез і конкретністю висловлених спостережень. Тяжіння до 

конкретики й прозорості виявило себе також у чітко сформульованих і 

стислих висновках до кожного розділу. 

Дисертаційна робота Анни Мукан пройшла відповідну апробацію, 

зокрема на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях; основні 

результати, одержані при дослідженні обраної теми та викладені в дисертації, 

відображені у 10 одноосібних  публікаціях, 7 з-поміж яких надруковано у 

вітчизняних фахових виданнях (1 з них – у фаховому виданні, що входить до 

міжнародних наукометричних баз даних), 3 – в іноземних  періодичних 

виданнях. Внаслідок новаторського застосування міждисциплінарного 

понятійно-категоріального інструментарію вона становитиме значний інтерес 

для дослідників української літератури ХХ ст., оскільки значно розширює й 

конкретизує     дослідження     прози     періоду    МУРУ.    Результати    цього  
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також і масив європейського філософського дискурсу, зокрема модерністські 

ідеї про «філософію життя» та екзистенціалізм. Водночас дослідниця 

дошукується властиво української специфіки експериментальної прози, а 

саме – в орнаментальному стилі (Д. Чижевський) та загальному тяжінні 

поетики текстів до естетики бароко (а особливо – до філософії Григорія 

Сковороди).  

Методологія роботи Анни Мукан поєднує історико-літературний метод 

з елементами філософського, біографічного, культурно-історичного, 

імагологічного, психоаналітичного, інтермедіального та компаративного 

підходів, а також студій з наратології, – як і перелічено у дослідженні (с. 16–

17). До того ж авторка оперує напрацюваннями філософів-екзистенціалістів. 

У теоретичній частині дисертаційного дослідження висвітлено поняття 

художнього експерименту, його ґенеза, теорія та функціонування у літературі 

модернізму. Авторка ретельно аналізує теоретичні дискусії в угрупуванні 

МУРу, а до того ж – ще й історіософські та критичні статті авторів, чиї 

тексти досліджуються (Віктора Петрова-Домонтовича та Юрія Косача). На 

особливу увагу також заслуговує частина роботи, у якій обговорюються 

полеміки членів МУРу та рецепція традиції національного письменства. У 

роботі присутні цікаві компаративістичні елементи, як, наприклад, 

порівняння новели «Голос здалека» Юрія Косача та «Тобі належить цілий 

світ» Ігоря Костецького (с. 84). 

У практичних розділах авторка вдумливо аналізує тексти та 

віднаходить риси експерименту у творах. Чимало дослідницької уваги в 

дисертації приділено непростому питанню пошуку героями ідентичності, її 

специфіці та провідним мотивам (Іншого, двійництва, маски). На особливу 

увагу заслуговує розгляд авторки експериментальної репрезентації інших 
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видів мистецтв (інтермедіальності), а саме прийомів кінематографії, а також 

введення у тексти музичних та архітектурних тем. 

Загалом ця робота залишає враження цілісної, вдумливої та творчої 

роботи, у ній чітко простежується ґрунтовний та послідовний аналіз текстів 

із залученням найрізноманітніших підходів. Авторка не оминає складних та 

суперечливих моментів та демонструє власні підходи до вирішення 

непростих завдань. Перевагою цієї роботи є залучення до інтерпретації малої 

прози письменників, якій дослідниками приділялося переважно менше уваги.  

Попри названі позитивні сторони роботи, хотілося би звернути увагу 

авторки на такі моменти, які, однак, мають характер побажань та свідчать 

про загальний інтерес до проблематики, її перспективність та, можливо, 

потенційно і до подальшого розвитку. 

1. У різних частинах дисертаційного дослідження згадується 

Григорій Сковорода та його філософія (с. 4, 34, 44, 59, 60, 62–64 і далі). У 

роботі хотілося б почитати окремий розділ, присвячений рецепції Сковороди 

та віднаходження цих мотивів у текстах та його зв’язок власне із 

експериментальною прозою письменників МУРу. Також було би 

продуктивним залучити, окрім статті Віктора Петрова «Г. С. Сковорода. 

Спроба характеристики», ще і такі розвідки цього автора: «До дискусії про 

Сковороду», «Особа Сковороди» і «Теорія “нероблення” Григорія 

Сковороди». Такий підхід міг би суттєво увиразнити образ героя роману «Без 

ґрунту» Ростислава Линника, образ якого, окрім наголошених рис 

скептицизму, інтелектуальної проникливості та ігрового ставлення до 

дійсності, інтерпретований у дисертаційному дослідженні як «амбівалентна 

постать, для якої характерне усвідомлене психологічне безґрунтярство й 

національна “байдужість”» (c. 118). 
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2. Без відповіді залишається питання, чого саме з усього масиву 

прозової творчості у різних практичних розділах та підрозділах потрапляють 

одні, а не інші твори письменників. Загалом постає питання принципу добору 

текстів для опрацювання. Також викликає питання, чому з творів Юрія 

Косача 1930-х рр. для аналізу взято оповідання та новели переважно зі збірки 

«Клубок Аріадни» (1937)? І чому натомість нічого бодай не згадано про інші 

збірки оповідань та повісті 1930-х рр. (збірка історичних оповідань «Чарівна 

Україна», 1937; повість «Дивимось в очі смерти», 1936; повість «Чад», 1937; 

збірка новел «13-та чота», 1937 та інші)? Попри часто наголошену історичну 

прозу Ю. Косача у дисертації відсутні згадки про його твори означеного 

періоду роман «Рубікон Хмельницького» (1941) та роман «День гніву» 

(1947). Таке ж питання щодо добору текстів В. Домонтовича – його доробок 

1930-х рр. в дисертації практично оминається увагою. 

3. Безперечно, заслуговує на схвальні відгуки те, що Анна Мукан 

залучає біографічний аспект, котрий відображений у підрозділі 2.1. Алієнація 

письменника-емігранта: проекція на життя і творчість Ю. Косача, І. 

Костецького та В. Петрова. Авторка концентрується головним чином довкола 

питань походження митців, зміну їхньої ідентичності, а також приділяє 

чимало уваги зміну середовищу, факту втрати батьківщини та вимушеної 

еміграції українських митців. Авторка пише про деструктивні наслідки 

алієнації (питання: від кого? від чого?) для творчості Юрія Косача, проте  

разом із тим зазиває ряд текстів, котрі митець написав поза межами 

батьківщини. У них, звичайно, осмислюється становище українського митця 

та інтелектуала поза межами батьківщини. Викликає ряд питань у цьому 

розділі, наприклад, такі взаємосуперечливі тези, як: «Для В. Петрова, як і для 

Ю. Косача, питання національної визначеності не було актуальним. У всіх 

своїх творчих й соціально-політичних «обличчях» він залишався українцем» 
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(с. 51). Або попри наголошений сенс деструктивної алієнації для Ю. Косача, 

прикінці підрозділу висловлюється інша думка: «Алієнація двозначно 

вплинула на особистості Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова» (с. 52). 

Окреме питання викликають побіжні зауваження про «аморальність» та 

агентурні зв’язки письменників – ці питання є складними та потребують 

додаткових уточнень на рівні фактажу, специфіки епохи тощо.  

4. Образ Енея (Вадима Васильовича) у повісті Юрія Косача «Еней і 

життя інших» міг би бути розкритий різнобічніше у контексті мистецького 

експерименту.  Також варто було б більше звернути уваги на 

інтертекстуальність цього твору, ведучи мову про експеримент. 

5. Насамкінець хотілося б звернути увагу авторки, що 

транслітерація українських імен та назв англійською мовою має бути 

зроблена відповідно до чинних норм. 

Звісно, що вказані коментарі та побажання не знижують добрий 

інтелектуальний рівень дисертації А.С. Мукан. 

Зміст автореферату демонструє усі основні аспекти й тези, розвинені у 

тексті дисертації. Інформація про основні положення, які виносяться на 

захист, викладені в ньому стисло і науково коректно, що дає повне уявлення 

про постановку проблеми та шляхи її розв’язання. Наукові положення, 

викладені в анотаціях українською та англійською мовами, також 

відображають зміст дисертації й відповідають вимогам щодо оформлення 

супровідних документів такого типу. 

Головні тези й результати дослідження відображено в 10 публікаціях 

А.С. Мукан, серед яких 7 – у вітчизняних фахових виданнях (одна з яких 

опублікована у фаховому виданні, котре входить до міжнародних 

наукометричних баз даних)  та 3 – в іноземних часописах. Усі статті написані 

самостійно     (без    співавторства).    Наукові    положення    дисертації   було  
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