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ВСТУП Одним із потужних рушіїв літературного процесу є взаємодія традицій і новаторства, канонів і деканонізації, що оновлює, змі-нює, розвиває мистецтво слова. Художній експеримент стає неод-мінною умовою динамічного руху літератури вперед. Звертаю-чись до експерименту, автори розширюють формозмістові межі творів різних жанрів, збагачують письменницьку лабораторію нестандартними художніми рішеннями, формують масив експе-риментальної літератури. Дискусійним питанням сучасного літературознавства є яви-ще української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ сто-літь – епохи катаклізмів та калейдоскопічної зміни різних худож-ніх систем, знакових авторських відкриттів. Ця епоха характери-зується безперервним прагненням літератури вийти за усталені приписи й здійснити «неможливе» в традиційному розумінні. Експериментальність текстів породжує «неможливу» літературу (за визначенням Р. Барта), що одночасно втілює розрив із мину-лим та прагнення майбутнього, вирізняється багатоаспектністю, алогічністю, суб’єктивністю, грайливістю, інтерактивністю,  орієнтацією на створення різноспрямованих некласичних кому-нікативних стратегій.  В українському літературознавстві поняття «експеримен-тальна проза» часто паралельно вживається з іншими термінами та означеннями (авангардна, деструктивна, «химерна», нова, дивна, синтетична, гібридна, альтернативна, антитрадиційна), може звужуватися або розширюватися. Так, якщо поняття «експериментальна література» охоплює весь масив художніх творів, відмінних від традиційних неординарністю, нестандарт-ністю, то експериментальним визнається прозописьмо лише митців 1920-х рр. (Д. Бузька, В. Домонтовича, Майка Йогансена, Л. Скрипника, Гео Шкурупія, Ю. Яновського та ін.) [259, с. 320]. Однак художній експеримент у прозі присутній не лише в творчій 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА практиці українських письменників 1920-х рр., а супроводжує літературний процес ХХ – початку ХХІ століть, видозмінюючись відповідно до естетичних, жанрово-стильових координат певних мистецьких систем: модернізму – авангардизму – постмодерніз-му. Наразі назріла потреба комплексного підходу до формулю-вання поняття «експериментальна проза» з урахуванням напра-цювань попередників та визначення масиву української експери-ментальної прози ХХ – початку ХХІ століть, зважаючи на процеси художньої модифікації відповідно до культурно-історичних особ-ливостей епох. Художній експеримент зініційовує структурно-семантичну трансформацію прозових творів, активізує міжмис-тецьку взаємодію аж до повноцінного функціонування візуаль-ного образу (графік, схема, малюнок, фотографія, фотоколаж) у тексті, динамізує перехід тексту з друкованої площини до цифро-вого простору.  На сучасному етапі розвитку вітчизняного літературознавст-ва констатуємо вагомі здобутки вчених, які зосередилися на ви-вченні особливостей мистецьких процесів ХХ – початку ХХІ ст. (В. Агеєва [1], О. Астаф’єв [13], Н. Бернадська [36; 37], Т. Бовсу-нівська [46], О. Бондарева [49], Т. Гундорова [97; 98; 99], А. Гур-банська [101], Т. Гребенюк [91], Н. Зборовська [141], М. Зимомря [146], C. Маценка [278], Р. Мовчан [290], М. Моклиця [291], В. Моринець [292], Ю. Ковалів [194; 195], С. Павличко [319], А. Пе-чарський [330], Я. Поліщук [366], В. Просалова [372], О. Рома-ненко [383], А. Татаренко [421], М. Ткачук [430], В. Чернецький [482] та ін.). Безпосередньо до осмислення художніх координат експериментального письма в українській прозі зверталися дос-лідники літературного процесу впродовж усього ХХ століття, ви-користовуючи означення «експериментальний» для характерис-тики різноманітних художніх творів (Б. Бойчук [48], Г. Грабович [89], О. Ільницький [171], Ол. Полторацький [367], В. Костюк [220], М. Ланський [239], М. Мудрак [295], Л. Новиченко [306], М. Шкандрій [491], Ф. Якубовський [504] та ін.). Починаючи з  1990-х рр., з’явився ряд докторських та кандидатських дисерта-ційних робіт, монографій, в яких дослідники торкалися проблеми експериментальної прози та ґрунтовно аналізували експеримен-тальні художні твори (М. Васьків [63], Г. Давидова-Біла [109], 
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Світлана Підопригора Л. Кавун [175], С. Ленська [246], Н. Мафтин [275], Л. Сеник [389], О. Філатова [452], О. Боярчук [52], О. Журенко [137], Н. Коробкова [211], І. Куницька [230], Н. Лобас [262], Б. Пастух [325], О. Сира-доєва [391], О. Стогній [409], Я. Цимбал [481]). Проте й надалі за-лишаються питання, що потребують окремого дослідження. Осмислення тяглості експериментальних тенденцій в українсь-кій прозі ХХ – початку ХХІ століть, виокремлення художнього ін-струментарію, завдяки якому формується експериментальний художній світ, є актуальними.  Розширення контексту експериментальної прози засвідчує логіка наукових розвідок у зарубіжному літературознавстві. Уче-ні (Дж. Армстронг [514], Дж. Брей, Ш. Доруф, А. Гібонс, Б. МакХейл [637], Е. Бургес [535], Ч. Гліксберг [565], І. Каллус [537], Р. Сукенік [633] та ін.] експериментальну прозу позиціонують як надзви-чайно варіативне, рухливе, неоднорідне художнє явище, в якому митці сміливо експериментують із традиційними етичними та естетичними приписами, намагаючись створити оригінальний та інноваційний художній твір. Інтеграція поглядів зарубіжних нау-ковців в український літературознавчий простір сприяє допов-ненню та розширенню художнього виміру української експери-ментальної прози.  Отже, актуальність пропонованої роботи обумовлена відсут-ністю в сучасному українському літературознавстві комплексно-го, синтетичного дослідження художньої парадигми української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ ст., у якому було б здійснено її конкретно-історичну ідентифікацію як літературно-художнього та світоглядно-естетичного явища.  
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-

ми. Монографію виконано в межах науково-дослідних програм та планових тем кафедри історії української літератури, теорії літе-ратури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема те-ми «Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобут-ність» (номер державної реєстрації 11БФ044-01; науковий керів-ник – д. філол. н., проф. Г. Семенюк). Тему у формулюванні «Ху-дожня парадигма української експериментальної прози ХХ – по-чатку ХХІ століть» затверджено на засіданні Бюро наукової ради 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна худож-ня література» (протокол № 2 від 15 грудня 2016 р.). 
Мета роботи – системно дослідити художню парадигму української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ століть.  Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:  1) схарактеризувати поняття «художній експеримент» у полі естетико-філософських та літературознавчих праць;  2) розглянути літературознавчі аспекти вивчення експери-ментальної прози в українських та зарубіжних наукових студіях;  3) осмислити специфіку експериментальних текстових стра-тегій у творчій практиці українських письменників почат-ку ХХ століття; 4) окреслити масив еміграційної прози в контексті експери-ментальної парадигми;  5) з’ясувати експериментальний характер химерної прози; 6) простежити художні особливості андеграундової й транс-гресивної прози як вияву художнього експерименту;  7) пояснити некласичне наповнення образів в експеримен-тальній перспективі;  8) увиразнити модифікацію жанрового коду в експеримен-тальному дискурсі сучасної української прози;  9) визначити експериментальність художнього втілення медіакомбінації «вербальний – візуальний образи» в укра-їнській графічній прозі (комікс, графічний роман); 10) проаналізувати артбук як художній текст;  11) висвітлити координати художнього експерименту в циф-ровій площині, що формує нову текстуальність прози.  
Об’єкт дослідження – українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть. Експлікацію феномену експерименталь-ної прози здійснюємо на матеріалі найбільш показових або/та найменш вивчених творів ХХ – початку ХХІ століть, в яких задію-ються експериментальні текстові стратегії: 
− на структурно-семантичному рівні (повість «Молошне бо-жевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив» С. Тудора; роман «Карусель» Л. Френкеля та Є. Яворовсь-кого; новели «Божественна лжа», «Ми з Недж», оповідання 
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Світлана Підопригора «Історія ченця Генріха», повість «Повість про останній сір-ник» І. Костецького; новели «Зустріч», «Ноктюрн», «Перед заслоною Бога і людей», «Похід незнайомки», драматична замальовка «Загин Рижого», уривок з роману «Дим» З. Бережана; уривки з романів «Перші відвідини Кальварі-ні», «Менінгіт», міні-романи зі збірки «Короткі хвости» («Квіти капуччіно», «Жовтий трамвай без назви», «Фотографії») Ю. Тарнавського; повість «Сіроманець», ро-ман «Северин Наливайко» М. Вінграновського; «Вóйна ма-лого жорстокого числа» М. Ягоди; роман «Серафима» О. Ульяненка; повість «Цейтнот доктора Падлючча», роман-посібник «Шахмати для дибілів» М. Бриниха; роман «Лагідний янгол смерті» А. Куркова; роман «Подвійний Леон», роман-пазл «АМТМ» Ю. Іздрика; роман «Острів Силь-вестра» В. Лиса; збірка прозових мініатюр «Літо-АТО» Ола-фа Клеменсена; повість «Депеш мод» С. Жадана; повість «БЖД» С. Ушкалова);  
− через медіакомбінацію «вербальний – візуальний образи» в друкованому тексті (комікс за повістю І. Франка «Герой поневолі» М. Тимошенка та К. Горішного; комікс-адаптація роману С. Жадана «Ворошиловград» (А. Вабик, М. Сурма); книжка-комікс-СD «Бийся за неї» (колектив авторів: С. Жадан, група «Собаки в космосі», А. Колядинський); ко-мікс «Буйвітер» К. Сулими; комікс «Марко Пиріг, запоро-жець. Як пиріг став Пирогом» В. Карпенка, О. Гайдученка; комікси-розмальовки «Українські супергерої», «Невиди-мий острів» Лесі Воронюк; комікс «Патріот» В. Назарова; комікс «Звитяга. Савур-могила» Д. Фадєєва; комікс «Воля» (Д. Фадєєв, В. Бугайов, О. Филипович, О. Бондаренко, М. Богдановський, О. Опара); комікс «Максим Оса» І. Ба-ранька; комікс «Серед овець» О. Корешкова; серія коміксів «Даогопак. Анталійська гастроль», «Даогопак. Шляхетна любов», «Даогопак. Таємниця козацького мольфара» М. Прасолова, О. Чебикіна, О. Колова; графічний роман «Діра» С. Захарова та С. Мазуркевича; збірки «Флешка – 2 GB», «Флешка. Дефрагментація», проект «no message:  no text, no vision», артбук «Underwor(l)d» Ю. Іздрика; арт-бук-романи «Вільхова кров», «Едемські біси» М. Бабака; артбук «Мороки» О. Михеда);  
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА 
− у цифровому інтерактивному, мультимедійному просторі ХХІ століття (повість «Електронний пластилін» М. Бри-ниха); мультимедійний проект «АмнезіЯ project» (керівник О. Михед); «Facebook-роман» «Кагарлик» О. Шинкаренка; інтерактивні книги українських видавництв, що передба-чають використання додатків AppStore, Google Play; відео-ігри «S.T.A.L.K.E.R», «Forest Song». 
Предмет дослідження – естетична природа, жанрово-стильові, образні, ідейно-тематичні особливості української екс-периментальної прози ХХ – початку ХХІ століть. 
Теоретико-методологічне підґрунтя роботи. До аналізу залучаємо вагомий масив естетико-філософських, літературо-знавчих і літературно-критичних праць українських і зарубіжних дослідників, що долучаються до вивчення однієї з дискусійних проблем у літературознавстві – художньої специфіки експе-риментальної прози. Важливу роль у визначенні теоретичного інструментарію дослідження відіграли наукові розвідки Н. Бер-надської [36; 37], Т. Бовсунівської [46], Ю. Коваліва [194; 195], О. Романенко [383], М.-Р. Стеха [407], Ю. Починок [369] та ін. Ме-тодологічними засадами вирішення низки літературознавчо-філософських, лінгвокультурологічних, інтердисциплінарних питань є положення теоретико-літературних (М. Бахтін [26; 27], Р. Барт [23; 24], А. Веселовський [65], У. Еко [126], В. Ізер [155], Ю. Кристева [225; 226], Ю. Лотман [264; 265; 266; 267], В. Тюпа [438], В. Фещенко [448], В. Шкловський [492], Г.-Р. Яусс [505]), філософських (Т. Адорно [2], Ж. Батай [25], В. Беньямін [33],  Г.-Ґ. Ґадамер [107], М. Гайдеґґер [467], І. Гасан [471], Ф. Джеймі-сон [120; 576], Ж. Дерріда [119], Ж.-Ф. Ліотар [248; 249; 591], Х. Ортега-і-Гассет [314], А. Кірбі [581; 582], М. Маклюен [269; 270], Г. Маркузе [272], М. Фуко [465]), мистецтвознавчих (Р. Арнхейм [9; 10], А. Денікін [115], В. Ждан [134], Л. Райс [376], М. Погарсь-кий [356], А. Річардс [380], М. Харлашкін [468] та ін.) праць.  Цілісне дослідження художньої парадигми української експери-ментальної прози, зокрема щодо розвитку візуальної літератури, графічної та цифрової прози, побудовано з урахуванням зару-біжних літературознавчих та мистецтвознавчих концепцій (Е. Дж. Аарсет [507; 509], В. Аткінс [520], В. Айснер [551], Е. Бургез 
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Світлана Підопригора [535], Дж. Дракер [549], Р. Каслмен [539], Д. Кікоріко [542; 543], С. Кліма [583], С. МакЛауд [596], В. Мітчелл [600; 601; 602], Н. Месіх [598], І. Раєвські [621; 622], Х. Растед [623], Н. Хейлз [569] та ін.), що увиразнює наукове бачення експериментального про-зового дискурсу у світовому контексті.  
Методи дослідження. Відбір методів дослідження зумовле-ний особливостями наукової проблематики та теоретичними питаннями, які вирішуються в роботі, ґрунтуючись на поєднанні кількох методологічних стратегій. На принципах психолінгвіс-тичного та лінгвокультурологічного підходів (теорія співвідно-шення образу та значення) формується бачення специфіки ху-дожнього експерименту. Для висвітлення цілісності творчого доробку письменників відповідного періоду актуалізуються істо-рико-генетичний і порівняльно-типологічний методи. Серед но-вітніх філологічних методів, що застосовуються в монографії для розгляду експериментальних творів, – метод «повільного прочи-тання», використовуються також принципи системного, інтер-текстуального, інтермедіального аналізів. Особливо продуктив-ними у плані визначення текстових стратегій експериментальної прози видаються здобутки літературознавчих шкіл та методів, що фокусуються на структурі твору, визначають змістове наповнен-ня форми/матеріалу, вивчають особливості читацької рецепції (формальна школа, семіотика, структуралізм, постструктуралізм, рецептивна естетика). Такий синтез різноманітних дослідниць-ких методик сприяє поглибленому вивченню експериментальної прози в історичній парадигмі розвитку культури ХХ – початку  ХХІ століть і є необхідною умовою для об’єктивних висновків.  
Наукова новизна монографії полягає в тому, що в ній упер-ше 1) простежено ґенезу вивчення проблеми «художнього експе-рименту» та «експериментальної прози» в українському та зару-біжному літературознавчому дискурсі; 2) розглянуто українську експериментальну прозу в її багатовимірності та неоднозначнос-ті; 3) структуровано та систематизовано численні авторські екс-перименти, спрямовані на випробовування кордонів літератури, вихід за межі слова з метою проектування якнайефективнішої читацької рецепції; 4) уведено до художньої парадигми експери-ментальної літератури візуальну та графічну прозу (комікс,  
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА графічний роман, артбук); 5) порушено питання про експеримен-тальну текстуальність цифрової прози, що задіює різні аспекти сприйняття (є мультимедійною, мультисенсорною, мультимо-дальною) та акумулює інтерактивні потенції літератури.  До наукового обігу введено значну кількість творів маловідо-мих та малодосліджених авторів, художня спадщина яких потре-бує ретельного вивчення. Йдеться про твори Л. Френкеля, Є. Яво-ровського, З. Бережана, М. Ягоди, Олафа Клеменсена, М. Бриниха, А. Куркова, М. Тимошенка, К. Горішного, К. Сулими, В. Карпенка, О. Гайдученка, Лесі Воронюк, В. Назарова, Д. Фадєєва, І. Баранька, О. Корешкова, М. Прасолова, О. Чебикіна, О. Колова, С. Захарова, С. Мазуркевича, М. Бабака, О. Шинкаренка, О. Михеда та ін.  
Теоретичне значення роботи полягає в науковому обґрун-туванні художньої парадигми української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ століть, визначенні її динаміки та основ-них закономірностей. Дослідження експериментальної прози поглиблює й уточнює вітчизняну наукову рецепцію національної прози, особливостей перебігу літературного процесу. Представ-лена в роботі концепція експериментальної прози як відкритого, варіативного, неоднозначного естетичного явища розширює  онтологічні горизонти осмислення логіки розвитку літератури ХХ – початку ХХІ століть.  
Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані для подальших літерату-рознавчих студій у царині експериментальної художньої творчо-сті; під час дослідження історії української літератури ХХ – почат-ку ХХІ століть, передусім прози; у процесі читання університетсь-ких курсів лекцій з теорії літератури, порівняльного літературо-знавства, спецкурсів та спецсемінарів; для написання підручників, навчальних посібників, монографій, наукових робіт, присвячених актуальним проблемам розвитку української експериментальної прози та аналізу експериментальних художніх текстів. 
Особистий внесок. Монографія є одноосібно виконаною  науковою працею. Усі ключові ідеї, положення, що розкривають наукову новизну, висновки й результати дослідження, отримано й сформульовано авторкою самостійно; наукові публікації виконано без участі співавторів. Будь-які форми використання праць інших авторів супроводжуються відповідними посиланнями. 
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Світлана Підопригора 
Апробація роботи. Монографія обговорена на засіданні ка-федри історії української літератури, теорії літератури та літера-турної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 11 від 26 черв-ня 2018 р.). Основні аспекти дослідження викладені у формі  доповідей на: Міжнародній науково-практичній конференції  до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10 березня 2016 р.); Міжнародній науко-вій конференції «Поетика дому» (Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 17–18 березня 2016 р.); Всеукраїнсь-кій науково-практичній конференції «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження», присвяченій 160-річчю від дня народження Івана Франка (Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 7–8 квітня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Біополі-тичний вимір літературних студій» (Миколаїв, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 15–16 квітня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Біблія в польському і українському мистецтві та літературі XX i XXI століття» (Краків, Aкадемія Iгнаціанум в Кракові, Польща, 21 квітня 2016 р.); І Між-народній науковій конференції «Слов’янські студії» (Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 24–26 травня 2016 р.); Сьомому міжнародному міждисциплінар-ному теоретичному симпозіумі «Словесне і зорове: візуальні ме-діації в літературі» (Київ, Інститут літератури імені Т. Г. Шевчен-ка НАН України, 16–17 червня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа» (Бердянськ, Бердянський державний педагогічний  університет, 22–23 вересня 2016 р.); VIII Міжнародній науковій конференції «Мова – література – культура» (Мінськ, Білоруський державний університет, 15–16 вересня 2016 р.); Сьомій міжнарод-ній науково-практичній Інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана, 27–30 жовтня 2016 року); Міжнародній науковій конференції «Видовищні форми ігрової культури: літературні проекції» (Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 16–17 березня 2017 р.); Міжнародній 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА науковій конференції «Літературний процес: трансгресії револю-цій» (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 7–8 квітня 2017 р.); ІІ Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії» (Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 21–22 квітня 2017 р.); VІІІ Між-народній науковій конференції «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  13–14 жовтня 2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та куль-турі» (Бердянськ, Бердянський державний педагогічний універ-ситет, 28–29 вересня 2017 р.); Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Комунікативний дискурс у по-лікультурному просторі» (Миколаїв, Миколаївський національ-ний університет імені В. О. Сухомлинського, 6–7 жовтня, 2017 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Поетика художнього  тексту» (Херсон, Херсонський державний університет, 20 травня 2016 р.; 19 травня 2017 р.; 18–19 травня 2018 р.); Міжнародній науковій конференції «Творчість Миколи Куліша у світовому  історико-літературному контексті» (Херсон, Херсонський дер-жавний університет, м. Херсон, 10 листопада 2017 р.); Всеукраїн-ській науковій конференції «Літературна генерація 1930-х років. Празька школа» (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 19 жовтня 2017 р.); Міжнародній науко-вій конференції «Літературний процес: полівекторність сучасно-го світу (людина, рух, простір, час)» (Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 6–7 квітня 2018 р.); Всеукраїнській науко-вій конференції «Літератор-емігрант і мандрівник: свідомість, ідентичність, пам’ять у змінному краєвиді» (Миколаїв, Чорно-морський національний університет імені Петра Могили, 27 квіт-ня 2018 р.).  
Публікації. За темою опубліковано 30 статей, з яких 24 – у фахових наукових збірниках України, 4 – у закордонних, 2 – у до-даткових виданнях. 
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Розділ 1  

ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 
І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА:  

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ 

1.1 Художній експеримент як літературознавче  
та естетико-філософське поняття 

1.1.1 Художній експеримент та новаторство  
в системі літератури  Неодмінними складниками літературного процесу є тра-диція і новаторство, діалектичні відносини яких стають переду-мовою постійного розвитку мистецтва. Ці відносини приверта-ють увагу вчених у численних літературознавчих дослідженнях, енциклопедіях, довідниках, підручниках із теорії літератури. Фактично творчість кожного письменника розглядається під ра-курсом наслідування/відштовхування від традиції, привнесення в неї нових елементів. Прагнення митців до творчих інновацій тісно пов’язане з революційними змінами в культурі, з «есте-тикою протиставлення» (Ю. Лотман), коли руйнуються звичні правила та виробляється завдяки творчим експериментам новий художній код. Саме художній експеримент виявляється каталіза-тором мистецьких відкриттів особливо ХХ – початку ХХІ століть.  Українська література зазначеного періоду, формуючись під впливом складних внутрішніх та зовнішніх процесів, характери-зується активним художнім пошуком. Серед калейдоскопічної зміни світоглядних систем, суспільних катаклізмів, зростаючого науково-технічного потенціалу, появи нових засобів комунікації література не могла залишатися на застарілих позиціях, динаміч-на доба спонукала до радикальних дій, художніх експериментів, що відкривали та пробуджували до життя нові можливості.  
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Останніми роками в зарубіжному (А. Гібонс [563], І. Каллус [537], Дж. Брей, Б. МакХейл [637] та ін.) та українському літерату-рознавстві (А. Біла [39], Ю. Ковалів [193; 195], М. Васьків [63], Ю. Починок [369], О. Стогній [408] та ін.) простежується підвище-ний інтерес до феномену художнього експерименту. Учені вда-ються до наукового осмислення специфіки художнього експери-ментування, визнаючи за ним надзвичайно вагоме значення в мистецтві, зокрема літературі. Характеристики «експеримен-тальний (а)» набуває проза, роман, поезія, драма, поетика. При цьому тлумачення терміна «художній експеримент» є багатоз-начним та варіативним, це, звісно, зумовлено специфікою худож-нього експериментування, що вирізняється самобутністю мисте-цької реалізації в кожному окремому випадку. На сьогодні доцільно вести мову про «художній експери-мент» та «новаторство» як нетотожні поняття. Хоча «експери-ментування» й «новаторство» в контексті художньої творчості є «подібними за семантичним наповненням, визначають створен-ня принципово нового культурного явища» [408, с. 254], та «новаторство, власне, часто полягає в експериментуванні зі структурними чи змістовими елементами тексту» [261, с. 61], а експериментування означає кардинальну зміну художнього по-лотна на всіх рівнях.  Задля акцентування специфіки тлумачення новаторства звернемося до визначення, що пропонує Ю. Ковалів у «Літера-турознавчій енциклопедії»: «новаторство – вияв ініціативи, за-провадження нових тенденцій у письменстві, що виникають уна-слідок критичного перегляду літературної традиції» [258, с. 128]. Ілюстрацією новаторства стає творчість «молодомузівців» та «хатян», які використовували відмінні від настанов критичного реалізму способи моделювання художнього світу. В енциклопе-дичній статті «Традиції та новаторство в літературному процесі» новаторство визнається нововведенням таких «граней творчої діяльності людини, якими ця діяльність відрізняється від доти вживаних форм» [258, c. 494].  Новаторство, на думку П. Білоуса, – «суттєві зміни в літерату-рі, які виражаються у виникненні нових художніх засобів зобра-ження, поглибленні і розвитку художньої концепції, створенні 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА ефективніших форм естетичного впливу» [41, с. 248]. Як необхід-ну умову новаторства вчений виокремлює обов’язкову оригі-нальність письменника, уникнення проблемно-тематичних і сло-весних стереотипів. Особистий рівень новаторства як категорії наднаціональної й космополітичної, на відміну від традиції (колективно-груповий характер, національна своєрідність), ак-центується в «Лексиконі загального та порівняльного літерату-рознавства» [244, с. 576]. Автори «Короткого літературознавчого словника» В. Лесин та О. Пулинець зазначають, що новаторство – «це те нове у змісті і формі творів, що вносять кращі письменники… Новаторство в літературі (мається на увазі література ХХ століття) спирається на реалістичні традиції демократичної літератури ХІХ століття» [247, с. 201]. Отже, новаторство зазвичай передбачає критичний перегляд та оновлення традиції.  Напружений зв’язок між традицією та новаторством, як зазна-чає Ю. Ковалів, формується на етапі переходу від одного літератур-ного періоду до іншого (сецесія), що «було притаманне ранньому модернізму, коли визначалася переорієнтація з арістотелівського мімезису на платонівський. Вона була виражена в протестах аван-гардистів проти класики, сягнула небезпечних масштабів класово-го селекціонування в практиці «соцреалізму» [258, с. 495].  Новаторство без традиції або ж новаторство як самоціль пе-ретворюється на «вітрогонство» (А. Ткаченко), втрачає свій по-тенціал (Ю. Ковалів). Українські літературознавці на початку  1960-х рр. категоричніші у своїх висновках: «“новаторство” у формі, яка не викликана новизною змісту, має небезпеку пере-творитися на формальне штукарство, формалізм» [247, с. 201].  Формалізм був чи не найстрашнішим «гріхом» радянського пись-менника, а експеримент із формою сприймався як негативний досвід, виверт пересиченого, здеформованого художнього смаку та співвідносився із творчою невдачею, бо «якщо форма зале-жить сама від себе, а не від внутрішнього змісту, перетворює все, що їй зустрічається, у власне продовження, тоді вона перестає бути художньою» [323, с. 121]. Про експеримент як окремий вид новаторства йдеться в дослі-дженні В. Іванишина «Нариси з теорії літератури». Новаторство – 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ це своєрідний відхід від традиції, а способів такого відходу вче-ний бачить кілька: літературне наслідування, стилізація, пере-спів, епігонство, плагіат. Окремим видом новаторства визнається художній експеримент як «свідоме заперечення традиційних, усталених способів і прийомів творення з метою досягнення більшого художнього ефекту» [156, с. 204]. Як бачимо, експери-мент має настанову на свідоме заперечення, яка в авангардизмі часто підкріплюється проголошуваними маніфестами, програма-ми. Це дає підстави дослідникам визнавати настанову на експе-римент як специфічну рису «експерименту в літературі», що від-межовує його від новаторства та художнього пошуку. «Художні твори, в яких експеримент не був відкрито експлікований авто-ром, повинні мати настанову на експеримент на рівні художньо-го метатексту» [213], – акцентує А. Корчинський.  У «Теорії літератури» за редакцією О. Галича серед внутріш-ніх факторів розвитку літературного процесу вирізняється від-штовхування, під яким слід розуміти саме художній експеримент, оскільки відштовхування – це коли «письменник не сприймає художньо-концептуальну специфіку творчості своїх попередни-ків» [425, с. 448]. Про свідоме відштовхування від традиції із спе-ціальним наставлянням на новації йдеться і в «Основах теорії літератури» (за ред. А. Гуляка) [315, с. 44].  Прикладом художнього експериментування є, на думку В. Іванишина, роман П. Загребельного «Роксолана», де простежу-ється відхід від традиційного історіографічного і застосування психологічного підходу до творення образу Роксолани. Однак тоді експериментальними будуть чи не всі знакові художні тво-ри, що ускладнить, зокрема, процедуру окреслення художньої парадигми експериментальної прози ХХ – початку ХХІ століть. Звісно, художній експеримент не є винаходом певної епохи. Упро-довж усієї історії розвитку літератури створювалися твори, у яких письменник порушує усталені для певного періоду, напряму чи техніки приписи, «свідомо задається метою видозмінювати наявні жанрові структури, збагачувати зображально-виражальні засоби» [260, с. 228]. Наприклад, із цієї позиції можемо говорити про експериментальний характер віршів І. Величковського, «Енеїди» І. Котляревського, «Марусі» Г. Квітки-Основ’яненка,  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА натуралізму антиромантично налаштованого І. Франка. У цьому випадку, напевно, художній експеримент варто позиціонувати як художній засіб або ж структурний елемент твору, коли зміню-ються компоненти художньої системи та немає кардинального заперечення традиції творення літератури в цілому.  Експериментальний твір завжди спрямований на продуктив-ний діалог із реципієнтом, вимагає від нього активної співтвор-чої дії, уникає чітких відповідей та готових рішень. Новий худож-ній код, запропонований експериментальним твором, часто справляє вражаючий ефект своєю невідповідністю загальновідо-мим правилам – як естетичним, так і етичним. Експеримент у літературі – це «інноваційна діяльність письменника, що спрямо-вана на оновлення художньої мови, уявлень про зміст і завдання літератури, ролі автора і способів сприйняття художнього текс-ту» [213]. Художній експеримент традиційно пов’язується із модер-ністським світоглядом та мистецтвом авангардизму, оскільки в період модернізму стало можливим експериментальне радикаль-не перетворення людської свідомості, що загострилося в авангар-дизмі та закріпилося в постмодернізмі. Експеримент став мето-дом, унаслідок якого здобувалися нові знання про дійсність у ме-жах художнього твору завдяки випробуванню та моделюванню усіх можливих засобів та способів образотворення, що вирізняли-ся від традиції і визначали критерії творчих пошуків художників [498, с. 244]. Мистецтвознавець О. Бенюк, розглядаючи поняття «експеримент» у логіці мистецьких подій кінця ХІХ – першої тре-тини ХХ століть, підкреслює, що експеримент у модернізмі взяв за мету «випробувати та змоделювати всі можливі засоби та спо-соби творення, складові творчого процесу та художнього образу задля впровадження нового замість усталеного, загальноприйня-того» [31, с. 5]. Авангардисти також надавали своїй творчості свідомо  загострений експериментальний характер, прагнули зреалізува-ти певний стиль, звертаючись до формальних експериментів, синтезуючи прийоми різних наук, видів мистецтв (кіно, фотогра-фія, образотворче мистецтво), виклично відмовляючись від реа-лістично-натуралістичного зображення видимої реальності, що 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ утвердилося в ХІХ ст., аж до маніфестації повної «безпред-метності», «нефігуративності». Форма творів найбільше підляга-ла творчим експериментам завдяки своїй рухливості та здатності до різноманітних видозмін, на відміну порівняно сталого змісту, хоча й тут відбувалися зрушення. Зміст творів епатажно руйну-вав традиційні цінності культури, актуалізував табуйовані та маргінальні теми. У такий спосіб зміст і форма отримували не-класичне, антипозитивістське та нереалістичне спрямування. У центрі уваги митців опинилася технологія творчості. Експериме-нтаторство часто виходило за межі власне художнього тексту, ставало стилем життя письменника, його поведінкою (театралі-зовані вистави футуристів та імажиністів), перетворювалося на інтелектуальний проект.  Отже, новаторство – це оновлення, поглиблення, переформа-тування традиційного, узвичаєного. Звертаючись до новаторст-ва, автори розширюють формозмістові межі творів різних жан-рів, збагачують творчу лабораторію нестандартними художніми рішеннями, однак не порушують загальноприйнятих, традицій-них меж літератури, не випробовують її можливостей та функцій. Новаторські твори вирізняються із загалу, проте, як правило, не заперечують естетичні та етичні цінності, що побутують у сус-пільстві.  Мистецьке експериментаторство варто відокремлювати від новаторства, окреслювати його сутність не в межах новаторства, а поряд із ним. Художній експеримент цілеспрямовано апробує мистецтво слова, мобілізує його приховані ресурси, досліджує естетичні можливості, відкриває готовність до пошуку того, чого ще не існує. Називати літературу експериментальною означає визнавати її прагнення конкурувати з наукою, застосовувати в художній творчості наукові раціональні операції, сполучати ана-літичне мислення з художньою майстерністю.  Художній експеримент є надзвичайно продуктивним спосо-бом оновлення літератури. Експеримент у ХХ – на початку ХХІ століть став конструктивним чинником літератури, ліг в основу художніх перетворень, що сформували масив експериментальної літератури.  
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1.1.2 Художній експеримент: дефініція поняття Поняття «експеримент» пов’язане із прикладними наука-ми та науковим пізнанням дійсності, що його зініціювала доба Просвітництва. Так, Ф. Бекон у трактаті «Новий органон» (1620), визначаючи зміст і сенс наукового методу пізнання, вирізняє в ньому значення експерименту. Якщо звернемося до розуміння наукового експерименту, то впадає в око, що досі не сформовано однозначної дефініції цього поняття. Наприклад, експеримент – «один із основних методів наукового дослідження, в якому ви-вчення явищ відбувається за допомогою доцільно вибраних або штучно створених умов» [127], або ж «один із методів наукового пізнання, який спирається на спостереження і слугує для пере-вірки різноманітних гіпотез та обґрунтування теорії» [398, с. 91]. В авторитетних зарубіжних словниках експериментом визнаєть-ся «наукова процедура, що проводиться для відкриття, тестуван-ня гіпотези або демонстрації відомого факту; схвалена пропози-ція, результати якої невідомі» [556]); «тест, зроблений задля ви-вчення чогось, чи заради того, щоб дізнатися, чи щось працює, або чи це правда» [555]; «операція, що проводиться з дотриман-ням певних умов задля відкриття, перевірки або ілюстрації теoрії, гіпотези або факту» чи «метод або процедура, проведена без знання того, як вона працює» [554, c. 333]. У філософській ен-циклопедії експеримент – це прийом уяви, що використовується для дослідження природи речей [638].  Із цього випливає, що поняття «експеримент» безпосередньо стосується наукового пізнання дійсності, це один із основних ме-тодів наукового дослідження, коли явища вивчаються за допомо-гою спеціально створених умов. Експеримент «ґрунтується на досліді, лабораторних принципах верифікації та моделюванні досліджуваних явищ» [259, с. 320]. Він покликаний розширити межі знання, випробувати на практиці певні теорії, гіпотези.  Кожне з трактувань (перелік їх можна продовжувати) стосу-ється або типу експерименту (реальний/мисленнєвий, штучний/природний і т. ін.), або його виду (фізичний, біологічний тощо). Експеримент визнається чуттєво-предметною діяльністю, мето-дом наукового дослідження, формою пізнання дійсності, низкою 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ дій та відношень. Його основне призначення – отримання нового знання про дійсність. Експеримент характеризується певними заданими умовами, посиленим контролем за результатами, про-веденням на основі певних теорій. Його супроводжує процедура інтерпретації. Проникнення «наукового експерименту» до сфери мистецтва стало можливим завдяки активній взаємодії науки, мистецтва та філософії на межі ХІХ–ХХ століть, коли відбувається переосмис-лення класичної естетичної системи. Причому природа та розу-міння художнього експерименту в зазначений період змінюють-ся, репрезентуючи форми натуралізму та модерністського світо-відчуття.  Погоджуємося з думкою О. Бенюк, що термін «художній екс-перимент» входить до мистецької практики в кінці ХІХ століття, своєрідно ознаменовуючи завершення міметичного принципу творення [31]. Е. Золя позиціонує «експеримент» як ключове по-няття натуралістичної концепції, прагнучи в епоху динамічного розвитку науки й техніки осучаснити літературу науковими ме-тодами, вивести на рівень істинного «чистого знання», постави-ти художню літературу поряд із наукою.  Е. Золя, розробляючи натуралістичну концепцію «експери-ментального роману», спирається на філософські праці позитиві-стів О. Конта й І. Тена. Письменникові імпонувало перенесення наукових методів спостереження та досліду на мистецтво. Так, І. Тен підкреслював, що роман – «це певна сукупність спостере-жень та дослідів, і, по суті, кожна людина на базі своїх спостере-жень змогла б написати кілька романів», «потрібно невтомно споглядати дійсність, щоб якомога повніше її відтворюва-ти» [437, c. 14]. Тож Е. Золя прагне поєднати мистецтво з наукою, творить «онауковлений» мистецький експеримент.  Погляди Е. Золя на літературу та мистецтво викладено в чис-ленних публікаціях («Експериментальний роман», «Натуралізм», «Права романіста», «Натуралізм у театрі», «Відчуття реального» тощо), серед яких найцікавішою у плані пояснення поняття «художній експеримент» є стаття «Експериментальний роман». Е. Золя, осмислюючи впровадження експериментального методу в художню літературу, постійно цитує працю «Вступ до вивчення 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА експериментальної медицини» К. Бернара, який довів, що меди-цина належить до науки, а не до мистецтва. Відповідно до думки Клода Бернара, «експериментатором називають того, хто вико-ристовує прості чи складні прийоми дослідження, щоб змінити  (з певною метою) природні явища і примусити їх виявитися в таких обставинах чи умовах, в яких вони не існують у природі» [528, с. 45]. Він вирізняє шість архетипів експерименту (список не закритий): ін’єкція – додати до Х елемент, який є для нього чужорідним; вилучення – вилучити з Х елемент Х1, який є його частиною; перенесення – перенести Х із його природного середо-вища; зміна шкали – провести Х через послідовність рівнів спо-стереження; деномінація/реномінація – відібрати у Х його звич-не концептуальне середовище, говорити про нього за допомогою незвичних категорій; розміщення поряд – поставити поряд те, що звичайно не стоїть поряд, Х поряд Y. Ці архетипи експеримен-ту знайшли вияв і в художній практиці. Е. Золя у натуралістичній концепції підтримує засади світо-глядного монізму і погоджується з тезою К. Бернара, що «експериментальна наука не повинна займатися питанням – чо-му, вона лише пояснює, яким чином, і тільки» [153, c. 241].  Письменник вважає за доцільне зіставляти медицину та літе-ратуру, специфіку роботи лікаря та романіста: «щоб думка мала… науковий характер істини, – розмірковує Е. Золя, – мені часто до-статньо буде слово «лікар» замінити словом «романіст»» [153, с. 240]. Романіст також має експериментувати подібно до фізика, хіміка, фізіолога: «ми повинні експериментувати над  характерами, над пристрастями, над фактами особистого та  соціального життя людини також, як хімік чи фізик експеримен-тують над неживими предметами, як фізіолог експериментує над живими істотами» [153, c. 252]. Створюючи експериментальний роман, письменник стає вченим, його спостереження є цінними для науки (психології, фізіології). «Якщо не брати до уваги  форму, стиль, – виклично проголошує Е. Золя, – то автор експери-ментального роману – це вчений…» [153, c. 277]. Романіст, як і науковець, «повинен бути фотографом явищ; його спостережен-ня повинні точно «відтворювати» натуру», «він прислухається до природи і пише під її диктування» [153, c. 243]. 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Також Е. Золя людину в романі сприймає в контексті спадко-вості та середовища, які й зумовлюють її характер і поведінку: «Людина – це жива машина, яка діє під впливом спадковості та навколишнього середовища» [153, c. 259]. Людина стає об’єктом пізнавальної діяльності. Людське тіло нагадує механізм – розіб-ратися в цьому механізмі, розкласти і знову зібрати всі коліщат-ка – ось що має зробити творець експериментального роману.  Ще однією особливістю експериментального роману та да-ниною науковому експерименту є настанова на доцільність зо-браження всіх сфер життя людини, не уникаючи неестетичних, брутальних картин, відразливого та потворного. Літературозна-вець упевнений, що «ми ніколи не прийдемо до справді плідних і ясних узагальнень, поки самі не проведемо експериментів, не попрацюємо в лікарні… порпаючись у тканинах, що розклада-ються, чи у тремтячих тканинах живих організмів» [153, c. 259]. Експеримент для Е. Золя перш за все спрямований проти «ідеалістів», які керуються під час написання творів уявою. Фан-тазія та уява не визначають специфіку творчості, письменник повинен викликати в читача відчуття реальності, звертаючись до фактичного матеріалу та приховуючи вимисел. Ідеалістичні твори, за переконанням Е. Золя, мають бути замінені романами, створеними на основі спостереження та експериментування.  Саме експериментальні романи можуть відкрити істину.  Звичайно, що такі думки та заклики епатували тогочасне сус-пільство, спрямовувалися на зміну культурної парадигми, що по-требувала кардинального перегляду відповідно до вимог техно-логізованої доби. Зорієнтованість літературознавця на філософію позитивізму, світоглядний монізм, методологію феноменології свідчить про його критичне ставлення до попередньої естетичної традиції, багато в чому зумовленої концепціями мистецтва Аріс-тотеля та Платона. Так, наближення літератури до науки, обстою-вання тези про «істинну правду» в художньому творі, до якої має прагнути письменник, суперечить думці Платона, що мистецтво перебуває на великій (потрійній) відстані від істини, є наслідуван-ням наслідування і не може відображати істинну реальність. Міметичний принцип, покладений в основу класичної сві-тоглядної моделі, реалістичної традиції, також набуває певних 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА модифікацій у натуралізмі. Естетична концепція мімезису, за Арі-стотелем, передбачає адекватне відображення дійсності, діяль-ність творчої уяви, ідеалізацію дійсності. Головне завдання міме-зису в мистецтві – набуття знань та отримання задоволення від твору, споглядання та впізнавання предмета. Прирівнюючи письменника до фотографа, вченого, Е. Золя відсуває на останній план уяву, фантазію, заперечує ідеалізацію, переосмислює кате-горії прекрасного та потворного. За позірної подібності натура-лізму до реалізму, натуралізм все ж вирізняється прагненням подати реалістичну правду в літературі без завуальованості та прикрашання непривабливих сторін дійсності, спробою перейти межі дозволеного (естетикою) в літературі через використання наукового методу пізнання – експерименту.  Зважмо, що експериментальна сутність натуралізму дещо суголосна модерністським тенденціям, а саме: переформатуван-ня міметично-реалістичної традиції; епатажність; «машинізація» образу людини. Однак, відступаючи від традиції, прихильники експериментального методу та модерністи обирають різні шля-хи. «У модернізмі традицію, – зазначає О. Бенюк, – як визнану класику, канонічність, усталеність, руйнують задля нового, не-упередженого погляду на звичні речі, задля багатогранного та різнобічного сприйняття. А в натуралізмі критерієм руйнації чи збереження класичного вважають його відповідність множині емпіричних фактів, які визнано істинними» [32, c. 65]. Модернізм, відстоюючи розмаїтість світу, пішов далі в запереченні традиції, надаючи першочергову роль уяві та фантазії, експериментуючи із формозмістовими елементами твору, складниками творчого процесу задля створення кардинально нового.  В Україні найавторитетнішим послідовником І. Тена був І. Франко, який «становлення нової парадигми розвитку україн-ської літератури пов’язував з перспективою розгортання «новішого» реалізму літературного, що його на цьому етапі по-трактовує як своєрідний різновид європейського натуралізму – синтез аналітичного «наукового» методу та «поступо-вої» (прогресивної) «наукової» тенденції» [100, c. 36]. І. Франко, як і Е. Золя, упроваджував в український літературний процес натуралізм цілісно: на рівні літературознавчо-теоретичного 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ осмислення й водночас на рівні поетики натуралізму в художніх творах.  У своїй програмовій праці «Література, її завдання і найваж-ніші ціхи» (1878) Франко обґрунтовує теорію «наукового реаліз-му», фактично кладучи в її основу ідеї Е. Золя та «ультрареалізм» російської народницької белетристики (Г. Успєнський, Н. Помя-ловський, Ф. Рєшетніков). Письменник вимагав від літератури не лише реалістичності, а також аналізу фактів, з’ясування їхніх причин та наслідків. Така робота має «втягувати» в літературу і психологію, і медицину та патологію, і педагогію, і другі науки [460, с. 12]. Експериментальна сутність Франкового наукового реалізму виявляється й у безапеляційній відмові від законів есте-тики. Для нього вічні закони естетики – «це старе сміття, котре супокійно догниває на смітнику історії і котре перегризають тільки деякі платні осли-літерати», «у нас єдиний кодекс есте-тичний – життя» [460, с. 13]. І. Франко також літературу прирів-нює до науки, обстоюючи наукові принципи її творення: «Література, так як і наука сьогочасна, повинна бути робітницею на полі людського поступу… Вона громадить і описує факти що-денного життя, вважаючи тільки на правду, не на естетичні пра-вила, а заразом аналізує їх і робить з них виводи» [460, с. 13].  Однак у 1890-х рр. І. Франко в літературознавчих працях де-монструє толерантніше ставлення до естетичних вартостей. У дослідженні «З останніх десятиліть ХІХ в.» він робить спробу окреслити засади нової художньої платформи, менше наголошу-ючи на обов’язковій правдивій реалістичності творів, розглядаю-чи твори молодих письменників, які демонстрували перехід до модерністського світовідчуття, головну увагу звертаючи на ху-дожнє осмислення внутрішніх переживань людини (О. Кобилян-ська, В. Стефаник, М. Яцків, М. Черемшина). На відміну від думок, висловлених у статті «Література, її завдання і найважніші  ціхи», Франко відстоює нешаблонність літератури, безконечну різнорідність явищ і течій. «Нова белетристика – нова філігранно робота; її змагання – наблизитися скільки можна до музики» [461, с. 394], – пише літературознавець.  У трактаті 1889 р. «Із секретів поетичної творчості» він  повністю відмежовується від «реальної критики», вважаючи  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА неприпустимим «цілковите знехтування штуки», тобто, як ми розуміємо, повну відмову від естетичних принципів. Психологіч-ний аналіз, акцентування на ролі підсвідомих процесів, увага до форми відмежовує погляди молодого та зрілого Франка-літературознавця. Франко бачить секрет «артистичної краси» в тому, як використає митець і представить речі, явища, ідеї в своє-му творі, яке враження викличе в душі читача (у цьому вбачаємо первні рецептивної естетики на ґрунті українського літературо-знавства), і якими способами артист «зумів осягнути те вражен-ня». Лише усвідомивши таку специфіку мистецтва, наполягає І. Франко, можна стати «на полі реальних явищ, доступних для докладної обсервації і експерименту» [459]. Тож Франко не від-мовляється від методів спостереження та експерименту в літера-турній творчості, але надає їм гнучкішого значення, застосовує їх крізь призму психології творчості та психології рецепції.  У праці «Старе й нове в сучасній українській літературі» (1904) І. Франко також критично переглядає свої колишні наукові підходи, розмежовуючи літературу та науку: «оте вічне говоріння про аналіз життя, характерів, душ чи навіть економічних відносин, що буцімто має бути метою, навіть найвищою метою поетів-белетристів. Пора б, нарешті, дати спокій з тим надуживанням нау-кового терміна там, де йому зовсім не місце. Аналізує зн(ачить) розкладає явище на простіші елементи хімік, психолог, статистик, економіст, але не поет. Навпаки, поетова задача зовсім противна аналізу: з розрізнених явищ, які підпадають під наші змисли, со-творити цілісність, пройняту одним духом, оживлену новою ідеєю, сотворити новий, безсмертний животвір» [462, c. 112].  Зважаючи на сказане вище, зауважуємо, що на творчу манеру та літературознавчі погляди І. Франка впродовж тривалого часу впливала поетика натуралізму, яка все ж не стала визначальною для його творчості. Тяжіння І. Франка до універсалізму, синтезу елементів різних художніх систем резонувало із високою «валентністю» натуралізму [64, c. 53]. Як бачимо, поняття «художній експеримент» увійшло в літе-ратурознавчий обіг у кінці ХІХ століття, коли спостерігається ак-тивна взаємодія науки і мистецтва. Е. Золя, переглядаючи ключо-ві засади реалістично-міметичної літературної традиції, вбачає 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ поступ літератури в наближенні до науки, продукує «онауков-лений» мистецький експеримент у художній системі натураліз-му. І. Франко, беручи за основу натуралістичну концепцію Е. Золя, висуває теорію «наукового реалізму», що також заснова-на на науковому підході до написання художніх творів. Пере-осмислення традиції, прагнення нового, що знаходиться в основі натуралістичного експериментального роману, надалі знайшли потужний вияв у модернізмі.  Ідеї Е. Золя справили вплив і на наукову концепцію представ-ника психологічної школи в Україні, учня О. Потебні, Д. Овсянико-Куликовського, який свої погляди виклав у праці «Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве» (1903). Учений вирізняє митця-спостерігача та митця-експе-риментатора і за підходами до відтворення дійсності протистав-ляє їхні творчі манери. Так, спостерігач асоціюється з митцем-реалістом, оскільки дає «за можливості правдиве відтворення дійсності» [308, c. 78], намагається дотримуватися пропорцій, ділиться з читачем своїми спостереженнями, а митець-експери-ментатор робить свого роду досліди над дійсністю, спостережен-ня використовує для того, щоб правильно здійснити свої експе-рименти [308, c. 78]. Д. Овсянико-Куликовський визначає здат-ність до експериментування із психологічного ракурсу: експери-ментування – це «психологічна активність творчого мислення автора, що не копіює життя, а відтворює його у вигляді дослідно-апробативних конструкцій» [308]. Експеримент, який має на ува-зі вчений, окреслює проблему експериментального в літератур-но-художньому матеріалі, що посилиться в добу модернізму та авангардизму.  «Традиція», «новаторство», «експеримент», «художність», «літературність» – ці поняття зринають у контексті дослідження специфіки мистецьких шукань ХХ століття в різноманітних есте-тико-філософських дослідженнях, часто в контексті зіставлення реалістичної та модерністської (нереалістичної) творчості, кла-сичної та некласичної естетики. Категорія «нового», «експери-ментального» обертається в колі уваги до тексту (особливо його форми), згодом – до читача.  Так, формалісти мистецьку вартість художнього твору визна-чали не актуальністю, гостропроблемністю змісту, а багатством 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА художньої форми. У праці «О теории прозы» (1929) В. Шкловсь-кий вирізняє мистецтво як таке, що протистоїть автоматизму та впізнаванню в буденному житті завдяки прийому «відсто-ронення» («очуднення»). «Мета мистецтва, – твердить він, –  є дати відчуття речі як візії, а не як впізнавання; прийомом мис-тецтва є прийом «відсторонення» речей і прийом ускладненої форми, що збільшує складність і довжину сприйняття, оскільки процес сприйняття в мистецтві є самоціллю і повинен бути про-довженим; мистецтво є спосіб пережити створення речі, а зроб-лене в мистецтві не важливо» [492, с. 13]. По суті, думки В. Шкловського суголосні висновкам Г.-Ґ. Ґадамера про сучасний мистецький експеримент, який вже не ставить за мету довести істинність зображеного, а стає самодостатнім явищем – «Він сам є свій результат» [107, с. 17]. Щоб стати художнім (образним), предмет має бути перенесе-ним із сфери звичного сприйняття в сферу нового сприйняття, мають відбутися семантичні зміни. Тобто предмет має піддатися цілеспрямованим дослідницьким випробуванням у спеціально створених умовах через їх контрольовану зміну – це і є застосу-вання наукового експериментального методу до процесу творчос-ті. Слушною є думка Д. Міло, що «і в науці, і в мистецтві гра йде навколо (й особливо всупереч) звичного контексту: за визначен-ням, експериментувати – означає виривати із контексту» [282, с. 188]. Представник Франкфуртської школи Т. Адорно в «Теорії ес-тетики» (1970) неодноразово звертається до осмислення понять «нове», «традиція» і «експеримент». Структурні підрозділи книги мають підзаголовки, дотичні до цих категорій, наприклад: «Нове і його історія філософії», «Проблема інваріантності; експери-мент», «Нове і тривалість», «Нове, утопія і негативність», «Став-лення до традиції», «Експеримент (ІІ), серйозність та безвідпові-дальність». Учений розглядає поступ мистецтва в тісному зв’язку з розвитком індустрії культури та розваг, коли мистецтво набу-ває товарного характеру; технічними можливостями суспільства, новими комунікаційними технологіями. Мистецтво модерну  розуміється через концепцію заперечення: «модерн із самого  початку – відкидання того, чого відтепер не повинно бути. …  
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Модерн – це мистецтво через мімезис застиглого і відчужено-го» [2, с. 36]. Експериментальне для Т. Адорно – це «насильство нового», реакцією на яке є «злоба, спрямована на т. зв. «ізми». «Експериментальний жест», наполягає вчений, набуває в модер-нізмі нового характеру, коли естетичний інтерес переходить від комунікативної суб’єктивності до несуперечливості об’єкта, і означає, що «суб’єкт художньої творчості застосовує методи, об’єктивні результати яких годі передбачити» [2, с. 40]. Експериментальне мистецтво, за Т. Адорно, відходить від уявлень про неусвідомлену роботу митця, переносить із науки в мистецтво усвідомлене упорядкування матеріалу, тобто передба-чає його раціональну організацію [2, с. 57–58]. Експеримент в ес-тетиці вченого пов’язується із випробуванням можливостей, «цікавиться передусім засобами» (як ми розуміємо, формальним вираженням) та зовсім не ставить цілей [2, с. 58]. Як результат, експеримент має приголомшувати не лише реципієнта нового, несхожого на традиційні зразки мистецтва, а й власного творця, який має усвідомлювати, що «уява митця навряд чи може повніс-тю охопити все, що вона створила» [2, с. 58]. Як бачимо, Т. Адорно «експеримент» тлумачить крізь критич-ну теорію індустріального суспільства, він насичує фрагментар-ний науковий дискурс своєї праці емоційними маркерами задля створення ситуації розуміння/переживання висловлених думок.  У «Теорії естетики» поняття «експеримент» окреслено як неод-мінну складову модерністської картини світу, умову творення но-вого мистецтва. Експеримент віддзеркалює аж ніяк не позитивні  процеси в суспільстві – йдеться про відтворення негативного  ставлення до реальності: «нове мистецтво так переобтяжене не-змірним тягарем емпіричного, що його вже не тішать вигадки… Боячись заразитись тим, що просто є, воно безжальніше відобра-жує його» [2, с. 33], або ж «насолоджуючись згніченим, мистецтво водночас вбирає в себе лихо… Те, що воно виражає лихо через ото-тожнення з ним, провіщає знесилення мистецтва» [2, с. 33]. Х. Ортега-і-Гассет також прагнув розібратися в новому мис-тецтві початку ХХ ст., мистецтві, що викликало спротив, нерозу-міння більшості, «маси». Він виводив його особливість із дегума-нізації, віддаленні від «людського», наполягаючи на тому, що  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА нове мистецтво є насправді художнім і покликане давати справж-ню естетичну насолоду людям, які мають особливий дар ху-дожньої сприйнятливості [314, с. 226] Учений вирізняв певні взаємопов’язані тенденції в новому мистецтві: 1) тенденція до дегуманізації мистецтва; 2) тенденція уникати живих форм; 3) прагнення до того, щоб витвір мистецт-ва був тільки витвором мистецтва; 4) прагнення розуміти мис-тецтво тільки як гру; 5) тяжіння до глибокої іронії; 6) тенденція уникати будь-якого фальшу; 7) мистецтву чужа будь-яка транс-ценденція [314, с. 228]. У надмірному прагненні відтворювати «живу» реальність Х. Ортега-і-Гассет вбачає художню аномалію, а імператив виклю-чного реалізму в ХІХ столітті – прикладом неподобства в історії естетики [314, с. 237]. У новому модерному мистецтві він виріз-няє «іконоборчий первінь» та «прагнення стилю», коли виражен-ня заступає зображення, найдрібніша життєва деталь монумен-талізується, оскільки «художник осліп від зовнішнього світу і повернув зіницю всередину, в бік суб’єктивного ландшафту»  [314, с. 248]. Стилізувати, в науковому осмисленні Х. Ортеги-і-Гассета, – означає деформувати реальність, дереалізувати її, де-гуманізувати, звести до «алгебри метафор». Отже, художнє експериментування прикметне сполученням аналітичного й художнього мислення, технологізацією творчого процесу. Експеримент вирізняється саме альтернативними щодо реалістично-міметичної моделі, «арістотелівської логіки» спосо-бами творення художнього світу твору в координатах некласич-ної естетики, такими, що справляють уражаючий ефект на реци-пієнта, йдучи всупереч звичному сприйняттю.  Відтак художній експеримент у літературі є методом пізнан-ня явища/об’єкта/схеми функціонування певного закону/явища/буття; є виходом за межі відомих знань у світ нових сут-ностей/можливостей, що породжує парадокси досвіду; змінює предмет і здатність/спосіб бачити цей предмет; націлений на ідеалізацію, оскільки виформовуються ідеальні умови задля ви-пробування експериментально-теоретичного конструкта, що здійснюється за допомогою певних технік. Експеримент вичерп-ний, однак кожна епоха пропонує свої експериментальні варіації.  
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1.1.3 Експериментальність літератури в дискурсивній 

сфері семіотики та рецептивної естетики У другій половині ХХ століття нова літературно-критична теорія відходить від оцінно-нормативного літературознавства, оновлює теоретичні та методологічні основи роботи, залучаючи здобутки в галузі філософії, антропології, психології, соціології, теорії інформації й комунікації та інших дисциплін. У ряді літера-турознавчих досліджень розглядаються літературні факти, що виходять за норми традиційної поетики; процеси, котрі зміню-ють, пожвавлюють, посилюють рух мистецтва або ж перекодову-ють його; робиться акцент на експериментальності як важливій динамічній властивості мистецтва. У наукових працях авторитет-них представників семіотики та рецептивної естетики, зокрема Р. Барта [23; 24], В. Ізера [155], Ю. Лотмана [264; 265; 267], У. Еко [496; 497], Г.-Р. Яусса [505], поняття «експеримент» та «експери-ментальність» так чи інакше пов’язані з науковими висновками вчених щодо специфіки та розвитку художньої літератури.  Семіотика як наука про функціонування різних знакових сис-тем пропонує вивчення художніх творів у цілісності змістових та формальних ознак. Декодування, розшифрування знаків стають невід’ємними під час інтерпретації творів та розгляду культур-них процесів. Причому звертається увага не лише на естетичний бік, а й переважно на соціальний контекст літератури, її позаліте-ратурні чинники. Семіотика згодом дала поштовх до розвитку структуралізму та постструктуралізму, що намагалися наблизи-ти літературознавчий аналіз до логічних операцій точних наук, чітко вирізняючи структурні рівні та взаємозв’язки між ними.  Ю. Лотман неодноразово звертається до понять «експе-римент», «експериментальність» у праці «Культура и взрыв», розглядаючи мистецтво в семіотичному просторі. Мистецтво, по суті, є для вченого полюсом експериментування, оскільки саме в ньому зростає ступінь свободи стосовно дійсності [264, с. 234], а геніальною властивістю мистецтва взагалі є мисленнєвий експе-римент, що дозволяє перевірити недоторканість тих чи інших структур світу [264, с. 235]. Художній експеримент у мистецтві вчений розглядає в координатах свободи та порушення норма-тивних меж. Він вступає в дискусію із Платоном, оскільки його 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «циклічний світ, знищуючи непередбачуваність у поведінці лю-дини і вводячи незаперечні правила, руйнує мистецтво» [264, с. 236], що насправді є механізмом динамічних процесів, де  встановлюється та порушується норма. Ю. Лотман пояснює про-грес мистецтва, зокрема й літератури, процесами повторення та вибуху, що можуть не лише змінювати один одного, але й хроно-логічно співіснувати. Поступові процеси вчений пов’язує з тради-ційним розумінням мистецтва, а вибухові співвідносить із тво-ренням принципово нового, експериментального. Експеримен-тальність (чи то вибуховість) – це те, до чого суспільство не звик-ло, що викликає спротив, здивування, але водночас є неодмінною умовою руху вперед. Експериментальність завжди перебуває за межами норми, відкриває потенційні можливості та надзвичайні перспективи, виходить за кордони передбачуваного, «обурює стереотипну аудиторію» [264, с. 124]. Причому в пошуках нової мови мистецтво не може вичерпатися, тому що не може вичерпа-тися дійсність, що ним пізнається [264, с. 247]. Цікавими є спостереження Ю. Лотмана щодо експеримен-тальних властивостей моди, які можна перенести й на мистецькі явища. Так, мода має «нести нову інформацію, неочікувану для аудиторії і незрозумілу їй. Аудиторія не повинна розуміти моду й обурюватися на неї. … Мода одночасно елітарна та масова. Елі-тарність полягає в тому, що її не розуміють, а тріумф моди – в її протистоянні юрбі» [264, с. 127]. Мода, подібно до мистецтва, «передбачає постійну експериментальну перевірку меж того, що дозволено» [264, с. 129]. Отже, Ю. Лотман позиціонує мистецтво як простір неперед-бачуваного, експериментального, що розвивається через постій-не зіткнення і напруження між різними системами, у літератур-ному тексті – лексичною, графічною, метричною, фонологічною системами – порушення загальноприйнятого «коду». У худож-ньому творі безперервно взаємодіють звичайні схеми та драма-тичні зміни, процеси повторюваності та вибуховості, саме дина-мічність мистецтва підштовхує його до постійної експеримен-тальності.  Праці Г.-Р. Яусса і В. Ізера привернули увагу до процесу читан-ня та фігури читача. Результатом їхніх зусиль стало вкорінення в 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ літературній теорії рецептивної естетики, інтересу до феномено-логії самого процесу читання. У науковій роботі «Історія літера-тури як провокація для літературознавства» («Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft») Г.-Р. Яусс намагається подолати розрив естетичного та історичного розгляду літерату-ри, аргументує провідну роль рецепції у формуванні чи руйну-ванні традиції, відтворенні та інновації в галузі літературної культури. Він безпосередньо не звертається до дефініції «експеримент», однак поняття нового в літературі та механізм сприйняття інноваційних перетворень знаходяться у фокусі ува-ги дослідника. Критикуючи марксистський підхід до розгляду мистецьких явищ, Яусс зазначає, що негативний наслідок плато-нівського мімезису – у зведенні мистецтва до відтворення приро-ди, та акцентує на тому, що такий підхід не дає можливості помі-тити революційний характер мистецтва – «його здатності вести людину через традиційні уявлення і забобони свого історичного часу і ситуації до нового сприйняття світу, до передбачення нової дійсності» [505, с. 51].  Як відомо, основними категоріями в рецептивній естетиці Яусса є «горизонт очікувань», «естетична дистанція», «есте-тичний досвід». Художня цінність літературного твору визнача-ється дистанцією між ним та горизонтом очікування його першої аудиторії. Якщо очікування збігаються або ж дистанція скорочу-ється, то твір наближається до сфери «кулінарного» чи розва-жального мистецтва. Однак Яусс вирізняє й твори, у яких у мо-мент появи не було власної аудиторії, котрі повністю руйнували наявні звичні горизонти, формували свою аудиторію лише посту-пово і заново [505, с. 64]. Невідповідність «горизонту очікувань» читача робить твір новаторським, справляє вражаючий ефект, що й здійснюють експериментальні твори. Яусс слушно наполя-гає, що під час аналізу твору неодмінно потрібно враховувати історичний контекст, у якому він з’явився, «тобто контекст куль-турних смислів, у яких він був створений, а потім досліджувати зміну відношень між ним і змінними «горизонтами» його істо-ричних читачів» [154, с. 110]. Надалі інновації «перетрав-люються» масовим мистецтвом та починають представляти код, який треба змінити.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА В. Ізер у праці «Процес читання: феноменологічний підхід» («The Reading Process: А Phenomenological Approach»), на відміну від Г.-Р. Яусса, більше звертається до структурної організації тек-сту, а не історії літератури, концентрується на потенціальних можливостях тексту, що актуалізуються в процесі читання. В. Ізер обґрунтовує думку про те, що найціннішими літературни-ми текстами є ті, в яких читацькі очікування майже ніколи не збуваються, оскільки «чим більше текст індивідуалізує чи під-тверджує викликані ним початкові очікування, тим очевиднішою стає його повчальна мета» [155, с. 206]. Ізер розрізняє «тради-ційні» тексти та сучасні, що мають потенціал до різних реалізацій та насичені «динамічними пробілами», котрі читач має самостій-но заповнювати, вишукуючи зв’язки між фрагментами. Для того щоб читати, потрібно бути знайомим із літературними техніками й традиціями, що розгортаються в конкретному творі. Читач  повинен розуміти «коди», через які означаються правила, що ме-тодично керують способами продукування смислу. Вартісна літе-ратура порушує і змішує загальноприйняті коди, змінює установ-ку щодо соціальних і культурних систем своєї епохи. Динамічна сутність мистецтва, зокрема літератури, виявля-ється у вченні У. Еко про відкритий твір. Відомий італійський теоретик-семіотик у праці «Відкритий твір: форма і невизначе-ність у сучасній поетиці» («Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee»), що принесла йому наукове ви-знання, порушує питання відкритості твору, що передбачає бага-тозначність та неодновимірність інтерпретації, активну позицію читача. Яскравим прикладом «відкритого» твору Еко називає романи «Улісc» та «Поминки по Фіннеганові» Дж. Джойса. Так, в «Уліссі» представлено одночасно різні кути зору, порушено часо-ву та просторову однорідність, що є кардинальним відходом від поетики «арістотелівської форми». Основним засобом досягнен-ня цілісної багатозначності твору «Поминки по Фіннеганові»  виступає каламбур, за допомогою якого «одне слово стає вмісти-лищем значень, кожне з яких стикається і співвідноситься з ін-шими осередками алюзій, котрі, у свою чергу, відкриті новим ва-ріантам і можливостям прочитання» [497, с. 39]. Серед «відкритих» творів У. Еко вирізняє «твори у русі», котрі не мають 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ сталої матеріальної форми та можуть піддаватися різним струк-турним змінам. Так, у незавершеній «Книзі» Малларме сторінки мали пов’язуватися між собою різними способами відповідно до перестановки та зберігати при цьому завершений зміст.  У. Еко не відмовляє у «відкритості» класичним творам, однак наголошує, що саме в ХХ столітті відкритість позиціонується як фундаментальна можливість, якою наділений сучасний митець та його читач або слухач. «Поетика твору в русі створює новий тип відносин між художником і аудиторією, новий механізм есте-тичного сприйняття, інше положення художнього твору в сус-пільстві» [497, с. 63].  Поняття «відкритий твір», «текст у русі» корелюються із по-няттям «художній експеримент», оскільки йдеться про поетику новаторських творів, які порушують норми. У. Еко також розріз-няє романи сюжетні та експериментальні. Сюжетні відповідають звичному, механізованому способу орієнтації в реальних подіях, коли оточуючий світ наділяється однозначним змістом. «І тільки в експериментальному романі, – зазначає дослідник, – відбува-ється руйнування звичних зв’язків, за допомогою яких ми тлума-чимо життя, і не заради того, щоб знайти якесь не-життя, а для того, щоб випробувати це життя в нових його аспектах, вийшов-ши за рамки усталених умовностей» [497, с. 232]. Експеримен-тальні твори позиціонуються як сміливі виклики чинним фор-мам виразу, естетично перекодовані конструкції. У розглянутих наукових працях обговорюються дражливі питання мистецтва, осмислюються межі та ознаки культурного бунту ХХ століття, спрямованого проти естетичного ідеалізму ХІХ століття, вирізняється специфіка сучасної літератури, що втрати-ла ряд функцій, котрі раніше вважалися власне літературою. Екс-перимент завжди є виходом за межі відомих знань у світ нових сутностей, є динамічним художнім явищем, яке постійно видо-змінюється, прагне до оновлення. Експеримент перетікає в тра-дицію, входячи до масиву відомих художніх прийомів, у такий спосіб унаочнюючи рух літературного процесу з його одночас-ним протіканням процесів повторюваності й вибуховості, руйну-вання й оновлення.  Саме кінець ХІХ – початок ХХ століть став часом перелому попередніх уявлень про сутність мистецтва, художньої творчості 



38 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА та про природу знака. У цей момент семіотика й поетика, естети-ка поєднуються [448, c. 63], окреслюються підходи до вирізнення культурного коду різних епох. Це є особливо продуктивним у ви-значенні парадигми української експериментальної прози ХХ століття. Канонічні та неканонічні епохи, традиційний та аль-тернативний канони творення літератури безпосередньо пов’я-зані з поняттям «художній експерименталізм».  Так, Ю. Лотман висловив ідею про дві стадії розвитку поети-ки, відповідно це «естетика тотожності» та «естетика протистав-лення» [264]. О. Веселовський також вирізняв дві стадії, називаю-чи їх епохами синкретизму та особистої творчості [65]. Епоха  особистої творчості розпадається на два періоди, при цьому  критерієм розрізнення є нормативність/ненормативність, рито-ричність/нериторичність культури. Перший період характери-зується єдністю художніх принципів творення тексту, що зумов-лене культурою риторики. Другий період, починаючи з XVIII ст., передбачає подолання нормативної, традиційної поетики, за якої твір будується на готовому жанровому й тематичному матеріалі. Відтак другий період епохи особистої творчості характеризуєть-ся експериментальною природою. Учені Н. Тамарченко, В. Тюпа, С. Бройтман [423; 424], дотри-муючись думки про вирізнення трьох стадій розвитку поетики, пропонують третю стадію називати «поетикою художньої мо-дальності (інші назви – епоха прози, неканонічна, нетрадиційна, історична, індивідуально-творча)» та визначають її часові межі від XVIII ст. до сьогодення [424, с. 13]. Отже, усе ХХ століття по-значене нетрадиційністю, неканонічністю, а подолання нормати-вності художньої творчості тісно пов’язане тим, що письменники застосовували художній експеримент, який творить уже альтер-нативний щодо художньо-естетичної традиції код. У векторі семіотичних досліджень простежуються вирізнен-ня парадигм художності: «поява і закріплення в суспільній свідо-мості кожної нової парадигми здійснюється в суворій стадіально-історичній послідовності, що звичайно називається літератур-ним процесом» [423, с. 94]. Відповідно вирізняються: 1) рефлек-тивний традиціоналізм; 2) креативізм (передромантизм, роман-тизм, постромантизм) та 3) модернізм як парадигма некласичної художності.  
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Модернізм засвідчив наростання «кризи авторства» (М. Бах-тін) і приніс відчуття вичерпаності основ і можливостей класич-ної художності, засвідчив перехід до некласичної естетики й, від-повідно, художності. У модерністському творі відстоюється ідея трагічної невизначеності буття (наприклад, твори М. Хвильо-вого, В. Домонтовича), стиль домінує над сюжетом (наприклад, «Блакитний роман» Г. Михайличенка, «Карусель», Л. Френкеля, Є. Яворовського, «Молошне божевілля» С. Тудора), ставиться акцент на словесній тканині твору, оскільки література позиціо-нується насамперед як «феномен мови» (наприклад, твори І. Костецького, З. Бережана), вирізняється пристрасть до прийо-му «потоку свідомості» (наприклад, «Я/Романтика» М. Хвильо-вого), від’єднаності від реальності на користь тієї, що виникає у свідомості героя. У фокусі некласичної художності відбувається переорієнтація відносин автор – текст – читач. Художній твір на-буває статусу дискурсу, комунікативної події, що актуалізується в художньому сприйнятті реципієнта, оскільки «новий статус твору почав вимагати від художніх структур естетичної некла-сичності: певної незавершеності, конструктивної неповноти ці-лого, що передбачає співтворчість» [423, с. 102]. Модерністські текстові стратегії насамперед виробляють механізм дії на адреса-та (читача), «перетворюючи ефективність впливу на свідомість, що сприймає, у вирішальний критерій художності» [423, c. 103].  Суголосним у плані естетичних змін є погляд на все ХХ століт-тя як епоху авангарду, мистецтва «меж», «кордонів», «диспозицій» і «опозицій». М. Фещенко розглядає авангард як «абсолютне мис-тецтво» або ж мистецтво в режимі «загострення» [448, c. 65], де уможливлюється експеримент над поетичною/художньою суб-станцією.  Отже, мистецтво ХХ – початку ХХІ століть за сутністю своєю є експериментальним, характеризується поетикою художньої мо-дальності, альтернативністю, формуванням некласичної худож-ності, що передбачає відхід від нормативної класичної естетики. У такий спосіб експериментальна проза ХХ–ХХІ століть стає  віддзеркаленням культурних глобальних процесів, спрямованих на подолання усталеної традиції, вихід за канонічні межі, розши-рення естетичного поля реципієнта, вироблення інноваційних 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА текстологічних стратегій впливу на читача. За доцільне вбачаємо звернути увагу на специфіку постмодерністських координат ху-дожнього експерименту як виходу за межі регламентованих пра-вил та на інтермедіальність, що якраз і стає ресурсом, завдяки якому оновлюються текстові стратегії, відбувається синтез мис-тецтв.  
1.1.4 Постмодерністські координати художнього 

експерименту  Проблему експерименту яскраво заявлено в працях, що характеризують розвиток літературознавчої думки в парадигмі епохи постмодернізму: наприклад, «Постмодерністська проза» («Postmodernist Fiction») Б. МакХейла [597], «Література «висна-ження» («The Literature of Exhaustion») і «Література «повторного наповнення» («The Literature of Replenishment») Дж. Барта [521; 522], «Нульовий ступінь письма» («Le degré zéro de l'écriture»), «Задоволення від тексту» («Le plaisir du texte») Р. Барта [23; 24], «Постмодерний поворот» («The Postmodern Turn») І. Гассана [471], «Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталіз-му» («Postmodernism, The Logic of Late Capitalism») Ф. Джеймісона [120], «Письмо та відмінність» («L’écriture et difference») Ж. Дер-ріди [545], «Постмодерні умови» («La Condition postmoderne»)  Ж.-Ф. Ліотара [248], «Симулякри» («Simulacres et simulation») Ж. Бодрійяра [523], «Інновація і повторення: між естетикою мо-дерну та постмодерну» («Innovation et repetition: entre esthetique moderne et postmoderne») [496] У. Еко тощо. Не беремося аналізу-вати всі праці, бо це претендує на окреме дослідження. Зупини-мося лише на тих, що торкаються осмислення категорії «нового» та «експерименту».  Переконання, що людина через мову вибудовує систему цін-ностей та сприймає себе і світ, що весь світ є текстом, спонукає дослідників приділяти увагу мові художнього твору, її відкритим та прихованим сенсам і можливостям. Неоднозначність розу-міння тексту та сумнівність проголошуваної в будь-якому твер-дженні істини відповідає теорії «деконструкції» Ж. Дерріди: «Оскільки мова слугує основою буття, то світ – це безкінечний 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ текст. Все текстуалізується» [545, с. 158]. Відповідно до теорії де-конструкції будь-який текст співвідноситься лише з мовою та її знаками, що розривають зв’язок людини зі світом, який існує без неї. Об’єктивна реальність, у котрій існує текст, виявляється поза увагою. Дерріду цікавлять текстові механізми, котрі ведуть до анархії смислу, письменство позиціонується таким, що не підлягає диктату правил. Теорія деконструкції увиразнює мовні експери-менти письменників-постмодерністів, відкриває шлях до моделю-вання багатозначності та неодновимірності, варіативності худож-ніх світів, водночас продовжує заявлене ще авангардистами звіль-нення від «логоцентричності» на користь ірраціональності.  Р. Барт, чиї праці дали значний поштовх розвитку як семіоти-ки, так і структуралізму та поструктуралістській реконструкції, в одній із перших наукових розвідок – «Нульовий ступінь пись-ма»  – звернувся до проблем мовного та стилістичного експери-ментування. Загалом проблема мови є центральною для «коно-тативної семіології» Барта, оскільки будь-яке слово пройняте багатьма мінливими ідеологічними смислами, котрі воно набу-ває в контексті. Г. Косиков підкреслює, що в естетичній концепції Барта справжнє завдання того, хто пише, полягає не в тому, щоб розпізнати, а потім правильно використати певну мовну одини-цю, а в тому, «щоб розгледіти смисли, що її наповнюють, та ви-значитися щодо них» [215, с. 13]. Різноманітні смисли розщеплю-ють мову на багато «соціолектів», які Барт означив терміном «типи письма».  У розвідці «Нульовий ступінь письма» вчений доводить, що література упродовж століть прагне перетворитися на форму, позбавлену будь-яких рис спадковості, і зараз наближається до кінцевої точки своєї метаморфози – до зникнення [24, с. 54]. Та-кий порив до заперечення засвідчує поява нейтральних типів письма, так званий «нульовий ступінь», наявний у творчості Ка-мю, Бланшо, Кено, Кейроля. «Наша сучасність, – зазначає Барт, – починається з пошуків Неможливої літератури» [24, с. 78], котра прагне позбавитися всього, що було характерним для літератури минулих епох: оповідності, логічної упорядкованості, часово-просторової визначеності; прагне звільнити слово, літературну мову від соціальних, ідеологічних, міфологічних обмежень. Так, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА нейтральне, біле, «нульове письмо» якраз і має забезпечити це звільнення. Однак процес заперечення призводить до створення позитивного мистецтва, ілюструючи одночасність механізмів руй-нування та творення, як це бачимо, наприклад, у Пруста. Револю-ційні перетворення, рух від традиції є тимчасовим, оскільки літе-ратурне письмо, демонструючи самознищення літератури, прихо-дить до відновлення форм, від яких воно намагалося позбутися. Й у білому письмі «виробляються автоматичні прийоми там, де рані-ше процвітала свобода, закам’янілі форми з усіх сторін обступають і тіснять слово в його первозданній безпосередності» [24, с. 106].  У яскравому есе «Задоволення від тексту» Барт розрізняє текст-задоволення та текст-насолоду. Саме текст-насолода пов’я-заний із експериментом, порушенням канону, викликом відомим приписам написання художніх текстів. У такому тексті домінує увага до процесів мови й у такий спосіб оновлюється читацьке сприйняття. Читати сучасні тексти Барт пропонує повільно, оскільки насолода виникає «в мовному просторі, в самому акті висловлювання, а не в послідовності висловлювань-результатів» [23, с. 469]. Як приклад він наводить «Закони» Ф. Соллерса, де «фраза перестає бути моделлю тексту, сам же текст перетворю-ється на потужний словесний фонтан, на цвітіння інфрамови» [23, с. 465]. «Насолода» йде від «дезорганізації» твору, руйнуван-ня його внутрішніх кордонів та логіки оповіді, «перерозподілу» мови. Текст-насолода є «райським садом слів», де зі сміхом сприймаються вимоги будь-якого культурного топосу як домі-нантного й панує влада полілогу. У праці «Від тексту до твору» Барт також приймає сторону тексту як звільненого від авторсь-кого контролю, відкритого для розмаїтих смислів.  Як бачимо, у ракурсі наукових поглядів Р. Барта безперервне прагнення літератури вийти за власні межі становить фактично експериментальну сутність сучасних художніх текстів, у яких ек-лектично поєднуються руйнівний та творчий потенціали. «Немож-лива література» одночасно втілює розрив із минулим та прагнен-ня майбутнього, беручи бажані образи з тої дійсності, котру прагне зруйнувати. Художнє письмо йде до проектування світу, де мова буде вільна від відчуження, у такий спосіб перетворюючи літерату-ру на утопію мови [23, с. 114]. Він пропонує до прочитання текст, у 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ якому немає точного сенсу, а є гра слів, що деформує традиційні системи мислення через неоднозначність мови.  У статті «Смерть автора» (1968) Р. Барт артикулює вагому роль читача та зміну функції автора, що також впливає на розу-міння художнього експерименту. Зміщення зони активності в бік реципієнта розмиває межі художності. Глядач формує художню реальність, знаходить, добудовує, конструює, розшифровує смис-ли. І «народження читача має бути оплачене смертю автора»  [23, с. 391]. Якщо в епоху модернізму/авангардизму автор пози-ціонується як людина, яка здатна здійснити радикальний розрив із минулим, досягнути нульової точки художньої традиції, щоб створити нове, то митець доби постмодернізму стає скриптором текстів, що знаходяться поза авторським контролем, звертається до подання різних варіантів того, що вже було створено.  Р. Барт, окрім акцентування на мовних ресурсах тексту, під-креслення ролі читача, звертає увагу на багатокомпонентність текстових структур – «текст складений із багатства різних видів письма, що походять із різних культур» [23, с. 390]. Надалі Ю. Крістева використовує поняття інтертекстуальності, що окре-слює прямий/непрямий зв’язок тексту з іншими текстами.  Фактично постмодерністський текст постає результатом своєрідного компонування вже наявних текстів. Особливо цікаво це тлумачить У. Еко у праці «Інновація і повторення: між естети-кою модерну та постмодерну», де розглядається специфіка інно-ваційності постмодерністських творів. Тут він аргументує думку, що мистецтву значною мірою властиве повторення, варіатив-ність. А оригінальність у постмодерністській естетиці не що інше, як можливість безкінечних варіацій. «Ера електроніки, – пише  У. Еко, – замість того, щоб надавати особливого значення фено-менам потрясіння, переривання, новизни й обману очікувань, – повертається до континууму, до циклічного, до періодичного, до регулярного» [496]. Творчий експеримент у цьому разі полягає у створенні різноманітних варіацій із наявних текстів та структур задля досягнення оригінального ефекту, а повторення наділя-ється інноваційним потенціалом.  Про зв’язок між постмодернізмом та експериментуванням як про умову оновлення та повернення до життя давніших авангар-дистських та модерністських проектів культури йдеться в розвідці 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «Постмодерні умови» [248] Жана-Франсуа Ліотара. Експеримент позиціонується як одна із важливих стратегій текстотворення, як техніка непередбачуваного пошуку виражальних засобів.  Ж.-Ф. Ліотар розуміє секрет художнього письма як «дозування» того, що дивує, з «добре знаним», інформації та коду [248, с. 241], рівновагу між «успішними формами» та несумісними. І. Гасан авангардизм, модернізм та постмодернізм називає художніми модусами ХХ століття, котрих об’єднує те, що вони закладають «традицію новизни» (Г. Розенберг) [471]. При всій відмінності ці модуси через руйнування та заперечення поперед-ніх мистецьких здобутків ідуть до оновлення художньої системи творів, та й культури загалом.  У дослідженні «Література виснаження» Дж. Барт обґрунто-вує право літератури повставати проти традиції, щоб поповню-вати власні ресурси, не вичерпуватися. «Під «виснаженням», – зазначає він, – я не маю на увазі нічого такого як предмет фізич-ного, морального чи інтелектуального занепаду, лише вичерпа-ність деяких форм та певних можливостей, – що не обов’язково є причиною відчаю» [521, с. 64]. Перехід літератури до нетрадицій-них моделей творення відкриває нові потенційні можливості.  Р. Нич, аналізуючи специфіку постструктуралістської мето-дології щодо аналізу художніх творів, побіжно торкається питан-ня новаторського та експериментального в художній літературі. На думку Р. Нича, кожен текст має атрибуції, які засвідчують його спільну з іншими текстами чи класами текстів словесну форму, ознаки, правила і норми. «Натомість аномалії, – зазначає він, – це ті явища якісного оснащення тексту, поява яких не має достат-нього пояснення ані в рамках відповідного ідіолекту, ані у кон-тексті втілених у ньому мовних конвенцій та кодів («темні», не-зрозумілі, неграматичні, незв’язні місця). Згідно з таким погля-дом, це ті елементи, а іноді – єдині лексико-стилістичні одиниці на поверхні тексту, які сигналізують про наявність та накладан-ня міжтекстів, позбавлених іншого вираження та відмінних від виявлених досі, і, відповідно, додаткових значеннєвих пластів цілого висловлювання» [304, с. 75]. Експериментальну літерату-ру Р. Нич пов’язує з літературою останнього тридцятиліття, літе-ратурою постмодерністською.  
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Розглядаючи експеримент у постмодерністських координа-тах, простежуємо ще більший відхід від класичних категорій пре-красного як довершеного, логічного, естетичного, завершеного та цілісного. Некласична естетика породжує «неможливу» літера-туру, котру вирізняє багатоаспектність, алогічність, суб’єктив-ність, грайливість, інтерактивність, коли «модерністська поетика концептуально-авторського монтажу переростає в еклектичну інтертекстуальну колажність» [423, с. 104]. Постмодерністський експеримент спрямований на винайдення ефектних та ефектив-них способів впливу на читача аж до створення парадоксальних різноспрямованих комунікативних стратегій. 
1.1.5 Художній експеримент у силовому полі  

інтермедіальності  У сьогочасних літературознавчих студіях поняття «інтер-медіальність» уживається поряд із такими теоретичними кон-цептами, як мультимедійність, трансмедійність, інтермедіальна та візуальна культура, літературна візуальність, музикалізація прози й поезії, художня акустика, ремедіальність, адаптація, му-льтимодальність, стаючи синонімічним замінником певних тер-мінів чи об’єднуючи їх під одним визначником. Фактично термін «інтермедіальність» характеризує цілий ряд культурних феноме-нів, котрі відзначаються взаємодією різних медіа. Популярність інтермедіальних студій зумовлена тим, що в сучасну епоху циф-рових технологій, стрімкого розвитку різних засобів комунікації багато витворів мистецтва створюються на основі поєднання різних медіа. Інтермедіальність – термін, котрий характеризується семан-тичною нестабільністю, тобто між дослідниками немає повної згоди про те, що він означає. Така ситуація складається через не-визначеність терміна «медіум» (з лат. medius – середина, між), що нагромаджує ряд різнорідних визначень відповідно до сфери ви-користання. А. Тимашков зазначає, що у «дослідженні з журналіс-тики це слово означає «засоби комунікації» і «технічний засіб публікації»; у фізиці – «середовище, у якому відбувається переда-ча хвилевого руху»; в хімії – «середовище – кисле чи лужне»; у 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА біології – «поживне середовище для бактерій, грибів і рослин»; у техніці – «технічний засіб»; в окультизмі й парапсихології – «посередник між світами» [426, с. 22]. Виглядає, що медіа – це засіб, спосіб, середовище для здійснення певного процесу чи дії.  Канадський учений М. Маклюен у книгах «Галактика Гутен-берга» («The Gutenberg Galaxy») [269], «Розуміння медіа: Зовніш-нє розширення людини» («Understanding Media: The Extensions of Man») [270] привертає увагу до потреби вивчати медіа, осмислює явище «посередництва» в філософсько-культурній площині. Ме-діа він розуміє в найширшому значенні як посередника між лю-диною-суб’єктом і об’єктом сприйняття (радіо, телебачення, те-лефон та ін.) або діяльності (говорити, писати, слухати, бачити), функцією якого є продовження і посилення певних почуттів лю-дини, актуалізація самовизначення людини в світі [426, с. 23]. Тобто будь-який об’єкт, що розширює тілесні можливості люди-ни чи межі її свідомості, у світлі поглядів М. Маклюена перетво-рюється на медіа. У культурно-семіотичній перспективі медіа сприяє продуку-ванню, розповсюдженню, сприйняттю певних знаків, кодів, що уможливлює комунікацію [567, с. 6]. Медіа вважається матеріаль-ною формою, яка є носієм знака, що впливає на значення. Важли-вим є те, у який спосіб матеріальна сторона знака/семіотичної системи залучена до продукування наративного сенсу. Тлума-чення медіа в цьому разі ґрунтується на лінгвістичній течії семіо-тики, що спирається на ідеї Ф. де Сосюра про знакові системи, перенесення системи природної мови на будь-який немовний код. Увесь світ постає текстом, котрий можна прочитати, оскіль-ки вербальні моделі накладають на всі культурні феномени. При цьому, відповідно, учені стикаються із проблемою потрактуван-ня не змісту, а медіальності, тобто почуттєвої сторони знака [567, с. 8]. Отже, під поняттям «медіа» розуміємо специфічні знакові системи різних мистецтв (наприклад, вербальні, візуальні, му-зичні), що є каналами передачі образної «інформації», а інтерме-діальність передбачає взаємодію між ними. Безпосередньо теорія інтермедіальності пов’язана з поперед-німи дослідженнями, що стосувалися синтезу мистецтв як «поєд-нання елементів різних мистецтв в єдиному ансамблі» [58, с. 290]. 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Наприклад, проблеми мистецьких взаємовпливів осмислюють Н. Аркіна [8], Н. Берковський [35], Н. Дженкова [121], В. Ждан [134], А. Зись [147], М. Каган [176], О. Рисак [379], В. Фесенко [447] та ін. «Коли одне мистецтво стає джерелом натхнення для іншого, – зазначає В. Фесенко, – їхній діалог є по-справжньому плідним, а відмінності між ними сприймаються як вдалі перспек-тиви для злету творчої фантазії» [447, c. 4]. Синтез мистецтв по-зиціонується як такий, що збільшує потужність художнього обра-зу, розширює діапазон його впливу на реципієнта. Про музично-малярське мислення українських митців кінця ХІХ – початку ХХ  століття (Леся Українка, Б. Лепкий, М. Вороний, М. Яцків, В. Винниченко, О. Олесь) розмірковує О. Рисак [379].  Однак, звісно, джерела художнього синтезу набагато давні-ші – в первісному художньому синкретизмі, «нерозчленованості мистецтв у первісному ритуалі» [58, с. 283]. Ще Арістотель у «Поетиці» вирізняв подібність поезії до музики, а музики до архі-тектури і скульптури. Малярство виступало «німою поезією», а поезія називалася «ословленим малярством» [86]. Диференціація мистецтв відбулася в добу Просвітництва («Лаокоон, або про  межі живопису й поезії» Г.-Е. Лессінга), із подальшим руйнуван-ням чіткої регламентації в епоху романтизму, модернізму й пост-модернізму.  Синтез мистецтв (або ж міжмистецька взаємодія) є предме-том вивчення порівняльного літературознавства. Міждисциплі-нарні підходи до літератури та її контекстів обговорюються в праці українських вчених М. Будного та М. Ільницького «Порівняльне літературознавство» [58]. Про літературу в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства веде мову авторитетний літературознавець Д. Наливайко, обґрунтовуючи доцільність такого вивчення. «Література в художньому освоєнні різних сфер і аспектів буття, – зазначає учений, – спирається на інші мистецтва, «вчиться» у них, «перекладаючи» коди їхньої ху-дожньої мови і трансформуючи їх відповідно до своєї іманентно-сті, і тим самим збагачує й удосконалює свої власні виражальні можливості» [301, c. 21]. Відтак художній твір у такому аспекті не порушує власні медіальні кордони, а перекодовує «мову» інших мистецтв на рівні слова. Поєднання різних систем в одному творі стає предметом розгляду інтермедіальних студій.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Зміна поняття «текст» спричинила розвиток інтермедіаль-них студій – згадаймо ідеї М. Бахтіна про текстовий поліфонізм, діалогізм гуманітарного мислення, теорію інтертекстуальності Ю. Крістевої та Р. Барта, семіотичне тлумачення культури як тек-сту. Н. Тишуніна, подаючи методологію інтертекстуального ана-лізу, твердить, що явище інтертекстуальності змусило дослідни-ків сконцентрувати увагу насамперед на специфіці внутрішньо-текстових зв’язків, і саме тоді виникає уявлення про «полі-глотизм» культури [429, с. 149]. Так, Ю. Лотман зазначає, що  тексти культури «завжди реалізуються в просторі як мінімум двох семіотичних систем. … Зашифрованість багатьма кодами є закон для переважної більшості текстів культури [267, с. 143], відповідно вони є «інтерсеміотичними». Відмінність між інтер-текстуальністю та інтермедіальністю полягає в тому, що інтер-текстуальні зв’язки вибудовуються в межах одного семіотичного ряду, коли інтермедіальні передбачають поєднання в одному  тексті різних семіотичних систем. На недоцільності взагалі вести мову про мистецтво, що позбавлене впливу інших мистецтв, напо-лягає В. Мітчелл та наголошує, що всі мистецтва – це «складені» мистецтва, й обґрунтовує концепцію imagetext-у [602, с. 94–95].  Термін «інтермедіальність» увів у літературознавчий обіг німецький учений А. Гансен-Льове 1983 р. [568], досліджуючи російську лірику, в якій були задіяні вербальний та візуальний рівні. Відтак феномен інтермедіальності активно вивчався німе-цькими науковцями (К. Кадуф [575], Ю. Мюллер [605], Й. Пех [613], Є. Шрьотер [625], Й. Гельбіг [570] та ін.), серед яких найав-торитетнішими вважаються В. Вольф та І. Раєвські. Вони зробили спробу дати повне визначення поняття «інтермедіальність» і створили типології, що допомагають диференціювати великий спектр інтермедіальних літературних явищ. Для І. Раєвські термін «інтермедіальність» убирає ряд феноме-нів, що відбуваються під час взаємодії між медіа, а саме: інтерме-діальні, інтрамедіальні, трансмедіальні. Інтермедіальні відносини передбачають вихід одного медіа за власні межі; інтрамедіальні феномени не включають долання медіальних кордонів; транс-медіальні феномени – це поява певного мотиву чи стилю в ряді різних медіа [622]. І. Раєвські вирізняє два підходи до розуміння 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ інтермедіальності – широкий та вузький. У літературознавчому векторі потрібно застосовувати вузький підхід, коли інтерме-діальність розуміють як критичну категорію для аналізу конк-ретного медіатвору. Літературознавча концепція інтермедіальності І. Раєвської заснована на трьох субкатегоріях: 1) медіакомбінація (що також називається мультимедіа, змішані медіа), зокрема: опера, фільм, театральні вистави, перформанси, ілюстровані манускрипти, ко-мікси, комп’ютерні інсталяції та ін.; 2) медіальна транспозиція, до якої входить, наприклад, адаптація певного прозового твору у фільм, театральну постановку та ін.; 3) інтермедіальне посилан-ня, наприклад, посилання в художньому творі на музичну компо-зицію, наслідування фільмотворчих технік, описові моделі в літе-ратурі, що породжують візуальні ефекти або стосуються творів образотворчого мистецтва (екфразис) [622].  В. Вольф тлумачить інтермедіальність у ширшому сенсі – як переступання меж між умовно відмінними медіа. Спершу він по-діляє інтермедіальність на два підтипи: інтермедіальність, що виходить за межі одного твору (екстракомпозиційний варіант), та інтермедіальність, що виявляється всередині одного твору (інтракомпозиційний варіант). Вольф вирізняє чотири головних інтермедіальних феномени, критерії виокремлення яких подібні до наведеної вище типології: 1) трансмедіальність – мотиви,  варіації тем, оповідність і под., що специфічно виявляються в різ-них медіа; 2) інтермедільна транспозиція – перенесення змісту чи формальних рис із одного медіа на інший (наприклад, кіно-адаптація роману); 3) інтермедіальні посилання – наявність засо-бів творення одного медіа в іншому (музикалізація прози, екс-фразис, візуалізація прози/поезії); 4) мультимедіальність або комбінація медіа (балет, опера, фільм, комікс, радіоп’єса) [647]. Причому трансмедіальність та інтермедіальна транспозиція нале-жать до екстракомпозиційної інтермедіальності, а інтермедіальні посилання та мультимедіальність – до інтракомпозиційної.  Німецький дослідник Є. Шрьотер вирізняє скоріше не класи-фікацію, а підходи до вивчення цього феномену. Він розрізняє чотири дискурси інтермедіальності: синтетичний, формальний або трансмедійний, трансформаційний, онтологічний [624]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Опрацьовуючи погляди Є. Шрьотера, М. Ільчук позиціонує синте-тичну інтермедіальність як таку, що відповідає ідеї сучасних мис-тецьких форм (хепеннінг, перформанс): зробити публіку учасни-ком, співтворцем твору, усунути межу між мистецтвом і життям; трансмедійну інтермедіальність – як передачу одного й того ж наративу різними видами мистецтв; трансформаційну інтерме-діальність – як процес репрезентації одного медіа іншим; онтоло-гічну інтермедіальність – наявність спільних і відмінних рис у різних медіа [172, с. 87–88]. У представлених класифікаціях простежуємо збіги та перети-ни виокремлених інтермедіальних зв’язків. Учені роблять спроби намітити величезне поле інтермедіальних відносин, водночас підкреслюють евристичну цінність власних розробок, що не мо-жуть бути однозначними в кожному конкретному випадку. Межі між різними видами інтермедіальності можуть бути досить умов-ними, а тому можливий їх перетин і накладання один на одного в тексті.  В англомовному літературознавчому дискурсі своєрідним оглядом досліджень у галузі інтермедіальності є «Довідник з ін-термедіальності: література, образ, звук, музика» за редакцією Г. Ріпл («Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music»/ed. by Gabriele Rippl) [567]. У трьох частинах довідника – «Текст і образ», «Музика, звук і перформанс», «Інтермедіальна методологія і взаємодія» – англо-американська та англомовна постколоніальна література аналізується крізь призму інтермеді-альної теорії. Невипадково найбільшою є перша частина, що сто-сується дослідження взаємозв’язків тексту та малюнка, яка скла-дається з п’яти підрозділів: «Ексфразис», «Література й фотогра-фія», «Література й рухомі образи», «Літературна візуальність та інтермедіальне обрамлення», «Інтермедіальна нарація: комбіна-ція текст – малюнок». Г. Ріпл підкреслює, що в інтермедіальних студіях взаємовідносини між текстом та візуальним образом є центральним об’єктом вивчення. Вона вирізняє три основні кате-горії взаємодії: 1) візуальні образи в тексті, як-от: обкладинка, фронтиспіс, мініатюрні малюнки, а також текст-образ, що зустрі-чається в постмодерністських графічних наративах; 2) типографіч-ні експерименти, коли текст та його образне втілення одночасно 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ формує цілісність; як приклад наводиться жанр фігурної поезії, відомої ще з античності; сучасним виявом типографічних експери-ментів є роман «Extremely Loud and Incredible Close» Дж. С. Фоера; 3) ексфразис – опис малюнка, картини, фотографії, скульптури в тексті [567]. Продуктивним у з’ясуванні специфіки міжмистецької взаємо-дії є мультимодальний підхід, що пропонує застосувати А. Гібонс [563]. Дослідниця аналізує тексти з позиції семіотики та когні-тивної поетики; вирізняє мультимодальність як поєднання в од-ному творі різних семіотичних систем, а твори, що мають такі характеристики («House of Leaves» М. Данилевського, «VAS: An Opera in Flatland» С. Томасула та С. Фарела, «Extremely Loud and Incredible Close» Дж. С. Фоера, «Woman’s World» Гр. Ровла) зарахо-вує до експериментальної прози. А. Гібонс наполягає, що візуаль-ні, вербальні, сомато-сенсорні фактори взаємодіють, продукуючи текстуальне значення. Фактично під мультимодальністю вона розуміє медіакомбінацію, розглядаючи графічні романи, комікси, інші твори, зміст яких передається як через вербальне повідом-лення, так і образне (картини, малюнки, схеми).  Загалом інтермедіальні художні тексти потребують розгляду як такі, що долають власний медіальний кордон – письмо, де різ-ними способами вводяться малюнки в текст чи описуються кар-тини, імітуються кінематографічні моделі, структура чи тема му-зичної композиції. На наш погляд, поняття «інтермедіальності» тексту, що стає все популярнішим у літературознавчому дискур-сі, прямо стосується вторгнення новітніх технологій (комп’ютер, Інтернет) до сфери літератури – змінюється природа авторства, структура тексту, сутність читача, рівень комунікаційної взаємо-дії автор – читач – текст. Прикметно, що інтермедіальний аналіз дає можливість осмислити специфіку цифрової літератури –  гіпертекстових, інтерактивних та мультимедійних форм. Адже сама електронна форма буття літератури в контексті цифрової культури «нагадує нам, що будь-який концепт про чисте вер-бальне мистецтво не працює і запрошує нас досліджувати інтер-медіальні конфігурації» [567, с. 2]. Сьогодні розвивається відмінна від модерністської та пост-модерністської парадигма культури – цифровий модернізм, або 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА ж дигімодернізм (скорочення з англ. digital modernism – цифро-вий модернізм). Концепцію дигімодернізму пропонує А. Кібрі (праці «Смерть постмодернізму та подальший період» («Death of Postmodernism and Beyond») [582], «Дигімодернізм: як нові тех-нології руйнують постмодерн та змінюють нашу культуру» («Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture») [581]), підкреслюючи, що дигі-модернізм приносить нові види культурних значень, нові  текстуальні форми, переходить на якісно новий рівень відтво-рення перцептивних і культурних пластів інформації, у яких вір-туальна реальність, «гіперреальність» займають одні з ключових положень. Цифровий модернізм революційно змінює традиційне мистецтво новою культурною інтермедіальною взаємодією. Про-те в його розвитку вчені (А. Кірбі, Й. Бенклер) вбачають не лише прогресивні тенденції, а й простежують руйнівний потенціал, що водночас захоплює й лякає.  В українському літературознавстві проблема взаємодії літе-ратури з іншими видами мистецтв належить до активно дискуто-ваних як у межах літературної компаративістики, так і у зв’язку з підвищенним інтересом до літератури як інтермедіуму (праці Д. Наливайка [301], В. Фесенко [447], Т. Бовсунівської [46], Г. Клочека [190], Н. Мочернюк [294], У. Худяк [475] та ін.). Спроби залучення стратегій інтермедіального аналізу до українських літературознавчих досліджень убачаємо в публікації збірників праць, присвячених інтермедіальності («Філологічні семінари: Інтермедіальність: теорія та практика», 2016), проведенні конфе-ренцій, симпозіумів, дискусій, форумів (V Академічна дискусія «Література мовою інших мистецтв: компаративістика і  герменевтика» (Київ, 2012), «Ґенеза жанрових форм у контексті інтермедіальності» (Чернівці, 2011), «Література в колі медій: інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії,  синтез мистецтв» (Київ, 2013), «Словесне i зорове: візуальні  медіації в літературі» (Київ, 2016). Вартісну спробу розглянути українську новітню літературу крізь призму інтермедіальності здійснила В. Просалова [372]. Дослідниця корелює поняття «інтертекстуальність» та «інтермедіальність», послуговуючись широким термінологічним 



53 

Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ апаратом та враховуючи погляди вітчизняних і зарубіжних уче-них (Ю. Крістева [225; 226], М. Бахтін [27], Г. Денисова [118], Н. Фатєєва [446], М. Шаповал [485] М. Гловінський [108], П. Іванишин [158], В. Вольф [647] та ін.), виявляє специфіку літе-ратурно-музичних і літературно-живописних співвіднесень у творах письменників кінця ХІХ – початку ХХ століть та еміграцій-ній літературі міжвоєнних десятиліть ХХ століття (Є. Маланюк, Г. Мазуренко, Е. Андієвська, С. Гординський та ін.). У фокусі нау-кової праці – переважно поетичні твори, йдеться про інтермеді-альність у межах одного медіуму, як-от: вербальна інтерпретація музичних творів, малярських полотен, відтворення візуальних вражень. Поза межами дослідження – медіакомбінації та прозові твори ХХ століття, у яких виявляються розмаїті інтермедіальні взаємозв’язки.  Проблеми взаємодії літератури з музикою на матеріалі німе-цькомовного роману ХХ ст. торкається С. Маценка в докторській дисертації [279], за якою була опублікована монографія «Партитура роману» [278]. Поняттєвий апарат монографії склав окремий словник «Метамистецтво» [277], статті котрого цілком повно відображають інтермедіальні стосунки слова та музики (музична проза; роман, який тяжіє до музики; партитура роману, який тяжіє до музики; музичний час; інтермедіальні зв’язки ро-манного слова з музикою; медіаконкуренція; есеїзація музики; ліризація роману; візуалізація музики; отілеснення музики; му-зичний жест; музична фонографія; роман як сукупний твір мис-тецтва; роман із оперним началом; роман-біографія композито-ра; джазовий роман; роман популярної пісенної культури; інтер-медіальна транспозиція).  Отже, теорія інтермедіальності, здобувши популярність у зарубіжному (особливо німецькому) літературознавстві, посту-пово входить до літературознавчої практики українських  науковців, пропонує термінологічний інструментарій задля  здійснення аналізу як класичних, так і некласичних експеримен-тальних художніх творів, що вирізняються медіальними комбіна-ціями (візуальна проза; графічні романи, комікси, артбуки) або ж існують у цифровій формі.  
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1.2 Експериментальна проза як літературознавча 

проблема 

1.2.1 Експериментальна проза в контексті українських 
літературознавчих студій На кінець ХІХ – початок ХХ століть в українську літерату-ру приходять молоді письменники, які зовсім іншими способами, ніж це відбувалося в попередні періоди, намагаються розбудити в читача певні настрої. Модернізм привніс нове дихання, активі-зував молоді мистецькі сили до художнього пошуку. Так, І. Франко новішу белетристику протиставляв давнішій повісті, якщо остання мала «більш чи менш докладно локалізовані події з мотивованою зав’язкою, перипетіями і розв’язкою, отже, вигля-дала як здвигнений після правил архітектоніки більш або менш солідний будинок», то новіша (проза О. Кобилянської, Лесі Укра-їнки, В. Стефаника та ін.) «робить зовсім інше враження» [458, с. 91], не орієнтується на дотримання певних правил, а скоріше навпаки – обходить їх. Тенденції, котрі помітив І. Франко, вияск-равилися в 1920-х рр. і безпосередньо породили явище українсь-кої експериментальної прози та літературознавчі спроби її осми-слення.  Початковий етап вивчення специфіки української експери-ментальної літератури збігається з посиленою активністю мит-ців у 1920-х рр. Нова революційна свідомість формувала й нову літературу, яку кинулися вивчати літературознавці, а то й самі письменники. Саме в 1920-х рр. з’являються перші теоретичні праці, у яких пояснюється експериментальність нового мистецт-ва, починає побутувати термін «експериментальний роман», що здобувається на нові конотації, ніж відоме на той час визначення Е. Золя.  Загалом дискусія про те, якою повинна бути література, зок-рема проза, в державі, де до влади прийшов пролетаріат, не схо-дила зі шпальт українських періодичних видань довгий час (наприклад, «Червоний шлях», «Нова генерація», «Плуг»). Особ-ливо активно до обговорення ключових рис прози нової револю-ційної доби долучалися митці та прихильники авангардизму,  т. зв. «лівого» фронту літератури, котрі об’єднувалися навколо 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ футуристичного журналу «Нова генерація». Проголошуючи ради-кальний перегляд, заперечення й руйнування старого мистецтва, вони вдавалися до оновлення художніх засобів та гри, водночас означуючи свою творчість суголосною з комуністичною ідеоло-гією. «Запропонована авангардистами теоретична програма, –  зауважує О. Філатова, – включала в себе, з одного боку, повне запе-речення і руйнування «Великого Мистецтва»… з іншого – утвер-джувала свободу творчого духу, матеріалізовану в площині худож-нього тексту шляхом літературного «винахідництва» [451, с. 4].  На сторінках «Нової генерації» вміщувалися заклики створи-ти нове мистецтво через «експеримент» та «деструкцію»; прого-лошувалося, що «ліве кіно, ліве оповідання, лівий роман – це но-вітні форми лівого фронту, які після необхідного експеримен-тального й винахідницького етапу увійдуть у нове життя й нове будівництво» [355, с. 42]. Експеримент визнавався головним еле-ментом деструкції, одним із аспектів «воскресіння слова» (В. Шкловський), оскільки це передбачає «очуднення» звичного, створення нових форм задля повернення образності слів, форму-вання потужного естетичного враження.  Футуристи намагалися наблизити українську літературу до літератури європейської, розширюючи жанровий діапазон націо-нальної прози пригодницькими, детективними, науково-фантастичними творами. Зміст номерів «Нової генерації» супро-воджували «зауваження редакції», що набували форми критич-них коментарів, де нерідко фігурували терміни «експеримент» та «експериментальний». Напевно, редактори розуміли під визна-ченням «експериментальний» невідповідність традиційному уявленню про художні твори або ж відсутність подібних жанрових зразків в українській літературі, як-от, наприклад, гостросюжет-них творів. Так, до оповідання Ол. Влизька «Експериментальний депутат» [71] уміщено такий критичний коментар: «Ми вважає-мо це оповідання за зразок лівого експериментального оповідан-ня й подаємо деякі з відзнак такого, а саме: локальна установка місця й оточення, жива думка, гостра фразеологія, тонка фабуль-на розробка, міцний упругий діалог» [152, с. 2]. Твір привертає увагу екзотичною, як на той час, темою – читач поринає в стихію американського Дикого Заходу, світ гарячих з’ясувань стосунків, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА брутальних чоловіків та потужної первісної енергетики. Дина-мізм оповіді перевершує динаміку дії. Автор справді грається мо-вою, випробовує її звучання на рівні розмовної, грубої лексики, незвичних мовних зворотів, насичує мовну тканину тексту сло-вами іншомовного походження, маркерами американського по-буту. Інтимність оповіді підкреслюється зверненням до особово-го займенника «я», однак ракурс нарації час від часу грайливо переміщується від внутрішнього монологу до діалогу. Видається, що автор прагне не так розповісти про подію, як занурити читача в незвичний для нього світ, викликати здивування. Хоча й подіє-вий план є доволі сміливим – сюжет нагадує трилер, бойовик.  Роман Левона Лайна (літературний псевдонім Л. Скрипника) «Інтелігент» позиціонується як екранізований роман, перша спроба лівого роману, в якому: «витримана соціальна установка, енергійне й міцне побудування фабули, гостра, тонка й економна подача» [152, с. 2]. Серед інших зразків лівого роману вирізня-ються експериментальний роман, науковий роман, побутовий роман.  Експериментальним визнається й роман Андрія Чужого «Медвідь полює за сонцем», у якому акцентовано графічне оформлення, візуальна складова. Твір є «своєрідним ухилом лівої роботи», написаним «незвичним, оригінальним автором, повним життя і земляної мудрости» [149, с. 4]. Зауваження редакції щодо роману Ес. Метер «Роман, що його було названо роман» також містять звернення до експерименталізму: «цікава експеримен-тальна й гостро сатирична праця побудована на фактичному ма-теріалі» [150, с. 4]. Художні особливості «лівого» роману перебувають у центрі уваги Ол. Полторацького, чиї статті періодично з’являються на сторінках «Нової генерації». Він говорить про процес творення роману як про виробництво, а письменника називає «про-дуцентом» романів, що «знається на техніці свого власного ви-робництва» [367, с. 364]. Ол. Полторацький бачить потребу в роз-витку гостросюжетного роману, що поєднує класову витрима-ність із високою мистецькою організацією – досконала побудова роману, гостра композиція. У його поглядах простежується опо-зиційність до творчої манери М. Хвильового. Він підкреслює, що 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ М. Хвильовий використав форму психологічного роману, харак-терну для буржуазного, та закликає відійти від хвороби «дез-організації матеріалу, на яку хворіли Пільняк, Хвильовий і т. д.»  [367, с. 366]. М. Ланський тлумачить «лівий» роман як «пересичений зміс-том», тому що «події наукові, технічні, соціальні ллються нечува-ною, небувалою зливою, – і уявити собі зараз роман, який би опи-сував на сотні сторінок звичайний сніданок чи подорож до служ-би хоч би й самого пролетарського героя – річ неможлива» [239, с. 37], непрозоро натякаючи на роман «Уліс» Дж. Джойса, що на-був популярності за кордоном. Він виклично заявляє, що часи «гурманствуючого естетизму та естетствуючого гурманства» [239, с. 37] минули, оскільки з боку виробничого це є непотріб-ним та невигідним.  Як бачимо, уже на середину 1920-х рр. під визначення «експериментальний» підпадають твори різного ґатунку та орі-єнтації. Експериментальний роман позиціонується як жанровий різновид «лівого» роману, його синонімічний відповідник, асоці-юється з авангардистським романом. Експериментальною визна-ється динамічна сюжетна проза (трилер, бойовик, детектив, при-годницький роман), що не була розвинута в українській літера-турі та сприймалась як прозовий експеримент (Г. Шкурупій, О. Влизько, Ю. Смолич), і проза, що акцентує на формі твору, на-приклад, «екранізований роман» М. Скрипника та «фігурний» роман А. Чужого, твори Гео Коляди, М. Йогансена, Д. Бузька, Л. Френкеля та Є. Яворовського. Експериментальними вважають-ся модерністські твори, зокрема М. Хвильового, Ю. Яновського, на противагу яким закликають творити речники лівого мистецт-ва (Ол. Полторацький, М. Ланський).  Поступово виформовується термін «експериментальна про-за» як широка літературознавча категорія, що об’єднує різнома-нітні художні практики, опозиційні до естетичного традиціона-лізму ХІХ століття. Як стверджує Ю. Ковалів, термін «експери-ментальна проза» та своєрідну теорію експериментальної прози вперше почав розробляти 1929 р. Ф. Якубовський у книзі  «Від новели до роману: етюди про розвиток української худож-ньої прози ХХ століття» [195, с. 42]. До наукової розвідки 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Ф. Якубовського входить стаття «Шукання «лівих» новелі й рома-ну». Розглядаючи твори футуриста Гео Шкурупія «Двері в день», «Переможець дракона», «Страшна мить», «Провокатор», він  вирізняє три форми Шкурупієвого експерименту над природою новели: експеримент образовий, експеримент психологічний і експеримент суто-сюжетний» [504, с. 253]. Експеримент Ф. Якубовський пов’язує з філософією формалізму, що, на думку дослідника, «не бачить й не хоче бачити нічого поза технікою літературного твору» [504, с. 258], указує подекуди на ідеологіч-ну слабкість творів.  Репресії 1930-х рр., домінування унормованої естетики, вилу-чення з літературного процесу ряду талановитих письменників унеможливили багатовекторне вивчення літератури в радянсь-кій Україні. На десятиліття терміни «експериментальна літерату-ра», «експериментальна проза» були поза межами наукової літе-ратурознавчої термінології або ж здобувалися на негативні коно-тації як художньо маловартісні «виверти», знаки капіталістичної, буржуазної, націоналістичної культури. Модерністський/авангардистський експерименти були перервані, як зазначає Т. Гундорова, «настанням епохи соціалістичного реалізму, послі-довно еволюціонуючи до міметичних форм художності» [99, c. 125]. Соціалістичний реалізм також можна розглядати як вияв культурно-ідеологічного експерименту творення тоталітарної художньої культури, спеціально деформованої псевдо-есте-тичними чинниками. Проте він не передбачав формування прин-ципово неканонічного, альтернативного мистецтва, естетичного «виінакшування» (А. Біла), був «від самого початку уражений нормативністю, що суперечить оновам реалістичного мистецтва і нагадує скоріше систему класицистичну» [85, c. 77]. Лише в 1960–70-х рр. у літературі пожвавлюються демокра-тичні процеси та набуває сили процес оновлення літературної форми, вихід за означені комуністичною ідеологією межі. Літера-турознавець Л. Новиченко виводить поняття «експери-ментаторство» із табуйованого простору, визнаючи «химерний» роман В. Земляка «Лебедина зграя» несподіваним за стилем, екс-периментальним твором, у якому знайшло вияв прагнення «відійти від звичайної життєподібності «сільської» прози і надати 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ зображуваному (класова боротьба в селі на рубежі 20–30-х років) якихось нових, поетично-«легендарних» художніх вимірів» [306, с. 124]. Нове вчений вбачає у метафоричних образах-характерах, наявності романтичного образу оповідача. Звісно, така манера викладу вирізнялася на фоні регламентованого соцреалістично-го письма своєрідним поверненням до творчої лабораторії мит-ців 1920-х рр. Водночас у «химерному» романі вбачаємо перегук із основними здобутками магічного реалізму. Представники «химерної» прози (О. Ільченко, Є. Гуцало, В. Яворівський, В. Зем-ляк, В. Шевчук, М. Вінграновський), як і письменники, що зверта-лися до магічного реалізму (А. Карпент’єр, Х.-Л. Борхес, Г. Г. Мар-кес, Х. Кортасар), «зображуючи фантасмагоричне як звичайну подію, одивнювали реальність, надавали їй феєричного характе-ру, аби відсвіжити читачеві світовідчуття, вразити парадоксами реальної дійсності, відкрити прихований сенс і ширші обрії бут-тя» [58, с. 272].  Також осмислення специфіки художнього експериментаторс-тва пов’язане з дослідженнями діаспорних літературознавців – Ю. Лавріненка [381], Ю. Шевельова [488], О. Ільницького [171], Г. Грабовича [89], М. Шкандрія [491], М. Павлишина [322], Б. Бойчука [48], М. Стеха [219] та інших. Звернемо увагу на погля-ди деяких із них. Ю. Лавріненко у 1950-х рр. активно досліджує творчість письменників 1920-х рр. (М. Рильський, М. Семенко, Т. Осьмачка, Є. Маланюк, І. Сенченко, М. Бажан та ін.), укладає ан-тологію «Розстріляне Відродження. Антологія 1917–1933. Пое-зія – проза –драма – есей». Саме на сторінках антології він акцен-тував на експериментальному струмені прози М. Йогансена та зазначив, що письменник був майстром «очуднення» й «гумо-ристичного тінювання сюжету» [381, c. 149]. Ю. Лавріненко від-носив до когорти експериментаторів М. Хвильового, Ю. Яновсь-кого та Л. Курбаса. О. Ільницький, ґрунтовно осмислюючи твор-чість футуристів, указує на перспективність дослідження експе-риментальної прози українських футуристів [171], візуальні екс-перименти вирізняє в жанрі роману (А. Чужий «Ведмідь полює за сонцем») та сценарію (Ф. Лопатинський «Динамо»). М. Шкандрій, вивчаючи теорію авангардизму, підкреслював, що «футуристи експериментували з романом, фрагментуючи  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА його структуру, вводячи елементи поезії, оповідання, кіносцена-рію, відкриваючи можливості, які постачали підсвідоме, еротизм і нову урбаністичну тематику» [491, с. 226]. До «деконструк-тивістського» роману М. Шкандрій відносить твори «Двері в день» (1929) та «Жанна-батальйонерка» (1930) Гео Шкурупія, «Інтелігент» (1929) Л. Скрипника, «Голяндія» (1930) Д. Бузька, «Срібний край» (1931) Д. Гордієнка, «Майстер корабля» (1928) та «Чотири Шаблі» (1930) Ю. Яновського.  Оскільки ядро художнього новаторського пошуку 1940– 1950-х рр. формується в українській еміграційній літературі, ху-дожнє експериментаторство українських митців виявилося у зв’язку із провідними тенденціями зарубіжної літератури та по-єдналося із прагненням зберегти національну самобутність. Ю. Шевельов окреслює як експериментаторство творчу манеру І. Костецького й у праці «Стилі сучасної української літератури на еміграції» [488, с. 593–633], веде мову про європеїзм українських письменників, шляхи його подолання задля створення націо-нальної літератури, що має «що свого Европі сказати». «Европеїзм Ігоря Костецького йде почасти від літературного екс-периментаторства, – зазначає Ю. Шевельов, – почасти з переко-нання, що Україна і українська література повинні принести сві-тові вселюдську правду» [488, с. 609–610]. Учений співвідносить його творчу манеру, для якої характерне фіксування кожного поруху людської підсвідомості, із школою Дж. Джойса.  Експериментальний струмінь творчості І. Костецького виріз-няє Гр. Грабович, вказуючи на його наукову недооціненість. І. Костецького дослідник називає «по суті програмовим експери-ментатором у поезії, прозі й драмі, критиком, перекладачем, ви-давцем і постійним організатором і водночас провокатором укра-їнського літературного життя» [89, с. 260]. Цікаво, що до неусві-домлених послідовників Костецького Гр. Грабович зараховує су-часних українських письменників – Ю. Андруховича, В. Неборака, О. Ірванця, Ю. Іздрика та Б. Жолдака. На експериментальності творчості І. Костецького наголошує М.-Р. Стех, що підготував ви-дання творів митця [219].  Б. Бойчук експериментальною визнає творчість представників Нью-Йоркської групи, зокрема Ю. Тарнавського, якого називає 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ найрадикальнішим авангардистом і найбільшим експеримента-тором не тільки Нью-Йоркської групи, але й усієї української лі-тератури. Ю. Тарнавський, зазначає Б. Бойчук, «виломлювався з української традиції (хоч захоплювався іспанською…), ламав усталені норми поетики, ламав синтаксу й правила мови, ламав традиційне поняття образності, ламав нормативну ритміку. А в прозі, особливо в романі «Три блондинки і смерть», відкинув ха-рактеризацію персонажів, відкинув сюжет, поламав прийняті норми композиції роману, – і будував твір на літературних  засобах та мінімалізації речень» [48, с. 247]. В еміграційному літературознавстві не йшлося про створен-ня цілісної теорії експериментальної прози, вироблення її крите-ріїв та означення рис, однак робилися окремі акценти на специ-фіці творчих експериментальних лабораторій письменників  1920–1930-х та 1940–1950-х рр.  Глибоке дослідження проблем експериментального письма в українському літературознавстві припадає на 1990-ті, 2000-ні рр. та продовжує провокувати наукову думку й підштовхувати до роздумів і сьогодні. У ряді праць, присвячених українському мо-дернізму 1920–1930-х рр. та його крайньому вияву – авангардиз-му (В. Агеєва [1], М. Моклиця [291], Р. Мовчан [290], Н. Бернадська [36], Ю. Ковалів [193], С. Павличко [319], Т. Гундорова [99], В. Моринець [292], О. Філатова [451; 452] Я. Поліщук [366] та ін.), акцентовано експериментальну сутність модерністських та аван-гардистських творів як ключову відмінність від реалістичної тра-диції ХІХ століття.  Наприклад, Р. Мовчан до експериментальних зараховує тво-ри Гео Шкурупія, М. Йогансена, Л. Скрипника, О. Слісаренка та ін., яких критика нарекла «лівою прозою», та зазначає, що «загалом це значно пожвавило національний мистецький рух, урізно-манітнило його, продемонструвавши неабияку сміливість у  пошуках нової художньої мови, що, як здавалося, найбільше від-повідала б запитам пореволюційного часу» [290, с. 15]. У модерні-змі дослідниця вбачає «опір формі», що полягав у руйнуванні її структури, залученні читача до співучасті, демонстрації процесу творчості, оприявненні автора, іронізуванні, пародіюванні,  перевдяганні героїв, зухвалому поєднанні низького і високого, стилізації, інтертекстуальності тощо [290, с. 10]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Про розрив із традицією, що осмислювався українськими модерністами 1920-х рр. перш за все як відхід від життєподібнос-ті й побутописання, від уявлень про безпосередній зв’язок мис-тецтва з дійсністю, тобто від міметизму, говорить В. Агеєва, осмислюючи романний експеримент Ю. Яновського [1, с. 317]. На утруднену форму творів модернізму як нездоланну перешкоду для контакту між твором і читачем вказує М. Моклиця, при цьому змістом творів стає авторське бачення події [291, с. 121]. Модер-нізм змушував відмовлятися від звичних уявлень, автор пропо-нував читачеві гру за своїми правилами. «Модернізм, – акцентує М. Моклиця, – почав свідомо використовувати утруднену форму в усіх жанрах, оскільки митці побачили в ній універсальний спо-сіб нейтралізації розважального ефекту, який несе у собі будь-яка подієвість» [291, с. 131]. Т. Гундорова в монографії «ПроЯвлення слова» у першій статті «Інший модернізм у каноні й поза каноном» осмислює тео-ретичне підґрунтя світового модернізму. До основних його влас-тивостей вона відносить елітарність (чи інтелектуалізм), новиз-ну (make it new) та експеримент, що цілком повно виявилися й в українському варіанті модернізму [99, с. 7–47]. Н. Бернадська також обстоює думку, що український модер-ністський роман створює найсприятливіші умови для справж-нього експериментаторства та жанрових пошуків у романістиці 1920-х рр., яка інтенсивно розвивається двома шляхами – від-штовхуючись від традиції і заперечуючи та пародіюючи її» [36, c. 101]. До когорти прозаїків, що оновлювали жанр роману, зара-ховуються М. Івченко, В. Підмогильний, Є. Плужник, О. Сліса-ренко, частково Гео Шкурупій. Романістами-експериментато-рами визнаються футуристи Гео Шкурупій, Л. Скрипник, Д. Бузько. Однак Н. Бернадська, враховуючи дослідження М. Шкандрія та О. Журенко, залучає до лав експериментаторів письменників, котрі ведуть наступ проти народної традиції, – Г. Михайличенко, М. Хвильовий, В. Поліщук, Ю. Яновський, В. Домонтович, М. Йогансен. Учена слушно зазначає, що «формальним експериментаторством та інтенсивними жанрови-ми пошуками позначена практично вся українська романістика аналізованого періоду» [36, c. 135]. 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ На зв’язок модернізму з жанрово-стильовим експеримента-торством, із авторським експериментом зі словом та текстом вказує О. Романенко. Так, серед засад елітарного художнього  модерністського мислення дослідниця вирізняє: філософсько-інтелектуальний підтекст; символіку; епатаж; нехтування  усталеними жанровими зразками та літературними формулами, жанровими приписами; символічно-асоціативне поетичне мис-лення; метафоризацію; протиставлення зовнішнього світу та внутрішнього; естетико-художній герметизм; образ сну, божевіл-ля, колективного позасвідомого, деформацію реальності, в якій владарює не тільки зовнішня подієвість, але й підсвідоме, колек-тивне позасвідоме; маргіналізацію особистості, дегероїзацію пер-сонажа; переміщення акцентів із твору на процес творення [383, с. 107].  Модерн як поле експерименту охарактеризовує В. Костюк. Основою експериментального текстотворення він визначає фраг-ментарність, що породжувала процеси деструкції традиційної ху-дожньої форми [220, с. 15]. Дослідник розглядає теорію фрагмен-ту в ХХ столітті, спираючись на погляди Т. Адорно, В. Беньяміна, та ілюструє розвиток фрагментаризованих форм в українські малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (твори В. Стефаника, Дніпрової Чайки, М. Яцкова, Г. Хоткевича, Г. Косинки, М. Хвильо-вого). Прикметно, що фрагментарність В. Костюк розглядає і в ситуації постмодернізму, звертаючись до гіпертекстуальності та гіпертексту, що кваліфікується як експеримент, уможливлений постмодерним світоглядом та технічними засобами (романи  В. Набокова, Х. Кортасара і М. Павича). Щоправда, українських відповідників він не наводить через їхню відсутність на той час.  Аналізуючи національну прозу кінця ХІХ – початку ХХ ст., 1920–1930-х рр., до дефініцій понять «художній експеримент», «експериментування», «експериментальна проза», «експери-ментальна література» в дисертаціях звертаються: Ганна Дави-дова-Біла («Український літературний авангард: пошуки, стильо-ві напрямки», 2005) [109], М. Васьків («Романні форми в українсь-кій експериментальній літературі 1920–30-х рр.: ґенеза, пробле-матика, жанрові модифікації й різновиди», 2010) [63], Лідія Ка-вун («Літературне об’єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА шукання в українській прозі 20-х років ХХ ст.», 2007) [175], Окса-на Філатова («Український роман 20–30-х років ХХ століття: ти-пологія авторської свідомості», 2011) [453], Світлана Ленська («Українська мала проза 1920–1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії», 2015) [246], Л. Сеник («Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності», 1994) [389], Оксана Боярчук («Експериментальна проза 20-их років ХХ століття: жанрово-стильові модифікації (В. Домонтович, А. Любченко, М. Йогансен)», 2003) [52]. Специфі-ку художнього експериментування досліджують Ольга Журенко («Модерні тенденції української романістики 1920-х рр. ХХ ст.», 2003) [137], Наталія Коробкова («Міфологізм творчого мислення Ю. Яновського-романіста», 2008) [211], Ірина Куницька («Типо-логія модерністського роману», 2013) [230], Наталя Лобас («Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної екс-периментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича (на матеріалі романів «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших» і «Фердидурке»)», 2007) [262], Б. Пастух («Рання романіс-тика Володимира Винниченка: еволюція жанрової свідомості та динаміка морально-етичної концепції», 2007) [325], Оксана Сира-доєва («Екстраполяція поезії Є. Плужника, І. Дніпровського та Юліана Шпола в експериментальну прозу 20-х років ХХ століття», 2011) [391], Оксана Стогній («Експериментальна проза Сильвест-ра Яричевського: наративний аспект», 2017) [409], Ярина Цимбал («Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20–30-х років», 2003) [481].  Кожен із дослідників робить спробу виробити прийнятний понятійний апарат для характеристики прози, в основі якої пере-буває художній експеримент, однак поняття «експеримент», «художній експеримент» не тлумачаться повно, а подаються як уже зрозумілі. Дискусії викликають терміни «авангардна», «експериментальна», «модерністська», «ліва» проза, що можуть вживатися як синонімічні. Термін «експериментальна» щодо прози як найбільш обґрунтований та доцільний пропонує вико-ристовувати О. Боярчук. Дослідниця слушно зауважує, що «визначення експериментальної белетристичної продукції як авангардної видається дещо неадекватним, оскільки хибує на 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ двозначність, співвіднесення з досвідом власне авангардизму» [52, с. 5]. О. Філатова твердить, що «сучасними україністами ви-словлюється ряд застережень щодо використання номінації «експериментальне письмо» як «більш мотивованої» для позна-чення літературної продукції авангарду 20-х» [452, с. 237], звер-таючи увагу на пропозиції А. Білої вживати поняття не «експери-ментальна проза», а «художній експеримент в прозі», що дозво-лило б усвідомити досягнення і «орнаменталістів», і «сюжет-ників» [39, с. 247]. І. Куницька, досліджуючи модерністський роман, уважає екс-периментальну прозу за доцільне жанрове утворення, до якого звертаються українські літературознавці (О. Боярчук, Н. Лобас, О. Капленко, Я. Цимбал та ін.). Однак наполягає, що термін не мо-же слугувати назвою чітко окресленої жанрової форми. Вона про-понує жанрово кваліфікувати романи М. Йогансена як конструк-тивістські, оскільки під визначення «експериментальні» потрап-ляють різні жарові форми [230, с. 7]. Цікаво, що Я. Цимбал початок української експериментальної прози пов’язує з журналом «Глобус», перше число якого вийшло у жовтні 1923 р., де було опубліковано оповідання Михайля Се-менка «Мірза Аббас-Хан» [478]. Експериментальною була аван-тюрність оповідання, що відрізнялася від художнього ґатунку творів українських прозаїків, котрі вийшли друком до 1923 р. (Г. Михайличенко, Г. Косинка, М. Івченко, М. Хвильовий, М. Ірчан, В. Підмогильний). «По суті це був експеримент в розвитку сюжет-ної прози, якої на той час в Україні не було» [478], – підкреслює Я. Цимбал. Також Я. Цимбал акцентує, що «експериментальною прозою» вже наприкінці 20-х критики називали певне коло авто-рів та набір формальних прийомів, які ці автори застосовували. Здебільшого ця проза накладається на авангардну, але також це футуристичні твори» [478]. При всій розмаїтості експериментальних жанрових форм екс-периментальна проза виступає понаджанровою категорією, фор-мує метатекст літератури. Тому О. Стогній доходить висновку, що поняття «експериментальна проза» можна розширити, «застосувавши його не лише до класично визначених 20–30-х рр. ХХ ст., але й до інших епох, позначених виразною видозміною 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА традиції, як-от, бароко, передмодернізму, модернізму, постмо-дернізму» [409, с. 32–33]. Отже, до експериментальних зарахову-ються твори різного художнього спрямування – як авангардистсь-кого, так і модерністського. Прозові експериментування 1920-х рр. визнаються відкриттям несподіваних можливостей «нових і досі не використаних резервів стилю, оригінальних сюжетно-композиційних побудов, які розширюють повіствування, одверто нав’язуючи до давньої літературної традиції і водночас пародію-ючи її з метою критики деструктивних явищ у житті і в літерату-рі» [388, с. 216]. Дослідники вивчають різновекторні твори, у такий спосіб складаючи своєрідний канон експериментальної прози, почина-ючи з кінця ХІХ століття до 1920–1930-х рр. Так, у ракурсі експе-риментальної поетики розглядаються твори представників «Нової генерації», учасників «ВАПЛІТЕ», «Ланки-МАРСу», пись-менників, що не були постійними членами тодішніх літератур-них угруповань (Гео Шкурупій, А. Чужий, Л. Скрипник, Д. Бузько, О. Влизько, М. Йогансен, Ю. Смолич, Ю. Яновський, М. Івченко, В. Підмогильний, Є. Плужник, О. Слісаренко, Г. Михайличенко, М. Хвильовий, В. Поліщук, В. Домонтович та ін.). До масиву експери-ментальної прози зараховується рання романістика В. Винниченка (Т. Пастух), проза С. Яричевського (О. Стогній). Дещо порушує мар-ковані межі Н. Мафтин, вводячи до контексту 1920–1930-х рр. твори західноукраїнських письменників [275]. «Експериментаторською» визнається проза С. Тудора, «новаторами конструкції й новаторами нарації» виступають Б. Нижанківський, І. Чернява, В. Софронів-Левицький, Б.-І. Антонич, Ірина Вільде, Дарія Віконська, Софія Пар-фанович, Ольга Дучимінська.  М. Васьків до експериментальної літератури 1920–1930-х рр. зараховує романні форми, до яких відносить уривки з романів, не-завершені романи, романи у віршах, оповідання й повісті, які авто-рами й видавцями маркувалися як романи. У фокусі його дослі-дження твори, що довгий час опинялися поза увагою дослідників: «Блакитний роман» Г. Михайличенка, «Червоний роман» А. Голов-ка, уривки з ненаписаного роману «Веселі брати» М. Рильського, «Матеріали до біографії письменника Лопуцьки», «Епізоди з життя чудної людини» Л. Скрипника, «римовані романи» В. Поліщука 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ («Червоний потік», «Григорій Сковорода»), роман нової конс-трукції «Арсенал сил» Гео Коляди, «Роман, що його було названо романом» Ес Метера, прозові спроби І. Дніпровського та О. Мізерницького. Він умовно виокремив «київську» (орієнту-валися на здобутки класичного європейського та вітчизняного роману) й «харківську» (спрямовану на поборювання поперед-нього романного досвіду, деструкцію, творення нових жанрових структур) школи романістики [63]. Як підкреслює А. Меншій, «дослідник наголосив, що обидві школи романістики були спря-мовані на новаторський пошук, на оновлення жанрових структур у змісті й формі (оригінальна проблематика, яка відтворювала становлення нації та антиномію національних і соціальних  перетворень; зосередженість на індивідуальному внутрішньому досвіді з використанням найсучасніших здобутків психології й психоаналізу; залучення ігрових засобів у нарацію; руйнування цілісної сюжетності; графічні елементи; дифузія різних жанрів і жанрових різновидів; залучення засобів інших видів мистецтв, насамперед кіно, та багато ін.)» [280, c. 41]. Фактично підсумовує шукання в царині специфіки експери-ментальної прози 1920-х рр. V том «Історії української літерату-ри» Ю. Коваліва [195], у якому проза групується на експеримен-тальну, орнаментальну, модерністську, фабульну, авангардистсь-ку, наукову фантастику, гумор і сатиру, імітатлітературу «пролетреалізму». Ю. Ковалів зазначає, що експериментальна проза «акцентувала формальні пошуки, здійснювала ревізію, ре-інтерпретацію світових мотивів, спростовувала механістичний мімезис, практику спрощення оповіді, технічної малоспроможно-сті традиційних зображально-виражальних засобів, орієнтувала-ся на інтелектуального реципієнта з виробленим смаком, при-ваблювала своїм естетизмом, «запахом слова» (М. Хвильовий), філософським дискурсом» [195, с. 42–43]. Однак відкритим є те, чи експериментальна проза становить творчу практику поряд із авангардистськими, орнаментальними, фабульними тощо техні-ками, чи ці техніки вже передбачають експериментальний підхід, є своєрідними парадигмами експериментальної прози.  Звернення до поняття «експериментальна проза» під час  вивчення прози ХХ століття поза контекстом 1920–1930-х рр. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА наявне у дослідженні, присвяченому творчості В. Дрозда. Так, А. Харченко підкреслює, що «для прози В. Дрозда в цілому харак-терні експерименти зі словом, мовна гра в різних її проявах, як-от: буквалізація метафор і парономазія; обігрування канцеляриз-мів, мовних штампів, що вживаються в несподіваних контекстах; автокоментарі персонажів і самого автора, які часто створюють смислові двозначності у текстах; змішування стилів та стилізація з елементами пародійності тощо» [469, с. 18]. Т. Качак до експе-риментальної прози відносить ряд творів Г. Пагутяк, «експери-ментальність якої виявилась у змістовому і жанрово-стильовому плані, у вмінні створити специфічний «герметичний» художній світ, інтегрувати реальне та ірреальне, елементи казкового і лі-рико-романтичного, психологічного і фантастичного, використо-вуючи сюрреалістичні тенденції, традиції класичного та «нового» роману, біблійні ремінісценції, художні прийоми сну, фрагментарний «потік свідомості» тощо» [181, с. 6]. Т. Гребенюк, досліджуючи подію в художній системі сучасної української літератури, часто звертає увагу на твори, відмінні від реалістичної поетики, проте вчена не визначає такі авторські спроби як експериментальні, а використовує означення, які вка-зують на ключові риси аналізованої прози. Наприклад, абсур-дистська, неміметична проза Ю. Іздрика, феноменологічна проза Т. Прохаська, В. Медвідя, Є. Пашковського, суб’єктна проза В. Медвідя. Щодо місця експерименту в сучасній прозі, то дослід-ниця окреслює феноменом експериментаторства «псевдонон-сенсові твори», у яких «за словесною абракадаброю – набором неіснуючих слів – ховається цілком детерміністський і міметич-ний художній світ» [91, с. 173], і для прикладу наводить твори М. Соколян.  Поняття «експериментальна проза нової хвилі» зринає в  праці В. Ґабора «Українська проза нової літературної хвилі остан-нього десятиліття: тенденції розвитку та пошуки Грааля». Він робить спробу вирізнити ключові фігури двох течій розвитку українського красного письма, а саме: авангардизму, пізнього модернізму та постмодернізму. Хоча, звісно, варто розрізняти авангардизм та модернізм за стильовими домінантами. До аван-гардизму – пізнього модернізму – він відносить творчість 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Є. Пашковського, до постмодерного дискурсу – Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, О. Забужко. Окремо вирізняє Ґабор твори «письмен-ників нової генерації», у яких запанували іронія, сарказм, чорний гумор – М. Рябчук, Б. Жолдак, В. Діброва, Ю. Винничук. Тобто складається враження, що «чорний гумор, іронія, сарказм» тво-рить окремий стиль поряд із постмодернізмом, авангардизмом та модернізмом. Не обходить автор огляду увагою і творчість Г. Пагутяк, К. Москальця, М. Закусила, Ю. Гудзя, В. Медвідя, В. Єшкілєва, Я. Павлюка, Л. Кононовича. У масиві сучасної літера-тури він виокремлює «своєрідну прозу хаосмосу», яку репрезен-тує львівський художник Мирослав Ягода, зокрема в повісті «Вóйна малого жорстокого числа», й саме цей твір визнає експе-риментальним [104, c. 18]. Цікаво, що творчість визнаних представників українського постмодернізму, зокрема Ю. Андруховича, О. Забужко, не дослі-джується в аспекті експериментального письма. Можливо, тому, що визначення «постмодернізм» асоціюється із несхожістю на традиційні зразки, експериментальністю, альтернативністю і не потребує зайвого акцентування на експериментальності.  До осмислення сутності експерименту, але в контексті сучас-ної поезії, звертається Ю. Починок («Українська експерименталь-на поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтер-текст», 2015 [369]). Вона визначає, що кожна епоха, починаючи від античності, пропонувала свої способи експериментування, підкреслює, що «поняття «експериментальна поезія» передбачає щонайменше дві основні ознаки: свідоме спрямування автора на експеримент, тобто прагнення показати особливості мови поезії у несподіваний спосіб, і принцип іронічної інтелектуальної гри» [369, c. 7]. Як бачимо, під експеримент підпадає мова, форма по-дання поезії, а змістове наповнення творів репрезентовано іро-нічною інтелектуальною грою. Ю. Починок виокремлює чотири види художнього експерименту в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ століть: семантично-структурний; візуальний; тех-нічний експеримент, що здійснюється у цифровому просторі; перформативний експеримент [369, c. 59].  Беручи до уваги спостереження Ю. Починок, у монографії вирізняється експеримент у прозі на структурно-семантичному 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА рівні; візуальний експеримент позиціонується як результат ін-термедіальної взаємодії та експериментальними визнаються тексти, створені в мультимедійних умовах цифрового простору.  Отже, вивчення специфіки експериментальної прози в україн-ському літературознавчому дискурсі відбувається в кілька ета-пів: 1920–1930-ті рр.; діаспорне літературознавство 1940-х рр. й до сьогодні; радянське літературознавство 1970–1980-х рр.;  1990-ті рр. й до сьогодні. Кожен етап характеризує проблему екс-периментальної прози з різної історичної перспективи та відпо-відно розширює явище експериментальної прози як понаджан-рової категорії, що вбирає в себе різноманітні художні практики, текстові стратегії та жанри.  В українському літературознавчому дискурсі експеримен-
тальна проза постає як об’ємний масив текстів ХХ – початку  ХХІ століть, автори яких прагнули змінити уявлення про можли-вості слова описати і метафорично осмислити світ. Тенденція співвідносити експериментальну прозу лише з творами 1920–1930-х рр. долається, оскільки всі твори, прийоми творення яких відходять від унормованої класичної поетики, узвичаєного кано-ну, формують її парадигму.  Загальними рисами експериментальної прози визнаються: міжжанрова й міжродова взаємодія, синтез епічного й ліричного, поезії і прози, художніх та документальних жанрів, що витворює нові синтетичні жанри; формальне оновлення прози, зокрема за рахунок засобів інших видів мистецтва (кінематограф, музика, образотворче мистецтво), що в сучасному науковому просторі здобувається на означення інтермедіальності; порушення реаліс-тичної наративної стратегії, уведення різних планів оповіді, ак-центування на особі автора, уведення автора до персонажної сис-теми твору (металітературність), що формує фрагментарність та розірваність, алогічність; оголення прийомів написання худож-нього тексту; уникнення/заперечення психологізму, характерно-го для реалістичної традиції, намагання поєднати психологізм із напруженою інтригою, з ігровим сюжетом; пародійність, карна-вальність; гра на всіх рівнях тексту; порушення чіткого хроното-пу; інтертекстуальність; багатоплановість; інтерактивність.  Звичайно, умовно за цими ознаками прозові твори марку-ються як експериментальні, проте кожен експериментальний 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ твір є неоднорідним та прикметний використанням специфічно-го набору художніх прийомів.  Очевидно, що наступним кроком до осмислення специфіки експериментальної прози є вивчення творів, прикметних поєд-нанням вербального та візуального ряду, що створює смислову єдність, – це комікси, графічні романи, артбуки (наприклад, «Діра» С. Захарова, «Мороки» О. Михеда, «Вільхова кров»  М. Бабака), які формують візуальну прозу, визнану у всьому світі як важливий складник літератури. А також дослідження текстів, що виходять за межі слова та книги як матеріальної форми – української цифрової/віртуальної літератури. На сьогодні бракує наукових праць, присвячених цьому феномену, та й самих таких творів є обмаль. До вдалих українських Internet-експериментів відносимо проекти «АмнезіЯ project» (керівник О. Михед), «Бурлюк-Бук» (керівник А. Антонюк), Facebook-роман О. Шинка-ренка «Кагарлик».  
1.2.2 Експериментальна проза: зарубіжний  

науковий досвід  У зарубіжному літературознавстві, особливо після 2010 р., з’являються праці, у яких із позицій сучасної літературознавчої методології досліджується проблемне поле експериментальної прози, з’ясовуються її видозміни впродовж ХХ – початку ХХІ сто-літь, робиться спроба виформувати цілісну художню систему  експериментальної прози (наприклад, 535; 537; 547; 558; 637). Погляди зарубіжних науковців посутньо впливають на сучасне розуміння специфіки експериментальної прози в українському літературознавчому контексті, доповнюють та розширюють  розуміння її художньої парадигми. Зарубіжна наука тісно пов’язує експериментування з карди-нальними світоглядними змінами, породженими перехідною епо-хою кінця ХІХ – початку ХХ століть (Х. Бутлер [536], П. Бьоргер [534], Р. Погіолі [619] та ін.). Однак дослідження експериментальної прози цим не обмежуються. Увага науковців (Дж. Армстронг [514], Дж. Брей, Ш. Доруф, А. Гібонс, Б. МакХейл [637], Ч. Гліксберг [565], Ф. Стевік [510], Р. Сукенік [633] та ін.) не випадково зосереджується 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА на творах всього ХХ та початку ХХІ століть, оскільки саме в цей час активно виявляють себе різноманітні експериментальні художні практики, що випробовують функції та можливості мистецтва сло-ва. У зарубіжних дослідженнях експериментальна проза розгля-дається як надзвичайно рухливий та неоднорідний феномен, у якому знаходять відображення найпрогресивніші спроби митців створити оригінальний, інноваційний художній твір.  Письменники-новатори, репрезентуючи власне оригінальне бачення навколишнього світу та людини в ньому, демонструють радикальне неприйняття міметично-реалістичної традиції, що довгий час вважалася звичною та недоторканою. Художнім екс-периментаторством вони стверджують свободу творчості, право на мистецьку неповторність. «Франц Кафка, Джеймс Джойс, Мар-сель Пруст, Вірджинія Вульф і Семюел Бекет, – наголошує Ч. Гліксберг, – це ті, хто вийшов за межі натуралістичного методу характеристики персонажів, у якому наголос робився на оточен-ні, спадковості й економічних умовах, і запровадив такий метод, що правдиво відтворював внутрішній всесвіт існування, психо-драму особистості, прояви несвідомого. … Вони розірвали стару бутафорію сюжетної побудови й підірвали стару віру в незмінну, цілісну особистість» [565, с. 129]. На думку Ч. Гліксберга, експери-ментальне моделювання художнього світу знайшло продовжен-ня в творах французьких новороманістів («Гумки» А. Роб-Гріє, «Портрет невідомого», «Мартеро», «Планетаріум» Н. Саррот), а до постмодерністських експериментальних романів він зараховує твори американських письменників Т. Пінчона («V») та Д. Бар-телма («Білосніжка»).  На відмінність художньої літератури ХХ століття від літера-тури попередніх епох звернув увагу Ф. Стевік, уклавши 1971 р. антологію експериментальної прози («Anti-Story: An Anthology of Experimental Fiction»). У передмові до видання учений стверджує, що література ХХ століття прагне «познайомити нас із досвідом, до якого традиційне мистецтво не підготувало» [510, с. 13], та поділяє експериментальні твори за принципом протиставлення домінантним рисам реалістичної літератури, згадаймо «естетику протиставлення» (Ю. Лотман). У такий спосіб він окреслює вісім груп експериментальної нетрадиційної «антилітератури», що виступає: проти мімезису (література про літературу) – наприклад, 
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ «Історія життя» («Life-story») Дж. Барта; проти «реальності» (використання фантастики) – наприклад, «П’єр Менар, автор «Дон Кіхота» («Pierre Menard, Author of Don Quixote») Х. Л. Борхеса; проти подієвості (домінування голосу оповідача) – наприклад, «Останній клас» («Last Class») Т. Ретке; проти предмета оповіді (література в пошуку чогось, про що варто написати) – наприклад, оповідання Х. Кортасара; проти досвіду (нові форми екстремальності) – напри-клад, «Пішохідний інцидент» («A Pedestrian Accident») Р. Кувера; проти аналізу (феноменальний світ) – наприклад, «Тропізм XV» («Tropism XV») Н. Саррот; проти значення (форми абсурду), – наприклад, «Гра» («Game») Д. Бартелма; проти обсягу (міні-малізація оповіді) – наприклад, «Табу» («Taboo») Е. А. Імберт.   Така класифікація творів підкреслює здебільшого формальне  експериментаторство. Художній експеримент позиціонується як альтернатива реалістичному способу зображення, що передбачає наявність у творі сюжету, конфлікту, чітко окреслених позитивних та негативних персонажів.  На сайті кафедри англійської літератури та порівняльного лі-тературознавства Колумбійського університету (http://english. columbia.edu/twentieth-century-experimental-fictions) заявлене до-слідження експериментальної літератури ХХ століття. Науковці кафедри аналізують англійську, ірландську, американську, фран-цузьку літературу та вирізняють риси, що дають підстави відно-сити твори до масиву експериментальних: 
− посилений інтерес до тонкої межі між вигадкою та реаль-ністю, текстом і світом;  
− грайливий і складний відгук на історичні події та ситуації, «історіографічна металітература» (Лінда Хутчон); 
− свідоме використання форми, значення, стилю, викорис-тання приписів (технік); 
− підозра до застарілого наївного реалізму і скептицизм що-до розуміння мистецтва як мімезису; 
− готовність порушувати читацькі сподівання, навмисно маніпулюючи загальними особливостями наративу та екс-периментуючи з романістичною формою та мовою;  
− зацікавленість питаннями літературного впливу та оригі-нальності, джерел самоусвідомленої грайливості, пастишу, пародії та інтертекстуальності як способами впоратися з традицією та «виснаженням» середовища [640]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Модернізм та постмодернізм розглядаються у фокусі експе-риментальних практик. Постмодернізм позиціонується як склад-на відповідь післявоєнних авторів (Х. Л. Борхес, С. Бекет, Т. Пін-чон, А. Роб-Грійє, Дж. Барт, К. Брук-Роуз) на експерименти модер-ністської прози, причому акцентуються процеси безперервності та розриву протягом усього століття. У довіднику з експериментальної літератури («The Routledge Companion to Experimental Literature», 2015) експериментальна проза осмислюється в історико-культурному контексті ХХ – по-чатку ХХІ століть на художньому матеріалі не лише англомовних творів, а й російських, італійських. Автори довідника (Дж. Брей, А. Гібонс, Б. МакХейл та ін.) об’єднують під визначенням «експериментальна проза» розмаїту та різножанрову літературу. Спільною рисою всіх художніх експериментів стає прагнення мит-ців дати відповідь на питання: якою є література, що може нею бути? Перші прозові експерименти пов’язуються, насамперед, із творчістю Мішеля де Монтеня (XVI століття), Лоуренса Стерна та його експериментальним твором «Життя і думки Трістрама Шен-ді, джентльмена» (1759). Експериментування Стерна полягає в незвичному іронічному викладі, використанні графічних засобів (курсив, графічні символи, пробіли, підкреслення, чорні сторін-ки), нелінійній організації оповіді, навмисному порушенні часово-просторових зв’язків. На сучасне розуміння художнього експери-менту вплинули інноваційні спроби Е. Золя надати літературі статусу наукової дисципліни; авангардистські експерименти фу-туристів, сюрреалістів. Експериментальна література, наполяга-ють автори довідника, – антитрадиційна, написана поза приписа-ми, література, що асоціюється з «шокуючим ефектом, зневагою, іконоборством, труднощами сприйняття» [637, с. 5]. Пропонуєть-ся не вживати словосполучення «експериментальна проза» та «авангардистська» як синонімічні, оскільки «авангардистська» відбиває пошуки зазначеного мистецького напряму, а «експери-ментальна» акцентує увагу на науковому підході, симбіозі аналі-тичного та художнього мислення.  Довідник складається з трьох частин, у яких робиться спроба окреслити різні сутності художнього експериментування: істори-чний авангардизм; експеримент сьогодні: друкована книга;  
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ експеримент сьогодні: поза сторінкою. Складність та неоднорід-ність матеріалу, з яким доводиться працювати дослідникам, спричинює нечіткість та певну алогічність структури довідника, на що звертали увагу й рецензенти [512; 639].  Так, у першому розділі «Історичний авангардизм» вирізнено модерністський та постмодерністський експерименталізм, експе-рименти з ідентичністю та новий експерименталізм. Тобто спо-чатку йдеться про специфіку формальних експериментів, потім акцент зміщується на соціальну, расову, гендерну, постколоні-альну ідентичність, що також породжує експериментальні смис-ли, і знову повертається до формальних експериментів («мова та інновації в постколоніальній поезії»).  Підрозділ «Новий експерименталізм» також обертається на-вколо експериментів із формою (аван-поп, постпостмодернізм, альтермодернізм, посткритицизм) та соціальною проблемати-кою (глобалізація і транснаціоналізм). До сучасних експеримен-тів (друкована книга) зараховуються експерименти з мовою, на-рацією та художністю, формою та дизайном, зокрема йдеться про графічну, мультимодальну, інтерактивну літературу. Серед експериментального масиву розглядається й літерату-ра, створена в цифровому середовищі, – цифрова (дигітальна) література, у якій твориться новий наративний код; література нової медійності, а також цифрова література, пов’язана з відео-іграми. Тут експериментальне поле художньої літератури пред-ставлене як надзвичайно широке, що охоплює творчі знахідки представників різних напрямів (авангардизм, модернізм, постмо-дернізм, пост-постмодернізм), випробовує мистецтво слова поза межами друкованої продукції, відходить від усталених способів творення та сприйняття художніх творів. Упадає в очі, що експе-римент ставиться поруч із субкультурою, контркультурою, анде-граундом. У цій об’ємній колективній праці здійснено спробу простежити рух експериментальної літератури в конкретно-історичній та естетичній перспективах.  У монографії А. Гібонс «Мультимодальність, пізнання і експе-риментальна література» («Multimodality, Cognition, and Experi-mental Literature», 2012), про що вже йшлося, проводиться зв’язок між мультимодальністю та експериментальністю в літературі. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Учена, спираючись на семіотичні дослідження, вивчає прозу, в якій наявні різні семіотичні модальності, у першу чергу словесна та візуальна. Саме мультимодальні властивості художніх текстів стають причиною віднесення їх до масиву експериментальної  літератури. «Мультимодальна проза, – наголошує А. Гібонс, – ви-користовує множинність семіотичних моделей для комунікації і розвитку наративу» [563, с. 2], проте жодна модель не є домінант-ною, а містить змістовий наратив, отож тип шрифту, розміщення на сторінці, графічний дизайн, малюнки – все це відіграє свою роль. А. Гібонс застосовує термін «мультимодальна проза» до складних та інтегрованих текстів, звертаючи увагу на форму тво-рів, «фізичний контекст» літератури. Мультимодальна експери-ментальна проза має: незвичайний макет тексту та дизайн сто-рінки, різноманітний шрифт, використання різного кольору як для шрифту, так і для малюнків, використання тексту, слів, букв для створення візуальних образів, примітки на полях, розвороти сторінок, змішування літературних і візуальних жанрів (газетні вирізки, драматичні діалоги). До аналізу переважно беруться твори оригінальні за своїм оформленням, зокрема книги англій-ського видавництва «Visual Edition» (Лондон, 2010); відомий ро-ман американського письменника Марка З. Данилевського «Будинок листя» («House of Leaves»), в якому автор експеримен-тує з формами викладу, розмаїтим друкарським оформленням сторінок. Експеримент входить у сучасну художню практику як її орга-нічна складова, створюючи альтернативну щодо реалістичних засобів зображення традицію. Р. Сукенік ще 1972 р. зазначав, що «експериментальний роман» вже не є більше експерименталь-ним. Експеримент досяг успіху і зараз ми маємо велику, ґрунтов-ну, складну, альтернативну традицію для художньої літератури, далеку від задушливої агорафобної концепції роману 1950-х рр., що представляє величезну кількість варіантів» [633]. Говорячи про літературу початку ХХІ століття, І. Каллус наголошує, що «там, де (р)еволюція є постійною, експериментування є звичним» [537, с. 120]. Як бачимо, із 1970-х рр. починає йти мова про звичність експериментування, «альтернативну традицію», «традиційний експериментальний наратив». Тут важить культурно-історичний 
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1 Поняття «літературна формула» стосується стандартизації творчості в масо-вій літературі й застосовується Джоном Кавелті (монографія «Пригода, таєм-ниця і романс: формульні історії як мистецтво й популярна культура» («Adventure, Mystery, and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture», 1976) до творів, у написанні яких використано повторювані наративні та драматичні конвенції. Формульна література – це те ж саме, що й масова.  

контекст апробації художнього експерименту: що є кардинально новаторським у певну епоху, вже не буде таким в інший час.  Неодноразове повторення певного художнього експерименту в мистецькій практиці видозмінює сутність експериментального письма (створення нового та унікального), що наповнюється  хоча й «альтернативними», але все ж правилами. Виробляється експериментальна техніка написання художнього твору, якою можна оволодіти. Під технікою написання розуміємо творчу діяльність, свідо-мо спрямовану на створення художнього твору відповідно до приписів та рекомендацій. Отже, експеримент актуалізується вже як сегмент «формульної літератури»1. Так, у посібнику Дж. Армстронг «Експериментальна проза: вступ для читачів та письменників» («Experimental Fiction: An Introduction for Readers and Writers», 2014) [514] подаються рекомендації щодо створен-ня експериментальних творів, розглядаються новаторські  для свого часу художні прийоми авангардистських, модерністсь-ких та постмодерністських письменників. У книзі стверджується, що електронна, гіпер- та інтерактивна література, як її називає автор, дає потенційну можливість для художнього експеримен-таторства.  До проблеми новаторства та експериментування в цифрову епоху звертається М. Перлофф у дослідженні «Неоригінальний геній: поезія іншими засобами в новому столітті» («Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century», 2010) [614],  думки якого перегукуються із роздумами У. Еко про оригіналь-ність. Хоча в книзі аналізується сучасна поезія, висновки, які ро-бить автор, важливі й для окреслення специфіки експерименталь-ної прози. «Неоригінальність», про яку йде мова, обігрує нову форму діяльності творчої особистості в цифрову епоху. До твор-чої лабораторії митця входять уже відомі тексти та структури, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «чуже слово», а його завданням є творче експериментування з ними задля створення нового, досягнення оригінального ефекту.  Про популярність проблеми в академічному середовищі свід-чить поява наукових збірників, присвячених розгляду специфіки експериментальної прози. В окремому випуску журналу «Слово і текст» («Word and Text», І том, 2014, головний редактор Л. Мілесі [648]), що публікується в Румунії, висвітлюються тенденції в су-часній експериментальній англомовній прозі. В інформаційному листі редакційна колегія журналу визначає експериментальну літературу як таку, що оптимістично спрямована на нові можли-вості. Серед проблемного поля експериментальної прози редак-тори збірника бачать: постмодерний експерименталізм/неоавангардизм, авангардистську жанрову прозу, трансгресивну, «апокаліптичну» прозу, мультимодальну та цифрову літератури; акцентують на впливах групи OULIPO2, сюрреалізму, дадаїзму, футуризму.  Наукову серію «Експериментальні практики: технонаука, мис-тецтво, література» («Experimental Practices: Technoscience, Art, Literature» [558]) 2016 р. в голландському академічному видавни-цтві Brill започаткували Ш. Доруф та М. Розіні. Серія покликана сприяти появі трансдисциплінарних досліджень, налагодженню співпраці між ученими та митцями; розвивати статус науки, мис-тецтва, літератури і філософії як справді експериментальних практик, які постійно перебувають у зв’язках між собою, що спри-чиняє експериментування, відкриття та інновації.  Художньо-стильова специфіка експериментальної літератури досліджується в ряді зарубіжних дисертаційних робіт, причому спостерігається перенесення уваги з аналізу експериментальних друкованих текстів на вивчення особливостей цифрової літерату-ри, її інтер- та мультимедійних можливостей. Експериментальна література позиціонується як надзвичайно широке явище, що  охоплює розмаїті художні рішення, наприклад: А. Дорлінг 
2 OULIPO (скорочення від фр. Ouvroir de littérature potentielle – Цех потенційної літератури) –  літературне угруповання авангардного спрямування, створене у післявоєнній Франції за ініціативи письменника Р. Кено та математика Ф. де Ланнуа. Письменники, художники та математики, котрі були членами групи, вивчали інноваційні комбінаторні засоби генерації текстів і, відповідно, ство-рювали твори, що увійшли до масиву експериментальної літератури.  



79 

Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ «Експериментальні форми в сучасній прозі» («Experimental Forms in Contemporary Fiction», 1985) [547], М. Е. Лінеман «Від сторінки до екрану: місце гіпертекстової літератури в історичному та сучасно-му контексті друкованих і цифрових художніх експеримен-тів» («From Page to Screen: Placing Hypertext Fiction in an Historical and Contemporary Context of Print and Electronic Literary Experi-ments», 1999) [590], Е. Бургес «Інтерактивна література як конти-нуум: взаємозамінність в експериментальному письмі, гіпертекс-товій літературі й відеоіграх» («Understanding Interactive Fictions as a Continuum: Reciprocity in Experimental Writing, Hypertext Fiction, and Videogames», 2015) [535]. Варто зазначити, що обговорення специфіки експеримен-тальної літератури, зокрема прози, відбувається на різноманіт-них науково-популярних літературних сайтах, що якнайкраще ілюструє інтеграцію експериментальної літератури в сучасний контекст «формульної» масової культури. Рекомендації щодо написання експериментальних новел та романів розміщуються, наприклад, на популярних англомовних літературних сайтах: 
thewritepractice.com, writing-world.com, writing.com, art-of-
stories.com, mapliterary.org, dailywritingtips.com, experimentalwrit-
ing.weebly.com та ін. Видається, що аналіз техніки художнього екс-перименту, котрий подається на зазначених сайтах, сприятиме вивченню дискусійних аспектів осмислення феномену експери-ментальної прози в зарубіжному літературознавчому дискурсі. На сайті mapliterary.org експериментальна проза становить опозицію до «традиційної» реалістичної прози. Відповідно, якщо твори, створені з урахуванням «норм реалізму», мають зрозумі-лий характер, послідовний/логічний порядок подій, вірогідні ситуації та обстановку, відповідають правописним нормам, то експериментальна література має структурні, стилістичні чи те-матичні інновації. Експериментальна література є непослідов-ною, вона будується з використанням «паратаксису, колажу, аб-сурдних ситуацій, антигероїв, іронії, уривчастої техніки (розрізання), потоку свідомості, гібридного дискурсу, змішуван-ня жанрів, альтернативних культурних практик, гіперболізму, нетрадиційного синтаксису, фрагментованої оповіді чи метапро-зи» [557]. Експериментальна література визнається спорідненою 



80 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА з літературними рухами дадаїзму, сюрреалізму, літературою аб-сурду, «новим романом», магічним реалізмом, фантастичною лі-тературою, притчевою літературою.  Одним із елементів тлумачення експериментальної літерату-ри є пояснення впливу, який вона має справляти на читача: під-риваючи традиційні концептуальні категорії, така література переконує, що «Всесвіт досі не отримав задовільного пояснення та примушує читачів почуватися так, ніби вони були розкладені на частинки» [557].  На сайті writing.com самобутність експериментальної літера-тури пояснюється через категорії форми та змісту художнього твору. Так, популярна література має бути зорієнтована на зміст, а експериментальна – на форму. Для експериментальної прози «важлива структура, настрій, ефекти. Письменники… кидають виклик нашому інтелекту… ставлять під сумнів наші уявлення про художню літературу» [562]. Серед творців експерименталь-ної літератури згадуються модерністи Дж. Джойс, В. Вульф, В. Фолкнер, постмодерністи Дж. Барт, К. Воннегут, «новорома-ніст» А. Роб-Гріє. Автор статті труднощі читання модерністської літератури вбачає у «густій» прозі, складних структурних меха-нізмах, а постмодерністська література переобтяжена автореф-лексивністю та еклектичним характером.  У кінці допису міститься список письменників, твори яких рекомендовані для читання. Причому постаті письменників (йде мова про їхні твори) розділяються за мірою впливу на читача: для початківців в експериментальному письмі – С. Рушді, Г. Відал, К. Воннегут, О. Уайльд; для відносно досвідчених читачів – К. Акер, Дж. Барт, С. Бекет, Г.-Г. Маркес, Ф. Кафка, А. Роб-Гріє; для тих, хто прагне справжнього виклику, – Дж. Джойс, В. Вульф, Т. Пінчон.  М. Мадокс у статті «Що таке «експериментальна» художня проза?» насамперед зауважує, що на «письменницькому ринку  Ви стикнетеся із «експериментальним» жанром», бо експеримент є в переліку «інтересів» художньої літератури поряд із пригода-ми, сімейними сагами, історією, гумором, містикою, релігією, три-лером, модою, жіночим світом» [593]. Тут експеримент входить до масиву популярної літератури й розглядається як один із  
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ продуктів книжкового ринку. Мадокс робить спробу пояснити експериментальний роман, підкреслюючи його складність для розуміння, що потребує інтелектуального зусилля. «Такий роман цікавий своїми інноваціями, – розмірковує автор допису, – і фак-тично не містить розповіді, не відповідає очікуванням читача, порушує правила побудови художнього твору» [593].  Мадокс наводить перелік правил, які, на його думку, ігнору-ються в експериментальному творі: наявність хоча б одного при-вабливого характеру, з яким читач може себе ідентифікувати; розповідь із зрозумілим початком, серединою та закінченням; художній стиль нарації; мова, що відповідає стандартним прави-лам синтаксису, значення і пунктуації; художня мова, що відпові-дає правилам синтаксису, орфографії та пунктуації; типографіка, що відповідає вимогам до друкованої продукції [593]. Якщо не дотримується хоча б одна вимога, то вже є підстави відносити твір до експериментальних. Основна мета сайту thewritepractice.com – удосконалювати «мистецтво написання художніх творів», «допомагати людям ставати більш натхненними, практикувати нові техніки письма, і тоді презентувати/продавати свої витвори світові». Експеримен-тальні твори визнаються такими, що завжди руйнують правила, уникають чітких вимог, є художньо інноваційними та унікальни-ми, «це завжди результат того, що колись вважалося неможли-вим» [611]. Також зазначається, що експериментальну прозу важко зрозуміти й вона не підходить для «розслабленого» читан-ня, вимагає підготовленого читача, який здатен оцінити всі пись-менницькі інновації.  Писати експериментальну літературу означає вільно гратися з характерами, оповіддю, формою, словами, із звертанням до чи-тача, перспективою, описом, часовою послідовністю. «Ви може-те,  – підкреслює автор допису, – перервати свою оповідь посере-дині речення й продовжити візуальною переробкою, чи створити повністю відразливий характер, чи повторювати одне й те саме речення впродовж оповіді» [611].  Експериментальна література (проза) на сайті writing-
world.com розміщується поряд зі змішаними жанрами та «іншими», зокрема такими, як магічний реалізм, абсурдизм, фанфіки. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Т. Бенско робить спробу розглянути різні підходи до створення експериментальної літератури. Уже в назві своєї ознайомчої статті оголошує, що експериментальна література – це література, де проблема знаходиться поза сюжетом («Writing Experimental Fiction: Leaving the Problem out of the Plot»). Експериментальна література розуміється як «розважальна, захоплива, яка дає змогу автору та читачам вийти за межі звичних способів мислення» [526]. Інструк-ція щодо створення експериментального твору передбачає проти-ставлення «традиційним творам», для яких є обов’язковою наяв-ність сюжету, який заснований на проблемі та її розв’язанні.  Пропонується звільнити твір від сюжету, традиційної боротьби протилежностей, звернутися до побутових, анекдотичних ситуа-цій, які не завжди мають у центрі проблему, конфлікт, драму, але залишають почуття захоплення, здивування та відчуття сенсації. Т. Бенско підкреслює, що в експериментальному творі має бути елемент здивування, приємної абсурдності, ексцентричності.  Ще однією умовою створення експериментального твору є спосіб оповіді – це знову ж гра з формою, перспективою, характера-ми, навіть із тим, як слова розміщені на сторінці. Оповідь має бути нелінійною, не подібною до традиційних оповідей. Наступний під-хід – це виявлення автором своєї причетності до створення твору в самому тексті. Бенско зазначає про наявність такого підходу в практиці письменників-модерністів та постмодерністів, а початок такого подолання бар’єру між письменником та читачем датує з появи роману «Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена» Л. Стерна. Інший підхід – це «зрозуміле письмо», свідоме наповнен-ня читача духовним одкровенням, почуттям легкості, новим поці-нуванням оточуючого світу. Однак у наступному абзаці вже йдеть-ся про те, що експериментальна література не повинна обов’язко-во бути духовною й спокійною, а може бути й абсурдною, сюрреа-лістичною, панковою, смішною, контркультурною та дикою [526]. Як бачимо, підходи до створення експериментальної прози цілком протиставляються традиційній моделі, що передбачає наявність сюжету, лінійну оповідь, послідовну зміну точок опові-ді, розміщення автора за межами історії. Т. Бенско, описуючи  різні способи створення експериментальних творів, наголошує на їх нестандартності, грайливості, інноваційності, ексцентрич-ності, приділяє увагу комічним елементам. 



83 

Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ На сайті, цілком присвяченому експериментальній літерату-рі (experimentalwriting.weebly.com), Т. Бенско пропонує власну класифікацію епосу, розділяючи прозові твори на авангардистсь-кі, художні (під якими розуміємо елітарні) та популярні. Як мож-на здогадатися, саме авангардистська проза є експерименталь-ною та набільше перетинається із художньою. Вона захоплива, нелінійна, може стати культовою класикою, не вимагає інтриги, сюжету, позитивних/негативних персонажів, індивідуальна. Із художньою літературою (елітарною) її поєднує інтелектуаль-ність, унікальність, увага наукової спільноти, відносно нечислен-на читацька аудиторія [525].  К. Хігс, відповідаючи на питання, що таке експериментальна література, прагне обґрунтувати свої думки посиланнями на ав-торитетні наукові праці. Він розділяє свою статтю на три части-ни, намагаючись науково розтлумачити це складне явище. У пер-шій частині для аргументації К. Хігс використовує концепцію Л. Хейніанс («The Rejection of Closure», 1985), де йдеться про від-криті та закриті тексти, подаються техніки «відкриття» твору, акцентується роль читача. Як помітно, концепція суголосна вихі-дним положенням рецептивної естетики, зокрема вченню У. Еко про відкритий текст. Відповідно, «закритий текст» є впорядкова-ним – це текст, усі складові якого працюють на певну ідею, що не передбачає прихованої неоднозначності. У «відкритому тексті» всі елементи направлені на розширення сфери неоднозначності. Отже, «відкритий текст» стає експериментальним, оскільки не пропонує однозначної оцінки, налаштований на варіативність та багатозначність. Причому К. Хігс наголошує, що чітко розмежува-ти відкриті та закриті тексти складно, варто вести мову лише про переважно відкриті та переважно закриті тексти.  У другій частині К. Хігс, виводячи специфіку експерименталь-ної літератури, намагається розглянути її у зв’язку з художньою літературою, написаною за певними правилами. Він посилається на думку Б. Еверсона, що положення про те, яким має бути худож-ній твір, сформував Арістотель у своїй «Поетиці» (наприклад,  обов’язкова наявність початку, середини та кінця, міметичність). Відповідно, художні твори, що не вкладаються в зазначені вимо-ги, складають масив експериментальної літератури, представля-ють альтернативний дискурс відносно до наративу Арістотеля. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Такий дискурс не має протиставлятися, як зазначає К. Хігс, тра-диційному, оскільки протиставлення передбачає наявність пози-тивного та негативного компонентів, а експериментальна літе-ратура не є ні негативною, ні антиестетичною [571]. Далі дослід-ник веде мову про сприйняття експериментальної літератури читачами. Нерозуміння цієї літератури, на його думку, відбува-ється через відсутність виробленої стратегії читання, оскільки експериментальна література потребує особливого підходу та набору критеріїв аналізу. Отже, зацікавлення художнім експериментом на англомовних літературних сайтах свідчить про зростаючу популярність експе-риментальних творів серед читачів та письменників. Перехід над-бань експериментальної практики зі сфери «літератури для обра-них» до царини масового (формульного) мистецтва відображає загальну тенденцію сучасної індустрії розваг вразити людину не-пересічними, «небанальними» рішеннями. Проте вироблення пев-ної техніки експериментального письма не виключає й творчу ін-терпретацію способів моделювання художнього експерименту.  Як бачимо, художній експеримент та експериментальна літе-ратура, проза нерідко опиняються у фокусі зацікавлень зарубіж-них літературознавців. Художня парадигма експериментальної прози в зарубіжних дослідженнях охоплює авангардистські (особливо дадаїстичні, сюрреалістичні, футуристичні), модер-ністські, постмодерністські мистецькі інновації переважно у фор-мі (однак не ігноруються й змістові складники художніх творів); залучає зв’язки літератури з іншими видами мистецтв та медіа, що виводять мистецтво слова за власні межі. 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 немає 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 мистецт-ва слова. Упадає в око, що на всіх літературних сайтах статті про  
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Р о з д і л  1  ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ експериментальну літературу мають фактично однакову структу-ру: визначення поняття «експериментальна проза», перелік вимог, виконання яких оминається; обов’язкове з’ясування впливу на чи-тача; список художніх творів, що належать до масиву експеримен-тальних та посилання на інші сайти з подібною інформацією. На деяких сайтах зустрічається спроба простежити «традицію» експе-риментальної літератури, звучить думка, що експериментальна література формує альтернативну традицію. Зазначимо, що експе-риментальна проза розглядається з позиції рецептивної естетики, герменевтики, оскільки до уваги береться специфіка сприйняття такої літератури читачем та її інтерпретація, застосовується ін-струментарій формальної школи, семіотики, структуралізму, коли робиться спроба визначити структуру експериментального твору.  
* * * Поняття «художній експеримент» є похідним від наукового експерименту та передбачає випробовування нового в наперед заданих умовах, що може мати неочікуваний результат. Експери-мент є постійним поступом літератури до оновлення, освоєння нового мистецького досвіду, способом відходу від класичної до некласичної поетики, що характеризує мистецький розвиток всього ХХ – початку ХХІ століть та окреслюється в координатах авангардизму, модернізму, постмодернізму, дигімодернізму.  Художній експеримент спрямований на зміну уявлень про можливості слова описати і метафорично осмислити світ, зорієн-тований на «випробування» можливостей/буття слова, функціо-нування художніх прийомів у творі, а також на те, щоб спровоку-вати читача по-новому поглянути/сприйняти художній твір (тему, сюжет), літературу в цілому. Як і науковий експеримент  у природничих науках, художній експеримент є теоретичним конструктом, здійсненим завдяки певним технікам. У літературі це зумовлює настанову на використання різних художній прийо-мів, а також на те, щоб спричинити зміну технік рецепції (читання) художнього тексту в метатексті культури. Це свідчить про важливість саме «технічного боку експериментаторства», а отже, художніх прийомів.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Експериментальна проза є понаджанровою категорією, оскільки залучає в єдиному масиві різножанрові та різностильові твори. Вона формується в швидко змінюваних умовах, на межі художніх систем, задіює насамперед формальний аспект, широко використовує технічні можливості епохи, формує своєрідну аль-тернативну традицію. Парадигма експериментальної прози по-зиціонується як рухливий феномен, що постійно потребує ново-го, видозмінюється, перетворює щойно нове на традиційне і зно-ву виявляє нові засоби/форми втілення, однак зберігає незмінну сутність – нове естетичне враження для сучасника. Видається, що рух експериментальної прози відбувається від літератури до інших мистецтв чи медіа, що зумовлюється ситуа-цією візуального повороту в культурно-історичному просторі  ХХ століття, стрімким розвитком цифрових технологій, що про-понують нові можливості для втілення художніх задумів митців.  У цьому дослідженні при визначенні парадигми української експериментальної прози враховується як поетика різних  стильових напрямів, так і специфіка матеріального втілення тек-сту, що стає особливо актуальним під час висвітлення сучасного літературного процесу, оскільки сучасна література все більше інтегрується в цифровий медіапростір. Так, вирізняємо художній експеримент на рівні друкованого тексту (лише структурно-семантичний вербальний рівень); художній експеримент, що за-лучає інтермедіальний вимір та сполучає вербальний код із не-вербальним (графічні романи, комікси, артбуки) у друкованому тексті; мультимедійний цифровий рівень, коли втрачається дру-кована форма книги й вона починає існувати в мультимедійному цифровому форматі.  Як це не парадоксально, але експериментальна проза різнома-нітними засобами намагається якомога точніше передати дійс-ність: відхід від реалістичного зображення водночас означає на-ближення до справжнього стану речей. Це зумовлено тим, що лю-дина не живе в логічно послідовному світі, він таким стає завдяки свідомості людини, яка сама намагається все пояснити та вибуду-вати зв’язки. Твори, в яких передається хаотичність мислення, не-послідовність, нелогічність, де більше важать почуття, котрі не можна висловити словами, несуть потужну емоційну енергетику, і функція їхня – передати індивідуальне знання про світ, змоделю-вати нове ефектне та ефективне емоційне враження.  
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Розділ 2 

ДИНАМІКА  
ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ  У ХХ столітті відбулися радикальні метаморфози у сфері мис-тецтва, зокрема й літературі, що були спричинені потоком науко-во-технічних відкриттів, пов’язаними з ними соціальними катак-лізмами та духовними/антидуховними шуканнями. Зміна кла-сичних естетичних координат літератури віддзеркалила процес переоцінки цінностей в етичній площині, втрату суспільством ду-ховного центру, на основі якого формувалася література поперед-ніх епох. «Коли немає в мистецтві «смислового (в ім’я чого)»,  – категорично наголошує А. Печарський, – з’являється апокаліптич-ний код «беззмістовного» в ім’я Хаосу, Абсурду і Руїни» [330, c. 86]. Однак хаос та абсурд стають засобами пошуку нового сенсу та створення альтернативного, незвичного, неканонічного, нетради-ційного мистецтва, що розриває шаблони та вивільняє творчу енергію, відкриває шлях до нестереотипного мислення. Письмен-ники відходять від традиційної оповідності заради творчого, екс-периментального самовияву.  Прозові експериментальні твори 1920-х рр., експерименти прозаїків в еміграційній літературі, «химерна», трансгресивна, андеграундова проза, експерименти із жанровим кодом у сучас-ній прозі – це ті грані значного масиву української експеримен-тальної прози, що надаються до літературознавчого аналізу та засвідчують тяглість експериментальних тенденцій в українсь-кій прозі ХХ – початку ХХІ століть. Модерністські, авангардистсь-кі, постмодерністські новації ґрунтуються на художньому експе-риментаторстві, демонструють рух мистецтва до естетичних від-криттів аж до виходу за межі слова та друкованої книги. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА 
2.1 Експеримент у творчій практиці українських 

письменників початку ХХ століття Структурно-семантичний рівень експериментування в укра-їнській прозі ХХ – початку ХХІ століть передбачає звернення пи-сьменників насамперед до нетрадиційної/некласичної форми, що акцентує на подоланні приписів та обмежень, котрі висували-ся до літератури в попередні епохи. Фактично вся некласична естетика будується на позірному запереченні минулого культур-ного досвіду, який, однак, не відкидається повністю, а слугує ос-новою для проведення кардинальних змін.  Модернізм, авангардизм, постмодернізм видозмінювали реа-лістично-міметичну традицію, ускладнювали та поглиблювали смислове поле літератури, перетворювали її на інтелектуальну 
гру, вдаючись до художнього експерименту. Homo Ludens  (Й. Гейзінга) – людина, яка грається, – є типовим уособленням розвитку культури й науки ХХ – початку ХХІ століть. Вона проду-кує ідеї (часто парадоксальні та абсурдні), що випробовують  узвичаєну систему етичних та естетичних цінностей, прагнучи пізнати заборонене, доторкнутися до неосяжного, перевернути «здоровий глузд» літератури через домінування форми над зміс-том, семіозису над мімезисом, означуваного над означуваним, сигніфікації над репрезентацією [208], переакцентувати відно-шення автор – текст – читач. Художній текст трансформується в мистецьку лабораторію, де через експеримент випробовується життєвість певних авторських гіпотез та концептів.  Уловити, класифікувати всі прийоми, що застосовуються в експериментальній прозі, надзвичайно складно, як і проаналізу-вати всі твори, що певними параметрами є дотичними до експе-риментальної парадигми. Скоріше варто вести мову про експери-ментальні текстові стратегії. Експериментальна текстова стратегія – це комплекс нетра-диційних авторських мистецьких рішень, спрямованих на досяг-нення максимально вражаючого ефекту на читача. Через тексто-ві стратегії модифікуються жанри творів аж до появи «індивідуальних жанрових форм» (Б. Кроче), тобто окремий твір стає лише одним оригінальним твором у ряді жанру. Якщо брати 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ до уваги ймовірні форми жанрових модифікацій, які вирізняє В. Петрова, а це – реставрація, реконструкція, трансформація, мо-дернізація [329], то бракує експериментальної форми. Оскільки всі інші будуються навколо канону, а експериментальна передба-чає творення антиканону. Також текстові стратегії ведуть до ви-никнення різноманітних синтетичних жанрових форм, у котрих можуть поєднуватися жанри не тільки різних родів літератури, а й різних видів мистецтв. Акцентування на експериментальних текстових стратегіях дає змогу простежити їхню тяглість в україн-ській прозі ХХ – початку ХХІ століть.  Видається, що художній експеримент в українській літерату-рі зазначеного періоду виконує компенсаторну функцію. Літера-тура тривалий час знаходилася під тиском ідеологічних норма-тивних категорій (народницьких, націоналістичних, соціалістич-них), а експеримент через деструктурованість, нелогічність, хао-тичність розхитує стереотипні канони й суспільні шаблони мис-лення, оновлює їх. Відхід від унормованої поетики в художніх прозових творах простежується вже наприкінці ХІХ століття, коли прогресивні українські письменники (наприклад, І. Франко, П. Мирний, А. Кримський) відчули потребу змін та здійснили спробу інтегру-вати новітні європейські літературні пошуки в український кон-текст. Погоджуємося з думкою Н. Бернадської, що в українській літературі першим кроком від роману класичного до роману но-вітнього стає романістика І. Франка [37, с. 78]. Та й у малій прозі, зокрема в новелі «Сойчине гніздо», І. Франко пропонує нову кон-цепцію особистості й дійсності, мистецтва, зумовлену культурно-історичними умовами рубежу віків. До художнього експеримен-таторства вдається П. Мирний, коли, наприклад, сатиричний зміст новели «Лови» подає в неординарній викладовій манері (полілог, внутрішній монолог, лаконізм, психологічна деталіза-ція), що передбачає активну співтворчість читача, який має за-повнювати авторські смислові недомовленості. Зауважмо, що градус художнього експериментування в літературі від початку й до кінця ХХ століття зростає, що віддзеркалює процес оновлення мистецьких технік відповідно до загального швидкого науково-технічного прогресу, змін у суспільній свідомості.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Початок ХХ століття прикметний відступом письменників-модерністів від правил побудови творів, що відзначає І. Франко, а це – непослідовний виклад подій, прискіплива увага до почуттів, миттєвих вражень, настроїв, надання особливих акцентів індиві-дуальному переживанню людиною суспільних процесів. Модер-нізм стає мистецьким рухом, відкритим для взаємопроникнення, взаємодії між родами літератури та мистецтвами. Так, розвиваєть-ся лірична проза, що вбирає в себе риси лірики, де слово набуває посиленої музичної й образотворчої інтонації. Сецесія як змішу-вання родів, стилів, мистецтв характеризує розвиток модернізму, підкреслює його спрямованість на експерименталізм, коли «митці прагнули кинути виклик зашореності попередньої епохи й випро-бувати новітні художні засоби» [383, с. 267]. Ю. Ковалів позиціонує сецесію як «перехідний принцип історико-культурної епохи – вмо-тивоване явище, хоча визначити єдиний, універсальний закон, за яким здійснюється зміна епох, неможливо» [194, c. 20]. Термін «сецесія» набув офіційного статусу в 1990-ті рр., коли українське літературознавство вийшло з-під впливу російської термінології. «Сецесія в літературі, – акцентує О. Романенко, – це стиль парадоксів, у якому нехтування канонами, проникнення стилів, полістилістика та жанрова динамічність є найсуттєвіши-ми ознаками» [383, с. 267]. Сецесійність в українській літературі пов’язується насамперед із творчою діяльністю представників «Молодої музи», адже ще в 1907 р. у журналі «Світ» вони проголо-сили, що репрезентують «напрямок декадентський, символістич-ний, сецесійний, модерністичний, естетичний» (Світ. – 1907. – Ч. 1. – С. 1). Я. Поліщук у руслі сецесійності розглядає поезію «Молодої музи» (П. Карманський, Б. Лепкий, В. Пачовський) та зазначає, що «сецесійний стиль був продуктом перехідної доби, специфічною творчою робітнею, яка поклала собі завдання кон-ституювати поле творчого експерименту» [366, с. 210]. Серед прозаїків «Молодої музи» творчість Михайла Яцківа є однією із центральних втілень цього явища.  Сецесійний синтез мистецтв у творчості М. Яцківа досліджує М. Ільницький [169], а В. Просалова [372] звертається до поняття «інтермедіальність», охарактеризовуючи його твори. Дослідники вказують на наявність у новелах М. Яцківа мелодійності, запози-
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ чення з живопису принципу композиційної структури, послуго-вування музичними та живописними асоціаціями [168, с. 16]. М. Яцків побутові ситуації переводить у регістр високого емоцій-ного напруження, герої опиняються в кризових ситуаціях, що ви-магають від них душевних та моральних сил. Причому автор не передає конкретний зміст життєвої події, а пропускає її крізь влас-не бачення, наповнюючи музичними та живописними картинами.  По суті кожен модерністський твір є не наслідуванням дійс-ності, а відтворенням авторського індивідуального вияву, вира-женням творчості. «У такому разі, – зазначає М. Моклиця, – жит-тєва форма має інший зміст, котрий вступає в суперечність уже не з формою, а з життям. Змістом твору стає авторське бачення події» [291, с. 119]. Щодо авангардизму ця настанова модернізму набуває крайнього виразу, аж до фрагментування та деконстру-ювання. Модерністська проза відрізняється від авангардистської, що була розрахована на епатацію реципієнта, запрограмоване нерозуміння авторського задуму, розбіжність між голосною де-кларацією і творчою практикою, вихід за межі літератури [195, с. 533]. Однак і модерністська, й авангардистська прози перебува-ють в єдиному експериментальному полі.  У 1920-х рр. авторське бачення набуває розмаїтих грайливих форм, широко проаналізованих українськими літературознавця-ми (див. 1.2.1). Тоді ж якраз і формується своєрідний канон пись-менників, які вдавалися до експериментування: Гео Шкурупій, А. Чужий, Л. Скрипник, Д. Бузько, О. Влизько, М. Йогансен, Ю. Смо-лич, Ю. Яновський, М. Івченко, В. Підмогильний, Є. Плужник, О. Слісаренко, Г. Михайличенко, М. Хвильовий, В. Поліщук, В. До-монтивич, А. Любченко, Юліан Шпол, І. Дніпровський та ін. Серед західноукраїнської та еміграційної прози 1920–1930-х рр. експе-риментальними визнаються твори С. Тудора, акцентуються по-мітні новації у творчості Б. Нижанківського, І. Черняви, В. Соф-ронева-Левицького, Б.-І. Антонича, Ірини Вільде, Дарії Віконської, Софії Парфанович, Ольги Дучимінської.  Першорядна роль відводилася оновленню формальних рис.  У 1920-х рр. письменники «милуються» тим, ЯК вони пишуть, приділяючи надзвичайну увагу художнім засобам, графічним при-йомам увиразнення змісту. Так, парадигму експериментальної 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА прози формують твори, у яких експериментальна текстова стра-тегія спрямована на: створення тексту як ігрової проекції (наприклад, «Романи Куліша», «Аліна і Костомаров», «Дівчинка з ведмедиком» В. Домонтовича); фрагментацію оповіді, порушення норм композиції, пародіювання, стилізацію, уведення до прозо-вих творів елементів поезії, драми, що спричиняє дифузію жанрів (наприклад, «Кіт у чоботях» М. Хвильового, «Арсенал сил» Гео Коляди); залучення металітературних прийомів (наприклад, «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» Майка Йоган-сена, «Голяндія» Д. Бузька, «Карусель» Л. Френкеля та Є. Яво-ровського); дослухання до «звучання» слів (наприклад, твори М. Хвильового); динамізацію оповіді аж до нівелювання дії (наприклад, «Експериментальний депутат» О. Влизька, «Арабес-ки» М. Хвильового); використання сюжетних схем, характерних для жанрової прози, що на той час також було експериментом (наприклад, «Фальшива Мельпомена» Ю. Смолича), інтерме-діальність, уведення засобів інших видів мистецтв, зокрема кіне-матографа, образотворчого мистецтва, до структури художнього твору (наприклад, «Про що розповідала ротаційка» Д. Бузька, «Інтелігент» Л. Скрипника, «Майстер корабля» Ю. Яновського, «Ведмідь полює за сонцем» А. Чужого) тощо.  У цій монографії свідомо оминаємо аналіз творів 1920-х рр., які постійно перебувають у фокусі літературознавчих дослі-джень, та звертаємо увагу на малодосліджені, що характеризу-ються рисами експериментальної поетики. Цікавою є повість 
Степана Тудора «Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив», що публікувалася на сторінках західно-українського журналу «Вікна» [434; 435; 436]. Незважаючи на те, що твір був написаний 1930 р., він цілком входить до контексту української літератури 1920-х рр. завдяки акцентованому експе-риментаторству з формою, яку практикували митці «Великої» України. Творчість Степана Тудора (Степан Олексюк) у радянські часи маніфестувалася з виразно класових позицій. Справді, оповідан-ня «Марія», новели «Орля», «Куна», «Червоний усміх», «Мати», роман «День отця Сойки» відзначаються неприхованою тенден-ційністю та авторськими симпатіями до революційної боротьби 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ пролетаріату. Однак художні твори свідчать не лише про ідеоло-гічну позицію автора, а й демонструють його відкритість модер-ністським тенденціям, ознайомлення із відомими на той час  філософськими вченнями й прагненням вмістити ці знання в  художній текст. Адже й сам С. Тудор закінчив філософський  факультет Львівського університету, здобув ступінь доктора  філософії, був членом Польського філософського товариства у Львові, де виступав із доповідями.  Оригінальність художнього стилю С. Тудора відзначали су-часники. Так, В. Бобинський називав його одним із «найоригі-нальніших оповідачів нашого часу» [43, с. 25], яскравим та цін-ним з’явищем «на сірому від ряду років західному горизонті української літератури» [45, с. 1]. Та не всі художні спроби Тудора заслуговували на схвалення, зокрема це стосується повісті «Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив», що формальними пошуками не вписувалася в канон пролетарсь-кої літератури й, за позірної ідеологічної чіткості, порушувала не-однозначні питання. Негативну рецензію подав Пасанто (М. Ка-линчук)  у «Вікнах», не зауваживши жодної позитивної риси [324,  с. 65–69]. Той же В. Бобинський, котрий захоплювався талантом С. Тудора, висловлював нерозуміння надуманих «вибриків», запіз-нілість експерименту, від якого «давно відмовився навіть  Михайль Семенко» [44, с. 517]. Як відхід на «слизькі манівці» ква-ліфікувала повість радянська критика (наприклад, Я. Цегельник), помічаючи «голий» формалізм і штукарство, невмотивованість вчинків персонажів, перебільшений натуралізм і біологізм [476, c. 89–90]. Проте твір є зразком вдалого використання потенційних можливостей друкарського оформлення тексту та емоційних регістрів мови й виходить за межі показу боротьби пролетаріату у світ загальнолюдських, а не класових цінностей.  На сьогодні вагомим внеском до осмислення творчої постаті С. Тудора є дослідження М. Васьківа [61], Н. Мафтин [275], Г. Си-воконя [390], у яких письменник позиціонується як експеримен-татор, що намагався поєднати пролетарську спрямованість  із модерністським світоглядом. Роман «День отця Сойки» як зра-зок синтезу західноєвропейських і східноукраїнських новаторсь-ких віянь ХХ століття аналізує М. Васьків та простежує принцип художньої оповіді твору у зв’язку з «Уліссом» Дж. Джойса. Учений 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА підкреслює, що повість «Молошне божевілля» з її новаторсько-пошуковим характером багато в чому передувала художнім пошу-кам і експериментам С. Тудора в «Дні отця Сойки» [61, c. 128]. Н. Мафтин бачить у новелах елементи експресіоністської поетики, що виявляється в певній фрагментарності й, насамперед, перене-сенні художнього акценту з подієвості на сферу відчуттів, пошуку експресії стилю [275, с. 56–70]. С. Тудор прагнув реалізувати в тво-рах власну радикальну теорію «оголеного руху слова» (ОРС).  У повісті «Молошне божевілля» якраз найбільше знаходить вияв «оголений рух слова», реалізується потреба писати про ре-волюцію «мовою революції», передати сприйняття трагічних, драматичних подій крізь призму людської психіки. Змістовий план твору простий – Міра (Марія), засуджена владою за політич-ний злочин, народжує у в’язниці доньку Лі. Згодом вона стає натхненницею повстання у в’язниці, коли її позбавляють можли-вості бачитися з дитиною. Тут автор порушує ту ж проблему, що свого часу М. Хвильовий у новелі «Я/Романтика», – протиріччя між комуністичними та загальнолюдськими ідеалами. У повісті  С. Тудора Міра перебуває постійно в психічному збудженні,  емоційному напруженні, прагнучи бути водночас матір’ю та  виконувати обов’язок борця за владу рад.  Позірна хаотичність тексту (порушена часова послідовність подій, обірваність слів, речень, повторення тих самих виразів) спроектовує «божевільність» переживання молодої комуністки. Основній оповіді передує своєрідний зачин: маленька дівчинка Лі в оточенні людей (Михайло, Ната, Довгий Янко) «скрикує», «скаче», «сліпо зорить горючого птаха», вона «прийшла вчора» і «піде завтра». Автор зовсім не повідомляє, що відбувається, він записує всі дії дівчинки, яка по-дитячому радіє життю, але опри-явнює свою позицію в тексті риторичним питанням до Лі («Яке залізне божевілля вимірює твій шлях, Лі?!» [435, c. 7]) та звертан-ням до читачів («Послухайте повість про це» [435, c. 7]).  Далі йдеться про народження Лі. Причому в повісті муки на-родження дитини накладаються на умови в’язничного побуту. Допит Марії постає як щось побічне, незначне, непотрібне й  антигуманне, бо відбувається диво появи на світ нового життя й немає нічого важливішого за це. Калейдоскоп звукових, дотико-вих, зорових образів в експресіоністській манері передає біль та 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ страждання майбутньої матері: «Крик – і від нього все – жмутка-ми іскор усе, – колами, колами рветься і мчить і паде, вихором паде в безодню… Й безконечна пустка довкола, чорна, бездонна і в ній, як на дні, Марія – одна – вся від пояса вниз по ногах і вверх і до кіс – вогнем, стріляє вгору вогнем і горить і нема і встає і встає і горить і нема і встає і тремтить і тремтить і тремтить і трем-тить Марія – одна – » [435, с. 11]. Пульсація тексту, пришвидшен-ня та сповільнення темпу оповіді створюється за рахунок повто-рення або ж пропуску слів, свідомого уникнення розділових зна-ків. Мовчання після крику автор моделює у формі малюнка-шифрограми – на перехресних лініях губляться склади, написані кирилицею та латиницею, з яких формується насамперед слово «родить». Схожа «шифрограма» почуттів метафорично відтворює «божевільний крутіж» [434, с. 21], у який потрапляє Міра, коли на судовому засіданні в неї хочуть відібрати дитину. У центрі вихо-ру обірваних слів постає ім’я Лі.  Для підкреслення важливості та інтенсивності переживань C. Тудор вдається до повторів, збільшеного шрифту, написання слів та виразів у формі сходинок. Наприклад, вираз «молошне божевіння» зринає в тексті неодноразово у різних варіаціях та друкарському оформленні: «Яке залізне божевілля!» [434, с. 28];  «МОЛОШНЕ БОЖЕ ВІЛЛЯ» [434, с. 28]; «СОЛОДКЕ  МОЛОШНЕ БОЖЕВІЛЛЯ» [434, с. 30]. Заключним акордом першої частини повісті, опублікованої в журналі, є нотні записи колискової, що її співає Тоня. Причому музика в Лі викликає певні просторові, зорові, дотикові асоціації, і автор робить спробу передати відчуття на вербальному та об-разному рівнях:  «Для Лі це так: велике               глибоке               уверх          хви    сто                голубе                 голубе             униз            ля велике               це Лі          це Лі               ай! Це Лі                   голубе           не Лі           другий             другий!» [434, с. 30]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА У третій частині твору простежується перехід із почуттєво-центричної нарації на відсторонений від переживань персонажів виклад. Заколот в’язнів подається через уривки газетних статей та повідомлення спеціального кореспондента «Газети Вечір-ньої», у яких відображається провладний погляд на бунт. «Письменник, – зазначає Я. Цегельник, – цією штучною формою утруднив можливість характеризувати найважливіші події й  героїв з авторських революційних позицій» [476, c. 90], однак припустимо, що митець цього і не прагнув. С. Тудор змодельовує ситуацію з різних ракурсів та залучає читача до співтворчості, спонукає самостійно відтворювати свідомо пропущений автором подієвий ряд. Закінчення твору повертає до початку: Лі йде, як здогадує-мось, на зустріч із матір’ю, вона чує клич, «здрігає солодко й б’є долоньками в лутку й регоче – регоче заливчо» [436, c. 39]. Лі се-ред людей, вона знає, але ще не вміє сказати. Лі жива й має право жити й радіти попри все. Виглядає, що ідея твору – не в утвер-дженні певної ідеології, а в уславленні цінності життя та мате-ринства.  Повісті «Молошне божевілля» С. Тудор не випадково дав під-заголовок «Патетична повість про Міру, Лі й колектив», що спря-мований на певне сприйняття твору. Адже інтенсивні засоби ви-раження змісту й впливу на читача мають емоційно зрушити, схвилювати реципієнта, створити відчуття причетності до пере-живань героїв.  Прагнення до формального експериментаторства супрово-джувалося бажанням завоювати якомога ширшу читацьку ауди-торію. У такий спосіб відбувався синтез елітарних мистецьких технік із масовими, експериментальні художні стратегії застосо-вувалися для розкриття банальних тем та ординарних образів, як, наприклад, у незавершеному романі «Карусель» Л. Френкеля та Є. Яворовського, три частини якого публікувалися на сторін-ках «Нової генерації» 1928 р.  У 1920-ті роки футуристичний журнал «Нова генерація» був своєрідною мистецькою платформою для експериментування. За сприяння редакції журналу розвивалася теорія «лівого роману», що вбирала в себе передові погляди на літературу, обстоювала 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ позиції переоцінки звичних художніх прийомів моделювання дійсності, руйнування реалістичного послідовного підходу до зображуваних явищ. Молоді на той час митці (наприклад, Гео Шкурупій, Леонід Скрипник, Дмитро Бузько, Гео Коляда, Андрій Чужий), що надихалися закликами до оновлення, перетворення, деструкції мистецтва, досить часто подавали до друку на сторін-ках журналу художні твори, поетика яких різко відрізнялася від традиційної. Такі художні спроби розширювали художнє поле української літератури, розривали народницькі шаблони, робили для української літератури можливим входження до європейсь-кого літературного простору. «У ході деструктурування мистецт-ва, – зазначає Я. Цимбал, – панфутуристи вдавалися до задекла-рованих їхнім очільником Михайлем Семенком «зміщення фак-тур» та синтезу підкультів – «входження одних родів мистецтва у другі» [480, с. 198]. Найвиразніше на творчості панфутуристів позначився синтез літератури й кінематографа. Зазначимо, що кінематографічними прийомами в художніх творах послуговува-лися Гео Шкурупій («Двері в день»), Л. Скрипник («Інтелігент»), Д. Бузько («Лісовий звір», «Про що розповідала ротаційка», «Кришталевий край», «Голяндія»), С. Скляренко («Борис Джин з Подолу»), а також М. Йогансен («Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших»), Ю. Яновський («Мамутові бивні», «Майстер корабля»), О. Довженко (сценарії до фільмів «Арсенал», «Звенигора»).  Питання впливу кіно на художній твір, значної ролі кінема-тографа для тогочасного мистецтва осмислюються в українсько-му культурному середовищі в 1920-х рр. (наприклад, статті Л. Скрипника [394], Л. Френкеля [464]). Так, Л. Скрипник, автор першого українського кінороману (авторське жанрове визначен-ня «екранізований роман») «Інтелігент», проголошував, що «кіно є мистецтво нової ери в розвитку людства. Ця ера ще не мала в минулому нічого подібного кількістю й велетенськими розміра-ми подій та досягнень, що її відзначають» [394, с. 44]. У працях, присвячених українському прозовому авангардиз-му (наприклад, Я. Цимбал [480], М. Шкандрій [491], О. Ільницький [171]), акцентується оновлення прози за рахунок використання монтажу, колажу, сценарного викладу. Безпосередньо зв’язок 



98 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА української літератури й кіно досліджується в дисертаціях Н. Нікоряк [305], А. Покулевської [362], О. Пуніної [375].  Звернемося до розгляду художнього експерименту в романі «Карусель» Лазаря Френкеля та Євгена Яворовського. На жаль, повністю роман так і не був опублікований. У редакційних ко-ментарях творові дається висока оцінка як першій спробі колек-тивного написання твору, українському пародійно-сатиричному роману, що «серед лівої літературної продукції поки що посідає перше місце» [151, с. 12]. Серед авторського жонглювання літера-турними шаблонами, заштампованими прийомами, звернення до металітературного наративу, вирізняємо й спробу авторів акуму-лювати кінематографічні прийоми в структуру тексту. «Мова» кіно оприявнена в романі «Карусель», долучає його до масиву української кінопрози, розвиток якої активно почався саме в  1920-ті роки, віддзеркалюючи зацікавлення письменників таким «молодим» видом мистецтва, як кінематограф. Під кінопрозою розуміємо сукупність прозових творів, у побудові яких наявні кіноконструкції, що мають функціональне призначення.  Роман «Карусель» лише спорадично згадується в сучасних літературознавчих дослідженнях, у яких осмислюється специфі-ка літературного процесу 1920-х рр. (О. Філатова [452], Я. Цимбал [480] та ін.). Детальніше твір аналізує Л. Сеник. Учений акцентує на деструктивній складовій твору, що, на його думку, приводить письменників до «нульових результатів». Так, «ні зарозумілий тон, – підкреслює Л. Сеник, – ні тим більше опис банальних ситу-ацій, що автори нібито намагалися пародіювати, а насправді  виявляли свій естетичний несмак… не мають нічого спільного з пародіюванням» [388, с. 214]. Звісно, якщо підходити до аналізу цього роману з позицій відповідності твору вимогам пародійного жанру, то спроба є не зовсім вдалою. Потрібно враховувати, що основним принципом побудови твору стає гра з нормою (естетичною, етичною), незмінність якої, як були переконані фу-туристи, обмежує мистецьку свободу, впливає на письменницьку майстерність. У романі «Карусель» якраз і відбувається прорив через регламентовані межі, випробовуються нові горизонти ро-боти з текстом, що варті дослідницької уваги як новаторські та експериментальні.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Л. Френкель та Є. Яворовський, як і багато письменників, що зверталися до кінематографічних прийомів у художніх текстах, були причетні до кіноіндустрії та театру. Біографічних відомос-тей про них, як з’ясувала Я. Цимбал, збереглося мало, але досте-менно відомо, що Лазар Френкель (1904–1978) був українським режисером театру та кіно, сценаристом. Його статті про кіно та театр друкувалися в «Новій генерації», а у футуристичному збір-нику «Гольфшторм» (1925) було опубліковано дві п’єси – «Сучасний трюковий детектив» та «Руки геть від Китаю». Про Євгена Яворовського відомо ще менше – театральний діяч і літе-ратор, учасник «Аспанфуту», був редактором журналу «Нова ге-нерація», публікував футуристичні поезії. Друком вийшла збірка його оповідань «Хамелеонові тіні» (1929) [479]. Найперше, із чим експериментують автори роману «Карусель», – це з формою художньої оповіді, активно звертаю-чись до читача, не приховуючи секретів творення тексту. Наяв-ність іронічної присвяти («Автори самі собі й один одному при-свячують свій роман»); двох епіграфів – вигаданих висловів філо-софів (Максим Злонка, Марк Суглоб), що заперечують цінність епіграфів (наприклад, «Ніяких гвоздків і ніяких епіграфів»), та епіграфа авторства «Хору філософів» («Єсть, капітане»); передмо-ви, назва якої іронічно розгорнена («Замість «Декількох слів що до сути» або, як кажуть академики, «Передмова»), створює вра-ження спеціального ігрового гротескного нагромадження, повто-рення вже сказаного з метою одивнення читача, його стрімкого виходу із звичного контексту. Водночас у передмові, що почина-ється з анекдоту, розвивається думка про нерозуміння сучасни-ми письменниками творчої праці, зловживання надуманими си-туаціями, мета ж авторів роману – «реабілітувати письменницьку майстерність», що, як ми розуміємо, має відбуватися через «чесне» оголення літературних прийомів.  У романі наявні яскраві образи авторів роману (Френкель, Яворовський), які, не змінюючи навіть власних прізвищ, стають учасниками дійства, що розгортається перед читачами. Вони спо-стерігають, як продається в книгарнях їхня книга «Карусель», діляться з читачами рефлексіями та думками з цього приводу. Тут письменники вдаються до подвійного металітературного 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА прийому: обговорюють на початку закінчену версію твору та чи-тацький ажіотаж. Те, чого прагне кожний письменник для свого твору, – популярність, черги до каси, щоб купити твір, – подаєть-ся авторами під збільшувальним склом, супроводжується пано-рамним описом ситуації, використанням близької та віддаленої перспективи. «Мова кіно, – зазначав сучасник авторів «Каруселі» Л. Скрипник, – це оформлення й організація зорового матеріа-лу» [394, с. 46]. Вітрина магазину, хронометр показує тринадцяту годину, сонце, місто Київ, сонце освітлює книгу у вітрині книгар-ні, збільшення книги до величезних розмірів: «Досі непомітний чотирикутник нашої книги під впливом живлющого еліксиру сонячного проміння посміхнувся сотнями сторінок і, не звертаю-чи абсолютно ні на кого уваги, почав виростати… обкладинка заслонила собою всі інші» [463, с. 84]. Це все зорові образи, котрі, подібно до кадрів кінофільму, постають перед уявним зором чи-тача в першій частині твору «Герої й персонажі – теж люди». Самі автори схожі на «досвідчених закордонних кінорежисерів» [463, с. 83], що вибирають типажі для своєї книги. Зорова картина су-проводжується відступами, дотичними до кінематографа. Так, автори пафосно запитують: «Через що наші кіноекрани ще й досі не відбили колосальної історичної епопеї про Київ, епопеї, яка б американським чергуванням кадру розкрила динамічну сутність цього дивовижного міста?» [463, с. 82–83]. Роздумуючи про спо-сіб моделювання героїв у книзі, підкреслюють вибір нестандарт-ного способу: «Різноманітні ракурси набридли й приїлись. Ми шалено «отстраняли», висловлюючись руським терміном, нашу точку зору на річ, об’єкт і почуття…» [463, с. 84]. Сцена в книгарні набуває карикатурно-гротескного забарв-лення: людям, які купують книгу, від тисняви стає погано й до-водиться в окремій кімнаті влаштувати лазарет, книгу навіть крадуть, щоб потім вигідно перепродати. А тим шести особам, що замість «Каруселі» купують інші книги, автори зневажливо кида-ють: «Наплювать! Тисячу разів – в упор, з вишки хмарочосу і на-віть з аероплану!» [463, с. 87].  Далі дія переноситься на сходовий майданчик – Френкель і Яворовський шукають героїню власного роману – Вероніку Саєнко. 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Динамічна та емоційна суперечка між ними щодо того, кому вар-то йти до Вероніки, яка є їхнім «літературним хлібом», «працює» на ще більше змішування реального та художнього світів. Неочі-кувана відсутність героїні («Вона виїхала три дні тому» [463, с. 90]) зовсім збиває зі звичного розвитку подій не лише читачів, а й авторів – вони грайливо заявляють: «Цього ми ніяк не споді-валися» [463, с. 90]. У другому та третьому розділі продовжує розгортатися істо-рія процесу написання твору, пересипана авторськими комента-рями та жартами. У другому розділі («Той, хто прочитає цей роз-діл, може спокійно вмерти») роздуми про творчість плавно пере-ходять до газетярських буднів письменників, адже багато з них починали з газети – Михайль Семенко, Гео Шкурупій, Коля Бажан [463, с. 91], а далі – до показу історії зародження почуттів персо-нажів роману – репортера газети «Вісті» В’ячеслава Антиповича Школьника (псевдонім Homo nous’енко = Гомоноусенко) та в ми-нулому танцівниці, акробатки цирку Вероніки.  Швидка зміна місця та часу дії (редакторський кабінет – квиткова каса залізниці – купе вагона) – використання техніки монтажу, часта зміна масштабу зображення (від збільшеного плану до деталі, наприклад, редакція – блокнот), розгорнення часу дії за рахунок вставної картини-спогаду Вероніки про бать-ка та його смерть у потязі – формує кінематографічний план тво-ру. Констатування дій, що мають розкривати психологічні пору-хи персонажів, створювати емоційну настроєвість, знову ж свід-чить про зв’язки твору з кіномистецтвом: «Двері редакції щоден-ної газети одчиняються й зачиняються… Редактор вимірює квад-ратуру свого кабінету… Машиністка в павзах між вистукуванням передової на Ундервуді й голосом редактора пише на машинці заяву на «черв’як» авансу» [463, с. 91].  Розбивка розділу на підрозділи нагадує певне кадрування художнього матеріалу – «Будні», «Темп», «Верстви й павзи», «Роst factum». У підрозділі «Темп» подано діалог, що передає атмосфе-ру руху, поспіху, авантюри:  « – Швидше, не затримуйте автомату! – Коли відхід?  – 10–15! 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА – На перон! – Носіє, ваш номер? – 343! – Два дзвінки! Поїзд рушає! – Прошу… Швидше… [463, с. 93]». Динамічність діалогу споріднена із прийомами монтування кінофільму.  Третій розділ – «Перший коник «Каруселі» – уже традиційно починається із монологу авторів про секрети письменницької роботи, зокрема тут розтлумачується, чому обрано назву «Карусель», – штучність коників каруселі асоціюється із штучніс-тю героїв роману. Відповідно першим «коником» названо В’яче-слава Гомоноусенка. Розділ також розбитий на кадри-епізоди: «Драматичне розширення деяких почуттів», «Тут ні слова за про-тяг часу, за верстви й за добрий десяток цигарок, що їх викурив герой, перевіряючи свої почуття», «А propos», «Арагац» – ради-кальний порошок від блощиць», «Любов і блощиці». Дія відбува-ється в купе вагона, на провінційній станції залізниці, у готелі.  У підрозділі «Драматичне розширення деяких почуттів» діа-лог між Гомоноусенком та Веронікою справді набуває драматич-ної форми. Автори розділяють репліки героїв як дійових осіб дра-ми та вводять ремарки, наприклад:  «Homo nous (звиклим рухом виймає портсигар). Дозволите?  Вероніка. Ви, здається, встигли помітити, що я не зношу тю-тюнового диму…» [463, с. 102]. Остання сцена – «Любов і блощиці» – зовсім розбиває уявлен-ня про романтичність кохання, звульгаризовує почуття звернен-ням до побутових, але цілком реальних речей – персонажі кида-ються один одному в обійми, бо не можуть заснути через надмір-ну активність блощиць: «Після першого поцілунку вони перейш-ли на «ти», а потім на ліжко… Перелякані блощиці, як стривожені землетрусом обивателі, безумно метушилися долі, не находячи місця, й напевно, на довгий час вирішили залишити в спокої «зморених» подорожніх» [463, с. 106]. На цьому епізоді уривок роману в журналі закінчується й невідомо, куди ж завела митців фантазія у розвитку сюжету, але, напевно, якнайдалі від тради-ційних приписів, правил творення художнього тексту до експе-риментального вислову.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Окремо варто наголосити, що автори використовують друкар-ські можливості макетування тексту (різний розмір шрифту, від-ступи, розрідження літер у словах). Так, зменшеним шрифтом або ж значним відступом від полів сторінки вирізнено вставні тексти, що урізноманітнюють, доповнюють основну тканину твору, поси-люють епатажний ефект, який прагнуть створити письменники.  Вставні тексти (лист до редакції газети «Пролетарська прав-да», сторінка з репортерського блокнота, вирізка з французького циркового журналу «Variete», ода красномовству й дотепності, параграф із трудового договору з колом’янецьким комгоспом) є органічними для поетики роману, оскільки на структурному рів-ні вони руйнують традиційну організацію твору, а на смисловому посилюють градус комічності зверненням до гротеску, бурлеску, пародії. Наприклад, у вирізці з французького журналу, поданого до того ж французькою мовою, сумна звістка про безглузду смерть акробата (батька Вероніки) межує із запрошенням відві-дати виступ осла, що говорить. У трудовому договорі акцентова-на заборона заходити на другий поверх через аварійність сходів, це при тому, що всі кімнати розташовані саме там. Заборона су-проводжується безглуздим уточненням, що в разі потреби може зайти дитина зростом не більше одного метра. Як бачимо, високе та низьке, сумне та розважальне бурлескно змішуються, законо-мірності порушуються, вимоги набувають абсурдного значення.  Як бачимо, у романі «Карусель» постійно зіштовхуються про-тилежні поняття, відбувається гра смислами та значеннями слів, ситуацій. Художній експеримент у творі спрямований на деструк-цію звичних категорій сприйняття, оновлення системи літерату-ри. Кінематографічні прийоми (монтаж, колаж, зміна масштабу, зорові картини, кадрування епізодів) стають маркерами ігрової стратегії твору, свідомо моделюються авторами, породжуючи штучну кінематографічність, що є запозиченням-симуляцією мо-ви кіно з метою розширення арсеналу власних художніх засобів [375, с. 8]. Л. Сеник не може визначитися, чи висміюють автори двозначні ситуації, чи ними милуються [388, с. 214]. Напевно, що відразу й те, й інше: вони захоплено моделюють твір в антиреа-лістичних координатах, однак іронічно підходять і до власної оригінальності, надмірність якої створює комічний ефект. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Отже, видозміна звичної структури прозового твору, зрозумі-лого та впорядкованого, простежується в художніх практиках письменників початку ХХ століття (зокрема, С. Тудора, Л. Френ-келя та Є. Яворовського). Експериментальні текстові стратегії, що обирають автори, формують експериментальну парадигму літератури, насамперед спрямовану на випробовування устале-них правил. Українські митці роблять надзвичайну спробу вивес-ти українську літературу із традиційно-народницького ареалу, долучити до європейського художнього контексту, й це їм вда-ється. Міметизм сприймається вже не як наслідування дійсності, а як відтворення власного особливого світовідчуття, на основі чого будується самобутній художній світ. Твори набувають екс-периментального, некласичного спрямування, схоплюючи дина-міку розвитку людства в ХХ столітті.  
2.2 Експериментальні стратегії української  

еміграційної прози  Художні твори, що публікувалися в Радянській Україні після 1930 р., проходили жорстку цензуру на «відповідність» ра-дянським ідеалам. Поступ експериментальної прози після худож-нього прориву 1920-х рр. відбувався поза межами України й ре-презентований насамперед творчістю таких письменників, як І. Костецький, З. Бережан, Ю. Тарнавський. Тут звертаємо увагу на авангардистську, нетрадиційну, некласичну, деструктивну спрямованість прози згаданих митців, позначену чутливістю до найновіших зарубіжних літературних тенденцій, що відкривали неосвоєні художні перспективи для української літератури. Зга-дані письменники збурювали застиглість літературного процесу, визнавалися експериментаторами, що обстоюють справжню сво-боду творчості.  
Ігор Костецький (Ігор Мерзляков) – один із найактивніших організаторів Мистецького Українського Руху, який часто викли-кав спротив сучасників зухвалими мистецькими принципами. Його художні спроби, поряд із творами Ю. Косача, В. Домон-товича, вирізнялися на тлі стильової концепції МУРу, розробле-ної Ю. Шерехом, творили альтернативну до «великої літератури» 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ концепцію «незалежної від національної ідеї індивідуальної творчості, яка дошукується загальнолюдського міфу» [253, с. 2]. Відкритість до багатої на експеримент європейської культу-ри ХХ століття, поєднана з емоційним переживанням стану пись-менника-емігранта, спричинила посилену антитрадиційність та антиреалістичність прози й драматургії І. Костецького. Він відхо-див від закам’янілих канонів «українського гетто», приймаючи інноваційні напрями розвитку літератури. Гр. Грабович слушно вирізняє протеїчність Костецького, його програмове експери-ментаторство в поезії, прозі й драмі [89, с. 260].  На експериментальність творчості І. Костецького вказують літературознавці – А. Біла [39], Г. Грабович [89], Ю. Ковалів [193], М.-Р. Стех [219], І. Юрова [499], І. Бурлакова [59] та ін. «Літератор та теоретик літератури І. Костецький, – підкреслює І. Бурла-кова, – прискіпливо переоцінює досвід попередніх літературних поколінь, цілих шкіл та напрямків, полемізує з когортою мурів-ців, які продовжували культ «ваплітянства», штучно перерваний на материковій Україні» [59, с. 52]. Його художні рішення зараз позиціонуються як сміливі, провокативні, звернені до стилістики модернізму, авангардизму, експресіонізму, сюрреалізму та абсур-дизму. Щодо абсурдизму, то І. Костецький через художній текст знаходив шляхи виходу для людини з кризової ситуації не в де-пресивній площині (як бачимо в ексзистенціалістів, абсурдистів), а в скиненні тягаря приреченості долі й ідентичності, наближено-сті до божественної натури [406, с. 116]. Гра з багатошаровістю значень слова, різнотлумачення вчинків персонажів, уміння змі-нювати перспективу зображуваного, інтертекстуальність, іронічне сприйняття дійсності дають підстави вирізняти постмодерністські тенденції в його творчості. Стильова розмаїтість творів письмен-ника й досі дискутується літературознавцями, незаперечним зали-шається одне – їхня експериментальна спрямованість.  Невтомність у торуванні обраного шляху письменника-новатора, позірна відмова від «доморобного примітиву», свідома орієнтація на нереалістичні тексти разом із театралізацією при-ватного життя, емоційною пристрасністю та нестримністю спря-мовувалися на виконання амбітного життєвого завдання – «довести [українську] мову до межі, одним зосередженим ударом 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА поставити її в рівень французької мови Маллярме і англійської Джойса, викарбувати цією мовою новелю й есей, дати нею театр, засвоїти нею добір з європейської поезії і прози, закласти нею, нарешті, монумент роману» [219, с. 519]. Отже, мета естетичних експериментів Костецького – поставити українську літературу в європейський контекст як рівну іншим літературам за можливос-тями та потенціалом.  Безпосередньо про експеримент у творчості І. Костецького веде мову Ю. Ковалів. Учений акцентує на нетиповому жанротво-ренні І. Костецького, що реалізується на рівні композиції (текст у тексті, незвична побудова), сюжету (містифікація, відсутність демаркаційної лінії між реальністю та сновидінням), оповіді (фрагментарність, поліфонічність, ускладненість, нелінійність оповіді; потік свідомості; прийоми автоматичного письма), пер-сонажної системи (роздвоєння героя, абсурдність дій, антиге-роїчність). Привертають увагу експерименти з художньою мо-вою – використання прийомів зауму, анормативного синтаксису, макаронічної мови [193]. А. Біла вважає, що увага І. Костецького до слова, його внутрішнього смислу, є генетично спорідненою з пошуками російських формалістів, із урахуванням паралельного досвіду передусім німецького та французького авангарду [39, с. 346]. Так, деформація слова стає засобом одивнення звич-ного, подолання автоматизму. «Програмне помножування «формальних труднощів» та пле-кання різноманітних стилістичних засобів і «кутів зору»… – підк-реслює М.-Р. Стех, – були віддзеркаленням фундаментального прагнення постійно оновлювати-оживляти матеріял конкретно-го літературного твору (оце – «вирвати предмет з його звичного ряду й поставити в інакші зв’язки: так формулюється по-модерному засіб усякої мистецької дії» [219, с. 159]), а також до-сягнути (крізь відмову від «дослівності» й однозначности, крізь інтертекстуальність та асоціативний розвиток мотивів тощо) «багатопланового виразу» й комплексного бачення даного мис-тецького явища» [407, c. 166]. Прагнення письменника створюва-ти багатошарові твори органічно виходило з його потреби в ін-новаційних художніх техніках, що передбачає й залучення засо-бів інших видів мистецтв до твору.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Уплив драматургічного доробку письменника на його ж про-зові твори, що найчастіше містять у структурі своїй драматургіч-ну модель, помічали А. Біла [39], Гр. Грабович [89], Ю. Ковалів [193] та інші. Як людина, дотична до театру, І. Костецький розу-мів тонкощі побудови драматичного переживання засобами дра-ми. Насичення текстів діалогами без авторового коментування або з заувагами, що набувають форми ремарок, котрі виконують інформаційну функцію, порівняно легка адаптація прозових тво-рів до сценічних постановок – це лише відразу видима сторона такого міжродового зв’язку, що виявляється і на глибшому та внутрішньо прихованому рівні. Гр. Грабович вбачає в побудові оповідання «Ціна людської назви» класичну п’єсу з чотирма чіт-кими діями. Причому дослідник підкреслює, що звернення до надривного ускладнення тексту – це не стільки самоцільне екс-периментаторство, скільки «тонка психологічна розробка загаль-ного сенсу твору» [89, с. 265]. Про вплив інших видів мистецтв дослідники згадують (наприклад, С. Антонович помічає авторсь-ке прагнення в драмі поєднати елементи різних родів літератури та видів мистецтв [7, с. 16]), проте не акцентують на них, хоча в творах простежується інтермедіальна взаємодія літератури з му-зикою, образотворчим мистецтвом та пластичним мистецтвом танцю. Причому в згаданих інтермедіальних зв’язках не відбува-ється вихід за межі вербального медіуму, що відповідає одному із трьох секторів відношень, котрі вирізняє І. Раєвські, при якому наявний тільки один медіум, що встановлює впізнаваний кон-такт із іншою медіальною системою [621]. У прозі І. Костецького вияскравлюються взаємозв’язки літератури з музикою, образо-творчим мистецтвом, пластичним мистецтвом танцю.  
Література – музика. На «музичності» прози І. Костецького акцентує М.-Р. Стех. Він розглядає музичний принцип конструкції новели «Тобі належить цілий світ», вирізняє в ній поліфонію двох тем: «тобі належить цілий світ, німче» та «обніміте, брати мої, найменшого брата». Саме на «музично»-формальному рівні, – вва-жає дослідник, – закладено суть драматизму новели, відбувається боротьба між «музикою душ» героя та антигероя [407, c. 174]. «Репродуктивне згадування, – зазначає С. Маценка, – описує музи-ку в літературі через репрезентацію мелодії, інструментування чи 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА нот або через перцепцію (завдяки образам і спогадам, які викли-кає виконана музика)» [277, с. 60]. Оповідання «Божественна лжа» автор неочікувано починає з опису останньої сцени опери «Кармен» – дон Хосе Наварро вбиває зрадливу Кармен. Калейдос-копічна послідовність подій, безстороння констатація того, що відбувається, повтори, телеграфний стиль передають напругу емоційного переживання: «Він благає, вона сміється йому в об-личчя, він погрожує, вона сміється йому в обличчя, він видобуває наваху, вона відповідає безстрашним глузуванням» [219, с. 46]. Хвилина смерті – це «велике розпечене сі-бемоль пристрасті» [219, с. 46], ще – «І сі-бемоль летить до нас і розбігається, бо всі моментально підвелися» [219, с. 46]. У цій першій частині, що начебто виламується із загальної структури, закладено основний конфлікт твору та накреслено його розв’язку: закохана людина й обов’язок, тілесне й духовне. Дон Хосе жертвує обов’язком і честю заради пристрасного кохан-ня до жінки – Григор жертвує коханням заради обов’язку та  честі, залишаючи сонну Валюшку вночі. Звернення до музики сприяє посиленій перформативності, а опера «Кармен» є ключем до правильного прочитання твору, що став об’єктом скандально-го обговорення – Костецького оголосили «звеличником плоті, пропагатором «вітаїзму» [406, с. 117]. Цього б не сталося за адек-ватної інтерпретації.  
Література – танець. Танець тісно пов’язаний із музикою, у танці відображається її емоційно-образний зміст. В оповіданні «Божественна лжа» Валюшка асоціюється з Кармен, а її танець, під захопливими поглядами чоловіків, є окремим композиційним епізодом – третім розділом, кульмінацією вечірки, що організо-вувалася до дня її заручин із Григором. Наведемо його повністю: «Валюшка танцювала, як майстер. Усі ми, остовпіли, скупчува-лись навколо. Досить дурнуваті були в нас обличчя, ми сприйма-ли від неї струм насолоди найчистішого ритму. Рух як первоосно-ва всякого дихання. Валюшка рухалась, як таємний електрон. Кожного, котрий ішов з нею в парі, як жриця, посвячувала в дію божеського вогню. Кожний мимохіть ставав пір’їною тоді, коли вона легкою всевладністю тіла примушувала до чарівно-нелогічного випаду. Дурнуваті барани, круглі очі вирячивши, 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ стояли ми тоді над самою розгадкою таємниці буття. Що є мис-тецтво, спитають нас. Несхибно відречемо: танечниця Валюшка» [219, с. 52]. Динаміка танцю подається не через специфічні термі-ни, характерні для хореографії, а створюється його емоційний малюнок крізь перспективу бачення спостерігача та учасника. Валюшка танцює не одна, але за рівнем творчої енергії перевер-шує всіх. Увесь абзац побудований на контрасті дій та описів  Валюшки й «інших», серед яких знаходиться й її наречений. Ви-дається, автор розводить персонажів у протилежні сторони, вда-ючись до градації висхідної та спадної. Валюшка – рух, насолода ритмом, таємний електрон, божественний вогонь, всевладність тіла, розгадка таємниці буття, мистецтво. Інші – остовпілі, дурну-ваті, «барани», що вирячили «круглі очі».  Валюшка протиставляється «гурту інших» можливістю твор-чого самовияву, що вирізняє її на тлі побутових, звичайних справ. Її танець як божественний вогонь у художньому світі твору суго-лосний божественній лжі Григора. Рішення покинути наречену вночі, щоб перемінити життя, віддати його «Україні найбрудні-шої чорної роботи» також вирізняє його із загалу своєю незвич-ністю. Григір, який на початку вечора «не є тут сам по собі. Він – при ній. Він лялька, маріонетка» [219, с. 51], у такий спосіб стає вільним та рівним Валюшці за статусом, він іде за власним по-кликом серця, не підлягаючи комусь ще. Григір не повідомляє в залишеній записці про причини розлуки відкрито, а приховує неможливість бути разом невиліковною хворобою. І в цьому та-кож його перемога – символічна смерть позбавить наречену ролі жертви та зробить вільною для інших стосунків. Загадковий «камбрбум» втрачає над Григором владу, коли він іде шляхом «звитяги серця», духовною змогою перемагаючи «красу гріха», втілену у Валюшці, її танці. У художньому світі І. Костецького кожне слово та ім’я має значення. Акцентування на зменшуваль-но-фамільярному імені Валюшка все ж узвичайнює високе мисте-цтво танцю, ставить його в площину, проти якої бунтує Григорій.  Частково через танець сприймається образ Недж в оповідан-ні «Ми з Недж». Твір побудований, як стверджує Ю. Ковалів, на контрасті зовнішньої та внутрішньої фабул, «майже нічого не відбувається, подія обмежена локальним простором кав’ярні, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА тривіальними розмовами та розвагами (танці) людей, зокрема Бориса і Надії, прозваної Недж» [193, с. 197]. Однак танець тут виступає не лише розвагою, а й способом комунікації, що презен-тує інші можливості, ніж слово, та «говорить» змістовніше, ніж проста «тривіальна розмова». Закінчуючи свою записку словами «Не будемо заважати один одному», жінка пропонує «ПРОШУ ОТЖЕ ДО ТАНЦЮ!» [219, с. 68]. Автор графічно вирізняє цю фразу великими літерами, небезпідставно надаючи їй прихованого сен-су – танець є взаємодією двох, заклик не заважати один одному суперечить пропозиції або ж переносить її в іншу площину – пло-щину невербального спілкування. Недж ще двічі пропонує йти танцювати, наповнюючи статичність розмови, коли бракує слів або ж вони є, можливо, облудливими, динамічним рухом тіла. Із погляду Бориса подається сприйняття Недж через танець: «Вона дуже легко шла в парі, як очеретинка… легко й зручно стискалась і знову розросталась. … Її ніби було зроблено з синтетичної гуми. До того ж – гуми, напоєної пахощами» [219, с. 70]. Тонкість, лег-кість, чарівність, гнучкість, ароматність – це ті характеристики жінки, що актуалізуються танцем. А в розмові вона постає різ-кою, прямою і, як стверджує сама, «жінкою без змісту». Танець відкриває приховану внутрішню сутність, стає одним із аспектів руху внутрішньої фабули.  Опис танцю є і в «Повісті про останній сірник». Повість висту-пає проекцією поглядів письменника на питання релігії та віри, тут письменник дублює біблійні події, змінюючи їх смислове на-вантаження і часове розташування [499, с. 99]. Образ Джефрі Мельника, котрий проголошує вчення про нову людину, є  алюзією до образів Іоанна Хрестителя (Предтечі) та Ісуса Христа. Персонажі Естрелья де Варга та її сестра Кончіта корелюються з образом дочки Іродіади, яка за свій танок, відповідно до біблій-ної оповіді, вимагала, за намовою матері, голову Іоанна Хрестите-ля. Автор звертається до опису танцю тричі, представляючи жін-ку, що його виконує, перед Джефрі Мельником у трьох іпоста-сях – наївно-зрадлива дівчина-дитина, інтимно-відкрита жінка-коханка, жінка-борець та натхненниця народу. Танок Кончіти, молодшої сестри Естрельї, відбувається після того, як Джефрі пояснює їй своє розуміння нового світу: «Я хочу, щоб на диваків 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ казали: це нормальні люди» [219, с. 213], або «Бо диваки – це ви-нятки, а нормальне в людині – виняток. Людство повинно ціка-витись не існуванням об’єктивної правди, а суб’єктним прагнен-ням її» [219, с. 213]. Кончіта досить байдуже та поверхово сприй-має такі одкровення. Пропозицію Джефрі станцювати, та ще й голою, вона зустрічає здивуванням. Її «не зовсім» танець відбува-ється на відстані: «Зненацька вона вибігла вже зовсім гола, але побігла спиною до нього, вниз, збігла по коліна в траві у вибало-чок, і далі, знов нагору, де вже росли справжні дерева, там, бігши, на ходу перекрутилась кілька разів і спинилась здаля, регочучи. Оце й був увесь танок» [219, с. 214]. Дівчина-дитина виявляється ще й задіяною в змові проти Джефрі – її обійми мають слугувати знаком для пострілу. Кончіта, яку Джефрі весь час поривається називати іншим ім’ям – Естрелья, видається антиподом своєї сестри, її тінню. Усе, що робить Кончіта, набуває протилежного значення у виконанні Естрельї. Для Естрельї погляди Джефрі є життєвими орієнтирами: «Твої ідеї, – говорить вона, – лягли в основу нашої діяльності» [219, с. 222]. Вона сама пропонує станцювати оголе-ною – це є підтвердженням її перемоги над собою, відкритості ідеї «нової людини», яка любить і приймає весь світ, втрачаючи власну особистість. Вона танцює під супровід флейти, однак му-зика не є обов’язковою, бо рухом наповнене все її єство. Естрелья пояснює Джефрі, де в її рухах традиція, а де фантазія: «…оцей рух руки ліктем до грудей з поступовим викиданням долоні, начебто квітка на очах розквітає, цілком вигаданий мною. Традиційний тут лише початок руху, бо виходить з народного танку, але потім, уже починаючи з цього от, бач, моменту, повна особиста фанта-зія» [219, с. 235]. Вона – отава – «нова трава, що виросла на луці з-посеред корінців уже викошеної» [219, с. 235], внутрішній вогонь, що запалює до руху вперед.  Її символічний рух стинання голови Джефрі («Вона взяла гіл-лячку з землі, що на неї була наступила, присідаючи, протягла нею йому по потилиці, туди й назад, ніби пилувала» [219, с. 236]), а потім його обійми та вказування на місто накреслюють альтер-нативний щодо біблійної історії розвиток подій. Джефрі уникає замаху, його не страчують, як Іоанна Предтечу, Естрелья стає  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА поборницею й захисницею ідей про «нову людину», що знахо-дять потужний відгук у суспільстві. Вона готова танцювати для тисяч людей, передаючи їм свою пристрасть та віру. Чорна, чер-вона, золота барви вбрання гармонізують із вивіреними рухами: «У морі нічного сяйва танцювала Естрелья, і він знову стежив за її ногами, безконечно напружений і здиблений. … Вона вся як очеретина, подумав він. Свіжа, соковита очеретина, з рурами все-редині, з мітличкою на вінці. Її малювати тільки бронзовою фар-бою, наснаженим червоним злотом» [219, с. 241]. Танець Естрельї на тлі широкої заграви пожежі вивершує кульмінаційний момент повісті як символ готовності до змін та революції.  
Література – образотворче мистецтво. Загалом персонаж-ну систему творів І. Костецького складають переважно люди ми-стецтва – художники, музиканти, актори, письменники. Щодо образотворчого мистецтва, то персонажі часто звертаються до створення картини. Причому мова йде не про відомі картини, а саме про ту, що малює персонаж, яка відбиває його світогляд, пе-реживання, тобто характеризує його. Картину не можна цілком перенести у вербальний текст, тому автор відтворює враження від неї, перекодовує знаки образотворчого мистецтва засобами художньої літератури [373, с. 50].  В оповіданні «Ми з Недж», ілюструючи, що важливо не «що, а як», Недж, наводить приклад любовного трикутника: чоловік байдуже вітає свою жінку та її коханця. При цьому він збирається малювати краєвид Сорренто, якого ніколи не бачив, але «який він усе ж таки зібрався малювати» [219, с. 71]. Малювати те, чого не бачив, не маючи уявлення, як воно виглядає насправді, – це жити в омані, у свідомій потребі не помічати дійсності, навіть того, що жінка відкрито спілкується та приводить додому свого коханця.  Розмову Недж і Бориса перериває п’яний Сашко, якого  називають Миколайчиком. Він – художник і оповідає про свою майбутню картину: «намалює тільки живіт Наполеона, і чоботи гренадерів, і пісок, трошки єгипетського піску, а разом усе те має створити вражіння» [219, с. 72]. Зображення людини без облич-чя, чобіт, піску – це рівень сприйняття реальності Сашком, який знецінив власне «Я», навіть прийняв інше ім’я. Йому охопити все 



113 

Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ цілісно не вистачає сил, а залишається лише споглядати з обме-женої перспективи. Звернення до опису картин, що свідчать про оману, в якій живуть персонажі, їхню певну зневіру в себе, підси-лює сентенцію, висловлену в останньому абзаці оповідання: «навчаючись величезної лжи, ми відчували, що стаємо на шлях упевненості. … Бо в той час як одні падають на перехрестях сте-жок до обітованих земель, ми повземо туди, куди тягне нас сіяю-ча краса стовпів оболонкових і стовпів огненних…» [219, с. 74].  Оповідання «Історія ченця Гайнріха» мало стати однією з ча-стин роману про шість Гайнріхів, де п’ятеро представляли добро, а один – зло. У цьому оповіданні історія про ченця Гайнріха пода-ється як абсолютне зло. Гайнріх спілкується з дияволом, намага-ється зробити речі кращими, правдивішими, перебороти свої грі-хи, однак результат його покаяння завжди протилежний – він бачить речі не такими, як належить, а в незвичному «гріховному» ракурсі. Він чинить як божевільний, але автор підштовхує читача до думки – чи не божевільним є всуціль регламентований, вива-жений світ монастиря, у якому йому доводиться жити, і чи не є він наймудрішим за всіх інших у своєму баченні світу.  Внутрішню сутність ченця Гайнріха розкриває епізод, де він спостерігає за створенням мініатюри, а потім сам втручається в уже завершений майстром малюнок. Його вразило, що брат То-мас намалював Арістотеля таким же, як і Авіценну. Гайнріх вирі-шив сам підправити картину: «двома кострубатими пальцями взяв обережно пензля і заходився на руці Арістотеля… вимальо-вувати сині жилки. Несамохіть він відтінив усю руку, вона стала виразна, опукла, як його власна, вона стала жива, як його власна. Тоді він жахнувся і мазнув по всьому зображенні синьою фар-бою» [219, с. 246]. Прагнення до правдивого відтворення образу, видається, позбавляє мистецтво його естетичної сутності, «жива рука» жахає, викликає спротив і страх. «Історія ченця Гайнріха» вияскравлює авторську позицію щодо людського призначення та ролі мистецтва в ньому. Якщо письменник у передмові до опові-дання заявляє про моделювання абсолютного зла, то маємо за-значити іронічну настанову такого наміру, бо зло виходить не цинічним, жорстоким, злим, страшним, а таким, що у всьому сум-нівається, протиставляючи божевільному світові божевільні дії.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Отже, інтермедіальність своєрідно увиразнює експеримен-тальну стратегію прозових творів І. Костецького, посилює семіо-тичний код творів та їх авторську інтенцію. У творах «Божественна лжа», «Ми з Недж», «Історія ченця Гайнріха», «Повість про останній сірник» інтермедіальність є ключем до розуміння концепції становлення «нової людини», здатної не-звичними вчинками протистояти абсурдності стандартизовано-го буття. Крізь призму інтермедіальності проектується людина, що має духовні сили вирватися з унормованого простору та долу-читися до створення оновленого, вільного світу. Письменник за рахунок інтермедіальних зв’язків (література – музика, літерату-ра – образотворче мистецтво, література – танець) розкриває внутрішній світ персонажів, скеровує події в ту чи іншу сторону, наділяючи такі вкраплення психологічними, характерологічни-ми, сюжетно-композиційними функціями.  До художніх експериментів у прозових творах вдавався З. Бережан, однодумець та соратник І. Костецького. Літератур-ний талант Зіновія Бережана (З. Штокалко), бандуриста, що мав фах лікаря, сформувався в післявоєнному культурному, зокрема авангардистському, середовищі таборів Ді-Пі. Його художній до-робок і досі відомий лише в найвужчому колі людей, «причетних до письменства або зацікавлених у ньому» [34, с. 5], оскільки Бе-режан не претендував на звання професійного письменника, а «грав за умовами гри, яку сам для себе вигадав, – підкреслює В. Неборак, – все, що завгодно в царині словесної творчості, тіль-ки не письменник (у специфічно українському тлумаченні цього слова) – в кожному разі за життя. Не письменник, але штукар, тобто – митець» [302, с. 193]. Його твори, позначені експеримен-тальним творчим «штукарством» (мовна гра, візуалізація тексту, фрагментарність, нетрадиційна оповідність та ін.), унаочнюють прагнення митця подати одномоментну картину світу, виокре-мити з хаосмосу порядок, що постійно знову розпадається на не-впорядковані частини.  Перша публікація текстів З. Бережана відбулася вже після його смерті – в антології «Координати» (Мюнхен, 1969) вміщено 6 поезій («Пісня про Юрія Переможця», «Лист», «Журба», «Дощ і самотність», «Перелетіла птахувата хмара», «Павук»). Зусиллями 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Б. Бойчука та І. Костецького (упорядники) збірка «На окраїнах ночі» побачила світ 1977 р. загальним накладом 400 примірни-ків. Невеликий тираж зробив її фактично раритетним виданням, що зумовлює потребу подавати цитати з аналізованих творів у розширеному вигляді.  Упорядники збірки вибраних творів і її структуру намагалися зробити експериментальною, тобто, як підкреслює І. Костецький, «у появленні літературного доробку, у ґрунті своєму експеримен-тального, допущено експеримент і у способі його уприсутнен-ня» [34, с. 9]. Відносність та нечіткість назв розділів («Не проза 1», «Майже проза 1», «Не поезія 1», «Не проза 2», «Короткооповідки», «Майже проза 2», «Не поезія 2», «Сенітниці і нісенітниці», «Не  поезія 3», «Сенітниці і нісенітниці 2») позначають намагання  розмістити все в певній хронологічній послідовності та акценту-вати несхожість текстів на поезію та прозу у звичному розумінні. Наповнення книги малюнками З. Бережана, що формують із  вербальним текстом єдиний смисловий простір, свідчить як про специфіку художнього сприйняття самих упорядників, так і  про потенційні інтермедіальні можливості доробку автора, що актуалізувалися у збірці. Постать З. Бережана не обходять увагою мистецтвознавці в своїх працях [268; 359; 360], адже він, окрім того, що сам грав на бандурі, уклав ще й підручник із кобзарства; матеріали довідко-вого характеру про його життя та творчість з’являються в енцик-лопедіях («Тернопільський енциклопедичний словник», «Ен-циклопедія українознавства»). Щодо літературної спадщини, то першим її поціновувачем уважаємо І. Костецького, котрий став упорядником текстів, автором передмови та післямови до збірки «На окраїнах ночі». І. Костецький позиціонував З. Бережана як поета, шукача і «знахідника» «прецікавих словоречей» [219, с. 121], «власного сюрреаліста» журналу «ХОРС» з «гротесковою оптикою та учудненою пластикою» [219, с. 159], твори якого такі ж художньо вартісні, як і тексти Аполінера, Цараха, Бретона, Ара-гона. Відповідаючи на питання «Чого вартий З. Бережан яко поет модерний», І. Костецький визнає його за «письменника з багатою мовою», який, «крім нормативної чистоти, розпоряджається ще й великим запасом мовних одиниць» [219, с. 157], деформує слово, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «щоб привернути до нього увагу… подолати автоматизм мовлен-ня… відродити мові її роль живого чинника у взаємненні» [219, с. 159].  І. Костецький, співпрацюючи з Бережаном три роки (1947–1950), уже з дистанції часу визначає їхнє спільне відчуття «відкритого слова», «завдань, які має вислів у відношенні до дос-ловесного середовища» [219, с. 126–127]. Він пов’язує власну творчість та З. Бережана з виникненням нового літературно-мистецького напряму з «повнотілою субстанцією, цілеспрямова-ним рухом», що міг би значно вплинути на подальший розвиток української літератури.  Існування творчого тандему І. Костецький – З. Бережан та їхній варіант моделі сюрреалізму вирізняє А. Біла. Дослідниця зазначає, що відбувається «пошук «відкритого слова», яке вияв-ляє тісний генетичний зв’язок із мовленнєвою практикою ран-нього футуризму в аспекті винаходу «самовитого слова», «зауму»» [39, с. 345], практикується сюрреалістичне «автома-тичне письмо». Художню манеру З. Бережана співвідносить із  сюрреалістичним письмом О. Астаф’єв. Щодо З. Бережана він  зауважує: «...писати автоматично – це писати, максимально звіль-нившись від контролю розуму, йдучи за плином вільних асоціа-цій, не повертаючись до написаного тексту, в жодному разі нічо-го не виправляючи» [13, с. 33]. Про З. Бережана як проект І. Костецького, до того ж не надто сформований, веде мову С. Павличко й характеризує тексти збір-ки «На окраїнах ночі» як недоопрацьовані та недостатньо відре-даговані [320, с. 364]. Зважаючи на думку авторитетної вченої, усе ж беремося стверджувати, що мистецькі експерименти З. Бе-режана, за позірної спільності з художніми знахідками І. Костецького, є оригінальними та поповнюють арсенал худож-ніх технік української експериментальної прози в її авангардист-ському вияві.  Цікаві думки щодо творчості З. Бережана висловлює В. Неборак. Він називає З. Бережана чи не останнім втіленням Перебенді, посилаючись на персонажа з однойменної поеми Т. Шевченка. Так, Перебендя грає і співає для всіх, але й «може творити виключно для себе, – розмовляючи з Богом – 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ «божевільною мовою» [302, с. 195], вільною від тісних і чітких меж та відкритою для потаємних смислів. В. Неборак убачає постмодерністські риси в тому, що І. Костецький іменує експери-ментом.  З. Бережан як музикант і композитор тонко відчуває стихію мови, її звукові нюанси та тони і, відповідно, привносить у літера-туру як мистецтво слова музичні інтонації, моделюючи світ емо-цій та почуттів, розширюючи виражальні можливості слова. Саме в музичності С. Павличко вбачає оригінальність його творчості «у сенсі відмінності від Костецького» [320, с. 364]. «Художня літе-ратура, – зазначає В. Просалова, – засвоює художні властивості музики різними шляхами: інтерпретації музичних творів, їх вер-бального опису, запозичення музичної термінології (соната, рап-содія, симфонія, серенада та ін.), присвяти чи введення в словес-ний твір імен відомих композиторів, виконавців, омузичнення висловлювання, що досягається різного роду повторами, звуко-наслідуванням, внутрішнім римуванням тощо» [372, с. 34]. У Бе-режанових творах музика стає основним ресурсом текстотворен-ня на змістовому й формальному рівнях, посилює сюрреалістич-ну настроєвість, схоплюючи почуття, події на межі сну/марення й реальності, спрямовує читача до підсвідомої сфери, актуалізую-чи більше суб’єктивних уявлень. У творі «Зустріч» оповідач споглядає дівчину крізь призму музичного сприйняття, посилаючись на музичні терміни (такт, ритм) та інструменти (віолончель, кларнет, фортепіано, саксофо-ни, литаври, бубни): «Ти походжала безшелесно поміж берізками віолончелевих випадів, ясминними галузками кларнетних закру-ток та кущиками фортеп’янних троянд. / З ритмічних чагарників посміхаючись, шкірили зуби вбрані у фраки саксофони. / Потім, раптом, десь на вершинах заквітчаних яблунь ударили вітром літаври. / Знизу, з м’якої мурави, по якій ступали твої босі ноги, вистрибували удари бубнів і виростав новий ритм» [34, с. 60]. Автор вибудовує звукову градацію, починаючи з ніжних звуків скрипок та завершуючи гучними звуками бубнів. Йдеться не так про зустріч наратора з дівчиною, як її зустріч із навколишнім сві-том, що формує новий ритм життя, напевно сповнений випробу-ваннями та викликами. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Замальовка «Ноктюрн (тюремний експромт)» уже самою  назвою вказує на зв’язок із музикою, це музична композиція,  переважно інструментальна, тема котрої пов’язана з художнім образом ночі [296, с. 385]. Наратор, перебуваючи, як розуміємо, в ув’язненні, «колись не останній піаніст» [34, с. 34], на межі марен-ня та реальності чує вночі звучання дивовижних мотивів й пере-дає почуту симфонію словами: «О! О! О! Зойки, демонічні stacatto! Як можна так зударюватися? ЦЕ ж ломить усе! Як можна?  Ви знаєте, що це? Це хвилювання. Хвилі. БОЖЕВІЛЬНІ ХВИЛІ. – Дивовижні пе-реливи.  Ви знаєте? Це либонь море … МОРЕ, ОБЕРНЕНЕ ДОГОРИ ДНОМ» [34, с. 34]. Буремність жахливо-прекрасного перетворення світу на де-монічний простір графічно підкреслено зверненням до збільше-ного шрифту. Тривожне очікування наростає, звичні явища (море) бачаться в оберненому вигляді. Жах грядущої катастрофи розкривається в образі моторошного оркестру, де імпровізовани-ми інструментами виступають кістяки (ксилофон), бомби по ве-летенській палубі корабля (барабани), гудки повітряних тривог (фаготи). Оповідач іронічно констатує, що бракує хіба що «інструменту, щоб наслідував звук піску, який просипається крізь очиці черепів» [34, с. 35]. Надрив схоплених емоцій зумов-лює перехід від прози до візуальної поезії, наповненої вигуками, обірваними рядками з різним вирівнюванням, словами, написа-ними збільшеним/зменшеним шрифтом. Відбувається, подібно до музичної композиції, зростання емоційності від тривожного очікування до судомного волання про допомогу:  «КАТАСТРОФА над цим уже НІХТО НЕ ПАНУЄ! РЯТУЙТЕ!     РЯТУЙТЕ!» [34, с. 38]. 



119 

Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Трагічне, драматичне, навіть апокаліптичне світовідчуття людини повоєнної епохи створюється за рахунок музикалізації тексту. Автор майстерно підбирає словесний матеріал, вибудовує композицію оповіді, уводить образи із свідомою метою «виникнення в художньому тексті переконливої аналогії з музич-ним твором чи з його впливом» [57, с. 38]. Композиція новели «Перед заслоною Бога і людей» також нагадує музичну. Тут контрастно звучать дві теми – активна, діє-ва, агресивна та спокійна, споглядальна. Гармонійному світу при-роди (сонце, зорі, хмаринки, пташки) контрастно протиставля-ється антисвіт людей, які здійснюють безглузді вчинки, дисгар-монійними звуками вриваючись у мелодійність навколишньої дійсності. Люди доводять, що вони невинні (не вони розідрали божу подушку, не вони розпустили по небесному парусі «оці ж вітровільні хмароголубинки»), при цьому жорстоко знущаються над іншими як винуватцями, хоча ті також не причетні до зміни форми хмар на небі. Люди грають на органі, співають гладкими фугами, звучить військовий оркестр мідних інструментів: «Кругом захурчало:  Уууууу … !  Сизокрилі голуби перелякано залопотіли крилами і злетіли густою хмарою під небозвід» [34, с. 59]. Звук оркестру чується як хиже завивання звіра, нечутливого до краси всесвіту, створеного Богом. Твір «Загин Рижого», віднесений упорядниками до розділу «Не поезія», скоріше нагадує сценічну замальовку, змодельовану в координатах драми абсурду. У катастрофічному світі свідками забиття однієї людини (Рижий) двома співкамерниками (Чорний 1, Чорний 2) стають неживі предмети (електрична лам-почка, ключ у замку, водопровід) та елементи будівлі (стіни, сте-ля, долівка), здатні до комунікації через звуки та вигуки.  «РИЖИЙ Гууу! Гуааа! ЛАМПОЧКА (істерично) Іііііі … ДОЛІВКА (хрипко) Давлять … Вб’ють … СТІНА 1 О! О! О! СТІНА 2 Ого! Ого! Ого! СТІНА 3 Мм … Мм … 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА СТІНА 4 Хль… СТЕЛЯ Уже ГОТОВИЙ… Раптом пронизливо вривається гудок повітряної тривоги Ууааауууааауууаааууу…» [34, с. 41]. З. Бережан наділяє почуттями та своєрідною «мовою» речі задля моделювання ситуації відсутності взаєморозуміння серед людей, вдається до певного звукосимволізму – голосні (і, а, у) пе-редають плач, ридання, а приголосні асоціюються з байдужістю, відстороненістю. Смерть людини в антигуманному світі викликає лише протяжний крик-голосіння гудка повітряної тривоги.  Уривок із роману «Дим» (є ще фрагменти до роману) побудо-вано у формі листа Сергія до Софії, у котрому він оповідає про втрату коханої жінки. Образ диму виступає в прямому (дим від цигарок у приміщенні, туман на вулиці) і в метафоричному зна-ченнях (дим почуттів, слів, думок). Дим – це, насамперед, немож-ливість висловити почування, адекватно перекласти їх на мову слів. Оповідач висловлює сумнів, що йому вдасться все «укласти в упорядковану низку послідовних думок і замкнути в якусь розум-ну систему доладних, бездимних речень» [34, с. 82], бо є «речі, про які ніяк говорити. Ці речі без назви стирчать, мабуть, десь, уст-ромлені у димній країні позараціональних сутностей» [34, с. 83]. Із згаданих діалогів Сергія з Лі (Лідою), драматичною актор-кою, дізнаємося про підпільну діяльність, ризиковані завдання та небезпеку викриття. Сергій намагається умовити Лі покинути боротьбу на деякий час, але вона відмовляється та згодом гине – її знаходять убитою в підвалі одного з будинків. Лі обирає від-критість, протиставляючи її оманливості та підступності.  Спілкування персонажів супроводжується грою жінки на ро-ялі. Вона грає спершу «Бог предвічний», потім щось із Мусоргсь-кого, далі – Шопенівський вальс. Причому неодноразово повто-рюється словосполучення «Лі грала», після чого йде опис емоції, переданої через музику, що звучить спочатку різко («Лі грала. Знову ці стрибки по рухомих площинах» [34, с. 85], «Лі грала. Цвя-хали, зударюючися, черепки розшматованих гармоній» [34, с. 85], ще «Лі грала безтямно. Простором літали розбішені кам’яні бри-ли. Ошаліла хурделиця різноголосих скалок сікла в мозку все те, що ще було здатне думати. Наростала іржава піна позатональної 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ стихії» [34, с. 85]), а потім жалісливо та сумно («Вона повела ши-роке, впорядковане арпеджио. Це була сумовита співзвучність, майже меланхолія» [34, с. 88]). Музика йде паралельно до думок Сергія, моделює його репліки то як звинувачувальні, примусові, то як примирливі – він приймає вибір Лі залишитись. Слова сплітаються в «димопарадокси», «диморитми», «диморими», «димоакорди», «димофуги». Із уривку роману «Дим» найпоказовіше видно ключову проблему творчості З. Бережана – творець і мова. Він грається з мовою, видобуваючи несподівані смисли. Мовний експеримент В. Неборак вирізняє на кількох рівнях: творення нових слів, творення нехарактерних словоформ, змішування цих рівнів [302, с. 196]. Для ілюстрування мовного експерименту візьмемо фрагмент тексту «Похід незна-йомки», твору, котрий, як зазначив І. Костецький, був неодмінно цитований при кожній згадці про автора і є по-своєму грандіоз-ний [219, с. 121]: «Вона йшла бовтаючи довжелезними. Йшла дов-железними бовтаючи… Рантливими босоручищами веремедила до запазанавидниці. Колубила і грундзювала роюдність. Розпо-лювала розлогість свою. Зовила зовеном зовесистим. І ресала бо-ками і задом, і йшла, йшла, йшла, бовтаючи довжелезними» [34, с. 28]. Виглядає так, що, при найбільшому емоційному зрушенні, коли оповідач споглядає хвилюючу і спокусливу ходу жінки, він переходить на незрозумілу мову, зміст якої відкривається на по-чуттєвому рівні. Скористаймося досвідом В. Неборака, який нама-гається «перекласти» текст «Пісні про Юрія Переможця» на «звичайну» мову. Тоді «перекладаємо» «рантливими босоручи-щами веремедила» як «неспокійними оголеними руками поводи-ла»; «зовила зовеном зовесистим» – «дивилася поглядом промо-вистим». Звичайно, така інтерпретація не претендує на точність, адже мовний експеримент передбачає багату асоціативність та неоднозначність.  З. Бережан, експериментуючи з текстовими стратегіями тво-рів, по-музичному інтонуючи їх, виформовує сюрреалістичні ва-ріації експериментального письма, що, подібно до художніх спроб І. Костецького, апелює до «мовних експериментів українсь-ких авангардистів 20-х років (наприклад, М. Семенка) та прийо-мів автоматичного письма, якими послуговувалися поети-
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА сюрреалісти (Б.-І. Антонич, В. Барка)» [59, c. 57]. Як авангардист, він намагається вийти за межі наявного досвіду, пізнати прихо-вані закони будови всесвіту, розгледіти за мовою «безодню реальності» [449, с. 11]. У художньому тексті збірки «На окраїнах ночі» Бережан узгоджує власне бачення світу з мовно-виражальними засобами, спрямовуючи вербальну виразність творів на естетичну гру автора та реципієнта. Музичність творів моделює їх специфічну структуру (повторюваність, контраст-ність), фоніку, ритм, семантику, окреслює емоційний, почуттєвий пласт «інтелектуальної» інформації.  Подальший розвиток експериментальних стратегій в емігра-ційній літературі пов’язаний із мистецькою діяльністю Юрія 
Тарнавського. Його прозові, поетичні, драматичні твори прикмет-ні спрямованістю на свободу творчості, категоричним неприй-няттям концепції «служіння народу», оскільки «письменник має формувати літературу того народу» [48, с. 228]. Ю. Тарнавський, один із засновників Нью-Йоркської групи, емігрував із України ще дитиною, тому, на наш погляд, потрапивши в іншомовне сере-довище та «інакшу» культуру, зумів легше інтегруватися в неї, ніж І. Костецький та З. Бережан. Його інтелектуальні експеримен-тальні англомовні романи створили резонанс в елітних видавни-цтвах мультикультурних Сполучених Штатів Америки. Однак він усе ж почував потребу створити їх відповідники українською мо-вою, щоб привнести в українську літературу «нові техніки, нові слова, нові прийоми – модернізувати українську через кореляцію з англійською» [316, с. 84].  Хоча власні англомовні романи Ю. Тарнавський перекладає не повністю, а уривками, епізодами, варто підкреслити їхню іннова-ційну значимість для української прози. Із україномовною прозою Ю. Тарнавського читач ознайомлюється у третьому томі вибраних творів [417]. Книга вміщує роман «Шляхи», літературну автобіо-графію «Босоніж додому і назад» та уривки з семи книжок прози, написаних англійською: «Смуток» («Sadness», 1957), «Гіпо-крит» («The Hypocrite», 1958), «Невинний у Парижі» («Innosent in Paris», 1966), «Подорож на південь» («The Trip South», 1969), «Менінгіт» («Meningitis», 1978), «Три бльондинки і смерть» («Three Blondes and Death», 1993), «Короткі хвости» («Short Tails», 1999).  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Художні твори автора досить ґрунтовно проаналізовані вче-ними української діаспори та еміграції (Ю. Лавріненко [238], Б. Бойчук [48], Б. Рубчак [384], Я. Розумний [382], В. Кейс [184], І. Фізер [450], М. Ревакович [377]), а з 1990-х рр. – і літературо-знавцями незалежної України (В. Моринець [293], О. Астаф’єв [12], М. Ільницький [170], С. Павличко [321], Т. Гундорова [96], Н. Зборовська [142], Т. Карабович [178], Т. Остапчук [316] та ін.). Тому лише зауважимо, як Ю. Тарнавський поповнював арсенал експериментальних текстових стратегій.  Б. Бойчук визнає Ю. Тарнавського за найрадикальнішого мо-дернізатора й експериментатора в українській літературі, який звертається до «нормально» неможливих метафор, котрі прони-зують читача до живого і шокують його [48, c. 234]. Справді, Ю. Тарнавський свідомо ламає «горизонт очікування» читача, творить максимально герметичну прозу, що спонукає до думан-ня; примушує продиратися крізь густу мову, незвичні синтаксич-ні конструкції до екзистенційного смислу, що обертається в кате-горіях відчуження, самотності, смерті та в останніх романах  наближається до постмодерністської іронії.  Т. Остапчук зазначає, що «англомовні романи є досить ради-кальними як за тематичним, так і за стилістичним критерієм. Ко-жен текст є свідченням експерименту, який письменник проводив відповідно до власного розуміння модерного письма та в контекс-ті модерністичних пошуків у галузі романістики» [316, с. 117]. Так, Ю. Тарнавський свідомо відштовхується від прийому потоку сві-домості, формуючи власний індивідуальний стиль у романі «Гіпокрит». В уривку з роману («Перші відвідини Кальваріні») описується прихід чоловіка до Кальваріні з метою обговорити майбутній твір, героєм якого має було Яго з «Отелло» Шекспіра. У запалі розповіді чоловік починає звинувачувати дружину Кальва-ріні у зраді. Уривок починається реченням: «Одначе двері, як мрець, не реагували на його стукання, і коли він пригадав, що сту-кав у них вже двічі, серце його скорчилося, немов щойно почув якусь жахливу вістку, і тоді він знову постукав у двері, чуючи, як звук цей залунав у порожньому коридорі (нагадуючи йому рухи кінцівок і м’язів мерця, якого трясуть), а тоді постукав ще раз, не-мов боячись, що щось станеться, якщо він перестане стукати (так, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА немов двері справді були мертвою людиною, яку він тряс, ста-раючись збудити…» [417, с. 133]. Через складні синтаксичні конс-трукції автор передає весь спектр розпачливих почувань люди-ни, повторення пари образів «двері – мрець» нагнітає тривож-ність та нервовість дії. Звернення до мертвотної образності, вульгарної тілесності є практично в кожному творі Ю. Тарнав-ського, що викликає несподівану асоціативність та відповідає екзистенційній спрямованості на абсурдність усього, зокрема й поривань та устремлінь самої людини.  Творче використання текстової техніки «новорома-ністів» (А. Роб-Грійє, Н. Саррот, М. Бютор), зокрема техніки «шозизму», коли фокус зображення у творі спрямовано на опис предмета, а не на дію задля осягнення дійсності, наявне в романі «Менінгіт». Короткі обірвані речення, повторення слів, що ведуть до показового спрощення письма, акцентування на зовнішньому вигляді людей, предметів робить враження штучності, механіч-ності, певної запрограмованості, що виламується із звичного уяв-лення про художній текст. Апсихологічність персонажів, їхня не-важливість посилюється через відсторонений авторський опис. Наприклад, «Елеонорі тридцять чотири роки. Вона дуже красива. Вона метр шістдесят ростом. Вона важить сорок чотири кілогра-ми. Її волосся дуже густе. Воно кучеряве. Воно не досягає плечей. Воно рудавого кольору. Воно розділене посередині. Воно трохи темніше при розділі, ніж далі» [417, с. 168]. Кожна ознака зовніш-ності дівчини важлива і варта окремої репліки. Деталізація за-плутує, відводить від дії, та й, напевно, є головною для автора. Авторським експериментом позначені міні-романи Ю. Тар-навського, що входять до збірки «Короткі хвости». Нереалістич-ну, асоціативну техніку творів Ю. Тарнавський пояснює як тво-рення негативного тексту, переносячи на літературний ґрунт явище увігнутості та порожнечі в модерній скульптурі. «Якщо ми назвемо це, що автор кладе на папір, позитивним текстом, – за-значає Ю. Тарнавський, – тоді це, що він опускає, але що грає якусь ролю в творі, можемо назвати текстом негативним, за ана-логією до позитивного і негативного простору (увігнутості та порожнечі) в модерній скульптурі» [416, c. 219]. У міні-романах основну дію має домислювати читач, заповнювати прогалини, 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ які закладено в розповідь, тим самим розширюючи часопростір твору. Автор моделює активне ставлення читача до тексту, його співтворчість поряд із автором, апелює до його уяви та поклада-ється на глибоку асоціативність.  Розуміння назви «Короткі хвости» безпосередньо пов’язане із англійським значенням «Short Tails». Англійське слово tail (хвіст) співзвучне із tale (історія), а short (короткий) антонімічно пов’язане із tall tail, що означає «побрехенька». Як бачимо, відра-зу відбувається провокація читача, його активне залучення до процесу інтерпретації, що є і в текстах збірки. Проблеми покину-тості людини у світі, неусвідомленості нею свого призначення, кінечності життя, невідворотності смерті, абсурдності щоденно-го існування проектуються крізь призму своєрідного «дегума-нізуючого» письма, що нагадує сюрреалізм, однак «не традицій-ний, що проявляється не то сном, не то маревом – а скоріше  зближений з сучасною теоретичною фізикою, де причинність і наслідок взагалі не мають значення в багатовимірній дійсності» [184, с. 8]. Б. Бойчук зазначає, що сюрреалізм Ю. Тарнавського заснований на «емоційно-раціоналізованому творчому процесі, його метафори, наприклад, основані на точних реальних спосте-реженнях, тому й прямо комунікативні» [48, с. 247].  У творах проектується людина, яка не почуває себе цільною, вона не має психологічного центру внутрішнього світу, а стає «мертвою» річчю. Часто зринають у текстах образи мерців та обі-грується категорія смерті. У міні-романі «Квіти капуччіно» Ріґора постійно турбує значення напису «КВІТИ КАПУЧЧІНО» на одному з будинків. Він проїжджає повз цей будинок кожного вікенду. Його цікавість зростає настільки, що він не може спати вночі, ду-має про будинок на роботі й навіть під час акту кохання з дружи-ною. Коли він все ж наважується з’ясувати значення напису, захо-дить до покинутого будинку, то відразу потрапляє в інший ви-мір, де закони реального світу не спрацьовують, час змінюється, а людина набуває іншої форми існування – мертвої. Ріґор нарешті усвідомлює, що потрапляє на власний похорон. Його не дивує присутність мертвого батька, одягнених у темне жінки й дітей, котрі не помічають його. Вже лігши на стіл, він куштує крижаний напій і розуміє сенс напису «і з ним всі інші факти – велетенські 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА таємниці як теж дрібні деталі – свого життя» [417, с. 237]. Cенс життя і є смерть, що дарує спокій без кінця, саме до цього він і йшов увесь час.  Оригінальне потрактування смерті подано у творі «Жовтий трамвай без назви». Про смерть автор не згадує, але подорож, до якої готується Рудріґ Ванаш, є підготовкою до похорону. Він одя-гається в чорний одяг, білу сорочку; коли він заходить до трам-ваю, то перелякана сім’я починає махати до нього фотографіями; весь рух транспорту зупиняється як на святковій процесії. У кінці трамвай видряпався на стрімку гору та «покірно впав додолу у порожнечу перед ним» [417, с. 241]. Факту смерті надається зна-ковість свята, довгоочікуваної події. Рудріґ чекав на жовтий трамвай усе життя, й «сльози радости виступили йому в очах» [417, с. 238], коли він дізнався, що жовтий трамвай його забере. Зміна полюсів понять смерть – свято, показова беземоцій-ність «робить відчуття трагедії ще глибшим, – розмірковує В. Кейс, – бо підчеркує безповоротність космічного порядку… в стриманім тоні ми відчуваємо трагедію людського існування і відчудження в байдужому космосі» [184, c. 10]. У міні-романі «Фотографії» автор відсторонено описує 13 чор-но-білих та кольорових фотографій, що фіксують людей та незви-чні ситуації, предмети, котрі потрапили у ракурс фотокамери; тво-рить своєрідний екфразис. Чіткість формулювань, надмірна дета-лізація робить опис сенсом авторської гри, він милується перели-вами значень, наростанням та спаданням асоціативності: «по лі-вім боці молодого чоловіка і ближче до фотоапарата, у фотелі з високими поручнями, сірому на фотографії та мабуть зеленому в дійсності, сидить старий чоловік, лисий, сивий, маленький, і ви-сохлий як тріска» [417, c. 220]. Автора цікавить, що відбувається поза фотографією, який є прихований текст візуального послання, перекодованого на вербальне повідомлення. Фотографія двох чо-ловіків (старого й молодого) та розкладеної на фотелі жіночої сукні викликає зливу запитань та припущень: «Чи старий чоловік є батьком молодого, а сукня на фотелі сукнею його жінки? В такім випадку чи молода жінка на фотографії є матір’ю молодого чоло-віка? Тоді де вона?..» [417, c. 221]. Запитання залишаються без від-повідей, вірніше – перед читачем безліч їх варіантів.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Прикметно, що Ю. Тарнавський порівнює міні-романи з му-зичною композицією, оскільки елементи в них повторюються, міняються, протиставляються, як мотиви в музиці; звучить мело-дія семантики [416, c. 222]. Інтермедіальними зв’язками (літера-тура – музика, література – фотографія) вирізняються не лише міні-романи. Звернення до музично-літературних форм є в його поезіях (наприклад, збірка «Вино й ропа»). На архітектоніку про-зових, драматичних творів справили вплив театральне та кіно-мистецтво. Т. Остапчук вирізняє також вплив цифрового мис-тецтва, що засноване на інформаційних технологіях [316, с. 178]. Певну гіпертекстовість дослідниця вбачає в творах збірки «Короткі хвости», де є повтори, циклічність, умовчання, розриви.  Відтак Ю. Тарнавський, сформований на зразках західної куль-тури та філософії, привносить досвід радикального художнього експериментування в українську прозу. Модернізуючи новаторські техніки і прийоми (прийом потоку свідомості, «новий роман»), він практикує неповторний стиль, націлений на експеримент. Ведучи мову про експериментальні стратегії української емі-граційної прози, не варто оминати увагою оригінальну прозову творчість Емми Андієвської. Її талант формувався в полі відкри-тості до найпрогресивніших художніх віянь, у тому ж часі та про-сторі, що й представників Нью-Йоркської групи. Однак Е. Андієв-ська заперечує власну причетність до неї, аргументуючи це тим, що вона вже мала опубліковану збірку («Поезії», 1951), коли гру-па ще тільки формувалася (1958), і позірна спільність творчих настанов не є підставою зараховувати її до цього кола митців [82, с. 6]. Е. Андієвська – самобутня та неповторна письменниця, обда-рована художниця, яка своє малярське вміння синтезує з худож-нім словом. Її творчість – «це закодована художньо-естетична система світобачення, – зазначає Л. Тарнашинська, – з ускладне-ними асоціаціями, багатозначною метафористикою, своєрідною напрацьованою логікою, виразно інтелектуальна, не позбавлена гумору та іронії», що «апелює й до нашого підсвідомого, «вмикаючи» незнані досі механізми сприйняття незвичного вер-бального й візуального тексту» [418, с. 79]. Поетику віршових текстів Е. Андієвської розглядають, напри-клад, О. Астаф’єв [13], Ю. Ковалів [196], А. Біла [39], Т. Карабович 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА [178], М. Ревакович [377], Л. Тарнашинська [418], Ю. Лавріненко [237], О. Шаф [486], Д. Дроздовський [125] та ін. Специфіка прози (збірки новел «Подорож», «Тигри», «Джалапіта», «Проблеми го-лови», «Казки Емми Андієвської», романи «Герострати», «Роман про добру людину», «Роман про людське призначення») авторки висвітлюється в розвідках І. Зимомрі [145], М. Зимомрі [146], Н. Зборовської [143], Л. Тарнашинської [419], П. Сороки [401],  М.-Р. Стеха [405], Ю. Клинового [189] та в дисертаціях С. Водо-лазької [73], О. Смерек [396]. Казки, новели, романи – це «чарівна територія непересічної, загадкової особистості, постійна інтелек-туальна провокація з усталеним потягом до експериментування, а їх авторка – двигун нестандартних ідей та концепцій» –  підкреслює С. Водолазька [72, с. 49–50]. Причому всі дослідники вирізняють несхожість творів на традиційне віддзеркалення  реальності, розглядають їх чи то з позиції сюрреалістичної, чи з модерністської, або ж постмодерністської естетики, помічаючи наявність рис «нового роману», герметичну природу, «каз-ковість», міфоцентричність, інтермедіальність, нетрадиційні на-ративні моделі тощо.  Зважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених осмисленню доробку письменниці та звернених на вивчення її експериментальної мистецької манери, творчість Е. Андієвської аж ніяк не можна мислити малодослідженою та маловідомою. У монографії лише констатуємо приналежність Е. Андієвської до когорти письменників-експериментаторів задля уникнення дуб-лювання наукових висновків.  Отже, в українській експериментальній еміграційній прозі годі шукати співвіднесень між художнім світом та позатекстовою реальністю. Письменники (І. Костецький, З. Бережан, Ю. Тар-навський, Е. Андієвська) апелюють до підсвідомості, посиленої асоціативності та уяви читача, наповнюють твори сюрреалістич-ною поетикою та мовною грою, яка в кожного з авторів набуває неповторного виміру. Серед текстових стратегій – використання засобів інших видів мистецтв, розширення поля інтермедіальних зв’язків. 
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2.3 «Химерна» проза – формальний експеримент 

в українській літературі другої половини  
ХХ століття Літературознавці схиляються до думки, що соціалістич-ний реалізм, проголошений 1934 р. на Першому з’їзді радянських письменників «єдино правильним художнім напрямом», насправ-ді художнім може вважатися лише умовно. Він є «мінус-стилем», оскільки основою творення визнавалися марксистсько-ленінські тези, визначальними ставалися позаестетичні й позахудожні чинники: партійність, звульгаризована народність, пролетарсь-кий інтернаціоналізм [258, с. 423]. Радянський канон укладався відповідно до найсуворіших ідеологічних вимог, відмовлявся від здобутків минулого, однак послуговувався консервативними на-становами класицизму, що відповідали тоталітарному режимові. За спостереженням В. Агеєвої, «соцреалізм стояв на засадах зве-дення всіх стосунків, переживань, всього людського досвіду до простих бінарних схем» [1, с. 39], він був покликаний «одер-жавнити» читача, у доступній художній формі донести до малоос-віченого, примітивного, «простого» обивателя поведінкові фор-мули радянської людини, котрі забезпечували функціонування політичного ладу «диктатури пролетаріату». Очевидно, що ввес-ти штучно канон неможливо, бо це суперечить закономірностям розвитку мистецтва.  Вимоги соцреалізму не передбачали багатосторонньої твор-чої реалізації письменників. Догматизм соцреалістичної поетики відкидав художній експеримент як такий. Твори, котрі не впису-валися в запропоновану парадигму, вважалися антирадянськи-ми, буржуазно-націоналістичними, тими, котрі викривлюють радянську дійсність. Однак і в ситуації художнього тиску митці знаходили шпаринки, що дозволяли вихід за межі регламентова-ного канону в царину відносної творчої свободи.  Талановиті письменники своїми творами постійно виламува-лися із соціалістичного реалізму, цьому сприяло й ідеологічне послаблення в суспільному житті. Саме в 60-ті рр. ХХ ст. «хрущовська відлига» спричинила хвилю перетворень, завдяки яким сформувався феномен шістдесятництва. Література стала 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА антропоцентричною, а психологізм – «тією стильовою тенденцією, яка дала змогу гуманізувати художній світ літератури, заново відкривши особистісний – екзистенційний – смисл людського буття, що супроводився ліричністю, певним філософізмом» [101].  Послаблення позицій соціалістичного реалізму в 1960-х рр., з одного боку, та неможливість все ж чинити відкритий спротив політичній системі на змістовому рівні, з іншого, спричинили виникнення прозових літературних форм, котрі становили но-вий варіант української бароковості, що виник майже одночасно з латиноамериканською традицією магічного реалізму – йдеться про явище української «химерної» прози. «Химерна» проза є екс-периментальною за своєю сутністю, адже вона фактично стає продовженням модерністських експериментів із формою твору, поєднуючи реалістичне та умовно-метафоричне зображення дій-сності, використовуючи художню мову як потужний образний ресурс. До того ж, художніми ознаками «химерна» проза близька до практики магічного реалізму (твори А. Карпент’єра,  Х.-Л. Борхеса, Г. Г. Маркеса, Х. Кортасара), що сприяло її інтеграції у світовий контекст. «Влада неохоче терпіла «химерну прозу», – зазначає В. Чернецький, – дозволяючи їй розвиватися, доки її ес-тетичні «відхилення» не виливалися в тематичну трансгресію. Терпимість влади закінчувалася, щойно виникала підозра в такій трансгресії» [482, с. 282]. Новації в літературному процесі, зокрема художнє явище «химерної» прози (назва «химерний» походить, як відомо, від авторського жанрового визначення «химерний роман з народних уст» О. Ільченка, яке він дав романові «Козацькому роду нема  переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця» 1958 р.), активно осмислюється, починаючи з 1970-х рр., спочатку на сторінках журналів («Вопросы литературы», «Дружба народов», «Дніпро»)3,  
3 Джусойты Н. Уходя от фольклора / Н. Джосойты // Вопросы л-ры. – 1977. – №1.  – С. 105–125; Ильницкий М. М. Схожесть несхожего / М. М. Ильницкий // Вопросы л-ры. – 1980. – № 11. – С. 36–67; Брюховецький В. Не садами Семіра-міди / В. Брюховецький // Дніпро. – 1981. – №4. – С. 141–147; Дончик В. Не-освоєне багатство / В. Дончик // Дніпро. – №13. – С. 117–130; Кравченко А. Загадка «химерного роману»/А. Кравченко // Дніпро. – 1981. – №5. – С. 134–138; Новиченко Л. Стильові складники багатства сучасної прози / Л. Новиченко // Дніпро. – 1981. – №7. – С. 135–144; Панченко В. Реальність розмаїття / В. Панченко // Дніпро. 1981. – №6. – С. 137–143; Штонь Г. Стиль письма чи стиль мислення? / Г. Штонь // Дніпро. – 1981. – №1. – С. 138–143.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ а згодом – окремих досліджень4. «У контексті совєтської літера-тури, – підкреслює В. Чернецький, – химерну прозу розглядали як самобутню українську форму, котра виявилася прийнятною, оскільки декларувала совєтську форму народности» [482, c. 283]. Дослідник звертається для аргументації до думок А. Погрібного, який, вказуючи на крайню розкутість письма й уяви, що часто мали в собі елементи фантастичності й сміху, та вільне, але ціле-спрямоване деформування часово-просторових зв’язків і відно-шень, наголошував, що головна мета «химерної» прози полягала у «намаганні осягнути національний характер та народний  спосіб життя і мислення» [357, с. 25].  Літературознавці специфіку експериментів із формою творів окреслювали, насамперед, послуговуючись різними визначення-ми – проза атрибутувалася як «фольклорно-міфологічна», «умовно-алегорична», «умовно фольклорна», «параболічна», «філософська», «лірико-химерна з фольклорно-міфологічним спрямуванням» то-що. Термінологічне розмаїття свідчить про наявність значного ма-сиву художніх творів, що вирізнялися відходом від реалістичного зображення та мали оригінальні жанрово-стильові рішення. Однак видається, що дефініція «химерна» вдало й сконденсовано передає сутність такої прози – дивувати, перекодовувати звичайне в незви-чайне, за побутовими речами, подіями вбачати чарівні та фантас-тичні, фольклорно-міфологічні, просто потрактовувати філософсь-кі підвалини людського буття.  «Химерну» прозу традиційно складають твори О. Ільченка («Козацькому роду нема переводу…»), Є. Гуцала («Позичений  
4 Бочаров А. Бесконечность поиска. Художественные поиски современной со-ветской прозы/ А. Бочаров. – М. : Сов. писатель, 1982. – 424 с.; Дмитриев В. А. Реализм и художественная условность / В. А. Дмитриев. – М. : Сов. писатель, 1974. – 279 с.; Ільницький М. Людина в історії (Сучасний історичний роман) / М. Ільницький. – К. : Дніпро, 1989. – 357 с.; Михайлова А. А. О художественной условности / А. А. Михайлова. – 2-е изд., перераб. – М. : Мысль, 1970. – 300 с.; Михайлова А. А. Проблема условности в реалистическом искусстве / А. А. Ми-хайлова. – М. : Знание, 1966. – 32 с.; Черная Н. И. Реалистическая условность в современной советской прозе / Н. И. Черная. – К. : Наук. думка, 1979. – 192 с.; Логвиненко О. М. Сучасний український роман. Еволюція, характери, стиль / О. В. Логвиненко. – К. : Вища шк., 1989. – 175 с.; Ковальчук О. Г. Український повоєнний роман : Проблеми жанрового розвитку / О. Г. Ковальчук. – К. : Ви-ща шк., 1992. – 174 с.; Кравченко А. Є. Художня умовність в українській радян-ській прозі / А. Є. Кравченко. – К. : Наук. думка, 1988. – 127 с.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА чоловік»), В. Дрозда («Маслини», «Ирій», «Білий кінь Шептало»), В. Земляка («Лебедина зграя», «Зелені млини»), В. Міняйла («Зорі й оселедці», «На ясні зорі»), Ю. Щербака («Хроніки міста Яропо-ля»), В. Шевчука («Дім на горі», «Три листки за вікном», «На полі смиренному»), П. Загребельного («Левине серце»), В. Яворівсь-кого («Оглянься з осені»), Р. Федоріва («Жбан вина»), Р. Івани-чука («Манускрипт з вулиці Руської»).  Хоча «химерний» роман уважається здобутком національної літератури 1960–1970-х рр., однак «химерна» проза та «химерність» не обмежені часовими рамками перших десятиліть другої половини ХХ століття, а існують у літературному процесі 1980–1990-х рр., початку ХХІ століття, щоправда, дещо у видозмі-неній формі, стаючи повсякчас ознакою жанрових модифікацій творів. Так, В. Чернецький характеризує як химерну повість Ю. Винничука «Ласкаво просимо у Щуроград». Підкреслюючи можливу ускладненість твору потоком свідомості, галюцинатор-ними візіями, акцентуючи на нерівній темпоральності творів, закритості історії в обмеженому мікрокосмі, позірній вербальній та образній трансгресивності, дослідник до «химерної» прози як вияву магічного реалізму відносить роман «Сталінка» О. Улья-ненка та твори інших письменників, із якими він відчуває спорід-неність, – Є. Пашковського та В. Медвідя [482, с. 300–302].  Специфіку «химерної» прози як належну до експериментальної парадигми української літератури простежуємо на прикладі про-зових творів Миколи Вінграновського (повість «Сіроманець», роман «Северин Наливайко»), зважаючи на недостатнє дослі-дження творчості письменника в цьому аспекті. Митець увійшов до української літератури на початку 1960-х рр. як неординар-ний поет. Його ліричні збірки відзначалися свіжістю та вишука-ністю форми, осмисленням призначення людини як частини при-роди, прагненням вселенської гармонії. Художні пошуки поета, потяг до творчої свободи не раз були приводом для звинувачен-ня у формалізмі. Майже одночасно з віршами з-під пера майстра виходять оповідання та повісті («Первінка», «Сіроманець», «Літо на Десні», «Пересадка», «Манюня», «Козак Петро Мамалига», «Не дивись мені в спину», «Гусенятко», «Наш батько», «Низенько  зав’язана»), написані в оригінальному поетичному стилі, який 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ заграв усіма барвами в історичному романі «Северин Наливай-ко». Поява роману засвідчила, що в особі М. Вінграновського «маємо не лише одного з найбільших українських поетів ХХ сто-ліття, а й прозаїка такого ж рівня» [415, с. 15].  Доробок М. Вінграновського не раз опинявся у фокусі науко-вих спостережень літературознавців. Вивченню спадщини пись-менника присвячено монографію Т. Салиги [386], дисертаційні роботи Т. Бахтіарової [28], Г. Полєщук [363], В. Слапчука [395], Л. Собчук [397], ряд статей (В. Базилевський [18], І. Дзюба [122], Т. Пастух [326], Л. Талалай [415], Л. Cтаровойт [404], Е. Балла [19], В. Баранов [21], Л. Стороженко [411], Д. Кіт [187] та ін.). Дослідни-ки вирізняють у прозі М. Вінграновського ліричність, пантеїстич-ність, філософічність, звернення до міфологічного інтертексту, а також послугування алегорично-параболічними структурами (ряд творів атрибутуються як притчі-параболи).  Прозу М. Вінграновського неможливо розглядати безвіднос-но до тих художніх тенденцій, які домінували в тогочасній літе-ратурі. Так, поява перших книжок шістдесятників викликала дис-кусії, молоді критики почали обстоювати засади «гуманістич-ного» соцреалізму з людським обличчям, у якому намагалися ви-різнити три стильові течії: конкретно-реалістичну, лірико-романтичну, химерну [1, с. 30–31]. Погоджуємося з поглядом В. Агеєвої, що саме в «химерній» прозі відбувалося розмивання при-писів соцреалізму. М. Вінграновський хоч і звертається до реаліс-тичної конкретики у своїх оповіданнях та повістях, все ж таки йому ближча химерна одивнена стихія, яка дозволяє вразити читача парадоксами дійсності, відкрити прихований сенс і розширити ме-жі буття. У прозі письменника можна знайти характерні для хи-мерних творів риси: «тематично-образна двоплановість, парабо-лічність, використання умовно метафоричних, алегорично-притчевих форм… Гротескність і пародіювання, карнавалізація і театралізація, бурлескно-травестійні стильові елементи поєднані тут з історичними мотивами, філософськими аспектами» [58, с. 273]. Варто підкреслити, що в контексті зацікавлення умовними способами відображення реальності з’являються такі жанрові утворення, як роман-міф, повість-міф, повість-притча, повість-парабола йдеться про притчевість, завдяки якій виявляється 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «приховане у тексті, відбувається вихід на морально-етичну та філософську проблематику на високому рівні узагальнення» [206, с. 16]. Прозові твори М. Віграновського також відзначають-ся химерною філософічністю, параболічністю, зокрема й повість «Сіроманець», що своєю алегорично-параболічною структурою нагадує притчу. Автор будує головний конфлікт твору навколо казкової друж-би старого сліпого вовка Сіроманця та тринадцятирічного Сашка, який переймається долею звіра. Хлопчик без вагань рятує вовка з пастки, приводить його до Одеської офтальмологічної клініки, прагнучи відновити зір, щоб вовк знайшов дорогу в ті краї, де йо-го люблять. Антитезно до образу Сашка змальовано затятого мис-ливця Василя Чепіжного, мрія якого – зловити вовка. Як і властиво літературній притчі, у творі наявна змодельо-вала ситуація морального експерименту, коли герой опиняється перед вибором, двоплановість (переплетення реального та умов-ного), образи-символи, що допомагають автору глибше розкрити проблематику, посилити гуманістичну спрямованість. Щодо ча-сопростору повісті, то, на відміну від ускладненого хронотопу притчі, він, на перший погляд, є гранично чітким та ясним, про-зорим. Це зумовлено, на нашу думку, як особливостями авторсь-кої манери, так і орієнтацією на дитячу аудиторію. Однак напри-кінці умовність дії посилюється за рахунок розширення меж часу та простору, наближається до філософського узагальнення.  Події повісті в основному розгортаються у відкритому прос-торі лісу, степу, глинища, тобто у середовищі існування вовка, саме тут Сіроманець зустрічається з Сашком, Андрійком. Зрідка автор переносить дію до закритих приміщень – кузня Чепіжного, кімната Сашка, шкільний клас, лікарня. Причому їхніх детальних описів ми не зустрінемо, бо мета письменника – показати люди-ну в природі, й це виходить на перший план. Описи ж стану при-роди повідомляють читачу художній час твору.  Улітку дія завершується, проте фінал повісті претендує на позачасовість та позапросторовість. Природну смерть вовка ав-тор переосмислює у трансцендентному вимірі: «Сірий степ з вов-нистими хмарами над собою лежав у Сіроманця під лапами. «Ого-го!» – сказав собі вовк і почав ловити коників. Ловитися коникам 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ не хотілося, і вони стрибали від зубів Сіроманця через Гіндукуш на Гімалаї... Тоді Сіроманець ліг на спину, підняв лапи, і на його лапи западав дощ, за дощем – сніг, аж до тих пір, коли на кожній його лапі не звили собі гніздечка сорокопуди. … З води сходило сіре сонце, на ньому скидалась риба, і Сашко обнімав Сіроманця за шию: «А ти думав, вовчику, як? Ти думав, що нам уже й кінець з тобою?..» [70, с. 651]. Як бачимо, кінець твору є відкритим. Про-заїк схиляє читача до думки, що в світі нічого безслідно не зни-кає, а видозмінюється, набуває іншої форми.  Варто зазначити, що на сюжетно-композиційну побудову  прозових полотен М. Вінграновського справила вплив його актив-на режисерська та акторська діяльність. Л. Старовойт зазначає, що «кінематографічне начало часто виступає у Вінграновського на перший план: докладні описи з відтворенням найдрібніших деталей чергуються з лаконічними повідомленнями, особлива емоційна розкриленість сприяє саморозгортанню подій» [70, с. 119]. Л. Стороженко стверджує, що у прозі письменника відчут-ні такі кінематографічні якості, як монтажування, зорові ефекти, досконалий темпоритм [411, с. 10]. Повість «Сіроманець» створе-на із ряду епізодів, що помережані місткими діалогами, спрямо-ваними на розкриття ставлення людей до вовка і загалом до при-роди. Упадає в око й відсутність авторських коментарів: митець не робить морально-дидактичного висновку, а залишає читачеві право на власну думку. Отже, свідома орієнтація письменника на кінематографічні прийоми дає підстави вбачати в творі, окрім притчевої наповненості, ще й риси кіноповісті. Моделювання автором персонажного світу повісті також під-силює націленість твору на параболічність. Кожен персонаж спів-відноситься з певним ідеологічним концептом, позитивною чи негативною програмою дій. Герої твору є статичними, кожен із них ілюструє конкретну лінію поведінки. У центрі перебуває Сі-романець – «найстаріший вовк у світі». Він є носієм гуманності, мудрості, на противагу людям, що хочуть його вполювати. Вовк думає, говорить, співає, усміхається, плаче, йому сняться сни. М. Вінграновський намагається передати сприйняття світу через фокус звіра, проникнути у його внутрішні переживання: «він лю-бив, як цвітуть будяки. Їхні малинові голови під ластівками  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА навпроти хмар нагадували вовкові рясну велику кров, і він, заси-наючи, медово позіхав» [70, с. 612]. Маємо приклад «зоопсихоло-гічного міфологізму» автора, тобто його «вміння показати і текс-туалізувати глибокий аналіз психології звіра» [397, с. 12]. Вовк чи не єдиний серед образів твору здобувається на опис зовнішнього вигляду: «високий, широкогрудий, з великими димчастими не-зрячими очами» [70, с. 643]. За словами Чепіжного, вовк схожий на казкового монстра: «Зуби не зуби, а метрові кілки затесані, язичище горить, як черінь, і пахне від нього кров’ю» [70, с. 614]. Жахливий зоровий образ нівелюється, коли мисливець говорить, що вовк «сідає на березі, обмотується хвостом і починає, ви віри-те, співати «Закувала та сива зозуля» [70, с. 615]. Не випадковим видається і те, що Сашко при першому знайомстві з Сіроманцем сприймає його за теля. Вовк – хижак, проте водночас він є безза-хисною жертвою.  Художньо вимальовуючи постаті людей, автор обходить порт-ретні описи, лише інколи акцентує на окремих деталях. Показови-ми для розкриття характерів персонажів стають вчинки та думки, висловлені в розмовах. Образи людей у повісті можна згрупувати за ставленням до вовка. З симпатією письменник зображує тих, хто прихильний до звіра, насамперед Сашка та Андрійка. Сашко – син голови колгоспу, який у майбутньому бачить себе лісником. Він гостро відчуває несправедливість, як настанову до дії сприй-має слова вчительки – оберігати не тільки воду, повітря й ліс, а й звірів. Сашко без вагань рятує вовка. Постійно співпереживає  йому, ставлячи перед собою питання: що б він робив, якби був вовком. Світовідчуття хлопчика та Сіроманця накладаються, адже у своїх вчинках вони керуються душевними поривами, спрямованими на допомогу, захист. Недарма у творі є епізод,  коли Чепіжний, полюючи за вовком, сприймає Сашка за Сіроманця.  Через образ Сашка автор проектує відновлення молодим по-колінням втраченого зв’язку з природою. Наголошуючи на тому, що гуманістичний потенціал Сашка не винятковий, а властивий усім дітям, письменник вводить до сюжетної канви твору образи Галі Грушецької та Андрія Ляха. Проте для того, щоб молодь не розгубила віри в добро, любові до природи, потрібно змінитися суспільству. Зрозуміти й адекватно оцінити вчинки Сашка може 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ та спільнота, де природа є цінністю, а в радянському суспільстві десятиліття проходили під гаслами боротьби з природою та пе-ремогою над нею.  Антагоністичним ставленням до довкілля вирізняється в по-вісті Василь Чепіжний. Уявлення читача про його зовнішність складається за рахунок художньої деталі – автор акцентує на очах: «одноокий», «сіпалося око», «блиснув своїм огнедишним оком на вовкове мотузяччя». Видається, що він бачить світ одно-боко, лише матеріальну сторону, а духовну обходить. Індивідуа-лізує автор і мову цього персонажа. Чепіжний не цурається сур-жику та російських зворотів («Сказав: привіт, свободная сті-хія» [70, с. 643], «Пламенний привіт від Сіроманця! Як нащот рос-ту вгору?» [70, с. 643]). Гротескно-пародійна авторська оцінка супроводжує образ із перших сторінок повісті. Чепіжний постій-но потрапляє в кумедні ситуації, прагнучи зловити вовка: Сіро-манець заганяє його в озеро, втікає із кузні, а кореспонденти встигають сфотографувати момент, коли вовк перестрибує через мисливця-невдаху. Комічний ефект у зображенні образу Чепіж-ного досягається повторюваною ним аргументацією своєї нена-висті до вовка – той «з’їв козу на Восьме березня», а своє дарува-ти «за так» він не звик [70, с. 641]. Пародією на промови чиновни-ків видається інтерв’ю Чепіжного для газети, що характеризуєть-ся пафосністю, гіперболізованістю, відірваністю від правди: «Зловлений… останній у нашому районі, а незабаром і в світі вовк Сіроманець… Тепер ми і наші кози з кіньми можуть бути спокійними. Вовк Сіроманець ще під час свого дитинства був  лютим звіром; він водив тьму-тьмущу зграй, переїв сотні тисяч нашого поголів’я, а в останні часи почав підкрадатися до наших посівів, толочив, припустімо, ячмені і пшеницю…» [70, с. 627]. Вживання поряд слів «ми» і «наші кози з кіньми» створює коміч-не враження, адже тоді за логікою вислову випливає, що людей Чепіжний асоціює з домашніми тваринами. Перебільшення за-вданої вовком шкоди аж надто очевидне й придумане мовцем, про це говорить і використання слова «припустімо». Управляю-чись у красномовстві, мисливець зазначає: «Всіх його, Сіроманчи-них, ще не вловлених товаришів, чекає нерадісне майбутнє як на наших земних материках, так і на інших планетах!» [70,  с. 627]. Масштаби задумів вражають, градація мрій безсумнівна – 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА винищення вовків у одному районі, світі, на інших планетах. Його плани видаються смішними, проте їх можна вжахнутися. Автор пропонує читачеві замислитися, що ж буде із природою, коли більшість людей підтримають позицію Чепіжного. Чепіжний  втілює в життя радянську програму «підкорення природи», що нічого корисного не приносить суспільству та навколишньому середовищу, є носієм негативного концепту, направленого на руйнування світобудови. Як бачимо, повість М. Вінграновського «Сіроманець» тематич-но-образною двоплановістю, параболічністю, наявністю гротеск-них, комічних та пародійних елементів входить до масиву «химер-ної» прози. Звернувшись до «зоопсихологічного міфологізму», казковості, акцентувавши психологічний конфлікт, письменник зумів майстерно поставити питання універсального екзистенцій-ного характеру, багатогранно показати стосунки людини і  природи. Алегорично-притчева структура твору поглиблює мо-рально-етичну проблематику, підвищує рівень філософського узагальнення. Орієнтація автора на кінематографічні прийоми відтворення дійсності (монтажність, нанизування епізодів,  відсутність авторських коментарів, місткі діалоги) дає підстави атрибутувати твір і до жанру кіноповісті. У творі спостерігаються ситуація морального експерименту, зміна конкретного часопрос-тору розгортання дії на позачасопросторовий вимір, схематич-ність персонажів, які завжди є носіями позитивного чи негатив-ного ідеологічного концепту. Виокремлюючи персонажів за став-ленням до вовка, автор безпосередньо знаходиться на боці тих, хто намагається допомогти звірові. Зважаючи на те, що повість була написана 1975 р., автор виявив неабияку спостережливість та сміливість, інакомовно вказав на екологічну небезпеку, без-сторонню позицію представників влади на місцях. Гуманістич-ний потенціал твору спрямований на молоде покоління, за яким автор вбачає відновлення зв’язку з природою, побудову нового суспільства, орієнтованого на духовність. Творчим «вибухом» М. Вінграновського є роман «Северин Наливайко», що був уперше опублікований в журналі «Вітчизна» 1992 р. й удостоєний премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоно-вичів. О. Проценко, відносячи роман «Северин Наливайко» до  історико-синтетичного жанру, акцентує на його приналежності 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ до «химерної» прози, «суттю якої є не відповідний матеріал, а невловимий дух доби й людей у парадоксальному осягненні  автора, суб’єктивно-метафоричне бачення реалій, збагачених примхливою і прекрасною грою уяви й огорнутих райдужних  переживань та розкішного гумору» [374, с. 146]. Схиляються до думки про химерність згадуваного історичного роману І. Дзюба [122] й Т. Пастух [326]. Виокремлюючи дві своєрідні моделі істо-ричного роману – епічну й драматичну, Т. Пастух говорить про існування ще одного роману – ліричного, автором якого є М. Вінграновський. «В ньому автор, пропускаючи історичне ми-нуле крізь свій внутрішній світ, пробує знайти, вловити, переда-ти гештальт історії. Він чуттєво сприймає певну історичну добу, інтимізує історію, але робить це за законами художньої творчос-ті. Така інтимізація веде до зменшення епічного начала та дифу-зії реальності у світлі авторської концепції» [326, с. 146].  Спорідненість роману М. Вінграновського «Северин Наливай-ко» з українським фольклором, вдала авторська інтерпретація етнографічного матеріалу слугує для надання твору яскравої хи-мерності, що виявляється в поетикальних особливостях роману: частково казковому відтворенні художньої дійсності, нагнітанні неймовірних пригод героїв, уведенні до образної системи твору тварин-персонажів та мешканців екзотичних країн (китайці, арабська принцеса, чорношкірі танцівниці). Зазначимо, що спосіб відображення минулого тут збігається ще з наявним, за спосте-реженням Т. Салиги, в поезії М. Вінграновського «Ніч Івана Богу-на» – «історичні реалії виступають тут у тісній взаємодії із фольк-лорними... поет свідомо «стикає» читача з добре знаними йому сюжетами, істинами, поняттями, щоб потім ці ж сюжети, істини, поняття поглибити, «переключити» в історичну перспективу, в площину роздумів про сучасне життя народу» [386, с. 83].  На казкову стихію роману вказує і В. Базилевський [18]. На небилицю, що може інколи вплітатися в казкову оповідь, схожа поява арабської принцеси, негритянок і китайців в українських степах; проголошення Северина Наливайка гетьманом-імпе-ратором Китаю. За визначенням авторів літературознавчого словника-довідника, небилиця – «це невелике оповідання розва-жального змісту, комізм якого будується на дотепно скомнопова-них алогізмах та каламбурі» [260, с. 500]. Відділення у Петра 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Жбура голови від тулуба («Петро відчув, як разом із шапкою не-відома чорна рука зняла, зграбастала з нього голову і він лишив-ся по плечі у темені без голови» [69, с. 117]), коли він може поди-витися на себе збоку, також сприяє переплетенню реального із вигаданим, таким, що сприймається як казка. На жартівливу опо-відку, яка розкриває вдачу козаків, схожа і розповідь про те, як козаки поверталися із Білорусі додому: вони змазали полоззя саней медом, щоб повернення було солодшим. Виразне, можна сказати, казкове перебільшення задля більшої рельєфності  художнього зображення і водночас створення комічного ефекту є в описі Наливайка та його коня після степової бурі. Кінь та його господар, переховуючись під час бурі у реп’яхах, перетворились після неї на «заввишки з копицю сіна, рудий-рудезний реп’ях», страховисько, яке «складалося з безлічі налиплих один на одного малих реп’яхів», причому «кожен із них, викоханий могутньою землею, жовтів завбільшки з кулак» [69, с. 286]. Величезний  реп’ях налякав до смерті жінок та малечу ще й тим, що заговорив по-людському. Наче вихопленою із легенди є розповідь про козака Тимоша і вихорець. Степовий вихорець всюди супроводжує хлопця, є його оберегом. На нього перетворилася душа знеславленої шляхтичем нареченої Тимоша, яка втопилася в Горині. Вихорець, судячи із авторської оповіді, намагається підтримати Тимоша, допомогти: «обвихрувати-обдути» після бою, попередити про небезпеку; «зігріти Тимошеву самотню душу». Щезає «синій-синісінький» вихорець разом із загибеллю свого господаря.  М. Вінграновський, створюючи художній світ твору, персоні-фікує звірів і птахів. З особливою симпатією, з теплим гумором змальовано коня Петра Жбура – Куріпочку. Відавторський нара-тор має здатність проникати в думки й почуття коня, озвучувати діалоги, які відбуваються між ним і Петром. Наприклад: «Пошию Хабіджі м’якенькі ічигики, і нехай вона в них походить...» – мірку-вав у сідлі на Куріпочці розчулений Жбур… Куріпочка заходився усміхатися і собі... «Не встиг я про щось приємне подумати, як ти вже гайда й собі! І коли тебе хтось зарубає чи вб’є?» Куріпочка замотав під ґедзями головою, мовляв, ніхто мене і не зарубає, і ніхто мене не уб’є!» [69, с. 208]. У цьому епізоді можна побачити 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ талант М. Вінграновського як «оригінально спостережливого на-тураліста» (І. Дзюба). В окремому уривку твору події взагалі пе-редаються через сприйняття яструба, який стежить за Наливай-ком та його супутниками з висоти свого польоту, причому яструб має жінку та діточок і поспішає на вечерю до Запорозької Січі. Із певною іронією автор змальовує ворон, які взялися супроводжу-вати Наливайкове військо взимку: «Та мандрували вони недовго. Як тільки за Стиром Наливайкове військо втягнулося в замерзлі болота й ліси, ворони опам’ятались, що не туди і не за тими вони летять, перелаялись у небі, шукаючи винного, хто перший про-снувся і хто перший злетів і повів, розвернулись назад і поцурпе-лили до Луцька досипати на молодих, та вже кріпких костьоль-них липах» [69, с. 309]. Олюднені, живі параметри мають і міста, що зустрічаються на шляху Наливайкові. Так, «за димчастими стінами замку сидів звечорілий Слуцьк» або «почервонів гороби-нами Рогачів. Він лише показався димами із димарів, знічев’я по-гавкав на себе…» [69, с. 326]. Як бачимо, фантазія М. Вінгра-новського творить своєрідний образно-поетичний, казковий світ, кожна жива чи й нежива частинка якого гармоніює, допов-нює іншу. У творі вияскравлюються традиційні для українського фольк-лору й літератури образи-символи сонця і місяця. Наведемо прик-лад із твору, але принагідно заакцентуємо, що їх у романі дуже ба-гато: «Скісним огненним стовпом по Дністру з-за горба ударило сонце, просвітило Дністер до дна, що стало видно на його кам’яно-му дні бурі спини осетрів і чорні спини сомів...» [69, с. 138]. Золоті барви, а разом з ними і срібні, буквально пронизують весь твір, що надає життєствердного пафосу історичному періодові й подіям минувшини, які обрав митець для художньої інтерпретації, а саме: повстання Наливайка і його трагічна поразка.  Химерним елементом видається й той факт, що автор інколи поєднує слова, які узвичаєно потребують біля себе інших слів, тим самим створюючи «дивне» смислове ціле, що активізує уяву читача: «самотня спина», «вуха порипували», «нежонаті губи». Як зазначає В. Баранов, «мовно-стильове полотно у цих творах (прозових) є чимось більшим, об’ємнішим і вагомішим, ніж прос-то матеріал для сюжетної оповіді, воно самодостатнє й живе ніби 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА окремішньо від змісту» [21, с. 116]. У романі «Северин Наливай-ко» історично-конкретний матеріал не домінує над мовою і сти-лем викладу. Емоційні порухи письменника диктують шляхи і засоби розгортання сюжету. Уплетення в текстову структуру роману «Северин Наливай-ко» елементів небилиці, легенди, жартівливої оповідки, народної казки, створення незвичних «словотворів» формує «химерний», неповторний художній світ твору. Казкова образність і метафо-ричність, своєрідна гіперболічність та символіка, персоніфікація природи загострюють відчуття пов’язаності усього живого й не-живого в світі, сприяють трансформації й новому переломленню історичної реальності. Це дає підстави називати роман М. Вінграновського «Северин Наливайко» «поетичною варіацією на історичну тему» (В. Базилевський), де фантазія митця органіч-но поєднує історично-реальне та образно-метафоричне.  Отже, явище «химерної» прози як вияв формального експе-риментаторства митців помітно збагачує українську літературу другої половини ХХ століття. Двоплановість, параболічність, гро-тексність і комічність художніх образів, ситуацій, надмірний фо-льклоризм та символізм, казковість, незвичні словотвори збурю-ють застиглий, унормований плин художнього процесу, поверта-ють літературу до мистецького пошуку. 
2.4 Андеграундова проза в експериментальній  

парадигмі  Поняття «андеграундова культура» (з англ. under-
ground  – під землею) передбачає звернення до мистецьких тво-рів, що не здобулися на офіційне визнання або ж естетичними та етичними кодами не відповідають традиційним запитам суспільс-тва. Андеграунд протистоїть узвичаєному світосприйняттю, від-мовляючись від належних норм, умовностей та традицій, часто звернений до самовираження на противагу комерційній успішно-сті. «Андеграунд, – зазначає Ю. Ковалів, – опонує класичній тради-ції, звертається до контркультури, субкультури, молодіжних не-формальних рухів та маніфестів, поєднуваних із протестом проти клішованих зразків поведінки та інерції мислення» [259, с. 68].  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Р. Харчук пов’язує український літературний андеграунд як передпостмодерне явище із тоталітарними умовами існування культури в Радянському Союзі. Опрацьовуючи творчість пред-ставників «київської іронічної школи» (В. Діброва, Б. Жолдак, Л. Подерв’янський), дослідниця зауважує невіддільність розумін-ня їхніх творів від тоталітарного контексту, оскільки поза ним вони втрачають сенс та можуть сприйматися як вульгарні [470, с. 108]. Представники київського андеґраунду, порушуючи драж-ливі суспільні теми, вдаються до експериментів із змістом та фор-мою творів, зокрема апробують мовні ігри, контамінацію, ствер-джуючи життєвість мовної гібридності в текстах. Створюючи тип «совєтської» людини, Б. Жолдак та Л. Подерв’янський застосову-ють суржик, щоб підірвати авторитетність офіційної мови, а ра-зом із тим і офіційної радянської ідеології, викрити культурні та літературні кліше в люмпенізовано-бурлескному тоні, подати модель іронічної поведінки. Через «стьоб» і пародію іронічно де-структурується узвичаєне мислення, порушуються його стерео-типні канони. Іронічний потенціал вкладається і в інтертекстуаль-ну площину текстів, залучаючи інтелектуальну складову до  позірно низьких маргінальних тем (наприклад, збірка «Пісні Бітлз» В. Діброви, збірки «Гальманах», «Антиклімакс» Б. Жол-дака, п’єси «Гамлєт», «Павлік Морозов» Л. Подерв’янського). Однак насправді поле андерграундової літератури ширше, оскільки андеграунд «властивий авангардизму та неоавангардиз-му, натуралістично-реалістичним стильовим настановам, хоч може стосуватися будь-якого стилю» [259, с. 68]. Вектори проти-стояння експериментальних андеграундових творів ідеологічним чи моральним настановам різняться та варіюють від протестно-агресивної епатажної позиції (та ж «київська іронічна школа», творчість вісімдесятників-неоавангардистів, творчі проекти жур-налів «Четвер» та «Відрижка») до відстороненої спокійно-споглядальної (київська школа поезії – Василь Голобородько, Віктор Кордун, Василь Рубан, Микола Воробйов, Михайло Григо-рів). Андеграундові твори показово демонструють кризу суспіль-ства в певний історичний момент, серйозно чи іронічно вказують на відразливі риси.  До андеграундової культури належить творчість Мирослава 
Ягоди, «представника ще радянського богемного Львова» [50], 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА відомого, насамперед, як художник-графік, чиї полотна схоплю-ють дисонанси світу, вражають зануренням у темні глибини сві-тобудови, де панує жах, страждання, відчай. Через полотна М. Ягоди проглядає авторське Богошукання, що має порятувати людину, але веде далі від світлого простору до депресивного  небуття. За кордоном картини М. Ягоди високо поціновують, презентуються в галереях сучасного мистецтва, однак авторське честолюбство ніколи не переважувало творчість, що становила сенс життя митця. У культурному середовищі М. Ягода спробував себе в ролі сце-нариста та сценографа (вистава «Ніщо» творчого театру «Небо», 2002 р.), опублікував чотири поетичні збірки («Черепослов», 2002; «Дистанція нуль», 2004; «Сяймо», 2007; «Паралельні світи», 2011), насичені моторошними макабричними візіями (І. Лучук), прозо-вий твір «Вóйна малого жорстокого числа» (1997). Мистецький доробок М. Ягоди сприймається крізь призму андеграундового існування культури в тоталітарний радянський час та її опозицій-ного спрямування уже за часів незалежної України. Митець-вісімдесятник епатажно, показово відходить від традиційних культурних цінностей, узвичаєного способу мислення, щоб акцен-тувати на хижій, ницій і водночас богоподібній сутності людини, що прагне до прекрасного і приречена на довічні страждання й смерть. На відміну від андеграундової творчості В. Діброви, Б. Жолдака, Л. Подерв’янського, які іронізували над «совєтським» способом життя, героєм «тоталітарного типу» (Т. Гундорова), ху-дожні візії М. Ягоди позначені загальнолюдським масштабом – демонічним, абсурдним та жахливим моделюється весь світ, а не лише той, що виформуваний радянщиною.  В. Ґабор називає прозу М. Ягоди експериментальною, оскіль-ки тут прорив із визначених рамок оприявнений на естетичному та етичному рівнях. А в контексті цієї монографії якраз твір «Вóйна малого жорстокого числа» становить інтерес зверненням до експериментальних технік письма, зокрема поєднанням при-йомів «автоматичного письма», «потоку свідомості» із пост-модерністичною іронічною мовною грою, вибудовуванням ризо-матичної композиції, де розвиток дії промальовується швидше почуттєво-інтуїтивно, ніж подієво. М. Ягода руйнує усталене  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ розуміння самої прози, – акцентує В. Ґабор, – «показує її великі й непізнані досі можливості», і в цьому дослідник вбачає «цінність авторського експерименту: навіть якщо сам він не зведе на місці руїни новий дім – це неодмінно зроблять інші» [106, с. 613]. У прозовому тексті М. Ягоди спостерігається деконструкція мови та письма. Адже твір, як і тексти Малларме, Соллерса, що їх розг-лядає теоретик деконструктивізму Ж. Дерріда [119], належить  до «багатозначної літератури», неміметичної, у котрій використо-вуються текстові механізми, що ведуть до анархії сенсу. Спроба дослідити таку «багату» прозу стикається з неможливістю втис-нути її навіть у тисячу інтерпретацій [289, с. 372]. «Вóйна малого жорстокого числа» була вперше опублікована в скороченому варіанті на сторінках журналу «Кур’єр Кривбасу» (1997. – № 67/70) з передмовою В. Ґабора, який відносив її до ма-сиву прози нової та найновішої генерації. У повному вигляді по-вість, як умовно визначає жанр твору В. Ґабор, з’явилася 2002 р. в антології вибраної української прози та есеїстики кінця ХХ сто-ліття у серії «Приватна колекція» (видавництво «Піраміда»), упо-рядкуванням якої опікувався той же В. Ґабор. Фактично він від-крив М. Ягоду як прозаїка для української громадськості, подав коротку літературознавчу рецепцію його творчості. Незвичність мистецьких рішень М. Ягоди вирізняє у характерній для нього манері Ю. Іздрик, який сам є майстром гри зі словом і береться осмислити стиль М. Ягоди, вдаючись до обігрування його імені та прізвища. Мирослав Ягода стає останнім у ряду, бо його прізвище починається на «Я». Однак, підкреслює Ю. Іздрик, «він завжди бу-де за дужками мови, будь-якої мови», бо йдеться «про комплексну екзистенційно-семантичну маргінальність… Це та від «М»  маргінальність, за яку платиться найвищою ціною, отримуючи взамін лише оті «м» і «я». Але цього виявляється достатньо, аби жити далі, визріваючи отією терпкою ягодою миру слави» [198]. Ю. Іздрик проектує розуміння творчості М. Ягоди у своєрідну гра-фічну поезію, уміщену в збірці «Флешка – 2 GB». Тут предметом мовної гри стає прізвище Ягода, поділене на дві частини («Я» та «god»). Причому друга частина пишеться латинськими літерами та сприймається через значення англійського слова God – Бог. Ю. Іздрик виводить «формулу» М. Ягоди, видозмінюючи її за  допомогою абетки, де все починається з «Я» і закінчується «Я»:  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «Із третьою з’Явою з’Явилося Я і всього стало по троє. І поча-лася абетка. Я+GOD=А А+GOD=Б Б+GOD=В В+GOD=Г Г+GOD=Д Д+GOD=Е …» [165, с. 145]. Така «формульність» заявлена й у маніфесті М. Ягоди «Трійця варварів», де він проголошує, що «Нуль стане правдою чисел,/Від Я до Я. Все випаровується,/А=А! Я+GOD=А» [368]. Праг-нення митця вийти за межі картини він прирівнює до наближен-ня до Універсуму: «Пензлі сховані в голові. Зблиск картини щораз більше поглинає поза свідомість, як пожива для підсвідомого Я. В картині – в студію – сповнюється багатовимірність через внутріш-ньопредметне діяння» [368]. Таким він і є в своїй творчості –  багатовимірним, ірраціональним, балансуючим на межі притом-ності та божевілля.  Зауважмо, що довідникова інформація про М. Ягоду розміщу-ється на багатьох мистецьких сайтах. Так, на сайті бібліотеки культурологічного часопису «Ї», зокрема на сторінці «Пле-роми» («Глосарійний корпус»), вміщено невелику статтю О. Гуцу-ляка про М. Ягоду. Поряд із акцентуванням на образотворчій ді-яльності О. Гуцуляк згадує повість «Вóйна малого жорстокого числа» та визнає її «українською ремінісценцією на твір Г. Гейне «Ідеї. Le Grand» [103]. Напевно, подібна аналогія виникла через звернення авторів до інтерпретування теми війни в житті люди-ни-митця. Проте твір Г. Гейне характеризується есеїстичністю – йдеться про висловлення індивідуальних думок та вражень від війни під проводом Наполеона, де трагічне межує з оптимістич-ними спогадами. «Вóйна малого жорстокого числа» М. Ягоди не прив’язана до певної події, а художньо проектує авторське всу-ціль трагічне світовідчуття, схоплює монолог героя, що фрагмен-тується на множині ідентичності, губиться та зникає в хаосмосі світу. Ремінісцентними є звернення до образу пекла, смерті, ба-рокової метафори життя як сну, з якого неможливо вийти, моде-лювання героя, що може перебувати поза часом і простором та 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ спостерігати рух життя людей одночасно. Однак все ж у Г. Гейне вчувається втіха від життя, яке краще за смерть: «Життя – найви-ще благо, а найгірше зі всього – смерть» [79, с. 711], у М. Ягоди цього немає, бо «кожен хто ще не вмер той вмре» [503, с. 615]. У цій «війні всіх проти всіх» [503, с. 616]. Зазначимо, що в усіх цита-тах збережено авторську ненормативну пунктуацію. «Мирослав Ягода, як і багато прозаїків-вісімдесятників, – під-креслює В. Ґабор, – намагається, передовсім, заглянути за межу людського буття» [105, c. 30]. У тексті «Вóйна малого жорстокого числа» домінує позамежжя, ніби відбувається занурення в пекло, де «всюди панує горе, довкола лише руйнація» [106, с. 613], і лю-дина (оповідач) почувається надзвичайно самотньою. Створю-ється атмосфера війни та боротьби, причому інструментом війни та її зачинателем стає митець, художник, а метою війни – майбут-нє мистецтва: «ти загинув на полі бою яке відбувалося на лоні мистецтва» [503, с. 614]. Солдати-митці вмирають і не полиша-ють процес творення, бо смерть «є фотоспалах в зіниці художни-ка» [503, с. 617], й момент смерті перетворюється на танець, му-зику, картину, сповнені божевільною красою. Змальовуючи фан-тасмагоричний вимір війни, де одночасно перебувають живі та мертві, й навіть речі йдуть проти людей («кожна річ висунувши язик жало обмацує гардероб – людське тіло» [503, с. 616]), нара-тор не прагне його покинути, бо у війні полягає сенс творчості: «я не хочу жити в ваших сусідських хатах-відносинах я хочу жити в війні – і війною йти на ваше багно абстракцій» [503, с. 619].  Слово «війна» свідомо змінене автором на «вóйна» (з наголо-сом на «о») і наділяється різними значеннями. «Війна» є синоні-мом до слова «світ» [106, с. 613], також це й життя, і мистецтво, і земля, і хліб. У тексті Ягода вживає сталі вирази, де слова, що є центрами змісту висловлювання, замінено словом «вóйна»: «а все-таки вóйна крутиться» [503, с. 614], «не одною войною буде жити людина – а багатьма» [503, с. 615]. У такий спосіб «вóйна» інтегрується в нову некласичну ціннісну систему, котра, власне, й видозмінює традиційні цінності. У тексті розшматоване «Я» героя бачить усе з різних ракур-сів: оповідач то поєднується з персонажем («я»), то дивиться на нього відсторонено («ти»), розпадається на частини та відчуває 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА певну спільність з іншими («ми»). Межі між вчора, сьогодні й завтра стираються. Головний герой відчуває себе одночасно при-сутнім у різному часопросторі («втратив орієнтири не зрозумів де земля де небо» [503, с. 615]) та в різних станах (живий/мертвий): «свій труп який тягнув на собі в залитому водою рові», або ж «він давно хотів побачити свій похорон він дуже давно ба-жав побачити свій похорон» [503, с. 618]. Агресор та його жертва сплітаються в єдиному відчутті: вбивця є і тим, кого вбивають – куля випущена із карабіна і влучає в нього самого: «палець підня-тий вверх застигає в нерішучому очікуванні перед тим як натис-нути на гашетку він за мить стане і відчує скажений щем душі металу та його обсидіановий запах» [503, с. 615]. Загалом потворне в некласичній естетиці твору стає прекрас-ним, відразливі картини набувають поетичного метафоричного наповнення, посилюючи відчуття абсурдності дійсності. Частини знівеченого мертвого тіла є об’єктами породження різноманіт-них моторошних образів, що виходять за межі традиційного дос-віду: «голова художника з підрізаним горлом малювала своєю тінню» [503, c. 616], «його очі нанизані на колючий терновий дріт» [503, c. 615]. Акт смерті художника бачиться як його остан-ня картина, як його спроба довисказати, домалювати себе, «довівши своє вмирання до неймовірності немислимого анархіч-ного чину» [503, с. 623].  Мертвотність змальованого людського тіла насичується аг-ресивною еротичністю, що знову повертає на штучність та жах-ливість і водночас бажаність того, що відбувається, наприклад: «дозорець… чекає поки розсиплеться руїна його трупа і коли з її очей запалають гострі ножі кохання заплутавшись в волосі яке мов солома на снігу що горить яскравістю інеєм ночі» [503, с. 615]. Мертве тіло, падаючи на землю, ніби вступає з нею в лю-бовний зв’язок – «земля дістала ерекцію умерляка в стилі мінь-йону» [503, с. 616]. Образ-символ хреста, що часто зустрічається в творі, образи голгофи, тернового вінка маркують апокаліптичність світу, його богопокинутість, де митець може відчувати себе хіба що вершни-ком апокаліпсису [503, с. 620], йдучи по фронтовій лінії раю се-ред пекельної помсти байдужості. Наратор у відчаї заявляє, що 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ «Бог – психоделічний пережиток виродивший в пару чи в окис я не дам навіть п’ять копійок за цей зів’ялий пережиток» [503, с. 621]. Через неможливість словами осягнути значення Бога оповідач пе-реходить на мову символів, де умовний центр розміщується серед мінус та плюс нескінченності: «– ∞ – ᴑ – + ∞» [503, с. 621]. У творі демонстративно проектується авангардистська мов-на свідомість, що через порушення мовного коду артикулює за-критий рівень комунікації: «слово замкнене в паперовому квад-раті» [503, с. 621]. Автор творить герметичні вербальні конструк-ції, що породжують багатство значень тексту, у якому можемо розрізнити нашарування міфології, релігії, мистецтва, науки. Йо-го спроби дати визначення «ять» акцентують на зверненні до сфери невідомого, того, що свідомо уникається та замовчується, але палімсестно присутнє. «Ять» – це літера, що зараз відсутня в абетці й використовується лише в церковнослов’янській мові. Видається, що «ять» стає призмою, крізь яку відкривається світ життя-війни: «каністра існування через яку ти дивишся на ко-мандора» [503, с. 616]. М. Ягода послуговується друкарськими засобами, щоб збури-ти плин письма і традиції (поле, абзац, гра великих і малих літер), змінює абетки (переходить із кирилиці на латинський алфавіт), свідомо уникає написання слів з великої літери. З великої літери починається лише перший та останній абзаци, знаки пунктуації (окрім крапки та тире) нівелюються. Створюється безперервний текст «потоку свідомості», де логічні паузи має визначати сам чи-тач, наприклад: «мовчання постріл тиша мовчання сніг кричить внебовглоси шепіт вистріл мовчання сніг зображує сніг він не схо-жий на собрата під снігом клаптик землі що морозить зуби черепа плач вистріл мовчання трава росте мовчання луна мовчання че-кає коли прийде зима» [503, с. 616]. Слово «мовчання» в уривку стає рефреном, паузою, тишею, після якої йде гучна присутність жорстокого світу – постріл, крик, вистріл, плач. На тлі суцільної тканини тексту особливо виразно чується авторський акцент на словах, написаних збільшеним шрифтом, наприклад: ХАЛАБАМА, АРНАУД, ОУП, ТХІН, ЯМ, ФЛУТ ОМАНИ. Позірна безсенсовість слів (окрім «флут омани») напевно, пові-домляє про «пустелю слова», що є простором для війни, в якій 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА беруть участь солдати-митці: «ЗАВОЙОВУВАТИ ТЕРИТОРІЮ  ТРЕБА ЗАОЩАДЖЕНИМИ МЕТОДАМИ – ВОЇН НА ПУСТЕЛІ СЛОВА» [503, с. 619]. Письменник свідомо порушує ієрархію, від-повідно до якої мова має змальовувати дійсність. Розбивання слів на склади (ДО-СИТЬ, ДОМ-ІВ-КИ) формує розірваність смис-лу в цілому, вказує на можливу автономність кожної частини в розбитому на уламки бутті.  Збільшеним шрифтом подаються й латинські слова, вирази, але вже із вкладеним сенсом, зрозумілим у контексті твору:  DEUS EX MACHINА, HOMO FABER, EXODUS, ASULUM. «Deus ex machinа» (укр. Бог з машини). Як відомо, це прийом, що викори-стовувався в театрі Стародавньої Греції, коли безвихідна ситуа-ція розв’язувалася втручанням надприродних сил, богів, для по-казу яких на сцені застосовувалися певні механічні пристрої. У творі весь світ позиціонується як театральна сцена, на якій розіг-рується драма війни, причому машина й є божественною силою, що знищує, карає, а не рятує та прощає: «гризе людську костома-ху виссавши мозок вона вправляється в пожиранні людського м’яса яке мало артистичні жести й старалося в театрі тіней на-здогнати цнотливість і деліріум героя» [503, с. 616]. У кінці пере-рахунку багатьох значень «ять» вираз «Deus ex machinа» звертає на ускладненість, непереборність, суперечливість буття та імену-ється «апорією». «Homo faber» у перекладі з латинської мови означає «людина-творець», а в давньоримській літературі вислів вживався для окреслення здатності людини контролювати свою долю [573]. У повісті саме така людина терпить поразку, котра в антитетичному вимірі стає тріумфом переможеного [503, с. 618]. «Exodus» (укр. ісход) – це вихід із лабіринту значень, слів, але в наступний лабіринт, ще більш неспокійний та буремний: «все що в моєму кругозорі горить – EXODUS» [503, с. 618]. «Asulum» (укр. 
притулок, психлікарня) – місце, в якому мислить себе головний герой після спроби осягнути сенс Божого замислу.  М. Ягода творить неологізми, часто поєднуючи два, три слова в цілісність і тим формуючи складне багаторівневе значення: «фронтотворець», «внебовглоси», «людобори», «мироягідність» тощо. «Мироягідність» утворена, як здогадуємося, із імені та прізви-ща автора, що часто стають об’єктом його мовних експериментів. 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Слово «мироягідність» перетворюється на своєрідний концепт, у якому відлунюють різні смисли – мир, миро (у християнстві – ароматна олія; ознака божественної природи), я (індиві-дуальність, особистість у світі), гід – god – бог, ягода (у тексті «вовча», тобто отруйна), митець, художник. Мироягідність – це спосіб сприйняття світу в його потворно-прекрасному дисгармо-нійному хаосмосі, що вбиває й надихає: «знуджений ужиттям ми-роягідності свого часу і з його вулицею нутра що взявши в очі лінійку вимірює твою труну» [503, с. 621]. Емоційне напруження до кінця тексту наростає через поси-лення уривчастості, непослідовності, нелогічності викладу. Слова стають «мов зірвані бинти» із рани божевільного, що продукує «божевільний» текст: «він вирвався з цупких обіймів дійсності його світ стає непереконливою марою – ошалілою країною-з’явою» [503, с. 625], у якій війна є «гі-гієною світу» [503, с. 625].  Прозова творчість андеграундового митця Мирослава Ягоди позначена авангардистським експерименталізмом, що охоплює як форму, так і зміст. Через метафору війни оголюється внутріш-ній конфлікт митця із самим собою та світом, а текстові механіз-ми «працюють» на створення «багатого» тексту. Автор намага-ється малювати словом моторошні картини, що відразу мають активізувати підсвідомі інтуїтивні смисли в обхід логіці та тра-диційному сприйняттю тексту; послуговується типографічними засобами увиразнення тексту. Деконструюючи мову та письмо, М. Ягода видобуває приховані сенси, що роблять комунікативний дискурс твору «Вóйна малого жорстокого числа» непрозорим, густим, глибоким та відкритим до багатьох інтерпретацій, з яких жодна не буде вичерпною.  Андеграундова проза є неуникною складовою української експериментальної прози, оскільки орієнтується насамперед на неміметичну поетику та некласичну естетику, протистоїть узви-чаєним зразкам. У випадку творчості Б. Жолдака (збірки «Гальманах», «Антиклімакс), В. Діброви (збірка «Пісні Бітлз»), Л. Подерв’янського («Гамлєт», «Павлік Морозов» тощо) текстові стратегії творів формуються на основі іронічної гри із стереоти-пами та кліше, сформованими тоталітарною ідеологією, набли-жаються до постмодерністської парадигми. Експериментальна 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА текстова стратегія (сюрреалістичні візії, «потік свідомості», мов-ні та друкарські експерименти) М. Ягоди у повісті «Вóйна малого жорстокого числа» спрямована на якомога яскравіший емоцій-ний відгук читача на споглядання жахливої пекельності позасві-домого, змодельоване/змальоване «барвами» слова.  
2.5 Трансгресивні координати експериментальної 

прози  Поняття «трансгресія» (лат. trans – крізь, через, за і gres-
sus – наближатися, переходити, нападати) входить до терміноло-гічного апарату літературознавчих та естетико-філософських праць у 1960-х рр., коли в літературно-мистецькому середовищі здобуваються на активне обговорення питання постмодерністсь-кого стану культури та мистецтва, зокрема літератури. Аналізую-чи художні твори, мислителі акцентують на приголомшливому ефекті, що чинить побудований на етичній та естетичній прово-кації твір, котрий виводить літературу за межі загальноприйня-тих норм та звичаїв у певному суспільстві. Таке «приголомшення словом» (Ж. Батай) пов’язується із явищем трансгресії як засобу подолання заборон. У дослідженні «Література і зло» («La Littér-ature et le mal», 1957) Ж. Батай розглядає феномен заборон, став-лячи завданням літератури вивільнення слова з табуйованої сфе-ри [25]. М. Фуко твердить, що на основі трансгресії має відбуватися становлення нової культури й нового мислення, відмінного від традиційного. Універсальною сферою заборон М. Фуко вважає сексуальність, а некласична література (романи де Сада, Батая), що акцентує на фізіологічному аспекті, – це та сфера, де мова від-криває нове буття в подоланні своїх меж. «Трансгресія, – зазна-чає М. Фуко, – це жест, який звернений на межу… Межа й транс-гресія зобов’язані одна одній щільністю свого буття; не існує ме-жі, через яку неможливо переступити…» [465, с. 13]. Фактично трансгресія – це перехід межі між можливим та неможливим.  Артикулює трансгресію й Р. Барт. Аналізуючи новелу Е. По «Правда про те, що сталося з містером Вальдемаром», найвищий прояв трансгресії, її пароксизм, Р. Барт вбачає у фразі Вальдемара 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ «Я мертвий», що суперечить здоровому глузду та проголошуєть-ся «винаходом небаченої категорії: правда – брехня, так – ні, смерть – життя мисляться як неділиме ціле» [23, с. 453]. Е. По вводить відштовхуючий опис перетворення живого тіла на мерт-ве, тим самим порушуючи табу на зображення смерті в натуралі-стичних координатах. Наполягання на межовому стані тексту наближає його до трансгресії, під якою розуміємо перехід заборо-неної межі.  Трансгресія пов’язана з поетикою гри, карнавалом: «При трансгресії, – зазначає Ю. Ковалів, – усуваються заборони, табу завдяки ситуації свята, що, набуваючи «божественного вигляду», асоціюється із бахтінським карнавалом» [258, с. 496]. М. Бахтін визначає карнавал як місце, де «закони, заборони і обмеження, що визначали лад і порядок звичайного, тобто позакарнавально-го, життя на час карнавалу відміняються: скасовується насампе-ред ієрархічний лад і всі пов’язані з ним форми страху, благого-віння, пієтету, етикету і т. д.» [26, с. 138]. Щодо трансгресивної літератури карнавал стає середовищем, спеціально сконструйо-ваним для експерименту через уведення в дію табу та його подо-лання.  Осмислення феномену трансгресії у вітчизняній науці відбу-вається, перш за все, у сфері філософських досліджень. О. Банд-ровська, досліджуючи явище перехідності у художньому і науко-вому дискурсах ХХ століття, універсальною ілюстрацією транс-гресивного переходу називає феномен смерті, оскільки в транс-гресивне поле потрапляє порушення кордонів табуйованих зон, заборонених ідей та дій, а в «царині мови трансгресія пов’язана з відсутністю мовних засобів для вираження того досвіду, який переходить у знання зі сфери незнання» [20, с. 13]. У світлі некла-сичної парадигми розглядає трансгресивну «моральну провока-цію» О. Онікієнко [313].  Для нашого дослідження безпосередній інтерес становить українська проза, що ілюструє явище трансгресивності в культу-рі. Останнім часом ця проблема набуває все більшого осмислення в зарубіжному літературознавстві, хоча й тут спостерігається  недостатність уваги через брак відповідного методологічного інструментарію. Виникнення самого терміна «трансгресивна 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА проза» пов’язується із висловлюванням М. Сильверблата [628]. В огляді американської прози за 1993 р. він акцентував на творах, що вирізнялися від інших увагою до паралогії насилля, каліцтва, жорстокості та різних девіантних станів. Упадає в очі, що трансгресивна література в зарубіжному на-уковому дискурсі розглядається у векторі художнього експери-ментування. Так, в інформаційному листі журналу «Слово і текст» («Word and Text»), що був присвячений висвітленню домі-нантних тенденцій в експериментальній англомовній прозі, трансгресивна література ставиться поряд з такими художніми експериментальними практиками, як неоавангардизм, «апока-ліптична» проза, мультимодальна та цифрова література. І, від-повідно, на сторінках журналу подається спроба наукового осми-слення трансгресивної специфіки літератури – стаття М. Хоей «Лакуна корисності: намагання «зрозуміти» трансгресивну про-зу» («Lacuna of Usefulness: The Compulsion to ‘Understand’ Trans-gressive Fiction») [572]. М. Хоей залучає до наукового аналізу тво-ри Б. І. Елліса («Американський психопат»), Д.  Купера («Ближче», «Фрік», «Спробуй», «Путівник», «Період»), Х. Захави («Брудний вікенд»), В. Селфа та будує свої висновки, ґрунтуючись на автори-тетних дослідженнях Р. Барта, Ж. Батая, М. Бахтіна, Ц. Тодорова.  У вітчизняному літературознавстві аспекти трансгресивної літератури вивчаються в контексті художньої манери американ-ських письменників 1960–1990-х рр., наприклад Ч. Паланіка та У. Берроуза [93]. Ведучи мову про пострадянську російську та українську прозу, дослідники більше схиляються до словосполу-чення «чорнушна література», підкреслюючи його умовність та ненаукову основу постійним виокремленням лапками. На наш погляд, поняття «трансгресивна проза» є науково доречним під час окреслення особливостей художніх творів, що виклично де-монструють заборонені й табуйовані в суспільстві явища, пробле-ми, образи, у центрі художнього світу яких ставиться девіантна особистість, чия позиція до соціуму є активно агресивною, а проб-лема смерті, безуму, спотвореної сексуальності артикулюється відкрито та безсторонньо, часом крізь призму чорного гумору.  Активне звернення до табуйованих тем в українській літера-турі почалося в 1990-х рр. («Польові дослідження з українського 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ сексу» О. Забужко, «Заборонені ігри» Ю. Покальчука, «Діви ночі» Ю. Винничука тощо) після нівелювання всіх цензурних обме-жень, якими повнилася радянська література. У центрі творів відкрито перебувають явища, котрі не прийнято помічати в сус-пільстві, моделюються маргінальні особистості, що не входять до громадського активу та яких годі назвати героями, скоріше анти-героями. Така література шокує показом того, як норма перехо-дить до аномалії, однак вона часто не є моралізаторською, авто-ри намагаються максимально відсторонено розширити межі до-пустимого, обираючи як об’єкт зображення непристойне.  Трансгресивні коди, звісно, зустрічаються у прозі модерніст-ських, авангардистських, неоавангардистських, постмодерністсь-ких письменників, представників андеграунду. До аналізу залу-чаємо твори найбільш показові, у яких наявний своєрідний мис-леннєвий експеримент, «який дозволяє перевірити недоторкан-ність тих чи інших структур світу, втілити уявне й умовне в ху-дожній реальності, перевірити неможливість порушення законів суспільства, здорового глузду, звичаїв і традицій» [20, с. 14]. Про-за Олеся Ульяненка (Олександра Ульянова) найбільш підпадає під визначення «трансгресивна література», шокуючи читача зануренням у темні глибини людської душі та зображенням жит-тя найбільш маргіналізованих прошарків суспільства – психічно хворих людей, проституток, наркоманів, убивць, маніяків. Читати прозу О. Ульяненка непросто. Сцени насилля, вбивств, різнома-нітних сексуальних збочень роблять його прозу складною для сприйняття, хоча автор намагається пожвавити її динамічним сюжетом, детективною складовою. На переконання О. Ульяненка, «людина від природи зла. Вона є творцем зла і носієм зла як пев-ного роду бацили чи мікроба» [440, с. 50], і «лікувати» її треба літературою. Потрібно давати людям неприкрашені факти, писа-ти правдиво, тим самим переводячи фокус зображення на теми, що завжди оминаються та замовчуються. Ефект від такої літера-тури має бути протилежний – усвідомлення наявності відразли-вого боку суспільства має зробити людство кращим, очистити. Показуючи темні сторони соціуму, автор намагається довести людям, як жити не слід.  О. Ульяненко написав понад 20 романів, звертався він також і до жанру повісті та оповідання. Серед його творів – 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «Сталінка» (1994), «Зимова повість» (1995), «Вогненне око» (1997), «Богемна рапсодія» (1999), «Син тіні» (2001), «Дофін сата-ни» (2003), «Знак Саваофа» (2003), «Квіти Содому» (2005), «Серафима» (2007), «Жінка його мрії» (2009), «Там, де південь» (2009) тощо. Р. Харчук уважає, що «стилістично проза О. Улья-ненка нагадує російську «чорнушну прозу» 80-х років (Петру-шевська, Орлов, Токарєв), тяжіє до так званого «потоку свідомос-ті» і належить до того самого типу оповідальності, що й проза В. Медвідя та Є. Пашковського» [470, с. 92], з тією відмінністю, що О. Ульяненко намагається писати цікаво. Учена позиціонує О. Ульяненка як неомодерніста через звернення до інтуїтивного письма, біблійної форми, відкидання гри та «веселого апокаліп-сису». Т. Гундорова вирізняє маргінально-апокаліптичну антигру (серйозність) О. Ульяненка, що дисонує з мовно-культурною суб-версивною грою Ю. Андруховича [98, с. 214]. В огляді прози на сайті «Сумно» стиль О. Ульяненка порівнюється із манерою Дж. Джойса та Ф. Достоєвського, акцентується мистецька худож-ня форма творів та їх украй неприємний «месидж» [311]. Естети-ку смерті як вияв «екстремального реалізму» та постмодерніст-ських інтенцій у прозі О. Ульяненка досліджує Н. Тендітна [422]. Аналізуючи твори автора, вона робить висновок, що «художній танатології О. Ульяненка властивий демонічний містицизм, осно-вою якого є натуралістичне виявлення психологічної тіні в душі людського суб’єкта, який прагне незвичайної самореалізації. По-штовхом до злочинності стає, як правило, естетично, а не психо-логічно пережита подія смерті» [422, с. 18].  Додамо, що ознакою поціновування творчості автора є вру-чення Малої Шевченківської премії 1997 р. за роман «Сталінка». З іншого боку, один із останніх романів О. Ульяненка – «Жінка його мрії» – збурив скандал у суспільстві. Національний комітет мора-лі визнав роман порнографічним та зініціював вилучення, що-правда, тимчасово, з продажу. Письменник оскаржував рішення комітету через суд, щоб повернути твір на полиці книгарень.  Беремо до розгляду роман «Серафима» як показовий зразок експериментальної трансгресивної прози. У шести розділах ро-ману оповідається історія життя Серафими – дівчини-вбивці, кот-ра водночас є жертвою обставин, у яких сформувалася, «поганої» 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ спадковості та інструментом демонічної сили. Справжнє її ім’я невідоме, оскільки вона сама назвала себе Серафимою після того, як пережила клінічну смерть. Серафима є генієм отрути. Та й лю-дей (зокрема, жінок) вона згодом починає сприймати крізь приз-му отруйних трав – аконіт, дурман, кукіль, купина, вовче лико, беладонна, олеандр. Через отруєння знайомих і малознайомих Серафима намагається досягнути більшого в житті – із провінці-алки перетворитися на столичну багату кралю, тобто хотіла мати більше, ніж дала їй доля. Дійшовши до мети, вона не може  зупинитися, бо усвідомлення влади над смертю та життям дає їй нічим незрівнянну насолоду. У мить вбивства вона відчуває під-несення, компенсує неповноцінність через демонстрування влас-ної сили іншим. Наприклад, отруївши циганку, Серафима відчу-ває, що «спокій, наче масло, розлився повітрям, і їй зробилося весело» [441, с. 62]. У кінці роману дівчина вже постає не як хо-лоднокровна убивця, а психічно хвора людина з розщепленою свідомістю.  З перших сторінок автор моделює образ Серафими як неймо-вірно привабливої й навіть красивої жінки з великими сірими очима. Саме очі незмінно запам’ятовуються чоловіками, тут хова-ється безодня, у яку вони заглядають «трохи злякано, захоплено і зніяковіло…» [441, c. 40]. Н. Тендітна спостерігає, що автор зара-ди максимальної об’єктивності відмовляється від оцінювальних категорій [441, c. 14]. Справді, він не дає прямої оцінки Серафими та її дій, однак через художню образність непрямо натякає на хижість натури. Так, «вона завмре, як жива стріла, чи як змія, го-това стрибнути в небо» [441, с. 45], «лизнула язиком губи як змі-ючка» [441, с. 21], «вона була позбавлена почуттів, як позбавлені їх горгульї, і окрім жадного сексуального голоду ніколи нічого не відчувала» [441, с. 70]. Порівняння із змією, демонічною істотою не привносить нічого позитивного, а навпаки – акцентує на зві-риній сутності, отруйності та підкореності темним силам. Реус, колишній майор міліції, ходу Серафими порівнює із ножем, що крає масло [441, с. 77], а двірникові вона нагадує кульову блис-кавку, що здатна спопелити все довкруж [441, с. 57]. Отже,  деструктивна енергія переповнює Серафиму, виходить назовні через втілення патологічних бажань.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Загалом відразливі метафори та порівняння широко викори-стовуються в тексті й формують жахливий антисвіт, де все сприймається крізь категорії смерті, знущань та вбивств, сексу-альних збочень. Наприклад, думка сліпа, як «малі кошенята  осіннім днем на дні річки» [441, с. 44], «видиво розрубаного чер-воного горизонту вдарило в очі» [441, с. 39], «холодні черви жаху повзуть його кишками» [441, с. 67], «місяць гострим рогом крає море» [441, с. 106]. Злочинними вчинками Серафими керує жага помсти світові: «змусить цей паскудний світ зникнути, підгнити у самому гадю-чому зародку» [441, с. 68]). Умирають усі, хто завдав їй образ чи заважав досягнути бажаного (Костя Перепаденко на прізвисько Атас, Сліпак, Шпуля, Чакос, Хруст). Почуття до чоловіків, яких вона начебто й кохала, нівелюються перед планом завоювання міста як життєвого простору для задоволень: «у глибині звивав-ся чорним драконом план, і життя не завдає їй аніяких душевних мук» [441, с. 44]. Аномальність поведінки Серафими, її пристрасть до ліку-вальних трав та отрут пояснюється й через присутність образу тіні, яка час від часу з’являється перед дівчиною та вказує, що робити. У момент споглядання тіні Серафима бачить себе ніби збоку, відсторонено, як себе іншу: «…її тінь пройшлася кімнатою, зупинилася біля журнального столика і пальцем показала на сто-сик паперів. І Серафима зрозуміла. Але вона й далі дивиться так, начебто це вона – і ні» [441, с. 53]. Удруге вона бачить тінь у кімна-ті Реуса, «голубувата, з червоними іскрами навколо» [441, с. 60], тінь вказує на полиці із книжками з криміналістики. Тінь спочат-ку викликає переляк («те, що ходило і вказувало пальцем, обер-нулося, і в неї потекло холодним потом по спині» [441, с. 53]), а потім упевненість та спокій або ж дике тваринне збудження. Тінь (за К.-Г. Юнгом) – це архетип, частина особистості, що є носієм рис характеру, котрі витісняються у підсвідоме як неприйнятні. Тінь як містифіковане зло присутня в ряді творів О. Ульяненка. У романі «Син тіні» тінню Кловського стає інтелектуальний убив-ця-естет Блох. У його тіні Кловський почуває себе безпечно  та надійно, навіть скоюючи вбивства. У романі «Дофін сатани» тінь має голос та перетворюється для Івана Білозуба на чорного 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ ангела, диявола, що виправдовує вбивства заради встановлення соціальної справедливості. До того ж «кожен із персонажів рома-ну шукає злочинця в своїй душі як небезпечну містичну тінь»  [422, с. 15]. Серафима у крайньому егоїзмі зважає лише на себе, бачить лише свої інтереси. Її нарцисизм посилюється через образ дзерка-ла, що є відображенням тіньової сторони особистості: «…на неї находить щось, вона гола ходить кімнатами, жбурляє речі, шматує одяг, а потім знаходить себе зранку (так, саме знаходить) з подря-паними руками і довго дивиться у дзеркало» [441, с. 143]. У дзер-калі вона завжди інша – «у дзеркальному відображенні її попеляс-те волосся зараз було темним, і Серафима навіть зачудувалася са-ма собою» [441, с. 69]. Живим дзеркалом стає подружка Лєра як варіант бажаного багатого й безтурботного життя. Серафима лю-бить і ненавидить її одночасно, рятує, приймає й відштовхує, але не вбиває. Лєра гине сама через некеровані пристрасті.  Автор підводить до думки про певну запрограмованість дій Серафими через перегляд фільмів. Так, банальну істину, що кожна людина мусить побачити знак у цьому житті, дівчина знає з кіно. Вона мислить шаблонними категоріями, а церемонія одруження з Хрустом нагадує «рімейк якогось дешевого фільму» [441, с. 140]. Причому тоді Серафима почувається так, наче весь світ ліг їй під ноги, й несе свою лють назустріч ненависті іншим. Любить вона переглядати чорно-білі порнографічні стрічки, демонструючи по-тім свої вміння чоловікам. Простір, у якому живе Серафима (сіра маленька квартира в спальному районі, брудні готелі та авто-стоянки, дешеві забігайлівки, тимчасові помешкання), її оточення – сутенери, грабіжники, вбивці, кримінальні авторитети – також обумовлюють її характер. У творі не бракує натуралістичних опи-сів (будинки, люди, сцени насилля), огидність яких віддзеркалює й огидність духовного світу людей, зокрема й Серафими.  Як уже зазначалося, О. Ульяненко у творах (наприклад, «Сталінка», «Знак Саваофа», «Квіти содому» тощо) використовує біблійну символіку, моделюючи маргіналізовану маніакальну особистість, сформовану атеїстичним суспільством. Епіграфом  до роману «Серафима» є слова святого апостола Петра: «Всяка людина омана, а істина Бог» [441, с. 3]. Серафима, керуючись  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА оманливими прагненнями, і сама стає несправжньою, губить ін-дивідуальність, розкладає її на фрагменти. Вона не має навіть імені, а обране нею ім’я Серафима (серафим – це шестикрилий ангел) відбиває не ангельську сутність, а демонічну пожадли-вість. Серафими мають здатність спалювати й у такий спосіб очи-щати грішників. Серафима ж страждає не від прагнення до Боже-ственного, а від жару люті та сексуального бажання, переймаючи на себе місію Бога на землі. Коли її уже ув’язнену запитують, чи вірить вона в Бога, то відповідь: «Напевне щось є, але Бог не ві-рить у мене» [441, с. 238] – знову повертає до маніакальної заци-кленості на собі. У тексті роману автор використовує здебільшого послідов-ний виклад подій. Порушення часопросторової логічності спосте-рігаємо на початку твору та наприкінці. Текст відразу починаєть-ся сценою затримки Серафими, коли її вираховують і не дають утекти. Повторення цього епізоду, але вже більш деталізованого та зрозумілого, міститься в шостій частині роману. Загалом, чим ближче до розв’язки, тим заплутанішою стає оповідь, уже чітко не вирізняються розповідь відавторського наратора та мовні партії персонажів. Застосовується прокурсивний час, коли оціню-ється минуле, з урахуванням подій, що сталися в майбутньому: «…психологи і психіатри зіб’ються з ніг, вишукуючи: де справжня Серафима, хто вона і що вона» [441, с. 116]. Прикметним є впле-тення в оповідну структуру монологу Север’яна – єдиного чоло-віка, що розкрив рецепт отрути Серафими, підтримував її та по-своєму прагнув допомогти. Його думки вголос випереджають описувані події, оцінюють їх з віддаленої у часі перспективи. Се-вер’ян знав Серафиму ще порівняно молодим, а розказує про неї собаці вже будучи старим самотнім чоловіком.  Отже, оригінальна текстова стратегія О. Ульяненка полягає у зверненні до табуйованих у суспільстві тем та образів, послугову-ванні відразливою образністю, що формує поле української трансгресивної прози, котра позиціонується як художній експе-римент. У романі «Серафима», як під збільшувальним склом, пос-тає світ, де завжди перемагає не добро, а смерть, пульсує стихія гріха, ненависті, люті та жоден персонаж не вартий виправдання.  Потяг до отруєння Серафими живиться спотвореними ідеалами 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ атеїстичного соціуму, нечутливого до потреб «маленької» люди-ни. Її прагнення до самореалізації набуває демонічного містициз-му. Карнавалізація в творах О. Ульяненка якраз і виявляється в натуралістичному зображенні «життя навиворіт» та позбавлена життєствердного потенціалу. Очищення, що має відбутися під час карнавалу, винесене за межі твору й направлене в реаль-ність  – саме вона повинна оновитися.  
2.6 Експериментальна перспектива некласичного 

осмислення образів  Традиційні патерни побудови художніх творів (маємо на увазі реалістично-міметичну традицію) передбачають створення найбільш правдоподібної картини світу. Художній експеримент у модернізмі/авангардизмі, а згодом – у постмодернізмі, якраз спрямований на позбавлення естетичних приписів категорично-сті та регламентованості, проголошення свободи власного вибо-ру письменника щодо моделювання художнього твору. Особливо це стосується літератури постмодерної епохи, коли нівелюються межі між опозиційними явищами, а самі явища іронічно та грай-ливо розглядаються з різних ракурсів, жоден з яких не стає домі-нуючим. Така література не копіює життя, а створює принципово нову модель літератури, що активно залучає механізми гри на всіх рівнях (зміст, сюжет, ідеї, аксіологічні категорії) та іронії, стверджуючи плюралістичність світу й людини, відсутність чи сумнівність певних авторитетів, недовіру до великих наративів. Простежуємо специфіку експериментального наповнення тради-ційних категорій новим некласичним значенням через дослі-дження постмодерністського обігрування в художніх творах по-статей відомих українських письменників.  Феномен постмодерністської гри пов’язується з творчістю Ю. Андруховича, який чи не першим (поезія «The Bad Company» [5]) зробив спробу поглянути з іншого боку на «сакральні персоналії національної культури, постаті яких пере-творилися на своєрідні міфопоетичні фігури, канонізовані у  межах офіційної догматичної моралі» [42]. Однак іронічне блаз-нювання автора лише поверхово направлене на висміювання 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА спадщини попередників, оскільки екзистенційна напруга твору свідчить про критичну недовіру до вихолощеного минулого, спробу поглянути на традиційні цінності під іншим кутом зору.  Серед постатей митців минулих епох, до яких звертаються сучасні українські письменники, – Т. Шевченко, Г. Сковорода, О. Довженко, Ю. Яновський та ін. Так, С. Жадан осмислює Т. Шевченка як «живого й несхожого», намагається позбавити образ геніального поета тиску традиційного сприйняття (поезія «Тарас Григорович Шевченко» [133, с. 45]). У романі В. Єшкілєва «Усі кути Трикутника» [129] Г. Сковорода постає носієм масонсь-ких ідей та шукачем людини Андрогіна. «Під ретроскопом В. Єшкілєва, – зауважує І. Корнелюк, – вимальовується живий і неоднозначний Сковорода, з людськими страхами й грішними думками, самодостатній і самотній персонаж, котрий проживає як гру «життя того, хто присвятив себе пошукам Живого Бо-га» [210, с. 242]. Й. Козленко (роман «Танжер» [203]) виклично надає стосункам О. Довженка та Ю. Яновського гомоеротичного характеру, спрямовуючи думку читача в зовсім неочікуване рус-ло. Іронічний потенціал, котрим також наповнюються твори, «допомагає суспільній естетичній свідомості «очистити» каноні-зовані ідеологічні образи від зайвого брухту та поновити їх здат-ність переходити саме в художню площину і спрацьовувати не на ідеологічному, а на неоміфологічному рівні…» [49, c. 100]. До сучасних творів, де виявляється експериментальна перс-пектива некласичного осмислення образів українських класиків, належать повість «Цейтнот доктора Падлючча» Михайла Брини-
ха та роман «Лагідний янгол смерті» Андрія Куркова. На сьогодні М. Бриних є автором ряду художніх творів («Реальна ніжність вирваного серця», «Електронний пластилін», «Шахмати для дибілів», «Цейтнот доктора Падлючча», «Хрустальна свиноферма», «Хліб з хрящами»), що вирізняються непередбачуваністю, іронією, грою з шаблонами масової культу-ри, пародією, переформатуванням канону тощо. У повісті «Цейтнот доктора Падлючча» розгортаються події, про які йшло-ся в попередньому тексті автора «Шахмати для дибілів». Тут про-довжує набирати обертів протистояння між Богом та дияволом за право керувати долею світу. Причому не останню роль у цій 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ боротьбі (як це видно із назв) виконує гра в шахи, оскільки сили, що ворогують, мають зіграти вирішальну шахову партію. За Бога буде грати Міша як найталановитіший шахіст, за антихриста – штучний інтелект, винахід ІТ-технологій, у які «діавол лічно вло-жив агромні бабки» [55, с. 135]. Моделюючи конфлікт божого та диявольського, автор наголошує на «негативному впливові нау-ково-технічного прогресу на суспільство, коли комп’ютер стає необхідним предметом у кожній сім’ї, мережа Іnternet поглинає все більше користувачів і віртуальне спілкування починає  домінувати над «живим». Кінцесвітній настрій повісті послаблю-ється комічними ситуаціями, у котрі потрапляють герої, та своє-рідним штучним суржиком, яким написано твір. Автор іронічно обігрує та пародіює традиційні уявлення про кінець світу, що побутують у масовій культурі та широко реалізовуються в  художніх фільмах (наприклад, «Післязавтра», «Армагедон», «П’ятий елемент»).  Основні події твору розгортаються в Києві початку століть – ХХ та ХХІ. Однак доктор Падлючча, розповідаючи Міші історію гри в шахи, змальовує поєдинок диявола з ченцями тоді, коли «ще Колумб не приплив куда нада» [54, с. 5]. Також знайомить його з життям відомого шахіста Хосе Рауля Капабланки, тим са-мим переносячи місце дії на Кубу, в Гавану, кінця ХІХ століття. Ряд подій відбувається в своєрідному позачассі, коли герої «випадають» в інший вимір, де можливі різноманітні перетво-рення та трансформації реальності. Як бачимо, хронотоп повісті доволі різноплановий.  Також упадає в око й те, що автор, динамічно вибудовуючи сюжет, спирається на історичні факти і водночас робить їх пред-метом постмодерністської гри. Так, у творі, відповідно до автор-ської концепції, приїзд Капабланки до Києва 1912 р. та його зу-стріч із членами київського шахового товариства («Шахматного собрания»), заснованого М. Старицьким 1901 р., підпорядковані лише одній містичній меті – повідомити Капабланку про його місію Божого обранця, який буде грати за долю ХХ століття з ди-яволом. Саме Капабланка, за версією доктора Падлючча, отри-мавши Боже одкровення, занотував партію, яка буде програш-ною для «царя всіх монстрів» на аркуші паперу. І цей папірець 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА уже на початку ХХІ століття становить неабиякий інтерес для нечистої сили, що полює за ним, та Міші. Але для того, щоб  талановитий шахіст створив таку партію, йому необхідно було ознайомитися в Києві з рукописом М. Старицького.  Творчості М. Старицького – одного із засновників «театру корифеїв» ХІХ століття – присвячено біографічний роман Ю. Хорунжого «Борвій» (1987). Тут автор змоделював образ лю-дини-борця, театрального та громадського діяча, письменника-патріота. Звичайно, що М. Бриних відходить від подібного канону творення персонажа. У повісті постать М. Старицького схематич-на та одновимірна. Увага сучасного письменника зосереджена на одній рисі характеру, яка знаходиться на маргінесі класичних біографій митця, – пристрасть до гри в шахи. Про М. Старицького читач дізнається зі слів Є. Боголюбова та М. Лисенка. Так, Є. Боголюбов пропонує Капабланці відвідати комедію М. Старицького «За двома зайцями», попередньо йому сказавши, що автор п’єси заснував шахове товариство. Тож Капа-бланка вже сприймає М. Старицького як «покійного мєсного шах-матіста», який створив п’єсу. Як бачимо, тут переноситься тради-ційний акцент у сприйнятті образу: спершу – відомий шахіст, а вже потім – драматург. Коли не вдалося відвідати театр, той же Є. Боголюбов пропонує закордонному гостеві заїхати до компо-зитора М. Лисенка, який, як відомо, був троюрідним братом М. Старицького і також розбирався в шахах. Між Капабланкою та М. Лисенком відбувається таємнича розмова. Причому майбутній чемпіон світу розуміє, що саме заради цієї розмови він і приїхав до Києва: «Чувства, котрі ніколи не підводили його ані в шахма-тах, ані в житті, нарешті склалися воєдино. Смисл цього пазла полягав у тому, що змінно раді цієї встрєчі він прибув у город, про існування котрого ще пару місяців тому дажи не догадував-ся» [54, с. 24]; «Він просто знав, що должин бути тут» [54, с. 25]. І звісно, що предметом бесіди є діяльність М. Старицького як шахі-ста та містична функція гри в шахи.  М. Лисенко характеризує М. Старицького як «діко талантли-вого драматурга», однак це його захоплення порівнює з хворо-бою, а саму гру називає небезпечною і незрозумілою грою з неві-домим. Після знайомства з Чигоріним, як підкреслює М. Лисенко, 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Старицький повірив, що шахи – це «поле брані» між Богом та дия-волом і що існує партія, смертельна для диявола, яка «вопло-титься через одного із хранителів, коли прийде час» [54, с. 26]. Автор гіперболізує інтерес М. Старицького до шахів: «…для Михайла шахмати на певному етапі затьмили всьо: і родичів, і віру, і вітчизну» [54, с. 25] – і цим виводить образ із традиційного контексту, робить його більш «звичним» та «ближчим» до чита-ча. Причому цікаво розібратися, що розуміється під зрадою вірі та вітчизні. Напевно, що зрада вірі – це вже саме захоплення грою, оскільки гра в шахи поряд з картами вважається азартною і, відповідно, гріховною. Зрада вітчизні – це відхід від ідеї служін-ня народу, що була надзвичайно популярною серед інтелігенції ХІХ та початку ХХ століть. М. Старицький же не перестає бути від-даним суспільним інтересам, однак бачить своє призначення в попередженні майбутніх поколінь про небезпеку, яка на них че-кає. У нього, як розуміємо далі, в останні роки життя відкрива-ється дар передбачення й він прагне все записати для нащадків, тому що у фіналі п’єси всі дороги і перехрестя шляхів Господніх утворяться в Києві. Цей недописаний рукопис із рук М. Лисенка й отримує Капабланка. Словом, М. Бриних вводить до персонажної системи твору ряд історичних осіб (Х. Р. Капабланка, М. Лисенко, Є. Боголюбов, М. Чигорін) і одним із ключових образів робить М. Старицького, який виступає в ролі пророка та виконавця Божої волі. Письмен-ник-постмодерніст не заперечує досягнень М. Старицького як дра-матурга («атлічний драматург і сильний мастір», «славний битопі-сєц»), проте предметом постмодерністської гри обирає маловідомі сторінки біографії, надаючи їм виключного значення. Всю увагу автор зосереджує на захопленні М. Старицького шахами, яке іро-нічно гіперболізується і постає як своєрідна хвороба, що примушує митця робити передбачення про долю світу. Іронія автора направ-лена на подолання штампів масової культури у сприйнятті відо-мих історичних постатей та культурних цінностей.  До іронічної гри з каноном класики долучається Андрій Кур-
ков. У романі «Лагідний янгол смерті» він моделює образ Т. Шевченка, переносячи акцент із суспільного на приватне жит-тя. Блазнювання автора, на відміну від Ю. Андруховича («The Bad 



166 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Company»), не знецінює постаті поета. Видається, що його метою є формування альтернативного сприйняття Кобзаря, ближчого до сучасної людини за своїми потребами та інтересами, хоча й водночас неодмінного носія національного патріотичного духу. Подібне осмислення образу Шевченка зустрічається в творчості С. Жадана («Тарас Григорович Шевченко») та С. Ушкалова («БЖД»).  Творчість А. Куркова – українського російськомовного пись-менника – лише інколи опиняється в центрі зацікавлень літера-турознавців, незважаючи на те, що його книги перекладено 36 мовами, а найпопулярніший роман «Пікнік на льоду» (1996) було продано в Україні накладом 150 тисяч примірників. Зумов-лено це, напевно, тим фактом, що А. Курков пише романи та пові-сті російською мовою, а такі твори переважно випадають з поля зору українських науковців. У російському ж науковому світі він вважається україноцентричним письменником, і аналізу його творчості не приділяється багато уваги. Хоча, звісно, рецензії та відгуки на відомі твори зустрічаються в мережі Internet, подеку-ди з’являється фахове осмислення окремих романів (В. Мусій [297]).  Звернення А. Куркова до постаті Т. Шевченка, який писав по-езії українською мовою, а прозу – російською, зумовлено й тим, що автор на сторінках роману намагається вирішити надзвичай-но важливі для себе та українського суспільства питання: що зна-чить бути патріотом, зокрема українським, чи мова є показником національного, чи український національний дух може виявля-тися у представників інших національностей? І найголовніше – чи може бути російськомовна людина, яка має російське коріння, патріотом України? В основі твору – жанрова матриця авантюрно-пригод-ницького роману, необхідними складовими якої є подорожі, від-криття, авантюрні або героїчні вчинки, гостра інтрига, заплутані сюжетні лінії, фантастичні колізії та напружена фабула. Пригод-ницьку лінію роману автор підсилює містикою – йдеться про ма-теріальні прояви національного духу. У кінці письменник вво-дить у структуру тексту детективну складову – стають відомі імена людей, які були причетні до вбивства майора Науменка.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Серед персонажів роману – помірковані громадяни, шістде-сятники, націоналісти, злочинці, казахи-кочівники, працівники рибного заводу, представники правоохоронних органів, зокрема СБУ.  Твір одразу починається з інтриги: Коля Сотников купує квар-тиру в Києві разом з усіляким мотлохом, серед якого знаходиться і «Кобзар» Т. Шевченка, помережаний на полях коментарями неві-домого автора. Коментарі є доволі цікавими з огляду на проведен-ня паралелей між патріотизмом, з яким завжди асоціюються твори Т. Шевченка, та коханням до жінки. Відразу бачимо залучення ав-тором до структури твору еротичного компонента, що є однією з умов успіху жанрів масової літератури. Так, «патріотизм Т. Г. сприймав як любов до жінки та ненависть до армійської служби і особливо бездумної муштри» [232, с. 6]; «справжній патріот не ви-знає ані національної більшості, ані національної меншості. Його любов до жінки сильніша за любов до батьківщини, бо жінка, яка відповідає взаємністю, і є символом батьківщини, ідеалом абсо-лютного патріота. Захист жінки, кохання до якої є взаємним, і є найвищий прояв патріотизму» [232, с. 8]. Першим кроком розслідування Колі Сотникова є з’ясування особистості автора коментарів. Ним виявляється шістдесятник Слава Гершович, який набагато випередив свій час та привернув до себе увагу КДБ. Гершович виявив, що висока література є спо-собом передачі духовного струму. Від книги можна зарядитися енергією, а «Кобзар» Т. Шевченка передає національний дух, який до того ж можна фізично відчути на рівні запаху. Знайомст-во з книгою для Колі супроводжується запахом кориці. Кориця є символом еротичного гігантизму, коли «неможливе стає можли-вим». Запах кориці тонізує, розслабляє, надихає, звеселяє, сприяє оптимізму, посилює віру в себе й навіть формує самоповагу. Цей запах також нівелює негативні руйнівні емоції – жалість до себе, невпевненість. Напевно, саме постійний запах кориці, який го-ловний герой навіть не може змити з себе, сприяє тому, що він зважується на відчайдушні вчинки та вирушає у далеку непевну подорож.  Коля Сотников знаходить рукопис Гершовича, попередньо розкопавши його могилу, яка, на диво, не мала тлінного запаху: 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «Я взяв пакет із течкою в руки, і раптом знову звернув увагу на дивний солодкуватий запах – тепер, здавалося, цим запахом про-сякнув увесь мій одяг, і пакет випромінював той самий аромат кориці» [232, с. 26].  Завдяки знайденому рукопису Сотников виявив місце зна-ходження  цінного для українського народу скарбу – на Мангиш-лаку, де проходив солдатську службу Т. Шевченко. Далі автор  моделює конфлікт Колі з кримінальними елементами. Єдиним виходом для головного героя є втеча, але до конкретного місця і з конкретною метою – до Мангишлаку на пошуки скарбу Шев-ченка.  Автор вдається до містифікації, певною мірою створюючи альтернативну версію біографії українського поета. Так, наяв-ність скарбу підтверджується рапортом ротмістра Палєєва пол-ковнику Антипову про те, що «рядовий Шевченко, під час своїх виходів за Петровське укріплення, часто сидить на піску за бар-ханом і всупереч забороні щось пише, а вчора у цьому піску дещо закопав приблизно за три сажні від старої криниці в бік моря» [232, с. 28].  Згадка про казахську рідню поета моделює образ у десакра-лізованих координатах, оскільки наголошується на чоловічих потребах Шевченка. До того ж скарбом виявляються любовні ли-сти Кобзаря, написані російською мовою. Отож Шевченко в ав-торській концепції є насамперед чоловіком, а вже потім поетом-пророком, який володіє містичною силою і здатен передати її нащадкам. Перебуваючи на Мангишлаку, головний герой постій-но співвідносить свої вчинки із Шевченковими, керуючись прин-ципом: а що б зробив на моєму місці Шевченко. Причому кон-текст подій є суто побутовим, а не героїчним.  За законами авантюрно-пригодницького жанру, вже поблизу Петропавловської фортеці з’ясовується, що скарбом цікавляться ще дві антагоністичні сторони: українські націоналісти, члени УНА-УНСО Петро і Галя, та полковник СБУ Тараненко. Змальову-ючи цих персонажів, автор вдається до мовної індивідуалізації. Так, Петро та Галя говорять підкреслено українською мовою,  використовуючи галицизми, а мова полковника Тараненка  прикметна «шоканням» та русизмами.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Однак, потрапивши на місце служби Шевченка, проводячи розкопки разом, агресивно налаштовані сторони змінюються під дією національного духу, який дає про себе знати запахом кориці. У місці, яке для місцевих вважається проклятим, бо «якщо сюди слабкий казах приходить, то відразу рідну мову забуває й за кіль-ка днів від незрозумілого суму вмирає…» [232, с. 176], персонажі починають усвідомлювати свою спільну мету – краще майбутнє України. Але пафосність, з якою вони визнають свою величну місію, видається підкреслено іронічною. Повернувшись до Украї-ни, вони переймаються власними проблемами, а не державними.  Під час розкопок Петро стає толерантнішим, спокійно сприй-має російську мову Сотникова та вважає його українцем за духом. Саме він розтлумачує відмінність між нацією і національним ду-хом, який пробуджує в людині найкращі якості: «…пахне цитра-моном… А це запах українського духу… Це запах не нації, а духу! Далебі це означає, що дух якось і тебе діткнувся, і того єврея Гер-шовича. Дух вищий за націю! … У кожній нації є дурні й мудрі, янголи й головорізи, але дух огортає своїм крилом тільки найліп-ших, і він не зазирає у твій паспорт, не перевіряє національності, а вивіряє душу… Якщо в тебе чиста душа, то нехай ти родом уз-бек чи росіянин, але ж душею ти сутий українець!..» [232, с. 184]. Полковник також змінюється, потрапивши під ауру національно-го духу. З нього «випаровується» войовничість і рішучість, він чітко і грамотно розповідає про події минулого, про розслідуван-ня майора Науменка, муміфіковане тіло якого вони знайшли в пісках. Коля Сотников бачить сни, в яких він говорить українсь-кою мовою, переноситься в часи запорозького козацтва.  Щоб зацікавити та певною мірою епатувати читача, автор у такому делікатному питанні, як національний дух, знову вдаєть-ся до з’ясування містифікованих інтимних подробиць життя пое-та. Пояснення незвичних властивостей піску полковник Таранен-ко подає так: «Проба піску в цьому місті показує високий вміст кристалізованої сперми. Запліднений пісок, так би мовити. … Не-зліченна кількість людської енергії, що пішла в пісок… Тарас Гри-горович передав цьому місцю свою духовну силу. Якщо говорити про неї окремо від людини, якій вона належить, вона й назива-ється національним духом. Вона і є нібито корицею повітря. Тим, чим хочеться дихати» [232, с. 207]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА У романі «Лагідний янгол смерті» А. Курков вибудовує експе-риментальний дискурс, художньо оприявнюючи постать Т. Шевченка в образній структурі авантюрно-пригодницького роману. Образ поета з’являється у творі непрямо, у дещо зниже-ному контексті та не виступає на першому плані оповіді, хоча перебіг подій зумовлюється пошуком скарбу Шевченка. А. Курков позбавляє образ ритуальності та сакралізації, перено-сить акцент із суспільного на приватне життя, формує альтерна-тивну версію біографії поета. В осмисленні постаті Т. Шевченка автор намагається співвіднести патріотизм та кохання до жінки, проектує певною мірою еротичне сприйняття образу. Так, націо-нальний дух, пісок, який пахне корицею, є «заплідненим» поетом; скарбом Шевченка виявляється скринька з любовними листами. Шевченко в авторській концепції є, насамперед, людиною, чоло-віком, а вже потім поетом-пророком, який володіє містичною си-лою і здатен передати її нащадкам. Містичні елементи роману покликані підсилити головну думку твору – українцем за націо-нальним духом може бути представник будь-якої національності. Отже, у творах М. Бриниха та А. Куркова експериментальній апробації піддаються традиційні моделі сприйняття образів істо-ричних осіб (Т. Шевченко, М. Старицький) задля естетичного та етичного зрушення читача. Автори надають виключного значен-ня маловідомим фактам біографії, вплітають у сюжети містичну складову, поєднують жанрові матриці високої та масової літера-тур, тим самим формуючи багатовимірну картину світу. Фактич-но письменники вибудовують у творах своєрідну постмодерніст-ську некласичну криптоісторичну модель розвитку подій, осно-вану на припущенні, що справжня історія відрізняється від відо-мої тому, що була забута, прихована чи сфальсифікована. 
2.7 Жанровий код в умовах експериментального 

дискурсу: сучасний досвід Деканонізація жанру як «свідоме відштовхування від жан-рового прототипу і руйнування жанрових умовностей» [58, с. 201] супроводжувала модернізацію літератури в кінці ХІХ – на початку ХХ століть та не припиняється упродовж ХХ – початку ХХІ.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Процеси жанрової контамінації (поєднання двох жанрових струк-тур) та дифузії (взаємопроникнення елементів різних родів і жан-рів) оприявнюються в художній практиці сучасних письменників, котрі так чи інакше зазнають впливу епохи постмодернізму.  Основні постулати постмодернізму, як відомо, передбачають руйнування будь-яких ієрархій, під модифікацію підпадає катего-рія «жанр» – «як сукупність певних констант, характеристик: просторово-часових, сюжетних, композиційно-мовних способів вираження авторської позиції» [36, с. 213]. О. Романенко зазна-чає, що «в естетиці постмодернізму поняття «жанр» розмите, то-му прозі сучасного періоду притаманна жанрово-стильова дифу-зія, коли жанр художнього твору, зокрема прозового, стає своє-рідним кодом – і для читача, який актуалізує у своїй пам’яті певні жанрові канони, і для письменника, який намагається їх поруши-ти і витворити власну жанрову модифікацію» [174, c. 150], тобто вдається до художнього експериментування.  Працюючи з прозовими жанрами, письменники намагаються урізноманітнити змістову та формотворчу складові творів, оскільки постмодернізм не обмежує авторської фантазії, а навпа-ки – нівелює всі кордони. Твори стають багаторівневими, багато-вимірними, реалізують якнайширше свої внутрішньожанрові, міжжанрові потенції, що може свідчити і про кризу суспільної свідомості. Справді, змістове наповнення українських постмодер-ністських творів (наприклад, Ю. Андруховича, Ю. Іздрика) відзна-чається естетичним еклектизмом та моральним релятивізмом, іронізуванням над загальнолюдськими та національними цінно-стями. Та й у формотворчій площині перед прозаїками відкрива-ється шлях до осягнення нових можливостей організації худож-ньої форми. «Сучасні українські прозаїки, – зазначає Н. Бернадсь-ка, – ведуть гру не тільки на рівні змісту, а й форми, пропонуючи читачеві жанровий код або ж уникаючи цього, експериментуючи в рамках прозових жанрів, коли на перший план виходить «зроб-леність» речі, ускладненість оповідного прийому» [37, c. 102]. Аналізуючи сучасні твори, треба зважати й на те, що «стильові ознаки постмодернізму в кожного автора виявля-ються по-своєму, проте жоден із них повністю не вписується у напрям. … Кожен із постсучасних українських письменників 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА використовує деякі властивості поетики постмодернізму, але не в повному обсязі…» [258, с. 256]. Так, «традиційним постмодер-ністом» В. Дончик називає Є. Пашковського й зазначає, що «...письменник у романі «Щоденний жезл» виступає цілком у дусі часу, постмодерністом – руйнівником нараційно-структурних норм, і водночас ніскільки не заперечує українську традицію, на-віть близький до неї» [51, с. 26]. Риси постмодерністської поети-ки простежуються в художніх полотнах Ю. Андруховича («Рекреації», «Московіада», «Перверзії»), В. Медведя («Льох», «Кров по соломі»), О. Забужко («Польові дослідження з українсь-кого сексу»), Т. Прохаська («Від чуття при сутності»), послугову-ються ними й автори, які поповнюють українську масову літера-туру (А. Курков, В. Лис та ін.). Творам згаданих письменників вла-стива фрагментарність, каталогізація наративу, зануреного в розмаїті інтертекстуальні потоки, жанрово-стильова гібридність. Гібридизація виявляється в тому, що прозаїки, крім поєднання в одному тексті елементів кількох жанрів, звертаються й до міжро-дової взаємодії. Це не нове явище в літературному процесі –  взаємодія виявляється у функціонуванні таких жанрів, як епічна драма, драматична поема тощо. Проте йдеться про оприявнення жанрів різних родів в одному творі, наприклад, «вбудовування» п’єси в структуру роману («Острів Сильвестра» В. Лиса, «Писар Східних Воріт Притулку» Г. Пагутяк). «Жанрова модифікація, що відбувається, – зазначає Н. Бедзір, – викликає полеміки, залиша-ючись однією із найбільш нерозроблених проблем постмодерніз-му. Постмодерністське бачення світу та людини активно транс-формує жанрову систему всіх без винятку літератур» [29, с. 166]. Незвична побудова вирізняє роман «Острів Сильвестра»  
Володимира Лиса. До прози письменник прийшов не відразу, а тому не випадково його тексти подекуди наповнюються лірич-ними та драматичними елементами, що органічно вписуються в композиційну структуру прозових творів. У кожному романі («Айстри на зрубі», «Романа», «Маска», «Продавець долі», «І при-буде суддя», «Камінь посеред саду», «Століття Якова», «Острів Сильвестра», «Іван та Чорна Пантера») та п’єсі («Господар нашого двору», «Полювання на брата») автор моделює складні життєві ситуації, не цурається переплетення метафізичного та реального 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ хронотопу, у такий спосіб розкриваючи глибини людської душі, подекуди відтворюючи прірву людського падіння, відчаю та по-казуючи людині сучасної цивілізації шлях до спасіння.  За словами белетриста, у романі «Острів Сильвестра» поєдна-но багато речей: «…тут є й людина, яка від мерзоти життя нама-гається сховатися в слові, і людина, яка відтворює в реальному житті те, що було задумане як твір, і намагання стати собою, і рецензії, і лекції, і марева, і філософські розмови зайців» [251, с. 466]. Справді, роман привертає увагу цікавою композицією, неодновимірністю чоловічих та жіночих персонажів, а також ав-торськими експериментами в царині прозового жанру, оскільки «сучасний роман повинен мати багато внутрішніх складових, щоб його «помітили» і прочитали, читачеві вже не цікава «проста» передбачувана історія, йому видаються «тісними» кла-сичні оповідні схеми» [439, с. 15]. Роман «Острів Сильвестра» В. Лиса став предметом активно-го обговорення в мережі Інтернет [123; 250; 251], однак це не вичерпує наукового інтересу до його жанрово-стильових особли-востей. «Острів Сильвестра» – це своєрідний притчевий роман-
пазл, де читач подорожує як «лабіринтами» свідомості та підсві-домості персонажів, так і «лабіринтами» нелінійного тексту. Ро-ман не випадково складається з трьох частин – «Тіло», «Душа», «Порятунок», адже твір спрямований на художнє відтворення деструктивного світовідчуття людини початку ХХІ століття, що суголосне з міфопоетичними моделями есхатології та апокаліп-сису. Людина, переживаючи внутрішній апокаліпсис, прагне до порятунку тіла та душі, бо від цього залежить подальша її доля, розуміння власного призначення. Письменник художньо осмис-лює проблему розщеплення психіки, що призводить до божевіл-ля, показує потенціал несвідомого, звертається до суїцидальних мотивів. Однак В. Лис вбачає традиційність твору в його сюжет-ності: «Уже виросло покоління, яке вважає, що три найбільші грі-хи в літературі, яких треба уникати й боятися, як вогню, – це сю-жет, характери, психологія. У мене все це є. Мені нецікаво писати безсюжетних творів, мені цікаво розповідати історію, яка навко-ло чогось обертається, обертається непрямолінійно» [251, с. 468]. На тому, що історія «непрямолінійна», й заснований авторський 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА експеримент у жанровій організації твору. Так, на відміну від класичного та модерністського сюжету з його настановою на не-зворотність подій та іманентність текстуального сенсу, об’єкта зображення та світу загалом, сюжет у романі замінюється прин-ципово нелінійною семантикою, поступається перед ризоморф-ною композицією, а саме ці риси притаманні постмодерністсько-му твору. В. Лис починає роман з одного інтригуючого речення: «Він приплив на острів і застрелився», що фактично є кульміна-цією розповіді. Речення розширюється до абзацу, розділу, цілої книги. Поступово перед нами розгортаються не в хронологічно-му порядку колізії життя п’яти основних героїв роману, серед яких центральним є Сильвестр Васильчук. Кожен з героїв (Ліда, Світлана, Яніна, Ніна, Сильвестр) «діють в романі і автономно, і залежно один від одного; кожен мікросюжет, пов’язаний із геро-єм, витікає із іншого сюжету, утворюючи паралельну оповідну лінію, яка, в кінці кінців, веде до спільного об’єднання» [123]. Го-ризонти художньої реальності розширюються за рахунок автор-ської містифікації через включення у твір філософських розмов зайців, оповіді-притчі про діяння ченця Сильвестра Печерського, що датується 1175 р. і є третім розділом книги – «Порятунок». Створенню багатовимірної картини художнього світу сприяє й жанрова мозаїчність роману. Автор посилює читацьку рецепцію образів та й твору в цілому завдяки вміщенню в структуру рома-ну невеликих п’єс; фрагменту лекції та неопублікованого есе-рецензії Васильчука; уривків віршів В. Свідзинського, П. Тичини, Б. Олійника та персонажа твору – Яніни; листа читача до автора твору; щоденника зайця.  Вимальовуючи перед читачем глибину людського розчару-вання, безвиході, байдужості, неприйняття світу та себе в ньому, прозаїк у текстовій канві твору робить ідейні акценти саме в п’є-сах, розміщує в них «ключ» до розкодування задуму. «Вбудо-ваних» п’єс у романі п’ять: «Драма (чи мікродрама) на три дії», «Епілог до п’єси з двома дійовими особами», «Діалог перший – Ніна і Яніна», «Діалог другий – Едуард (він же Геннадій, «клерк», за визначенням Світлани) і Ліда», «П’єса уяви на 1 дію, 1 картину (Ніч, жінка, дитина)». У кожній із них автор у центрі ставить мов-не спілкування між двома дійовими особами, причому це можуть 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ бути як реальні люди, так і персоніфіковані явища (наприклад, Ніч). Спілкування між персонажами виявляє авторське прагнен-ня показати істинні наміри людей та ставлення до інших, викри-ти їхні маски та нічим не заповнену душевну порожнечу й самот-ність і водночас спрямувати читача до власного висновку (оскільки письменник не коментує події, розмови). Отож у «вбудованих» п’єсах роману, як і в сучасній драмі, «спосте-рігається тотальне заглиблення у людську душу» [392, с. 15]. Прозаїк майстерно показує «верхівку айсберга» – благополуччя, влаштованість у житті, але під збільшувальним склом художньо-го бачення вияскравлюється глобальне питання, на яке шукають відповідь усі дійові особи: у чому сенс життя?  Перша п’єса входить до розділу «Тіло», в якій фрагментарно йдеться про життя Сильвестра Васильчука – викладача універси-тету, кандидата філологічних наук, знавця історії новітньої  української літератури, письменника-початківця та людей з його оточення – Ліди (дружини), Ніни (юнацьку закоханість), Олега (однокласника, шкільного «авторитета»). Сильвестр мріє створи-ти роман: «…це мав бути геть-чисто мовний експеримент. Він уявляв собі фразу: «Він приплив на острів і застрелився» [252, с. 17]. Як згодом побачимо, Васильчук вирішив реалізувати задум роману, попередивши про це трьох жінок (Ліда, Яніна, Ніна), у такий спосіб дещо театралізувавши невдалу (як виявиться) спро-бу власного самогубства та сподіваючись на порятунок і допомо-гу від інших людей. Образ Сильвестра на початку видається позитивним, орієн-тованим на духовне зростання: він прагне змін, шукає себе, влас-не призначення. Але в ході розгортання сюжету читач розуміє, що ця людина є зацикленою на своїх потребах та проблемах, за-дивленою в минувшину (історію літератури), деякою мірою бай-дужою до оточуючих. Васильчуку важко віднайти сенс життя. Він бачить вихід у самогубстві, знаходиться в психологічному стані, близькому до божевілля. Розщеплення психіки супроводжує й моделювання образів Ліди, Яніни. Причому підґрунтям психоло-гічних проблем, з якими стикаються персонажі, є дитячі психо-травми. Так, Сильвестр виріс у малозабезпеченій родині, де по-любляли випити, і весь час мав доводити вчителям у школі, що 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА вміє самостійно здобувати знання. Єдиним прихистком стали для нього книги: «Він смакував словами, наче гурман доброю їжею, він хмелів від них, наче алкоголік від горілки» [252, с. 50]. Порівняння «наче алкоголік від горілки» акцентує на патологіч-ному викривленні його «захоплення словом». Від Яніни ще до її народження відмовилися рідний батько та бабуся, і вона зростала в постійній ненависті матері та вітчима. Яніна стала андеграун-довою художницею-«перекотиполем», вимальовуючи свій біль та образу у вигляді янголів на картинах. Ліда в дитинстві пережила загибель сестри-близнючки і жила в роздвоєному світі, вигадую-чи ціле життя уявних доньок-близнючок Віки та Віти. Єдиною психічно здоровою людиною видається Ніна, але її нездатність до любові також примушує сумніватися в цьому.  У «Драмі (чи мікродрамі) на три дії» автор показує три зу-стрічі Сильвестра з Олегом, який був його суперником у коханні до Ніни. Дії драми мають різний хронотоп: дія перша – вересень, осінь, початок навчання в десятому класі (подвір’я Вербківської школи); дія друга – літо, десять років по тому (сільська вулиця); дія третя – осінь, жовтень, ще через шістнадцять років (кабінет на кафедрі в університеті). Олег та Сильвестр уособлюють два протилежні первні – тілесне та духовне. Це виявляється як у їхній поведінці, так і мові. Фактично це розмови між аутсайдером та лідером, інтровертом та екстравертом. Так, Олег першим почи-нає спілкування, використовує нецензурну лексику («блядь», «сука», «дурень»), суржик («міжду прочім», «у прошлому році», «за обикновенного тракториста», «кандідат»). Сильвестр же зав-жди вислуховує до кінця опонента, не перериває його, відповіда-ючи, послуговується правильними мовними конструкціями. З розмови вияскравлюються і протилежні ціннісні орієнтири: Джон Леннон, Пол Маккартні – Шекспір.  У ході діалогів персонажів вимальовується психологічний трикутник: Олег – Ніна – Сильвестр. Саме так, постать Ніни стоїть у центрі, бо в бесідах хлопців, а потім і зрілих чоловіків, окрім  розповідей про зміни у власному житті, ключовою є згадка про цю жінку. Так, у першій дії Олег розказує Сильвестру про свій ін-тимний зв’язок з «Нінкою»; у другій – Олег згадує про те, що Ніна вийшла заміж за тракториста і працює в колгоспній конторі,  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ важливою видається й репліка Сильвестра, що всі почуття до Ні-ни в нього перегоріли. У третій дії відбувається зміна рівня кому-нікації персонажів: якщо в перших двох герої розмовляли, стоячи один навпроти одного і на відкритій місцевості, то тут розмова ведеться в закритому приміщенні, дійові особи сидять, що свід-чить про готовність порозумітися. Ключова інформація цієї дії також стосується Ніни: її чоловік помер, вона запросила Силь-вестра через рік приїхати й жити разом з нею. На прохання Олега відступитися Васильчук відповідає відмовою. Цікавим є й автор-ське доповнення драми двома абзацами, що продовжують її зміст. Причому письменник використовує прокурсивний час, що вказує як на запланованість і механічність дій, так і на незворот-ність подальшого розвитку сюжету: «Після того, як Сильвестр наллє і вони вип’ють, Олег, колись на прізвисько Князь, одно-класник Сильвестра, скаже: «Цієї ночі я вперше переспав з Ніною. Уяви собі – вперше. Вона сказала, що це єдине, що мені може  подарувати. По-моєму, я в тебе щось таки виграв, га, професо-ре?» [252, с. 60–61]. Тобто ще раз підкреслюється орієнтація  Олега на тілесні потреби й розуміння цього Ніною та байдужість Сильвестра до колишнього кохання, оскільки це повідомлення не викликає в нього ревнощів.  Незважаючи на видиму протилежність образів Олега та Сильвестра, в них є спільна риса – несправжність, своєрідна «замаскованість». Олег ховається все життя за прізвиськом Князь, а Сильвестр – за словом-маскою. Їхню несправжність від-чула Ніна, яка обрала собі за чоловіка неосвіченого тракториста, напевно, побачивши в ньому душевну силу та узгодженість із собою й навколишнім світом.  «Епілог до п’єси з двома дійовими особами» – це кінець роз-мови Олега та Сильвестра, де з’ясовується мета прийняття Силь-вестром пропозиції Ніни. На початку епілогу автор в уста Олега вкладає запитання про сенс життя, про любов до Ніни. Однак Сильвестр не може сказати, у чому сутність буття, бо ним рухає не кохання, а власне самолюбство: «Їй навіщось це потрібно. І мені. Хоча щодо мене – я не певен… Крім того… Не хочеться ви-знавати своєї поразки, хоч боюся, що я вже програв… Але є надія, що ні, тому і їду» [252, с. 100]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА У другому розділі «Душа» критичне напруження подій вияв-ляється в трьох «вбудованих» п’єсах: «Діалог перший – Ніна і Яні-на», «Діалог другий – Едуард (він же Геннадій, «клерк», за визна-ченням Світлани) і Ліда», «П’єса уяви на 1 дію, 1 картину (Ніч, 
жінка, дитина)». У першому діалозі відбувається гостра розмова, що стосується Сильвестра, між сестрами Ніною та Яніною, які в персонажній системі роману моделюються як образи-антиподи. Яніна, котра розуміє Сильвестра, виступає як носій духовного, ідеалістичного, а Ніна – прагматичного, матеріального. Проте їхнє бачення як духовного, так і матеріального викривлене. Для Яніни творчість (духовність) – це свобода від усього й водночас зацикленість на власних проблемах та потребах. Ніна ж вбачає в захопленні мистецтвом (образотворчим, словесним) байдужість до реальних людей. Вона впевнена, що в картинах Яніни «ні душі, ні серця, ні почуттів» немає. У ході розмови з’ясовується зневаж-ливе ставлення Ніни до Сильвестра: «по суті, як і ти – такий же непотріб. Тільки, напевне, освіченіший, ерудованіший. І вміє ліп-ше маскуватися» [252, с. 139]. Ніна на противагу сестрі сприймає життя занадто буквально, спрощено, запрограмовано, що також не приносить їй щастя та радості. Це видно із подальшої розмови Ніни та Яніни: «Такі, як Сильвестр, несуть загрозу цьому світові… Ми просто живемо в ньому. Даємо можливість світові споживати, як тепер модно казати, екологічно чисті продукти. Народжуємо дітей, і ці діти народять дітей. Ми – частина великого ланцюга життя. Каторжно працюємо і вміємо веселитися…» [252, с. 183]. Від такої житейської філософії стає моторошно, бо людина тут постає виробником та споживачем матеріальних благ, а духовні для неї видаються зайвими. Майбутнє такого суспільства як «механічного» та антигуманного було спроектовано в романах письменників-фантастів (наприклад, «Ми» Є. Замятіна, «О див-ний новий світ» О. Хакслі). Другий діалог, що відбувається між Едуардом та Лідою, та-кож обертається навколо постаті Сильвестра. Насамперед ви-мальовується Лідин план: отримати від Сильвестра дитину, най-нявши сурогатну матір Світлану, яку знайшов Едуард, а самій вийти заміж за Едуарда. І знову світ людей постає як божевільня, де кожен перебуває у власному вимірі, прагне бути почутим, але 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ не чує інших. Спостерігаючи за Лідою, Едуард поверхово розуміє її переживання, хоча й думає, що любить її. Його не цікавить вну-трішня тривога та знервованість жінки. У критичну хвилину, ко-ли Ліда потребує емоційної підтримки, він здатен лише на фразу: «Все залежить від тебе. Я тебе не силуватиму (Пауза.) А я тебе дуже хочу» [252, с. 142]. Також (вже поза текстом драми), коли Едуард бачить Лідину істерику, викликану бажанням врятувати Сильвестра, він думає: «Ця жінка буде мені доброю дружиною. Дружиною і подругою. Треба тільки позбавити її від химер» [252, с. 187]. У кожній із цих невеликих п’єс, як і в усьому творі, автор  проектує пошуки персонажами сенсу буття. Їхнє життя нагадує божевільні мандри «лабіринтами» власної свідомості та підсвідо-мості в темряві, тому що немає світла, яке слугувало б своєрід-ним «маяком». Їхні уявлення про себе та світ викривлені, навіть думки, які здаються правильними на перший погляд (як Нінині), несуть у собі обмеження, бо також орієнтовані насамперед на власні потреби. Людина, яка не розуміє свого призначення, не може себе реалізувати, і буде кружляти вічно в замкненому колі свого «я». Спроба самогубства Сильвестра немов повернула до дійсності Ліду та Яніну. У діалозі «Дві жіночі істерики» (його ав-тор не організував як п’єсу), у якому важко розібрати, кому нале-жать репліки, дійові особи (Ліда чи Яніна, а скоріше обидві) роб-лять висновок: «Господи, невже я тільки все життя намацувала стежку, на яку тепер боюся ступити? Що ж тоді було до цього дня? Було? Чи сон – я теперішня?» [252, с. 198]. Уперше персонажі звертають свій голос до Бога, піддають сумніву правильність та справжність свого попереднього досвіду. Повернення любові в життя переживає Світлана («П’єса уяви на 1 дію, 1 картину (Ніч, жінка, дитина)»). Саме її пробуджене материнство стає джерелом усвідомлення сенсу буття, допомагає позбутися самотності, від якої страждають інші персонажі. Мова Світлани інтимізована («мій синок», «моя кровиночка», «моє сер-це чує»), наповнена поетичними образами (її розмова з Ніччю). Згадує вона й поетичні рядки, що є неточною цитатою з вірша Шевченка: «Зоре моя вечірняя, зійди над горою, поговоримо ти-хесенько в неволі з тобою…» [252, c. 199]. Силует Сильвестра, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА який з’являється в середині розмови жінки із Ніччю, здається несправжньою примарою. Він знову у своїх проблемах, шукає ви-ходу із замкненого кола: «Те, що я пишу зараз, потрібне лише ме-ні самому» [252, c. 200]. Він так і залишився після спроби само-губства людиною, яка переживає власний кінець світу. Розмова Світлани з Ніччю є уособленням розмови з власною самотністю та готовністю Світлани протистояти їй. На поклик Ночі: «Викинь своє дитя. Навіщо тобі серед ночі його плач і твоє безсон-ня?» [252, c. 200], – Світлана відповідає протестом, забуває про самотність, заколихуючи сина.  Отже, основою п’єс є мовне спілкування, завдяки якому від-бувається тотальне заглиблення у людську душу, акцентується окремішність (самотність) кожного персонажа у світі та пошуки сенсу буття. Письменник організовує п’єси як розмови, діалоги між персонажами, які завжди є носіями протилежних поглядів на життя, причому жоден з них не є правильним, а скоріше викрив-леним та «несправжнім», «замаскованим» (Сильвестр, Ніна, Яні-на, Олег, Ліда). В останній «вбудованій» драмі («П’єса уяви на 1 дію, 1 картину (Ніч, жінка, дитина)») автор домінантну депре-сивну емоцію змінює на оптимістичну, моделюючи шлях до спа-сіння душі і тіла через істинну любов до ближнього (наприклад, матері до дитини).  Як бачимо, «вбудовані» драми в романі «Острів Сильвестра» урізноманітнюють формальну побудову та ускладнюють оповід-ну структуру твору, виступають своєрідними ідеологічними центрами.  До випробовування жанрових меж активно звертається  
Михайло Бриних, репрезентуючи значно відмінну від В. Лиса творчу манеру, однак також орієнтовану на авторське експери-ментаторство. Роман «Шахмати для дибілів», де не діють прави-ла чинного правопису й панує суржик, зацікавлює альтернатив-ним прочитанням історичних та сучасних подій, процесом асоціа-тивної гри та фантазування. Роман-посібник, за авторським жан-ровим визначенням, отримав ІІІ місце на конкурсі «Коронація слова – 2008», увійшов до фіналу «Книги року Бі-бі-сі – 2008».  М. Бриних зізнається, що не очікував такого успіху своєї книги, «адже вона за своїм жанром і значенням маргінальна річ, має  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ невеликий тираж і малу аудиторію, вона не могла б мати статус бестселера ніколи і ніколи його не матиме» [472]. Погляд пись-менника різниться від реакції багатьох читачів та авторів рецен-зій на твір (Б.-О. Горобчук [88], Т. Трофименко [433], Д. Шульга [495], О. Хвостова [472]), які в незвичній художній формі твору вбачають моделювання актуальних для сучасного суспільства проблем.  Роман-посібник «Шахмати для дибілів», який в анотації до книги названо ще й класичним романом виховання з властивос-тями шахового підручника та містичного трилера, позбавлений цілісного романного жанрового коду. У ньому йдеться про:  1) наявність не менше трьох-чотирьох сюжетних ліній, із-поміж яких одна – любовного характеру; 2) обсяг, що дорівнює  орієнтовно двомстам сторінкам тексту й більше; 3) наявність романного характеру, що еволюціонує; 4) спроможність жанру до глибинного, масштабного аналізу психологічних, соціальних і політичних проблем [327, с. 116]. Автор обходить перші дві вимо-ги до побудови великого прозового полотна, проте намагається виформувати романний характер та все ж таки відтворити суть подій, створити певну суб’єктивну модель дійсності, звертаю-чись до «романного мислення».  На перший план у творі виходить оповідний потік, ускладне-ний метафоричністю та штучним суржиком. Сюжет, що фактично відіграє допоміжну роль, обертається навколо зустрічей та роз-мов про шахи «мальчіка» Міші та доктора Падлючча. Напевно, елементи роману виховання, у котрому головне місце займає від-творення процесу формування особистості із показом перших помітних кроків на шляху до становлення власного «я» та цілком сформованої особистості як кінцевого результату, простежується в авторському моделюванні образу Міші, який має стати борцем із демонічним злом (елемент містичного трилера) завдяки про-фесійному опануванню гри в шахи.  Чому ж твір називається «посібник»? Структура книги нага-дує посібник з вивчення теорії шахів. Окрім прологу та епілогу, текст будується у вигляді лекцій, кожна з яких розкриває основи шахових дебютів, гамбітів, ендшпілів («Лекція перша – Фігури та їхні основні повадки», «Лекція друга – Общі принципи дибютної 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА тиорії», «Лекція третя – Курс настоящих шахматних дибютів», «Лекція четверта – Ода шахматній ярості»). Проте манера викла-ду значно відрізняється від об’єктивізованої, беземоційної мови посібників. Автор насичує нудну теорію іронічними коментаря-ми, колоритними прикладами з життя, говорить про шахові фігу-ри як про живих істот, «за описами шахових партій приховує по-літичні та історичні аналогії» [433], показуючи поєдинки грос-мейстерів, не забуває повідомити про вираз їхніх облич та думки. За спостереженням Б.-О. Горобчука, окрім таких жанрових визна-чень, як роман-посібник, роман виховання, до твору можна доби-рати різноманітні влучні означення, серед яких – роман-лабіринт (вихід з якого в наступний роман), функціональний роман,  роман-гра [88]. До думки, що твір має риси роману-гри, схиляєть-ся і О. Хвостова [472]. Справді, стихія гри домінує в книзі, автор грається із жанровим кодом твору, характерами персонажів, ху-дожньою мовою, балансує між іронією та серйозністю, високим і низьким, пропонуючи читачеві колаж різноманітних дискурсів. Багаторівнева гра в творі «Шахмати для дибілів» увиразнює постмодерністську спрямованість прозового тексту, актуалізую-чи гру структур та істин. Експериментуючи з формою твору, М. Бриних особливу увагу надає мові, насичує книгу лексикою, органічною для «київської іронічної школи», – суржиком, що посилює пародійну, ігрову на-строєвість. Проте якщо суржик у творах авторів «київської іро-нічної школи» близький суржикомовному населенню, оскільки люди насправді розмовляють ним, то іронічна, винахідлива мова М. Бриниха є штучною, «його висловлювання зовсім не нагаду-ють живого мовлення, а служать для конструювання умовного художнього простору» [433]. Дійові особи твору «Шахмати  для дибілів» спілкуються тим авторським витвором, що позначає  віртуальні тексти М. Бриниха в LiveJournal у мережі Інтернет,  до того ж один із центральних персонажів зветься доктором  Падлюччо – саме такий нік (з англ. nick, nickname – прізвисько) має Бриних у LiveJournal. Суржик, з одного боку, апелює до  бажання людини постмодерністського світу вирватися за межі норм, стереотипів, бути індивідуальною та неповторною,  звільнити свій розум, а з іншого – абсурдність мови підкреслює абсурдність, облудність, деформованість суспільства. 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Іронізація мовлення персонажів та оповіді відавторського наратора полягає не лише у специфічній суміші українських, ро-сійських слів та граматичних форм, спотворених особливою ви-мовою, а й у вживанні слів в іншому контексті, коли перекручу-ються смисли. Наприклад: «Ну шо там, Вася? Всьо нормально, за-криваємся? – ето волала продавщиця возлє каси» [55, с. 4]; «Оце вже друге діло», – мислєнно розквітав Вася і готувався заподіяти людині, яка до нього так обратилась, отвєтну любєзность» [55, с. 3]. Інколи автор створює незвичні словосполучення, розширю-ючи асоціативне поле тексту: «мудрий звук», «сивина в голосі», «недоброякісний погляд», «почав лекцію вкрадчівим, порепаним од дима і пилі голосом», «на лікарняному одрі», «дефіцитне сло-во». Практикує М. Бриних домислення або переінакшення сталих виразів: «ібо в ньому – вся сіль, перець і прочі спеції шах-мат» [55, с. 48], «ти будеш помнить ночью і зимою, во снє й у міг тріумфа» [55, с. 15], «женицця і в сємсят год не пізно» [55, с. 102], «чорт над чортами теж не сидів, сложа роги» [55, с. 132]. Експери-ментуючи з художньою тканиною твору, вдається письменник і до алітерації: «шустрі листочки, шуршащі на їхньому путі» [55, с. 31]. Повторення шиплячих приголосних відтворює таємничу атмосферу спілкування доктора Падлючча та Міші. Іронічно-ліричного настрою набувають описи зовнішнього світу: «ліхтарі мутно обляпували землю потусторонім свєчєнієм» [55, с. 14], «сонце пижилось нагріть внезапно зачерствілу од заморозків  землю, і сіяло над городом на всю катушку» [55, с. 88]. У тексті співіснують звороти, характерні для високого та низького стилів. Продавщиця Валєнтіна, звертаючись до доктора Падлючча, використовує вирази, які у вищих колах російського суспільства ХІХ століття вважалися гарним тоном: «Можна, я прі-чіню вам бєспокойство», «Ну што, ви, право… Нє смєю вас больше бєспокоіть, я удаляюс» [55, с. 16]. Враження комічності створю-ється через невідповідність слів ситуації, застарілість таких ви-разів у сучасному часі. Певна пародія на високий стиль присутня у звертанні доктора до Міші, коли замість «мій любий друг» зву-чить «мій подавлєний інтілєктом друг». Доктор Падлюччо, роз-повідаючи Міші про шахи, вдається до вульгаризмів, сленгових слів: «щитані понти», «на фіга нада було», «на халяву», «галімі тайни», подекуди використовує епатаж та натуралізм. Таких  



184 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА прикладів можна знайти у тексті чимало. Як бачимо, мовно-стильове наповнення твору перестає бути просто матеріалом для сюжетної оповіді, воно стає самодостатнім, починає домінувати над змістом. Інтелектуальну розвагу для читача становить наявність фі-лософського та історичного дискурсів у структурі роману «Шахмати для дибілів». Так, у монологах доктора Падлючча, окрім ознайомлення з термінологією шахової теорії (мітель-шпілі, ендшпілі, гамбіти), що набуває безумовно пізнавального значення, повсякчас з’являються слова, котрі підштовхують до осмислення шахів не як простої гри, а явища, що торкається ме-тафізичних вимірів, допомагає проникнути в «закамарки світобу-дови», у таємниці вічної боротьби Бога і диявола, добра і зла. На-приклад: «деміурги», «метафізична проблема», «дуалізм», «проекції всеохопного Абсолюта», «прообраз антикрила», «агностик», «екуменічні двіженія землі». Оскільки у тексті серйоз-ність межує з комічністю, то науковоподібні конструкції можуть набувати пародійного навантаження («езотерічіскій виверт мис-лі», «антропологічно формирующійся друг»). У своїх поглядах доктор Падлюччо посилається на думки відомих філософів, уче-них, проводячи паралелі із шаховими баталіями та історичними подіями, акцентує на знакових історичних особистостях (Плутарх, Платон, Вольтер, Дарвін, Катерина Велика, Торквема-да, Хаям).  Шукаючи зрозумілого для Міші викладу шахових істин,  доктор розгортає цілий ряд аналогій, досить далеких від обгово-рюваного предмета. Своєрідні збіги, що наголошують, скоріше, на відмінностях, ніж на спільних рисах, Падлюччо віднаходить  у масовій культурі, зокрема в кіномистецтві. Говорячи про поєди-нок між Дюфренем та Адольфом Андерсеном, він зазначає,  що «вєлікій Андерсен перетворився на крєпко разгнєваного архі-мага», і додає: «Ну шоб ти лучче поняв, я тобі поясню: Шото похо-же на подальший розвиток собитій в цій вічній партії могло б случицця в стінах Гогвардса, єслі б Волан Де Морт нахаркав зеле-ними соплями на улюблені домашні тапочки професора Дамбл-дора. … Но даже ця картіна сугубо магічної расправи – всього ли-ше обична ділова разборка по сравнєнію з тим епічним бойовим 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ полотном, яке соорудили тітани Духа – Андерсен і Дюфрень»  [55, с. 103]. Піковий момент шахового турніру між цими гросмей-стерами доктор Падлюччо намагається передати «доступними словами» і згадує фільм «Термінатор»: «Ти ж навєрно бачив філь-ми про Термінатора? Ну хотя б один? Там у каждому фільмі єсть приблизно така сцена, яка нам дуже підходить в качістві парале-лі. … Но вот камера наїжджає на побитого Тірмінатора, з якого дроти в різні сторони торчать і глаз напоминає автомобільну  фару після аварії, й усі ошарашено стежать як він вдруг преобра-жаєцця (чисто духовно, дажи єслі про жилізяку йдецця), встає, бере в руку атлічну таку арматурину, яка всєгда валяється біля крєпко побитого героя, і таааааак гамселить всіх атмарозків… Так вот, брехати не буду: ніякого такого побоїща і сумасбродства між ігроками найвищого класу не було й не могло случицця» [55, с. 107]. В іншій ситуації, коли Падлюччо роздумує про духовний зв’язок між ним і Мішою, то просить хлопця пригадати фільм «Горець», тому що там «схєматічно показували нєчто похоже – када енергія покідає одного безсмертного й перетікає в іншого» [55, с. 85]. Проте Міша додає, що при цьому один безсмертний мусить умерти і в їхньому випадку такого не відбудеться, тобто знову аналогія більше акцентує на різниці. Вплітає автор у смис-лову тканину тексту й імена героїв кіно- та мультиплікаційних фільмів (Шерлок Холмс, капітан Врунгель, ведмідь Вінні), активі-зуючи образно-асоціативну уяву реципієнта. Експерименти автора не обмежуються лише мовою, стиліс-тикою, переплетенням різноманітних дискурсів, значної модифі-кації зазнає й персонажна система твору. У романі пунктирно окреслені образи «мальчіка» Міші, доктора Падлючча (він же  охоронець супермаркету Васілій Петрович), продавщиці Валєнті-ни, бабці з костьолу. Д. Шульга зазначає, що до головних героїв твору можна віднести 32 шахові фігури, оскільки вони представ-ляють модель нашого суспільства [495]. М. Бриних не подає  детальної інформації про зовнішність персонажів, лише інколи не без іронії повідомляє про вираз облич, очей, міміку, жести. На-приклад: «Доктор мовчав. Він хмурив кожу на лбу й пучив мішки над глазами» [55, с. 120] або ж «Він (Міша) ізлучав неподражаєме любопитство, чисте й прозрачне, як віконна шибка, помита  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА містермускулом» [55, с. 139]. Впадає в око певна штучність,  неприродність дійових осіб. Фактично письменник, конструюю-чи сюжет твору, вводячи у текст ряд персонажів, намагається полегшити для читача сприйняття тих істин, які він вкладає в уста доктора Падлючча. Як зазначає Б.-О. Горобчук, М. Бриних у творі розмовляє сам з собою. І доктора Падлючча (оскільки М. Бриних від цього імені веде свій LiveJournal), і маленького ге-нія шахів Мішу можна співвіднести з самим автором [88], який і стає головним героєм в умовному просторі роману.  Цікавим видається есхатологічний конфлікт твору, що уви-разнюється на останніх сторінках, в епілозі «На підступах до чис-того шахматного Грааля». Зрозумілим стає факт, чому доктор Падлюччо таку велику увагу надає шахам, основним істинам ша-хової теорії і намагається просвітити «шахматного вундеркінда» Мішу, звертаючись до філософських роздумувань. В епілозі Пад-люччо зізнається, що все життя збирав легенди про шахи, їх ви-никнення та значимість для розвитку людства. Він з’ясував, що гра бере початок із днів сотворіння світу, коли диявол запропо-нував Господу зіграти партію й виграв. Початкові умови цього поєдинку передбачали, що час від часу Господь із дияволом «сідатимуть за дошку, щоб поборотись за вплив на судьби наро-дів і племен» [55, с. 125]. У наш час має відбутися вирішальна партія, що визначить долю світу, його кінець чи процвітання. За Бога буде грати Міша як найталановитіший шахіст, за антихрис-та – штучний інтелект, винахід ІТ-технологій, у які «діавол лічно вложив агромні бабки» [55, с. 135].  Отже, роман-посібник «Шахмати для дибілів» М. Бриниха – це твір, цілком заснований на авторському художньому експе-рименті, що випробовує основні канони творення класичного художнього тексту на композиційному, мовно-стильовому, пер-сонажному рівнях.  Текстове полотно сучасного прозового твору часто постає фрагментарним, унаочнюючи тривалий процес деструкції тради-ційної художньої форми. На фрагментарність як специфічну рису епохи модернізму та постмодернізму вказує В. Костюк, аналізую-чи погляди ряду прогресивних філософів, мистецтвознавців [220]. Фрагментарність тексту експресивно передає внутрішні 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ переживання людини та емоції у граничних, навіть гротескних виявах. До неї зверталися митці початку ХХ століття, 1920-х рр., актуальною вона є і на початку ХХІ століття, коли людина опиня-ється в критичній ситуації, зокрема перед загрозою ІІІ Світової війни. Письменники різних стильових уподобань («Маріу-польський процес» Г. Вдовиченко, збірка «Життя Марії» С. Жадана, «Календар любові» Ю. Іздрика, збірка «Волонтери» Ірени Карпи, «Іловайськ» Є. Положія) намагаються творчо осмис-лити події, що відбуваються на Донбасі, у зоні проведення АТО, показати трагедію людини, деформацію категорії людського в добу воєнного лихоліття. Дебютна збірка прозових мініатюр «Літо-АТО» художника, поета, активного організатора літературних акцій Олафа Кле-
менсена (Олександр Клименко) вирізняється на тлі художніх спроб інших авторів. Тут немає любовного трикутника, детек-тивної складової, кривавих батальних сцен, точного історичного фактажу. Автор моделює картини, події твору в сюрреалістичній поетиці, наповнює текст несподіваними асоціативними рядами, метафоричністю, філософічністю; творить «поезію», «яку залили у форму для оповідань», яку можна «починати і закінчувати з будь-якого моменту» (О. Максименко). Олаф Клеменсен створює синкретичний текст, який потребує афектованого читання. Збірка складається із двох розділів, кожен із яких поділяєть-ся на кілька підрозділів, що пов’язуються між собою за календар-ним принципом. Частина перша «Туман, дощ, сонце та інші сти-хії» містить розділи «Осіньзима», «Майдан», «Весна». Частина друга «Літо-АТО» складається із розділів «Літо-АТО», «Хутори моєї дачі», «Ліс з великими соснами», «Волинка та вірші». Пись-менник будує міфологічну модель світу, репрезентуючи сюрреа-лістичне осягнення сучасних подій в Україні, що дає можливість по-новому поглянути на буття, породжене війною. Прозові мініатюри Олафа Клеменсена здобули схвальні  рецензії на сайті книжкового порталу «Буквоїд» [271] та  web-порталі про сучасну українську та зарубіжну літературу «ЛітАкцент» [47]. Художня манера письменника аналізується у науковій розвідці Л. Горболіс [87], однак все ж потребує глиб-шого осмислення.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Занурення в глибини підсвідомого, зрушення архаїчних  пластів колективної пам’яті, відхід від реалістичної поетики,  намагання пізнати світ інтуїтивно, а не розумово – це ті риси сю-рреалізму, які допомагають осмислити трагічний досвід, у випад-ку сучасної української літератури – трагічний досвід війни. А. Бретон наголошував на тому, що в «нестерпну мить, коли вага пережитих страждань, здається, має все поглинути, сам надмір випробування призводить до переміни знаку, що намагається звільнитись від людської недоступності доступністю й надати останній велич, яку без цього годі вже пізнати» [Цит. за:  17, с. 162]. Біль, страждання стають основою зрушення в людсь-кій свідомості, дають можливість поглянути на події під іншим кутом зору, який не співпадає з раціоналізованим сприйняттям світу.  У тексті «Літо-АТО» зміна ракурсу бачення відбувається  через смерть, біль і страждання, викликані війною. Р. Каюа, до-сліджуючи містику війни, відкриває її подібність до сакрального свята, називає періодом об’явлення божественного: «Вона вво-дить людину до п’янкого світу, де присутність смерті змушує її здригатися й надає вищу цінність різноманітним діям. Людина вірить, що вона, як під час опускання до пекла у стародавніх  ініціаціях, отримує тут силу душі, диспропорційну земним випро-буванням» [182, с. 223]. Оповідач, котрий є одночасно спостеріга-чем і учасником подій, через випробування тіла занурюється в міфологічний вимір, якому властива сакральність та певна поза-історичність. У часопросторі міфу навколишній світ наділений багатством значень і в ньому немає нічого, що не мало б смислу. Людина зображується в колообігу життя та смерті, у зв’язках з органічною та неорганічною матерією, стає частиною епічної події, у якій сплітаються міф і реальність.  Осмислюючи значення АТО, оповідач вдається до розкриття прихованих асоціацій слова (незакінчений вірш, крики грибни-ків, гуркіт снарядів), що накладаються на пряме значення – анти-терористична операція. Насамкінець Ато стає іменем скіфської дівчини, опис вигляду якої переходить в опис ландшафту місце-вості: «Носик з горбинкою. Темні коси. А за тим носиком, за гор-бочком, біля темного озера-ока, блокпост, розстріляний з танків, 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ з обгорілими до іржавого кольору нашими, українськими бете-ерами» [188, с. 189]. Образ війни моделюється крізь призму жіно-чої тілесності, у якій сплітаються жага до життя та смерть. Після ґвалтування осетинцями та кавказцями, родичами половців, Ато родить мішок з патронами. Ато розуміється як війна й територія, «кровоточиве літо», «кровоточива жона», дівчина та коханка. Водночас Ато є іменем сірої миші – це втілення смерті, бо миша має «очі-кулі» і схованку, набиту мертвими вояками, «відірва-ними ногами й руками, покинутими з переляку; танками,  БТРами, збитими літаками, й помада зі збитого «Боїнга» також там є…» [188, с. 189].  У просторі війни як території смерті оповідач наділяється пантеїстичною здатністю бачити й відчувати все суще як живе. Автор творить об’ємну метафору, ґрунтовану на архаїчному сві-товідчутті. В антропологічній проекції зображується основне міс-це проведення бойових дій – степ. Його опис насичений зорови-ми, слуховими, тактильними, запаховими образами. Степ бачить, говорить, відчуває, допомагає. Так, трава зелена, набрякла від крові в червні й висохла в серпні як пересохлі від смерті губи [188, с. 188], «вранці, заюшені кров’ю, трави ідуть через тополи-ний гайок до річки відмиватися. Вранці мертвий лежить із сухим листком замість рота» [188, с. 203], «на суху бадилину птаха ве-чірня сіла, повісила автомат на листочок, шолом на інший, зняла берці з лапок» [188, с. 193], «батальйони стікають червоним лис-тям» [188, с. 206]. Коники-стрибунці голосно цвірінькають, щоб перекричати постріли, «а може, вони намагаються заколисати артилеристів, і танкістів, і танки, й гармати, й навіть гранатомет неподалік, молоду СВД, що принишкла в кущах навпроти» [188, с. 197]. Степ «шурхотить висохлою шкірою трав», його запах – це запах горілого людського м’яса, запах літньої крові, людей із зброєю. Трагічним акордом, що підкреслює домінування сірого «мертвого» кольору в зображенні степу, є образ поля сірих соня-хів, що нагадують зашкарублі пальці, є п’яткою війни. Війна змі-нює життєдайну силу та енергію соняшника, оскільки «весною кожен сонях народить по сто бур’янів, високих, прекрасних, мов мрії тамтешніх героїв» [188, c. 207]. Катастрофічного відтінку набуває й образ абрикосів у мініа-тюрі «Абрикоси й кевлар». Споживання абрикосів у покинутому 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА саду символізує згадку про мирне життя: «йти спекотною вули-цею і їсти плоди, як у дитинстві, відстрілюючись від сонму уяв-них фашистів мокрими кісточками» [188, с. 191]. Образ Саду (подібно до Едемського райського саду) стає мрією за втраченим щастям, а земля – колами пекла. Так, ідилія обривається можли-вим прогнозом на майбутнє: «і куля або осколок легко так, неви-мушено, немов муха, сяде тобі на голову, пропахлу абрикосовим духом, і вб’є» [188, с. 191]. Винним у цій смерті почувається кев-ларовий шолом, «що маленьким песиком скавучав, ніяково ховав погляд і тулився до ніг солдатів, жаліючись на війну, ворожого снайпера, абрикосовий дух» [188, с. 191]. Подібно до рослин, люди «достигають до АТО», «смерті дос-тигають плодами під гарячим південним сонцем, колись степо-вим» [188, с. 191]. Людина відчуває себе як «суха степова бадили-на». Стан, коли трава проростає крізь руку [188, с. 196], означає небуття, смерть, бо «дні проростають крізь очі убитих на війні воїнів» [188, с. 195]. Як бачимо, модус війни породжує експери-ментування автора зі звичними смислами слів та словосполу-чень: пити воду – пити новини, засинати з гранатою – засинати в долоні друга, шукати товаришів – шукати частини власного тіла, підставляти вірші під кулю, виймати кулі, немов колючки. Випа-дає, що в просторі смерті на звичайні контексти вживання слів накладаються додаткові значення. У кривому дзеркалі війни деформується сприйняття об’єму та розміру (наприклад, миша наповнює свою нірку відірваними руками та ногами). Художня манера автора уподібнюється до образності магічного замовляння, що має позбавити болю. Так, К. Леві-Строс у «Структурній антропології», досліджуючи шаман-ську техніку виведення людини із больового синдрому, зверта-ється до аналізу операцій зменшення-збільшення тіла [241]. Що-до цього В. Подорога підкреслює, що «шаман із вражаючою майс-терністю користується операціями зменшення-збільшення, щоб перемогти біль (злий дух хвороби) і наче змусити хвору пройти шлях до видужання, який можна визначити як шлях обернення. Операції зменшення-збільшення призводять до обернення одно-го стану психіки на інший; із німоти, невиразності хворобливого стану – до історії хвороби, яка послідовно розповідається, до  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ перемоги над нею» [358, с. 105]. У тексті твору людина прирів-нюється до комашки, птаха, травинки. Солдати ховаються за тра-винками, «прикриваються листком кульбаби замість бронежиле-та (листок кульбаби – четвертий рівень захисту, листок лопуха – п’ятий» [188, с. 189], вивозять «поранених на комахах, прив’язав-ши їх до хвостів бабок, до лап шершнів, довгих вусів метели-ків» [188, с. 191]. Або ж «сяду на бадилину, повішу на гілочку бро-нежилет, на іншу – шолом кевларовий» [188, с. 193].  Вітер, небо, сонце як неодмінні складові стихії степу також задіяні в містерії війни. Сюрреалістичні картини, які постають перед зором читача, презентують перевернутий світ, де плута-ються місцями небо і земля, а гіпертрофоване, зранене війною людське тіло навіть може стати прихистком для небесного світи-ла. Так, вітер виносить з бою душі загиблих. Від обгорілого танкі-ста залишаються сліди у вигляді пташиних лапок, і «усеньке  небо, геть все, у дрібних пташиних слідах. Небо-пісок на пляжі  під вербами. І на цьому піску походили, лишивши сліди, нічні птахи…» [188, с. 194]. У мініатюрі «Сонце в череві» світило зображується в буден-ному вимірі: воно нишпорить у фейсбуці, просинається від бу-дильника айфону, погано спить через війну; небо та людське  тіло змальовуються паралельно: «Вечірнім осколком розпанаха-ло черево. З черева вивалились солдатські нутрощі. І небо на  сході – розверзнуте небесним осколком, і хмари-нутрощі в небі» [188, с. 201]. Тут маємо приклад того, про що пише К. Леві-Строс щодо пісні-заклинання: «чергуються фізіологічні й міфічні теми, начебто шаман намагається стерти межі між ними й зруйнувати їхню відмінність у сприйнятті…» [241, с. 172]. Страждання солда-та набувають космічних розмірів, коли сонце «переплутало небо із черевом…  занурилось у хмари черева» [188, с. 201], стає черво-ним від людської крові. Таке збільшення покликане вивести тіле-сний досвід у символічний вимір, де має відбутися зцілення, на-віть у випадку смерті, оскільки «будь-яке тіло завжди залишаєть-ся безкінечним об’єктом у всіх своїх найменших і найбільших ча-стинах» [358, с. 110].  Персоніфікація «живого світу» військової техніки, зброї по-ряд з природою також протистоїть мертвому «тілу» війни. Танки, 



192 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА гармати, бетеери, гаубиці, гранатомет, БМП у міфосвіті твору ста-ють одомашненими хижими тваринами, а то й людьми, які мо-жуть відчувати та болісно вмирати. Танки – це зелені ведмеді, вони «риплять у лісі», «їдять мед», «облизують морду свою вели-ким, мов лопата, довгим, червоним і на диво беззахисним язи-ком» [188, c. 186]. Танк наділяється властивістю відчувати біль та виявляти емоції: «кульгає на ліву гусінь», «поранений у лапу», «сльози в очах», він лиже людину в ніс та боїться ос. Бетеери – їжаки в саду, яких дачники підгодовують смаколиками, вони  люблять тепле коров’яче молоко і «махають хвостом». Пуха,  артилерійська гармата, вишиває, любить дітей, їсть шоколад з горіхами. Гранатомет Боря вміє відчувати ворога за запахом і  навіть сам починає стріляти. Гаубиці схожі на манекенниць та фотомоделі. Та, що залишилась після бою, «сумна, немов біжен-ка», має «обличчя закоптіле, мов степ», «тільки зуби білі, блиску-чі, коли усміхається немовляті, між потрісканих від спеки  губів» [188, c. 190]. Смерть танка, БМП така ж болісна, як і людсь-ка: «Чомусь БМП, підбита вночі, вдень або ввечері, не кричить так відчайдушно й різко, як то відбувається вранці. Не кричить так підбитий танк. Скорше, реве, сповнений ненависті й залиш-ків сили» [188, с. 205].  В антропологічному фокусі змальовується й безіменне місто: «…від болю місто забуло ім’я і те, скільки в нього очей, ніг, рук. Від гарматного гуркоту осипалось волосся з його голови» [188, с. 206] і горобці змінили колір очей, літають із заплющеними очима. Будинки нагадують біженців, де в живих залишився лише самотній будиночок-син.  Природа та техніка подаються автором у ракурсі ненорма-тивної тілесності. Образ людини, як видно з вищесказаного,  також моделюється в подібних координатах. У мініатюрах «Крихке скло» та «Одружився» зображуються тіла зранене та ме-ртве. Зранене тіло нагадує неживу крихку річ – скло («шкіра, кістки, стають мов скляні», «тіло неначе з крихкого скла», «скляних бійців виносять обережно, аби не розбити»). Тіло є  акваріумом з рибами, де риба – це людина, а скляна посудина – тіло. У мініатюрі «Одружився» представлений авторський пара-фраз із народної козацької пісні «Ой на горі вогонь горить, а в 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ долині козак лежить»: «Одружився солдатик… Тепер у дірці на його грудях щаслива дружина сплела гніздо із сухої трави, кісток і патронних гільз, знесла яйця і сіла на них дітей висиджувати»  [188, с. 206]. Мертве та зранене тіло подається крізь призму міфологічно-го народного світовідчуття та сюрреалістичну поетику. Прикмет-но, що смерть не моделюється як ігрова, несправжня, театралізо-вана, що, як зазначає Н. Тендітна, є характерним для сучасної «отілесненої», «карналізованої» культури [422, с. 3] (наприклад, твори Є. Пашковського та О. Ульяненка). У збірці Олафа Клемен-сена смерть, спричинена війною, змінює «тіло» світу (людина, природа, техніка), але вона дає можливість відчути існування взаємозв’язку між усім, осмислити розмаїття життя. Смерть та життя моделюються автором в опозиційних категоріях, що знову ж таки обертаються в координатах тілесності. Життя – це тіло рухливе, ціле, голосне або тихе, багатобарвне (зелене, блакитне). Смерть – знерухомлене тіло, поділене на фрагменти, спалене, за-барвлене червоною кров’ю або знебарвлене до сірого кольору, що репрезентує своє існування криком, ревом. Отже, у творі Олаф Клеменсен застосовує сюрреалістичну поетику, що передбачає відхід від раціоналізованого до інтуїтив-ного сприйняття. Травмована досвідом війни свідомість оповіда-ча вибудовує фольклорно-міфологічну модель світу, якому влас-тива сакральність, певна позаісторичність, багатство значень. У просторі війни як території смерті оповідач наділяється пантеїс-тичною здатністю бачити й відчувати все суще як живе, як таке, що має тіло (природа, техніка). Топос війни подається крізь ан-тропологічну категорію спотвореної або/і деформованої тілесно-сті (жінка родить снаряди, «шкіра шурхотить на вітрі», «тіло наче з крихкого скла», «сонце вертілось у череві»). Вимір тілесності у творі корелюється із феноменологічною думкою, що надає тілу значимості поряд із феноменами мови, комунікації, влади. Саме зображення та відчуття зміненого війною тіла (скаліченого,  змученого, мертвого, деформованого) людини, природи, техніки складають ненормативне «тіло» війни. Персоніфікація природи та техніки, перетікання одного явища, стану в інший, викорис-тання принципу зменшення-збільшення тіла має активувати давні пласти колективного підсвідомого і в такий спосіб  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА справити психотерапевтичний ефект – зцілити від болю та пос-тійного переживання «смерті» тіла. Збірка прозових мініатюр «Літо-АТО» Олафа Клеменсена жанрово близька до структурної організації роману в новелах – смислова цілісність твору формується із уламків та фрагментів тексту, що поєднуються авторським задумом. Автор експеримен-тує із жанровим кодом твору, створюючи своєрідний текстовий хаос, актуалізуючи роль читача, який має домислювати незавер-шені сцени та вибудовувати асоціативні зв’язки між подіями.  Жанрові трансформації наявні чи не в кожному творі Юрія 
Іздрика. Письменник, художник, музикант, композитор, дизай-нер, редактор – Юрко Іздрик займається музикою, візуальним мистецтвом та літературою, бере участь у різноманітних акціях, активно репрезентує свої спроби створити мистецтво нової (інформаційної) доби. Серед прозового набутку автора – повість «Острів КРК» (1994), романи «Воццек» (1996, 1997), «Подвійний Леон» (2000), «АМТМ» (2004), збірки есеїв та оповідань «Флешка» (2007), «Флешка. Дефрагментація» (2009), «Таке» (2009), «Underwor(l)d» (2011), «Іздрик. Ю» (2013), «Після прози» (2013), «AB OUT» (2014), «Summa» (2016, у співавторстві з Євгенією Нестерович). Творчу манеру Ю. Іздрика вирізняє іронія та самоіронія, по-треба ревізії травматичного досвіду колоніального радянського минулого, наслідком якого, як він зазначає, було «нав’язливе на-родництво і пафосна «духовність» з елементами релігійного від-родження» [474]. Як письменник-експериментатор Ю. Іздрик кожним своїм твором випробовує межі словесного мистецтва, інтригує несподіваними сюжетними поворотами, змістовими  та текстовими повторами, іронічно обігрує культурні коди  та стереотипи. Різні аспекти поетики текстів Ю. Іздрика перебу-вали в полі зору вчених-літературознавців (Ф. Штейнбук [494], Т. Гундорова [98], Т. Гутнікова [102], Л. Косович [218], Г. Матвієнко [273], О. Цибулько [477], Р. Харчук [470], Н. Козачук [202], Г. Косарєва [214], Я. Юхимчук [501], О. Поліщук [365]. Його текстова стратегія, як підкреслює Г. Матвієнко, відповідає прин-ципу ризоматичності (Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі), що передбачає позаструктурний та нелінійний спосіб організації цілісності 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ [273]. Ю. Іздрик творить «відкритий» текст, у якому фокусуються культурні традиції, набутки світової літератури, формує багато-шарові твори, закодовує літературно-художній та екзистенцій-ний пошук, пропонуючи читачу захопливу інтелектуальну гру.  Проза Ю. Іздрика визнана «інтертекстуальною та інтерсеміо-тичною, орієнтованою на читача-естета» (Р. Харчук), своєрідною інтелектуальною головоломкою, яка потребує уважного та вдум-ливого прочитання для адекватної інтерпретації [470, с. 166]. Мо-вознавці особливо зацікавлені мовною грою в творах Ю. Іздрика, оскільки автор робить багато сміливих лінгвістичних експери-ментів. Письменник зазначає: «Суттю моїх книжок є таке собі  змагання з мовою, дивні ігри з мовою. Спроба йти за нею, спроба керувати нею. Зокрема такою річчю, як містика тексту» [228]. Схиляємось до думки Т. Гундорової, що перші три прозових твори Ю. Іздрика – «Острів КРК», «Воццек», «Подвійний Леон» – становлять трилогію, оскільки їх об’єднують однотипний герой і ключова подія – любовна історія, а також техніка плетіння текс-тів-колажів [98, с. 105]. Роман «АМТМ» презентує дещо іншу пло-щину людського життя – очікування народження «іншого, до по-яви якого ти спричинився» [274], в алогічному, однак повному закономірних випадковостей світі. Про це натякає й підзаголо-вок роману «Як досягнути безсмертя в домашніх умовах».  В анотації до роману поряд із традиційним жанровим  означенням – роман у новелах – подається декілька характерис-тик твору, що вказують на його незвичну жанрову природу – літе-ратурний ребус, друкований кубик-рубик, словесна гра, інтелек-туальний ендшпіль, доміно [161, c. 4]. У творі є сленг, суржик, діа-лектна лексика, відбувається іронічна стилізація певних фрагмен-тів тексту під вишуканий стиль шекспірівських драм, репліки та цілі уривки пожвавлюються англійською та німецькою мовами. Окрім того, автор навмисно розбиває текст на фрагменти, позбав-ляючи його центру, створюючи нелінійну форму постмодерніст-ського письма, що руйнує будь-яку ієрархію й послідовність. Ціка-во, що Н. Бовсунівська вбачає авторське конструювання смислу твору за допомогою фреймів та фреймових «переключень». Дос-лідниця кваліфікує роман як гіпертекстуальний, розглядаючи його жанр із позиції фреймової поетики [46, c. 62–64].  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА У варіативності ситуацій зіткнення героїв, «сцен з продов-женням-актуалізацією в різних міні-пазлах» [273, с. 130] відсте-жуються певна закономірність, що наштовхує на думку про неви-падковість того, що відбувається, і що людина нічого не може змінити в грі, яка зветься життям. Читачу залишається лише скласти розірвані фрагменти, зібрати смисловий пазл, щоб осяг-нути цілісність тексту.  Відтак жанр твору «АМТМ» визначаємо як роман-пазл, у яко-му фрагментарна, ризоматична композиція передбачає викорис-тання автором лабіринтної структури на всіх рівнях тексту. У художньому світі роману можливе все: тілесні/психічні деформа-ції та перетворення, зміна особи оповідача, ущільнення й розши-рення простору, уповільнення та зворотна динамічність часу, що передбачає рух від життя до народження через ряд смертей-випробувань.  Герой прози Ю. Іздрика – це завжди маргінал із нестабільною психікою, який прагне зідентифікувати власне «Я», «шизофре-нічний персонаж» (Т. Гундорова), що перебуває в «психоделій-ному дискурсі» (О. Цибулько), сприймаючи й відображаючи дійс-ність через змінену свідомість. Головний персонаж «АМТМ» – Окрю Іржон – «тип психоделійного героя-мандрівника, комуніка-ція якого відбувається у сферах фрагментарного, інтервально-го» [477, с. 132]. Його цілісність складається із множинності іден-тичностей, розпорошених на сторінках твору. Причому ці іпостасі-ідентичності свідомо відсилають читача до персони Ю. Іздрика, також вони можуть бути іншої статі, різної сексуальної орієнтації і взагалі не-люди: Ездра, жінка з п’ятого поверху, гомосексуаліст Орк, Арктичний вовк, автомобіль фольцваген Боро, відображен-ня у дзеркалі, Гіль і Роз, Кранц і Стерн (алюзія на драму Т. Стоппарда «Розенкранц і Гільдернстерн мертві»). Із повторень реплік, ситуацій, котрі варіюються зазвичай тричі, читач розуміє, що йдеться про одну й ту ж людину, загублену в нетрях власної свідомості. Наприклад, фольцваген Боро, намагаючись уникнути аварії і рятуючи Meowth (курсив Ю. І.), «видихнув усі легені в ря-тівну подушку, заглох і випорснув на асфальт довго стримуваний струмінь гальмівної рідини» [161, с. 139]. І з Окрю Іржоном, коли він тримав Meowth за руку під час пологів, «трапилося щось таке, 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ чого не бувало ніколи: я видихнув увесь запас легенів у рятівну подушку і мало не випустив на долівку струмінь гальмівної ріди-ни…» [161, с. 313]. Отож виходить, що автомобіль Боро, чоловік, який покинув Meowth, та Окрю – одна й та ж особа. До того ж Окрю присутній під час народження маленького Окрю, якого  можна потрактовувати як ще одну ідентичність дорослого, бо малюк «був спокійний і навіть дивився, здавалося, цілком осмис-лено, немов уже відбув більшість необхідних ініціацій» [161, с. 313]. Дещо осібно від згаданих персонажів стоїть постать 
Meowth – жінки, від якої втікає, яку кидає, шукає та в кінці знахо-дить Іржон. Предметний світ, у якому перебуває Окрю, постійно зміню-ється, уявні площини подвоюються, потроюються та наклада-ються одна на одну. Простір перетворюється на межову терито-рію, виступаючи об’єктом гри уяви. Дім як місце комфорту, ста-більності, прихистку фактично не фігурує в романі й на почуттє-вому рівні сприймається персонажами як клітка, замкнений про-стір, тимчасовий притулок, у якому герой зупиняється під час мандрів. Динамічний рух для головного персонажа стає єдиним способом позбавитися травматичного досвіду минулого. Стіни будівель є перешкодами до вільного пересування, свободи. Так, для Арктичного вовка, який у сні бачить себе людиною, простір, обмежений стінами, є жахливим, стіни він сприймає як «бар’єри, пастки, перешкоди для бігу» [161, с. 63]. Кам’яні стежки міста уяв-ляються йому скелястим краєм світу, де панує мертвий простір, тому й Іржон декілька разів бачить на бруківці мертвого Арктич-ного вовка, прохромленого дерев’яним (бутафорським) мечем.  Стіни будівель здатні законсервовувати минуле, у цьому  творі – радянське. Помешкання Аліції Бобик (бабця із Винників), куди прибуває Окрю, щоб записати пісні Марлен Дітріх, позначе-не маркерами радянської епохи та проукраїнськими симпатіями: «Прості радянські меблі, на тлі яких дубовим дисидентом вигля-дав старий креденс, вишивані рушники, фото на стіні… Набір книжок на полиці теж видався нічим непримітним: «Гомін, гомін по діброві», «Eнциклопедія Української РСР», «Історія запорозь-кого козацтва», «Роксоляна» Загребельного, віртуальна кулінарія Дарії Цвек у кількох примірниках, «Анатомия и физиология»  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Попова та підшивка окупаційного варшавського часопису «Fala» [161, c. 53]. Перелік назв книжок та авторів створює вра-ження застиглості та застарілості. Огляд бібліотеки заводить оповідача в глухий кут – він уявлення не має, що «мало б відбува-тися далі», й подає три варіанти розгортання сюжету.  Герой-мандрівник на своєму шляху зустрічає ряд незвичних помешкань, що здатні деформуватися та змінюватися. Уже з пер-ших сторінок роману перед нами постає картина дивного міста в руїнах, ніби після бомбардування. Однак руїни були «доглянуті, свіжо помальовані в яскраві ярмаркові кольори», «кожен фраг-мент стіни ніс естетичне навантаження», «роздроблене скло так і лежало поруч, але кожен шматок був дбайливо відмитий і, повер-нений на властиве місце, коштовно іскрився на сонці» [161, с. 9]. У місті був обмінний пункт без даху й вікон, супермаркет, від яко-го залишився один фундамент, гвинтові сходи в напівзруйнова-ному будинку, що вели до кімнати без стін із неушкодженою та функціонуючою ванною. Для оповідача все це створює «розкіш фрагментарності». Деконструкція подається як гармонія існуван-ня кожної частинки окремо задля створення цілісного враження, однак уже в постапокаліптичному світі.  Причому далі оповідач потрапляє до місцевості, де будинки всі цілі, але «обшарпані». Парадоксальним є й те, що «цілі» будин-ки населені потворними людьми – «довгі носи, плескаті лоби, дебільні очі, слиняві роти» [161, с. 11], а в напівзруйнованому міс-ті він стикається з хлопцями та дівчатами привабливого вигляду. Отже, уціліле місто наповнюється відштовхуючою сутністю, коли «фрагментоване» викликає відчуття захоплення своєю «догля-нутістю».  Загалом, будинки й помешкання в романі відтворюють хво-робливий психічний стан героїв, які сприймають реальність крізь призму зміненої свідомості, що не підпорядковується здо-ровому глузду. П’ятиповерховий будинок, шпиталь-транспортер, вагон потяга, санаторій – це закриті локуси, що моделюються автором з використанням поетики абсурду. У лабіринтах коридо-рів, поверхів, квартир, кімнат Іздрик «відтворює відеограми вну-трішніх монологів, зображуючи свого персонажа на грані боже-вілля, хвороби й галюцинаторної свідомости, відтворюючи його 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ безкінечні експерименти, фантазії, роздвоєння та уявні голоси» [98, с. 109].  П’ятиповерховий будинок репрезентує різні рівні свідомості персонажа й існує в симультанних площинах, що можуть міняти-ся місцями. Наприклад, «виявилося, що ми мешкаємо на першо-му, а не на четвертому, як звикло, поверсі, і вже не було жодної можливості вникати в таємницю цих метаморфоз» [161, с. 189]. Так, Ездра мешкає на четвертому поверсі, Окрю – на другому,  жінка-сусідка – на п’ятому. Автор уникає докладного опису квар-тир, вихоплює лише деталі, що свідчать про перебування персо-нажа в пригніченому стані. У квартирі Ездри є ліжко з п’ятьма подушками (однією він накриває голову), павутина на стелі, вік-на металеві й звуконепроникні. Він прагне, «озброївшись потуж-ною цейсівською оптикою» [161, с. 23], підглядати за жінкою, яка, як довідуємось із однієї з новел, живе над ним: «Її помешкан-ня. Будинок, мабуть, дуже високий – справжній хмарочос. … Хма-рочос, повторює він, fucking хмарочос… Хмарочос, – знову пере-смикує Ездру. Холодна кава і мокрі канапки – отак-то снідає жінка, котра насправді є тобою» [161, с. 23–24]. Несподіваність спостере-ження, що персонаж є чоловіком і жінкою одночасно, свідчить про розщепленість свідомості. Водночас образ жінки розуміється як внутрішній аспект особистості Ездри/Окрю – його Аніма, «оскільки чоловіча душа має жіночу природу, реальним носієм її образу виступає жінка» [144, с. 139].  У романі «АМТМ» жінка викликає суперечливі почуття в чоло-вічих персонажів – за нею хочеться спостерігати й захоплювати-ся, відчувати її присутність. Так, фольцваген Боро «якби він мис-лив людськими категоріями, то цілком можливо, прийшов би до висновку, що жінка – це його мандрівна і непостійна душа, а сенс з’являвся лише тоді, коли вони… вона і в-ін… Б-б-б-оро… пе… ре… п-пере-б-бували ра-разом…» [161, с. 135].  Жінка репрезентує недосяжність (живе у хмарочосі) затишку й статичності, яких прагне й водночас відштовхує чоловік, бо за-для цього йому треба зупинитись, припинити рух. Для нього кра-ще уявляти, як вона живе, рухається, але не робити ніяких кроків до зближення: «Ця жінка, що мешкала наді мною, інспірувала ме-не. … В мене навіть визрів план… позначити різними кольорами 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА маршрути її переходів… Пізніше я відмовився від цього плану – набагато складніше й вишуканіше було накреслювати все це по-думки, запам’ятовувати, тримати в уяві» [161, с. 72]. Окрю Іржон мешкає на другому поверсі й, маючи хворобливу манію переслідування, боїться виходити з квартири, боїться на-віть наблизитися до поруччя балкона, «часом розтуляє планки жалюзі й з острахом виглядає на вулицю» [161, с. 44]. Біля його ліжка стоїть «ціла батарея порожніх горілчаних пляшок» [161, с. 44], що також свідчить про його мізантропію та бажання втек-ти від реальності за рахунок вживання алкоголю. Автор свідомо закодовує твір, створюючи текст, яким читач може гратися, як кубиком Рубіка чи «кубиком Іздрика» (Р. Хар-чук). Тому доречним є звернення до символіки чисел, адже роман має три частини («Персони і персонажі», «Апарати і механізми», «Ритуали. Архетипи. Артефакти»), автор часто тричі переповідає різні історії, змінюючи фокус оповіді. Як бачимо, у багатоповер-ховому будинку персонажі живуть на першому, другому, четвер-тому та п’ятому поверхах. Число три як символ гармонії та єднос-тів цій вертикалі відсутнє. Перебування персонажа на третьому поверсі означало б віднайдення тілесного та духовного балансу, а його не існує в житті героя. Хаотичне та динамічне ковзання по площині буття уповільнюється в останній сцені роману – наро-дження маленького Окрю. Хоча знову автор пропонує рух по ко-лу, коли йдеться про відрізання пуповини: «Це, – повчально мо-вила сестра, – відпаде саме, пройшовши попередньо всі природні стадії відмирання. Вони зображені у нас на схемах (див. малюнки 1–5, стор. 103–125)» [161, с. 313]. Читач адресується до схеми конструкції відеосистеми «All-Seeing Eyes». Наступне помешкання, у якому перебуває Окрю Іржон, – це шпиталь-transporter, божевільня, у якій лікують алкоголіків від залежності, але так, що завжди кожен може дістати бажане. Шпи-таль, керуючись не законами фізики, а логікою зміненої свідомо-сті, може рухатися в просторі й часі «свавільно, хоч і вибірково»: «Попри суворий лікарняний режим, подвійні грати і обмежену свободу пересування… якимось робом двічі на добу можна було потрапити до міста, й вимагалося лише повернення о певній по-рі. Чи не о певній. І не о порі. Просто повернення» [161, с. 84]. Так, 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ Іржон потрапляє в радянський Львів з гнітючою атмосферою по-стійних стежень і допитів з метою виявлення тих, хто має «непідробну занепокоєність долею нації». Автор моделює розмо-ву із працівницею спецслужб Леббенч. Кожне виправдання Іржо-на доводить його провину, змушує його почуватися зрадником народу, «який він так хворобливо й безперспективно любив».  Дальший пункт подорожі Іржона – Зондерборг, де з ним від-бувається ряд цікавих «непорозумінь». Вулиці міста далі від центру стають заплутанішими, трапляються «містки, котловани, дошки, труби, трупи і кабелі». Тобто впорядкована інфраструкту-ра міста розпадається на частинки, фрагментується, втрачається різниця між «трубами» і «трупами», між органічною та неорганіч-ною матерією. Також стає відчутною авторська гра смислами, акустичними властивостями мови.  Відчуття абсурдності в Іржона посилюється й неможливістю віднайти будівлю шпиталю: «Якими ж були мої здивування й розгубленість, коли парк виявився порожнім! Я обійшов його з десяток разів вздовж і впоперек (заглядаючи при цьому навіть під кущі), але шпиталю не було!» [161, с. 98]. Як бачимо, будинок є фантомом, що не допомагає персонажу позбавитися нав’язли-вих візій та фобій, а навпаки – провокує їх посилення. Однак без цього помешкання Окрю почувається загубленим, хоча його роз-пачливі вигуки набувають іронічно-трагічного відтінку: «Довбаний катафалк! Де ж тепер я буду лікуватися?.. Де їстиму свою улюблену кашку? Де даватиму свідчення? «Де?» – this is the question» [161, с. 98]. Крізь постать Окрю Іржона автор проектує почуття пострадянської людини, для якої звільнення від тоталь-ного насильства є болючим та означає руйнування світоглядних основ. Така людина не бачить для себе ніякої перспективи  в майбутньому, губиться в світі нових можливостей. Тому й  зміщується акцент епохального гамлетівського питання з «бути чи не бути» на «де».  У третьому розділі твору «Ритуали. Архетипи. Артефакти» динаміка подій пришвидшується, напруженість оповіді зростає, зміни простору та метаморфози персонажів набувають калей-доскопічного характеру. Оповідач потрапляє в легендарний і  напівміфічний Монастир Ідіотів, що нагадує річковий вокзал і 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА репрезентує ще один вимір абсурдної свідомості. Монастир вияв-ляється черговою пасткою, насиченою медійними образами: рек-лами білбордів, гральні автомати, неонові гірлянди, люди в мас-ках, карнавал, оголені тіла. Сокира й запалена сигарета – ті речі, що допомагають персонажеві виконати місію – вимкнути штучне світло та підпалити монастир, отримавши книжку «Інструкція повернення». Найголовніше у ній те, що містилося на останній обгорілій сторінці, яку неможливо прочитати: «Повертатися не-обов’язково». Насичена симулякрами дійсність продукує й інші варіанти розгортання подій, наслідком яких стає руйнування будівлі. Так, військовий кореспондент, з яким Окрю зустрічається в потязі, попередньо роздумуючи про промисел, Дух, «що окрім зовніш-нього мороку існує наша внутрішня пітьма», розповідає про реа-білітаційний центр для контужених, де лікували астенічний син-дром, що супроводжує потрясіння воєнного часу. Саме сюди за-брів приблуда, який підпалив будинок центру й викрав брошуру, залишивши допис: «…Блажен, хто перейшов крізь полум’я очи-щення! До зустрічі в раю! Воздасться вам за науку! Дякую за ін-струкцію» [161, c. 257]. Потім ця історія перетворюється на ще більш неймовірну розповідь про концтабір для призовників – лу-натиків-буддистів, що був знищений шпигуном-агентом. Він під-копав табір по периметру й углиб, що той «запався під землю саме в той момент, коли лунатики-буддисти збиралися синхронно ле-вітувати у бойовому порядку льотної ескадрильї» [161, с. 266].  Головний персонаж не прагне з’ясувати, що ж відбулося на-справді, він поглинає всю інформацію, поминаючи ченців-лунатиків-ідіотів, захоплюючись вчинком агента-пацієнта-послушника, який зруйнував вокзал-концтабір-монастир. Як  бачимо, Ю. Іздрик виформовує художній світ, де причинно-наслідкові зв’язки, назви речей, імена втрачають значення, мину-ле й теперішнє співіснує одночасно. Лише множинність ідентич-ностей та інтерпретацій стає єдино виправданою в ризоматичній моделі світу, яка репрезентує порядок більш високого рівня складності [274].  І все ж Іржон наполегливий у своєму прагненні дійти до мети, хоча усвідомлює її лише наприкінці твору: він прагне очищення й 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ повернення до самого себе, «він прямує не до смерті, а до власно-го народження» [273, с. 132]. Його перебування в потязі в остан-ній день року символізує межовий стан і готовність переходу до Іншого, нового буття. Рух темним вагоном стає довгою в часі по-дорожжю лабіринтом: «…я плазував під столом… тривало це страшенно довго, тому я мусив перепочивати, час від часу підк-ріпляючись недоїдками, допиваючи залишки спиртного і заси-наючи» [161, с. 267]. Описуючи вагон, автор звертається до жіно-чої анатомії: «шийка залізничної матки», «родові води», – у такий спосіб передаючи процес народження нової ідентичності: «…я просто впершись головою, вперто повз уперед, аж поки по яко-мусь остаточному зусиллі не заревів натужно потяг і родові води не викинули мене в освітлений тамбур... перерізавши бритвою набридливий шнурок, я рушив уздовж потягу» [161, с. 268]. Процес духовного очищення насамперед передбачає очищен-ня тілесне, що неможливо здійснити без води. Вода є інформацій-ною основою біологічного життя у Всесвіті. Це одна зі складових світу, що позначає «всесвітній збіг потенційних можливостей, що передує всім формам та всьому творенню» [185, с. 116]. Вода є чистою стихією, але разом з тим – це місце існування нечистої сили. Ю. Іздрик часто звертається до символіки води. У тексті «Воццека» вода наділена виразними есхатологічними ознаками (розділ «Велика вода»). Вода в семантиці «Подвійного Леона» потрактовується як «еквівалент первинного хаосу і водночас все-проникаюча субстанція, життєдайна сутність, інтегральна єд-ність» [218, с. 180]. У романі «АМТМ» образ води постає в багатьох інваріантах: потік, затока, річка, озеро, море, лід, туман, дощ. За-вдяки водній стихії персонаж віднаходить шлях до власного «Я», йдеться про відродження цілісності особистості, що в Іздрика супроводжується постмодерністською іронією. На початку твору оповідач відмовляється прийняти ванну: «Дівчата запропонували мені скупатися втрьох і почали напуска-ти воду… Пропозиція прийняти ванну втрьох видалася мені та-кою спокусливою, що я перелякався й кинувся навтіки» [161, с. 9]. Він тікає від спокуси, бо така вода не дає очищення. Ездра починає день із горнятка теплої води, мріє, щоб звуконепроникні 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА вікна його квартири виходили на затоку. Вирушаючи з міста,  Ездра шукає воду: «Тепер він шукає воду. Шукає ріку. Шлях до ріки йому підказують повалені дерева і якась особлива зміна трав. І справді, незабаром він опиняється над урвищем – внизу клекоче потік» [161, с. 28]. Річка, потік осмислюється як рух, до-рога в інший світ, але персонаж не прагне перейти на інший бе-рег. Його мета – перебувати у воді, тобто повернутися до первіс-них основ, потрапити в «первісні води» (за К.-Г. Юном). Однак спроби дійти до води раз за разом виявляються невда-лими – Ездра разом з Окрю, спускаючись до води, падають на бруківку міста. Також Окрю не знаходить водойми біля монасти-ря, хоча той нагадує річковий вокзал. Уночі він розмірковує, що «довкола вже мало бути би не поле, а потайне лісове озеро, яке поночі я сплутав з ріллею» [161, с. 219]. Оманливою виявляється місія його перебування в монастирі, справжнього очищення тут він не досягає. Лише у вагоні-ресторані Окрю за всі свої скарби (нотатник, бритва і Загір) отримує від індуса склянку води із шматком льоду, що означало «не що інше, як відпущення усіх грі-хів, можливо, включно з первородним» [161, с. 269]. Вода симво-лізує рух, потік життя, а лід – «зупинена» вода – у цьому контекс-ті символізує припинення руху. Не випадково Окрю виливає во-ду, а споживає лід, будучи готовим до закінчення мандрівки.  Найбільше про прагнення тілесного очищення йдеться в останній новелі «Третина вод, третина слів, третина кімнат». Окрю зі шматком мила в руках шукає водойми, щоб відмитися «після усіх пригод», уявляє занурення у воду «як замалим не дру-ге хрещення» [161, с. 273]. Але сама вода річки відштовхує своєю мертвотністю та «прихованою потугою», що видається результа-том впливу цивілізаційних благ: хитросплетіння доріг, що нага-дують лабіринти, віадуки, машини, бетонні плити. Вода виглядає «сталево», має «металургійну міць», тече «спокійно, впевнено і сито». Коли Окрю зависає за півметра від води, він відчуває паніч-ний страх. На цьому автор дозволяє собі перервати фабулу й зно-ву почати оповідь із середини. Річка замінюється морем, до якого головний персонаж добирається із санаторійної зони, плануючи спочатку «похлюпатися в морі», а потім помитися ще в душі.  Плавання в морі не приносить сподіваного очищення,  супроводжуючись гріховними бажаннями, – Окрю стикається з 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ гомосексуальними домаганнями Орка. Єдиним варіантом поми-тися залишається душ, однак віднайти його в лабіринтах санато-рію не так уже й просто. Тринадцять кімнат, які має відкрити Окрю, шукаючи воду, відсилають до попередніх епізодів його по-дорожі, стають концентрованим зрізом змісту мандрів хворобли-вою свідомістю. Майже кожна подорож до окремої кімнати су-проводжується або розмовами персонажів про смерть, або розду-мами про неї. Причому розмисли про смерть набувають не тра-гічного, а іронічного-грайливого відтінку. Штучність трагічного посилюється колажем прямих та прихованих цитат із драми «Розенкранц та Гільдернстерн мертві» Т. Стоппарда.  Окрю знаходить душ цілком несподівано, удершись до два-надцятої кімнати з написом «No way out». Незручність процеду-ри, що була перервана нецензурними криками вахтера, свідчить про неможливість досягнути очищення серед речей, створених людьми. Лише дощ як Боже одкровення рятує Окрю від розпачу. Дощ теплий, «ніби це була якась незаймана весна десь на окраї Божого саду», «(краплі барабанили по шкірі, струменіли тілом, стікали вділ)», це була «щедра, прозора і чиста вода» [161, с. 313]. Небесна вода, за міфологічними уявленнями, сприймається як некерована стихія, яка може все зруйнувати, але водночас здатна відновити, дати «нове життя» [74, с. 165]. Після омовіння дощем, що символізує духовне оновлення та відродження, Окрю відкри-ває останні необстежені двері і входить до операційної пологово-го відділення, щоб спостерегти народження маленького Окрю, народження своєї нової ідентичності. Як бачимо, дім як місце комфорту, стабільності, прихистку фактично не фігурує в ризоматичному світі роману й на почуттє-вому рівні сприймається як клітка, тимчасовий притулок, у  якому герой зупиняється під час мандрів. Багатоповерховий бу-динок, шпиталь-транспортер, вокзал-концтабір-монастир, вагон потяга, санаторій – це закриті локуси, які моделюються автором із іронічним використанням поетики абсурду і передають хворобливий стан свідомості персонажа. У лабіринтах коридорів, поверхів, квартир, кімнат Окрю Іржон намагається віднайти власну ідентичність, досягти очищення, йдучи від смерті до на-родження. Автор звертається до есхатологічної символіки води, 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА реалізуючи міфологему цілісності індивіда, оскільки у світі, наси-ченому благами цивілізації, що спотворюють істинну сутність речей, симулякрами, відродження неможливе. Ю. Іздрик створює інтелектуальний роман-пазл як свідомо закодований текст, фрагментований, насичений різноманітними дискурсами, інтертекстуальними посиланнями та повторами уривків тексту в контексті іншої історії. «АМТМ» – своєрідний екс-периментальний «літературний кубик», спрямований на інтелек-туальну провокацію читача, який наважиться вирушити лабірин-тами тексту.  Серед письменників, що вдаються до художнього експери-менту, назвемо ще Сергія Жадана та Сашка Ушкалова, твори яких орієнтовані, передусім, на молодіжну читацьку аудиторію. Дослідники (Н. Герасименко [81], Я. Голобородько [84], Р. Харчук [470], Ю. Кушнерюк [235], К. Левків [242]) зазначають, що твори про життя молоді об’єднуються спільним духовним стресом – кінець радянської імперії, а також активним оскарженням систе-ми цінностей совєтської людини, символічним прощанням із ми-нулим. Колоніальна та тоталітарна спадщини української куль-тури стають предметом уваги. Як зазначає О. Юрчук, можна вести мову про присутність в українській культурі «постмодерного постколоніалізму, в основі якого – деконструкція колоніального минулого шляхом деміфологізації його стереотипів» [500, с. 44], послуговування іронією, гротеском та театралізованістю.  На сьогодні поетичні та прозові твори Сергія Жадана, що від-дзеркалюють посттоталітарну, пострадянську свідомість на те-ренах уже незалежної України, є досить помітним та знаковим явищем в українській літературі. С. Жадан намагається писати просто, використовуючи лексику та звороти, зрозумілі пересіч-ному читачу, однак це йде поряд із посиленою метафоричністю, образністю, інтертекстуальністю, ускладненим часопростором та й незвичною експериментальною архітектонікою твору. Іронія над собою та оточуючим світом пронизує всі твори С. Жадана, стає одним із смислотворчих складників текстів. Зазвичай іронія у творі реалізується за допомогою гротеску, парадоксу, гіперболи. У постмодерністському творі «іронія, – під-креслює Т. Гутнікова, – невіддільна від пародії, для якої характерне 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ зникнення драматичних тонів – і перехід у площину комедійної гри, де співіснують різні напрямки та ідеї» [102, с. 109]. Також місце пародії займає пастиш, котрий відрізняється від пародії тим, що пародіювати немає чого. До того ж панує відмова від  серйозності і загальний плюралізм; загальне змішування та на-смішка над усім; відмова від істини, замість історії подається текст, причому текст, який не відображає реальність, а створює нову, навіть множинність нових реальностей.  У повісті «Депеш мод» (2004) С. Жадана іронія набуває різних форм (явна/маскована, стабільна/нестабільна), існує на всіх структурних рівнях твору, вона є визначальною в побудові ав-торської концепції сприйняття українського суспільства 1990-х років. У центрі уваги автора перебуває молоде покоління –  19-річні хлопці (Собака Павлов, Вася Комуніст, Чапай, Карбюра-тор, Какао, Чак Бері, Моряк, Вова і Володя, автобіографічний  наратор), які покинуті напризволяще батьками та державою, «безпритульні», котрі намагаються жити в умовах, «непридатних для життя», як це переконливо показує автор.  Оповідь від першої особи (автобіографічний наратор) набли-жає події до читача, який опиняється в ролі довіреної людини, котрій можна розказати про все наболіле, не обходячи неприваб-ливих ситуацій, станів та, звісно, говорячи мовою, не особливо добираючи вирази, а послуговуючись задля більшого емоційного впливу нецензурною лексикою, обірваними фразами, постійним звертанням до уявної аудиторії («ну, ви розумієте», «знаєте, як воно буває» та ін.).  Сюжет у «Депеш мод» «виступає умовним прийомом і фор-мальним приводом для розгортання фрагментів і сценок «неформального молодіжного» життя-буття» [84, с. 106]. Компо-зиція вирізняється хаотичністю, фрагментарністю та колажніс-тю, хоча, на перший погляд, автор усе прагне логічно структуру-вати. Це вже дає привід говорити про постмодерністську гру та іронію. У творі наявні частини-вступи («Вступ №1», «Вступ №2», «Вступ №3», «Вступ №4»), що знайомлять із буднями і пригодами Собаки Павлова («Вступ №1»), Какао («Вступ №2»), Васі Комуніс-та («Вступ №3»), автобіографічного оповідача («Вступ №4»).  Потім є дві «художні» частини, названі «Чиєї смерті ти хочеш  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА насправді», «Ріка, що тече проти власної течії», та 4 частини-епілоги («Епілог №1», «Епілог №2», «Епілог №3», «Епілог №4»). У тексті також є запис молодіжної радіопередачі «Музична толока» та вміщується невелике за обсягом науково-популярне радянсь-ке видання «Гримучий вазелін» про виготовлення вибухових ре-човин у домашніх умовах. І радіопередача, і брошура «Гримучий вазелін» також іронічно-пародійно моделюють пострадянський соціум.  Упадає в око й те, що автор розгортає дію твору протягом трьох днів (п’ятниця, субота, неділя) червня 1996 р. й указує на-віть години та хвилини певної події. Така акцентуація часу, на-певно, спрямована на показ безцільності існування молодих лю-дей, на те, що вони живуть тепер і зараз, долаючи години та хви-лини. Майбутнє їх лякає, бо вони його просто не уявляють.  Автобіографічний наратор («Жадан») постійно підштовхує читача до розуміння причин такого стану молодого покоління, ведучи мову про комуністичні цінності, марксизм-ленінізм, ра-дянське минуле. Виглядає так, що батьки-комуністи, передавши дітям знання про базові принципи радянсько-комуністичного світогляду, не змогли нав’язати їм віру в його абсолютну істин-ність. Комунізм «видавив із них все людське», і вони з «ненавистю і відразою дивляться на власних дітей» [132, с. 58]. Молодь вільна в своєму виборі, але багатоваріантність не дає їй відчуття стабільності та впевненості, а навпаки – робить моло-дих людей вразливими та безпритульними.  Комуністичні ідеї, знакові події (Велика Вітчизняна війна) та історичні постаті (Сталін, Троцький, Молотов, Маркс, Ленін,  Гайдар), які визначали координати життя багатонаціональної країни тривалий час, у нову епоху набувають іншого значення, бо контекст їхнього осмислення інший. Оця зміна ракурсу й створює іронічно-комічний гротесковий ефект. Так, бабуся Собаки  Павлова – ветеран війни, як говорить її онук, «вона горіла в тан-ку», показуючи бабусине пенсійне посвідчення в метро. Вася  Комуніст сповідує комуністичні принципи, але тоді, коли він про-дає «водяру» на вокзалі. Чапай, дід і батько якого працювали на заводі, що виготовляв шахтарське спорядження, продовжуючи сімейну династію пролетарів, також тут працює, але скоріше  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ сторожем, бо завод не функціонує. Він займається тим, що продає панкам на районі «наркомівські сто грамів». Чапай знається на «діалектиці», читає «партійну літературу», на будівлі, де він живе, написано «соціалізм» і домальовано «дещо рахітичну зірку, схожу на медузу, ну, мається на увазі, кольором» [132, с. 87]. Чапай має репутацію «серйозного пацана», «нового комуніста»: «…начитався Енгельса і не сприймає нормальної інформації, ці нові комуністи, у них свій поморочений дзен, так ось просто і не в’їдеш, а в’їдеш – не виїдеш, будеш пробуксовувати в глибокій… колії марксизму-ленінізму, не розуміючи, що до чого» [132, с. 88].  Авторська іронія поєднується із комедійною грою, коли прия-телі (Чапай, Вася Комуніст, Собака Павлов, оповідач), перебуваючи під дією «драпу», починають розмірковувати про сутність марк-сизму, фактично доходячи висновку, що справжній комунізм – це анархія. Ідеолог «нового комунізму» Чапай говорить, що все фік-ція – армія, міліція, гебе, банки, авіалінії. Пролетаріат самодостат-ній, влада непотрібна, бо «марксизм перемагає в принципі» [132, с. 97]. Він навіть переосмислює базову теорію комунізму, теорію перманентного розпаду капіталу, обґрунтовує принципи ЗРЯ (зовнішня робітнича ячейка) та ПиХ (Пролетарська Хартія). Ті ж самі приятелі, керуючись ворожістю до капіталістичного класу, іншими словами – до директора заводу, грабують партком, узявши звідти великий картонний ящик, у якому виявляється бюст Молотова (зроблений з відходів виробництва(!), як пові-домляє Чапай). Цей факт зовсім розчаровує хлопців, які очікува-ли знайти щось цінніше та поживніше. А доба, у яку вони живуть, може дати їм, що символічно, лише уламки минулого, з яких не-можливо побудувати майбутнє.  Також автобіографічний наратор роздумує про старше поко-ління, яке в його очах нагадує «малорухому худобу, яка тільки й може пережовувати нікелевими щелепами запаси хавки…» [132, с. 58]. І зовсім уже неіронічно, а саркастично звучать слова: «діти великого народу, прапороносці, бляха-муха, куди все це поділось, совок видавив із них все людське, перетворивши на напівфабри-кати для дяді сема, ось що я думаю» [132, с. 58].  Завуальована агресивність попередньої влади, її спрямо-ваність на знищення, а не на створення, постійне загравання з 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА народом («пролетаріатом», «трударями») стають об’єктом іроні-зації в брошурі «Гримучий вазелін (Бібліотека трударя)», що вмі-щена на сторінках повісті «Депеш мод», оскільки її читає автобіо-графічний оповідач, очікуючи на потяг. У цій «книзі» автор ціл-ком дотримується канонів жанру радянського науково-популярного чтива. Тут є анотація, що починається звертанням «Дорогий друже!». У цій же анотації наголошується на тому, що книга рекомендується для домашнього читання, «колективного вивчення у професійно-технічних гуртках, трудових колективах, місцях позбавлення волі, таборах праці і відпочинку» [132, с. 191]. С. Жадан ставить в один ряд цілком різні групи людей, створюючи комічний ефект, який посилюється ще й тим, що ця книга «для дітей середнього та старшого шкільного віку» [132, с. 191]. Далі розміщено вступ, однак замість нього йде перший розділ із підпунктами.  У цій брошурі-самовчителі йдеться про виготовлення вибу-хових речовин, «необхідних трудареві насамперед». Уміщуючи справжні «рецепти» виготовлення вибухових сумішей (напалм, коктейль Молотова, гримучий вазелін, газова бомба та ін.), автор дотримується наукового викладу, який, однак, постійно перери-вається зверненням до уявних «товаришів», та примітками-«порадами». Наприклад: «бойовий вогнемет можна й необхідно дістати у військових частинах, домашньому господарстві чи від-бити у вартових» [132, с. 192], або «обережно з вазеліном!» [132, с. 194]. Тут спостерігається зіткнення фрагментів змістово й сти-лістично різних «текстуальних світів», що спричиняє виникнен-ня квазі-пародійного ефекту.  Причому знущально-іронічного відтінку набуває не лише осмислення комунізму, а й фашизму як виявів тоталітаризму.  І носієм ідеології фашизму та расизму виявляється американсь-кий проповідник – преподобний Джонсон-і-Джонсон, ім’я якого викликає асоціації з шампунем, широко рекламованим саме в 1990-ті рр. Джонсон – «сонце на затуманеному небосхилі нового американського проповідництва» [132, с. 27] – прийшов доносити слово Боже до «аборигенів». Він вважає себе васпом, тобто стовід-сотковим білим з Техасу. Преподобний провів кастинг серед музи-кантів. Для нього визначальною була не освіта, головне –  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ «щоби добре виглядали на сцені, ну, там жодних євреїв, жодних монголів, у жодному разі щоби не чорні…» [132, с. 29]. Проповідь священика моделюється автором за іронічним сценарієм: її пере-клад не відповідає оригіналові. «Тьотка»-перекладачка фактично оповідає власну історію, яка аудиторії подобається, незважаючи на те, що в ній мало з «холі байбл», а більше від реалій постра-дянського міського життя. І сам преподобний не дуже засмучу-ється невідповідністю перекладу, він слухає, як звучить його го-лос, коментує власний виступ, ловлячи свою хвилю «одкро-вення». Як у трагікомічних п’єсах театру абсурду, персонажі не чують один одного, а слова втрачають сенс. Така ж ситуація ви-никає й тоді, коли ведучий радіопрограми, основою для якої, як зазначає він, стало дослідження Девіда Баскома «Бог як різновид героїну», перекладає пісню групи «Депеш мод» «I Feel you», де, певно, слово Babylon (Вавилон) асоціюється з Біблією. У перекла-ді немає жодного рядка, який би співпадав з оригіналом, швидше переклад нагадує пастиш на пісню «Постой, паровоз!» із фільму «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Тільки обстави-ни неблагополучного життя «сина» нагадують реалії існування андеграундової молоді 1990-х рр. Наприклад: «Прости мені, ма-мо, блудному синові, я вже далеко не той, яким був тоді, за часів нашого безтурботного дитинства, зла центробіжна сила нарко-манії і педерастії засмоктала мене в свої глибини, і життя моє – російська рулетка, без кінця і початку» [132, с. 164]. Однак мо-лодь, попри скептицизм, вірить у вищу силу. Так, Чак Бері, граю-чи на гітарі після виступу Джонсона-і-Джонсона, звертається до Бога, намагаючись донести у молитві свої відчай і безпорадність, не сподіваючись бути почутим, у першу чергу, із проханням: «...щоб я вдихнув у себе за всі ці 19 років хоча б якоїсь втіхи,  боже, хоча б якогось просвітлення…» [132, с. 37]. Й іронічно-бурлескним дисонансом до попередньо сказаного звучить про-хання: «Ну, і кросівки, боже, кросівки, пару кросівок, ти чуєш?!, ти чуєш мене?!!!» [132, с. 37].  Як зазначає О. Шаф, «центральним у розгортанні біблійного дискурсу у творчості С. Жадана є сюжет розп’яття Ісуса Хрис-та» [487, с. 268]. У повісті «Депеш мод» автобіографічний наратор звертає увагу на золочене розп’яття Ісуса, яке вибивається з-під 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА сорочок Юріка, рома-наркодилера. У будинку цього ж дилера, на підвіконні, хлопці бачать мертву рибу, виїдену зсередини бджо-лами, й жоден не може відвести погляду від неї: «…і я, і Вася, і Ча-пай, і Юрік, і навіть Ісус на його розп’ятті» [132, с. 95]. Як відомо, риба – «один із найранніших і найпоширеніших символів, які персоніфікують самого Христа. … Це – євхаристичний символ, що позначає Христа, який дарує людям поживу спасіння, нове жит-тя» [414]. Оповідач роздумує, чому Ісус золочений. І на думку  йому cпадає зовсім несподівана версія – прихід у світ хлопчика, який нічим не відрізняється від своїх однокласників, крім того, що він золочений, «себто не металевий, не залізний і не пофарбо-ваний, а ось просто золочений» [132, с. 116]. «Жадан» у сні роз-мовляє з Ісусом і бачить його, але ще ненародженого, «він просто бавиться під шкірою своєї богородиці, перевертається там, як космонавт у стані невагомості, торкаючись губами й спиною й іншими частинами скафандра тонких податливих стінок, які його оточують» [132, с. 117]. Ісус знає, на відміну від інших, що «насправді нас ніхто і ні в чому не обмежує і що можна плисти куди хочеш – немає жодних стінок, немає жодних засторог, немає нічого, що могло б тебе спинити» [132, с. 118]. Молодь не здатна розгледіти сенс справжньої свободи, вирватися із безкінечного кола повсякденності. Ще образ Ісуса Христа зустрічається тоді, коли поряд із відверто агресивною пропагандистською брошу-рою «Гримучий вазелін» виявляється книга із назвою «Слава Ісу-су Христу», яку спочатку було оповідачем прочитано як «Слово Ісусу Христу». Іронія реалізується тут за допомогою каламбуру, однак далі перетікає в карнавальний текст: «…було б цікавіше, якби це справді виявилася стенограма, уявляєте якісь збори, на якому-небудь заводі, і раптом ведучий оголошує – а тепер слово надається товаришу Ісус Христі. Регламент – десять хви-лин» [132, с. 204].  У повісті «Депеш мод» підлягає іронізуванню й показова пат-ріотичність, націоналістичність. У радіопередачі «Музична толо-ка», метою якої є виховання патріотичних почуттів, ведучий роз-повідає про ірландський колектив «Депеш мод» та життя їхнього соліста Дейва. Звісно, що автор далекий від подання точних біо-графічних відомостей: певні події з життя соліста групи стають 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ основою для постмодерністської гри. Ірландія, як і Україна, дуже тривалий час боролася за незалежність, тому іронічний дискурс вибудовується навколо аргументування того, що визначальний вплив на формування Дейва справила національно-визвольна боротьба. Так, Дейв виховувався в атмосфері «національної сві-домості та ненависті до королеви-мами», бо «мама його час від часу допомагала повстанцям виправляти їхні водійські права та шлюбні посвідчення» [132, с. 155]. А стимулом його творчості, ні, потрясінням (виправляється ведучий), стало зґвалтування кін-ними британськими поліцейськими його тата, ні, мами (знову виправляється ведучий). Штучність та карнавальність усього дійства підсилюється тим, що паузи в радіопередачі заповню-ються не музикою «Депеш мод», як було б слід очікувати, а патрі-отичними піснями степана галябарди (з маленької літери) «Моя мама», «Мамині сині очі». «Жадан» та Вася Комуніст, які слухають передачу, сприймають Степана Галябарду як «хор монгольських міліціонерів» і вживають його прізвище у множині. Вони зовсім не розуміють значення слів пісні. Так, «мамині очі від сліз трі-шечки солоні» викликають у слухачів неочікуваний відгук: «трішечки солоні, – думаю я, – це добре чи погано? Мабуть, все-таки погано, було б краще, якби їх нормально посолили, якщо я все вірно розумію»; «захавали маму, – задоволено каже Ва-ся» [132, с. 161]. «Мати у цьому світі так само відсутня, її спрофа-нізували попсовою любов’ю, майже ідентичною людожерству», – зазначає Т. Гундорова [98, с. 166].  Текст повісті «Депеш мод» – це текст-гра із смисловими конструентами (наповненими пародією та «чорним гумором») моделі життя молоді та структурою твору. Іронія у творі набуває різних відтінків – гротескового, бурлескного, пародійного, карна-вального, ліричного, часом справді нагадує «чорний гумор» аб-сурдистів, переростає в пастиш та стьоб. Вона поєднує в собі тра-гічність та комічність, створюючи трагікомічний ефект. Формо-змістові експерименти у загальній концепції твору направлені на символічне звільняння від тягаря минулої тоталітарної епохи, переборення/відновлення спрофанованих моральних цінностей.  Повість Сашка Ушкалова «БЖД» (2007) сміливо співвідно-симо з вищезгадуваним твором С. Жадана за тематикою, проб-лематикою та манерою написання. Обидва автори, художньо 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА осмислюючи реалії щоденного життя 19- та 20-річних хлопців, актуалізують численні офіційні радянські стереотипи, формують особливий ідіолект. Доповнює картину й той факт, що і С. Жадан, і С. Ушкалов проживають у Харкові – тож в їхніх творах вимальо-вуються реалії цього міста. Однак у повісті «Депеш мод» С. Жадан «одночасно заперечує сучасне, міфологізуючи попередній радян-ський досвід» [500, с. 181], а в творі С. Ушкалова «БЖД», навпаки, відбувається його деміфологізація, бунт автора мислиться в ме-жах українського національного контексту, а не наперекір йому.  У повісті С. Ушкалов звертається до своєрідного «стьобу» над радянсько-комуністичною системою, якій був властивий стан постійної змобілізованості. Тема людини і війни (як у прямому, так і в переносному значенні, наприклад, «війна з природою», «бійці духовного фронту») була надзвичайно популярною в радянському мистецтві, зокрема в літературі. Фактично в літера-турі тоталітаризму відображалися «різні способи реакції на  насильство: від його присвоєння та возведення в ранг найвищої доблесті до внутрішнього неприйняття та морального протисто-яння» [140, с. 24]. Згадаймо роман «Прапороносці» О. Гончара, кіноповість «Україна в огні» О. Довженка, що засновані на опози-ційних стратегіях та мають різні ідеологічні наративи. Незважа-ючи на це, у них категорії «боротьби», «героїчного» не підпада-ють під осміювання та іронізування, на відміну від творів, що з’явилися після 1990 р. Головний герой повісті «БЖД» Баз, від імені якого ведеться оповідь, всі події життя сприймає крізь призму мілітарного дис-курсу, проживаючи в суспільстві, яке тривалий час перебувало в стані готовності до боротьби з уявним ворогом. Його картина світу наповнена відчуттям «порожнечі, соціальної несправедли-вості, манії переслідування, клаустрофобічних симптомів, комп-лексу «зайвого покоління»» [38]. Однак він не втрачає почуття гумору, іронічно сприймає всі прикрощі.  Під висміювання підпадає система освіти та виховання, що втратила радянські орієнтири та не виформувала нові. Так, перше виключення зі школи головного оповідача пов’язане саме з війсь-ково-патріотичним вихованням. Брошура про бакських сепарати-стів, що перебувала у вільному доступі в шкільній бібліотеці, справила очікуваний (якщо візьмемо до уваги вікові особливості 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ психології) вплив на учня третього класу – він, наслідуючи дії партизанів, підірвав петарду під ногами вчительки праці. Питан-ня про виключення було порушене відразу, проте ніхто не нама-гався зрозуміти причини такого вчинку дитини.  До речі, у шафі його бабці теж знаходиться лише військова література, покликана, звісно, виховувати молодь у патріотично-му дусі. Але виховання бойового патріотизму штовхає хлопця на негуманний експеримент. Фактично йдеться про застосування насильства та його внутрішній спротив. «Обчитавшись» такої літератури, хлопчик уявив себе льотчиком-бомбардувальником та скинув цеглу/бомбу на найбільшу жабу. Результатом цього «героїчного» вчинку було блювання у воду смаженою картоплею й молоком, якими його годували на сніданок. Як зазначає Баз, після цього він проникнувся повагою до льотчиків. Ця повага набуває псевдопафосного відтінку, оскільки його цікавить, чи виникає така ж фізична реакція на насильство в пілотів: «Цікаво, – думав я, – піднімаючись у небеса й скидаючи бомби на сонні міста. Вони теж ригають?» [444, с. 160]. Далі його спогади про школу пов’язані з фізичною підготов-кою та нормативом з кидання гранати. Все було б зрозуміло,  якщо б учителі змогли пояснити мету. Однак навіть директор школи – колишній афганець – приховує свою некомпетентність клішованою фразою: «У школі ти маєш навчитися всьому, навіть захищати родіну» [444, с. 7], а потім вживає ще вагоміший аргу-мент: «Кидай, бо викличу батьків».  Сприймаючи всю систему освіти як ворожу, хлопець фактич-но обирає тактику валленродизму: «свідомо вступив у педагогіч-ний і вирішив знищувати ворожу систему, ставши її частиною й проводячи підривну роботу зсередини…» [444, с. 7]. Здається, що сенс такої роботи полягає в дискредитації професії вчителя, оскільки оповідач і не прагне оволодіти професійними вміннями та навичками, веде розгульний спосіб життя та в кінці ще й не складає заліку з «БЖД», знаходиться під загрозою виключення.  Молодь 2000-х рр. (у творі, крім База, ще фігурують Ікарус, Вован, Яцик, Кет, Анжелік) створює собі випробування, щоб про-тистояти світові. Будні їхні нагадують дитячу гру у війну, що сприймається як спадщина радянського способу життя. Так, порі-завши ногу, Баз іде «ходою бійця, пораненого снайпером уявного 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА супротивника» [444, с. 88]. Намагаючись перелізти через паркан лікарні до знайомої дівчини, тримаючи в руках банани, він «не придумав нічого кращого, як перекинути їх на інший бік, немов морський піхотинець торбу з гранатами, тушонкою й фотками  своєї дівчини в спідній білизні» [444, с. 133]. Після святкування Дня народження Ікаруса його новий день починається «майже без втрат у боротьбі з уявним супротивником, якщо не зважати на такі дрібниці, як дикий головний біль, зникла білявка, порізана нога й подряпаний писок» [444, с. 91]. Коли нога дівчини впирається Іка-русові в живіт, то «він дивиться на ту ногу так, наче йому в живіт упирається не вона, а щонайменше дуло танка» [444, с. 85]. Вован, вирішивши перевірити, чи справді риба взимку спить, пішов по кризі до середини фонтана і провалився, «у той момент він нагаду-вав піхотинця, що наступив на міну» [444, с. 104].  Видається, що Баз постійно дивиться на події свого життя крізь призму категорій Другої світової війни. Побивши негра, він зазначає: «Все одно, Вован, ми расисти. Чим ми взагалі кращі за Гітлера?» [444, с. 67]. Говорячи зі старостою Мілою про залік, у нього виникають асоціації з допитом, а «Міла така накручена, що кожної миті може розвернутися й, наче справжня гестапівка, за-їхати мені в писок кирзовим чоботом» [444, с. 157]. Звісно, що такі порівняння в зазначених ситуаціях створюють іронічний ефект.  Особливим комізмом наповнений епізод про те, як знімають рекламний ролик пива «Офіцерське», у якому головну роль вико-нує Баз. По-перше, знімають його на майданчику допризовної підготовки в школі, бо тут уже є готовий шанець. Люди, які бе-руть участь у його підготовці, не зовсім розуміють одне одного, що дає авторові ґрунт для створення ряду каламбурів. Так, Сєва називає «креативним кретином» режисера, не розуміючи значен-ня ані першого, ані другого слова. Сам же режисер не знає сутнос-ті слобожанського виразу «Це нам як два пальці». Гопник-велосипедист, якому випало грати роль італійського солдата, що гине від гранати, замість італійської сварки «мадонна путана» говорить «макдональдс сраний». Загалом реклама пива «Офіцерське», що закінчується словами «Батьківщина думає про тебе», є показовою характеристикою суспільства, в якому живуть герої і яке споживає таку рекламу. Як відомо, «…рекламна прак-тика стала середовищем активного формування і транслювання 
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ стереотипів, світоглядних засад, ціннісних і прагматичних уста-новок у колективній та індивідуальній свідомості» [466]. Цій рек-ламі притаманна певна макабричність – тельбухи, які потрапля-ють у кадр, імітація вбивства людини не шокують, а навпаки – сприяють популярності рекламованого продукту. Історія ж того, як європейського археолога фашизм застав на теренах Ефіопії і він допомагає армії «нігеро-кордофанської країни» боротися про-ти світового зла, п’є пиво, позбавлена історичної реалістичності, оскільки споживач сприймає лише модель поведінки й не зважає на суттєві неточності антуражу.  Реалії пострадянського Харкова, що зберігає маркери тоталі-тарної доби в міському екстер’єрі, ментальності людей, також висвітлюються автором з іронічного боку. Так, орендуючи квар-тиру в колишнього військового, який кілька років викладав ДПЮ, Баз та Ікарус часто змушені спілкуватися з ним. Він, напив-шись, ділиться з хлопцями своїми поглядами, які не виходять за межі радянської пропаганди: «НАТО – гандони! Капіталізм – гав-но!.. Депутати… Пороху не нюхали» [444, с. 44]. За його переко-наннями, «кожна порядна, блядь, людина має тримати вдома протигаз» [444, с. 45]. Демонструючи хлопцям, як треба вдягати  протигаз, він ледь не поплатився за це життям.  В урбаністичному пейзажі Харкова автор акцентує на пам’ят-нику солдатові, що вражає своїми розмірами і викликає в молоді зовсім не повагу та захоплення. Пам’ятник «…гордо, наче фак, спрямовує в небо дисковий ППШ, погрожуючи втомленим пере-літним птахам, літакам, ангелам і, мабуть, самому господу богу» [444, с. 154]. В автобусі хлопці зустрічають священика в берцях, який сумно обурюється на некультурну поведінку пасажирки: «Господі, совдепія неістрібіма… – сумно зітхає він, так, наче вони з господом ведуть тисячолітню війну проти совдепії» [444, с. 155]. Подорожуючи вулицями нічного Харкова, Баз та Ікарус сти-каються із зазомбованим радянською ідеологією таксистом, який лякається звертання українською мовою й починає підоз-рювати, що зустрів «бандерівців»: «Боюсь, бандіти ані. Помню, как в Дрогобічє камсамолку ізнасіловалі, а дєвочка ж токо в кам-самол вступіла» [444, с. 82]. Розповідаючи цю історію далі, він нагромаджує жахи, приплітаючи туди й загибель її друга: «проста витащілі іх с сєновала і ізнасіловалі» [444, с. 82], губиться 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА в деталях. Це дає підстави робити висновок, що він оповідає ви-гадану історію, ніяк не підкріплену фактами, вербалізує один із міфів радянської епохи.  Жанр повісті автор визначив як crazynovel (з англ. – боже-
вільний роман), і справді, випробування, у які потрапляють пер-сонажі, нагадують божевільний калейдоскоп, та і вчинки їх не відповідають критеріям «нормальності». Персонажі повісті (Баз, Ікарус, Вован, Анжелік, Кет, Яцик) своє життя сприймають як бо-ротьбу з уявним ворогом в Україні, де нова незалежна свідомість формується поряд із деформованою радянською ментальністю. Перебуваючи в постійному протистоянні з оточуючою дійсністю, вони часто потрапляють у комічні ситуації, що приносять їм сер-йозні проблеми. Здається, що, з одного боку, автор іронізує над своїми героями, а з іншого – їм співчуває, бо сам знаходиться се-ред них. Форму твору характеризує звернення до розмовної лек-сики, своєрідне нанизування епізодів-пригод, виклад від першої особи, що надає оповіді сповідального тону.  Отже, проаналізовані твори («Острів Сильвестра» В. Лиса, «Шахмати для дибілів» М. Бриниха, «АМТМ» Ю. Іздрика, «Літо-АТО» Олафа Клеменсена, «Депеш мод» С. Жадана, «БЖД» С. Ушка-лова) засвідчують загальну тенденцію щодо розширення, онов-лення, модифікування жанрового коду. Жанрові кордони прози в сучасній літературі постійно підлягають авторському перефор-матуванню та випробовуються різноманітними експерименталь-ними стратегіями, що апробують постмодерністський національ-ний та світовий досвід. У тексті змішуються жанрові матриці ви-сокої та масової літератур. Текст розуміється як ігровий простір, що зумовлює: «сюжетну непередбачуваність і незавершеність, схильність до полістилістики, неакцентованість ролі автора,  інтермедіальність та інтертекстуальність, активізацію ролі  читача, відсутність ідеологічної мети» [37, с. 99]. Письменники намагаються привнести елемент несподіванки, вразити читача художніми рішеннями, активізувати його інтелектуальні потен-ції, запропонувати своєрідну гру на впізнавання/видобування сенсів. Експериментуючи із жанрами, автори часто вдаються до авторських жанрових визначень – наприклад, роман-посібник, божевільний роман тощо, що також маркує прагнення витворити власну жанрову модифікацію.  
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Р о з д і л  2   ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ 
* * * У ХХ – на початку ХХІ століть зміни в прозі відбуваються на структурно-семантичному рівні. Показова відмова від «прямого» зображення дійсності на початку ХХ століття акумулює, насампе-ред, експериментування з формою й засобами художнього вира-ження. Текстові експериментальні стратегії сецесійної прози по-чатку ХХ століття, ігрової прози 1920-х рр. задіюють модерніст-ські та авангардистські тенденції, поступово відкривають нові можливості мистецтва слова, ламають формальні межі твору та чіткі грані між мистецтвами. Письменники керуються свідомим бажанням створити оригінальний твір, перший у ряду, що моди-фікує уявлення про прозу та традиційні приписи її творення. «Відсутність правил» – переконання, що проголошує свободу ху-дожнього самовияву та творчості. Література перетворюється на складну літературну гру, умови якої передбачають перегляд лі-тературної традиції (наприклад, повість «Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив» С. Тудора, незаверше-ний роман «Карусель» Л. Френкеля та Є. Яворовського).  Ефект естетичного впливу твору часто будується на загост-ренні прийомів алогічності, парадоксальності, неочікуваності, поєднанні того, що принципово не можна поєднати, актуалізації засобів інших мистецтв у літературі. Так, в еміграційній прозі  до експериментальних текстових стратегій письменники (І. Костецький, З. Бережан, Ю. Тарнавський, Е. Андієвська) залуча-ють авангардистські, зокрема сюрреалістичні, футуристичні тех-ніки наративу, насамперед звертаються до сфери підсвідомого, послуговуються прийомами, близькими до постмодерністського письма.  На теренах радянської літератури (після Розстріляного Відро-дження) до експериментів у царині форми дотичний «химерний» роман (двоплановість, параболічність, гротескність, комічність художніх образів, ситуацій, надмірний фольклоризм та символізм, казковість, незвичні словотвори), який підхоплює модерністські настанови щодо оновлення літератури та фактично є національ-ним відповідником популярному за кордоном ґрунтованому на художньому експерименті магічному реалізмі. Поряд із творами, що традиційно складають «химерну» течію («Козацькому роду 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА нема переводу…» О. Ільченка, «Позичений чоловік» Є. Гуцала, «Лебедина зграя», «Зелені млини» В. Земляка та ін.), вирізняється художніми рішеннями проза М. Вінграновського (повість «Сіроманець», роман «Северин Наливайко»).  Із кінця 1980-х рр. література починає виходити з-під тиску будь-яких ідеологічних настанов. Розвивається андеграундова культура, зокрема й література, що естетичними та етичними кодами не відповідає традиційним запитам радянського суспіль-ства, формує експериментальну парадигму української прози. У передпостмодерністському ключі письменники іронічно обігру-ють знакові постаті й події радянської історії, вдаються до мовної гібридності та нешаблонності, незвичної образності. У такий спо-сіб формується інший погляд на світ, масова свідомість очищу-ється від ідеологічних нашарувань тоталітарної доби. Зразком експериментальної андеграундової прози є повість «Вóйна мало-го жорстокого числа» М. Ягоди, який руйнує усталене розуміння прози, вдаючись до сюрреалістичних візій, «потоку свідомості», мовних та друкарських експериментів. У монографії до масиву експериментальної прози зарахову-ється трансгресивна література відповідно до зарубіжного нау-кового досвіду. Трансгресивна проза «приголомшує сло-вом» (Ж. Батай), формується на етичній та естетичній провокації. Оригінальна текстова стратегія О. Ульяненка полягає у послуго-вуванні відразливою образністю, зверненні до табуйованих у сус-пільстві тем та образів, що формує масив української трансгре-сивної прози.  Експериментальний пошук пожвавлюється в період постмо-дернізму, що прикметний новаціями на структурно-семантич-ному рівні, розширенням тематичного та проблемного поля про-зи. Прозаїки показово декодують ціннісні орієнтири, виформову-ють експериментальну перспективу некласичного осмислення образів («Цейтнот доктора Падлючча» М. Бриниха, «Лагідний янгол смерті» А. Куркова), в ігровій проекції модифікують жанро-вий код («Острів Сильвестра» В. Лиса, «Шахмати для дибілів»  М. Бриниха, «АМТМ» Ю. Іздрика, «Літо-АТО» Олафа Клеменсена, «Депеш мод» С. Жадана, «БЖД» С. Ушкалова).  
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Розділ 3 

МЕДІАКОМБІНАЦІЯ  
«ВЕРБАЛЬНИЙ — ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» 

У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ 

3.1 Експериментальність візуальної літератури  
та графічної прози  Упродовж усього ХХ століття культуру супроводжують динамічні зміни, а саме: запроваджується технічне виробництво культурних артефактів, коли копію неможливо відрізнити від оригіналу (В. Беньямін [33]); втрачається чітке розмежування між високим та масовим мистецтвом; простежується доступність та мобільність інформації («глобальне село» М. Маклюен [270]), розвиток різноманітних медіа, що передбачають передачу інфор-мації через використання зорового каналу сприйняття (кіномистецтво, телебачення, реклама, мережа Інтернет, відео-арт, медіа-арт, інсталяція, перформанс, фотографія, соціальні ме-режі); збільшується вага візуального в суспільстві, відбувається загальна генерація смислу не в текстуальному, а у візуальному вираженні. Учені зазначають, що встановлюється епоха аудіові-зуальної культури [361, с. 17], культура переходить від понятій-но-словесної до видовищної, візуальної [227, с. 24], і візуальність виступає як базовий модус існування сучасної соціальності, за-гальний принцип структурування культурних форм [205, с. 90].  Перехід до візуальності у зв’язку з постмодерним станом культури починає активно осмислюватися у другій половині ХХ століття. Так Ф. Джеймісон убачає специфічність сучасної культури у виключно візуальному характері. Він наголошує, що базовими способами існування культури «пізнього капіталізму» 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА є візуальність та кінематографічність. «Зображення, – зазначає дослідник, – що тепер звільнене від складних умов сюжету, які потрібно було прочитати й розшифрувати, реконструювати, по-чинає закликати до різного роду візуальної уваги… проектує щось на кшталт візуальної герменевтики, яку око сканує завжди на глибших рівнях сенсу» [576, с. 127].  Приділяють увагу візуальному образу в наукових шуканнях Р. Барт, У. Еко, Ч. Пірс, розвивається галузь візуальної семіотики. Саме вчені-семіотики почали займатися розшифруванням, інтер-претацією культурних кодів візуальних образів. Р. Барт зверта-ється до специфіки коміксу, розглядаючи відношення слова і зо-браження як взаємодію різних знакових систем, причому зобра-ження має буквальне й символічне повідомлення, що будується на основі культурного коду. «Словесний текст і зображення, – підкреслює Р. Барт, – знаходяться тут у компліментарних відно-шеннях; і текст, і зображення виявляються, у цьому разі, фраг-ментами більшої синтагми, єдність повідомлення досягається на більшому рівні – на рівні сюжету, історії, дієгезису» [23, с. 307]. Також учений наголошує, що зображення – це система, що вима-гає від користувача значно менше зусиль, позбавляє читача  необхідності вникати в різні «нудні словесні описи». Р. Барт  аналізує візуальні та вербальні знаки масової культури в книзі «Міфології», вирізняє фотографію як носія ідеологічного та  соціокультурного контексту, культурних кодів, котрі, як довели пізніші дослідження, можуть змінюватися.  Проблеми іконічного знака й візуальної комунікації інтен-сивно досліджувалися У. Еко в 1960–1970-х рр. У «Відсутній структурі» візуальні коди та їхню артикуляцію в кіно, живописі, рекламі, літературі вчений пов’язує з ідеологією, суспільним кон-текстом їхньої появи. Іконічний знак є багаторівневим утворен-ням, він, володіючи певним універсальним набором значень, у кожній конкретній ситуації здатен набувати нові смисли. Ключо-ва ідея У. Еко полягає в тому, підкреслює А. Усманова, що «іконічний знак відтворює не об’єкт, а деякі умови його сприй-няття, які потім транскрибуються в іконічний знак; селекція цих умов детермінована кодами впізнавання; зображення – не аналог реальності, а результат культурних конвенцій» [442, c. 92]. 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  Категорія візуального вирізняється у працях Р. Декарта [113] (теорія перспективи, світ як картина), феноменологів М. Гайдеґ-ґера [467], М. Мерло-Понті [281]. Візуальне входить до сфери ін-тересів Ж. Ліотара [249]. У «Стадії дзеркала» Ж. Ліотар уводить розмежування понять фігури та дискурсу замість слова та обра-зу, розглядає суб’єкт як такий, що інтегрується не на вербально-му, а на візуальному рівні. Л. Вітгенштейн трактував мову як  образ світу, звідси його критика вербалізму та акцентування на візуальній образності [67]. До вивчення специфічних ознак візу-альної культури, осмислення візуального образу зверталися  Дж. Бергер [527], Л. Малві [606], В. Мітчелл [600; 601]. Акцентуа-ція сучасної культури на візуальних образах характеризується В. Мітчеллом як візуальний поворот (visual turn out), що при-йшов на зміну лінгвістичному [601].  Загалом у зарубіжних наукових студіях кінця ХХ століття  формується поле візуальних досліджень, предметом яких є будь-які мистецькі явища, що містять візуальну складову (наприклад, комікси, відеоігри, реклама тощо), яка пов’язана з ідеологією, соціальними міфами та економікою. Мета візуальних досліджень – проаналізувати процеси, за допомогою яких ство-рюється значення в культурному контексті [645]. Візуальні дос-лідження є міждисциплінарними, оскільки візуальна культура розглядається в межах сучасної філософії, антропології, культу-рології, мистецтвознавства, літературознавства, соціології,  медіастудій, гендерних досліджень із залученням методів семіо-тики, психоаналізу, постструктуралізму тощо. На сьогодні зацікавлення візуальною риторикою, візуальним (графічним) наративом, візуальною художністю, а разом з тим і візуальною літературою зростає не лише серед зарубіжної науко-вої спільноти (В. Айснер [551], Х. Фрей, Я. Бетен [524], Р. Версачі [643], Я. Дітмар [546], С. МакЛауд [596], К. Моннін [603], Р. Арнхейм [10], Д. Арнольд [515], Х. Чут [540; 541], О. Губіна [95], В. Колодій [205], С. Оводова [307], М. Кухта [234] та ін.), а й серед українських літературознавців, мистецтвознавців, культурологів (Г. Клочек [190], А. Татаренко [421], О. Бежан [30], Д. Кеба, Т. Кеба [580], О. Колесник [204], Н. Космацька [216; 217], Б. Філоненко [454], У. Худяк [475] та ін.).  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Ведучи мову про візуальність, варто розглянути поняття «візуальність» у літературознавчому контексті. Термін «візуальність» уживається «на означення технологічного або структурного процесу бачення художнього явища» [259, с. 184], а «візуальний» – це «характеристика, притаманна творам малярст-ва, архітектури, скульптури…» [259, с. 184]. В. Іванишин пояснює поняття «візуальний» як «зримий, спостережуваний неозброє-ним оком або за допомогою оптичних приладів» [157, с. 13], та-кож «візуальними можуть бути різні жанри літератури, переду-сім графічно зафіксовані, зокрема зорова поезія» [259, с. 184]. У контексті цієї монографії цікавим є розгляд насамперед графічно зафіксованих візуальних образів, а не переведених у систему вер-бальних кодів. Як розуміємо, візуальний аспект художнього текс-ту, що опинявся в центрі творчих пошуків в епоху бароко (зорова поезія), розроблявся авангардистами, конкретистами («конк-ретна поезія»), набуває особливої ваги в сучасній літературі.  Комікс та похідний від нього графічний роман, котрі позиціону-ються як дев’ятий вид мистецтва, що разом із телебаченням є візитівкою ХХ століття, артбук якраз і є такими гібридними сло-весно-візуальними формами, у яких поєднуються вербальний та візуальний наративи.  Поява візуальної літератури спричинена зміною культурної парадигми, що відбувається на початку ХХ століття, коли аван-гардистські, модерністські течії почали «розгерметизацію»  мистецьких меж, спричинену інтермедіальними процесами. На-гадаємо, що під інтермедіальністю розуміємо взаємодію різних медіа, котра означає не лише передачу вербальними засобами візуальних та музичних образів (посилання на картину, музичну композицію тощо в межах художнього тексту), а саме поєднання візуального та словесного образів, що стають рівноправними складовими мистецького твору. Різний рівень інтермедіальних відносин вирізняє С. Маценка, йдучи за науковими спостережен-нями І. Раєвські [621]: «медіакомбінації (емблематика, радіови-стави, опера, кіно), зміна медіа, яка передбачає процеси медіаль-ного трансферу, медіальної трансформації (екранізація роману) й інтермедіальні зв’язки як процес конституювання смислу, при якому наявний тільки один медіум, який налаштовує пізнаваний контакт з іншою медійною системою» [277, с. 60]. Медіакомбінаці-ями є комікси, графічні романи, артбуки, про що буде йти мова 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  далі. Ці жанри презентують розвиток парадигми української екс-периментальної прози, її поступування до порушення чітко визна-чених меж, зокрема між видами мистецтва. Підтвердженням дум-ки щодо експериментального характеру графічної прози є дослі-дження А. Гібонс «Мультимодальність, пізнання й експеримента-льна література» («Multimodality, Cognition, and Experimental Liter-ature», 2012). Графічні романи як твори із множинними семіотич-ними модальностями вчена зараховує до мультимодальної експе-риментальної літератури, у якій словесний і візуальний наративи однаково важливі для розуміння змісту [563].  У художній системі авангардизму книга як матеріальний об’єкт стає художнім засобом авторського самовираження, вини-кає її розуміння як єдиного цілого, у якому поєднується текст та ілюстрація, вербальне та візуальне, створюється синтез усіх еле-ментів, що наразі окреслюємо як медіакомбінацію. «Візуальний образ художнього тексту, – наголошує О. Губіна, – стає все більш значущим, визнається повноправним елементом поетики з боку літературознавців» [95, с. 404]. Сучасник футуристичних видань, критик С. Худаков, підкреслював, що «тепер живописне мистецт-во починає більше стикатися з мистецтвом літературним. Ілюст-рація починає грати видатну роль, і навіть виникає якась залеж-ність мистецтва літератури від мистецтва живописного» [199, с. 14]. У художніх творах італійських (Т. Марінетті), російських (Д. Бурлюк, В. Каменський, В. Хлєбніков та ін.), українських (М. Семенко, А. Чужий) футуристів зображення стає невід’ємним від тексту, його не можна вилучити з твору без втрати естетич-ної та смислової цілісності, оскільки «розвиток літературної те-ми чи образу йде в синхронному супроводі своєрідного емоційно-го графічного акомпанементу» [199, с. 130]. Футуристи прагнули порушити автоматизм сприйняття, повернути слову й образу втрачену чистоту й безпосередність, звернути читача до інтелек-туальних зусиль, емоційного напруження.  Окрім насичення творів візуальними образами, футуристи ще зверталися до поліграфічного експерименту, породжуючи «шедеври видавничої справи». Оформлення видань підпорядко-вувалося цілісності просторової динаміки всіх елементів (обкладинка, титул, сторінка, шрифт), наприклад, збірник «залізобетонних» поем «Танго з коровами» В. Каменського,  журнали українських футуристів «Семафор у майбутнє», «Нова 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА генерація», твір «Каблеопоема за океан» М. Семенка. Прагнення до фактурності, що є цілком матеріальною характеристикою у візуальних мистецтвах, у літературі вело до злиття літератури й малярства. Винайдення нових способів «матеріалізації поезії», поезомалярство М. Семенка, використання принципів, що  походять із образотворчого мистецтва й музики, виводили літе-ратуру за межі семантичного рівня – «слово взяте під енергійне експериментування… слово, як таке, по нашій волі може вплива-ти або на зорове, або на слухове приймання» [387, с. 289]. «У  тексті,  – зазначає О. Ільницький, – не лише вбачали знак. Текст набував у футуристів певних властивостей матеріальної речі, що надавало їхнім творам нової онтології. Одиниця значення не зво-дилася до окремого слова: до уваги брали також сторінку і рядок, так само, як розмір і розташування тексту. Футуристи доклали чимало зусиль, аби привернути увагу до власне технології пись-ма та друку. Відтак графічне оформлення стало невід’ємним еле-ментом багатьох творів» [171, с. 354], а в творах використовува-лися образотворчі принципи кубізму (динамізм побудови, плас-тичність, взаємопроникність предметів) та супрематизму. «Пам’ятаючи прихильність футуристів до синтезу, годі дивувати-ся, що їхнє письмо зазнавало впливу інших медій» [171, с. 353], – підкреслює О. Ільницький. Однак як не демонстрували панфуту-ристи нехтування попередньою традицією, все ж експеримента-льний формалізм пов’язаний із бароковим духом. Погоджуємося із думкою М. Мудрак, що «як суцільна паралель панфутуризмові, українська культура ХVIII ст. вважалася розквітом, як на свій час, поєднуючи загальноєвропейське із своїм народним, слово з обра-зом, що відчуватиметься так виразно саме в Семенковому поезо-малярстві через два століття» [295, с. 246]. Варто зауважити, що саме експерименти з графічним оформ-ленням твору поряд із художніми експериментами, спрямованими на оновлення композиції, тематики, дали підстави дослідникам вести мову про існування експериментальної літератури, яка по-кликана здійснювати більший емоційний вплив на реципієнта, ніж традиційна («Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена» Л. Стерна, 1759–1767). До подібних формальних експериментів серед українських авангардистів 1920-х рр. удавався Я. Олесіч («На озерах вогні»), використовуючи графіку як композиційний 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  прийом увиразнення [62]. У романі «Інтелігент» Л. Скрипник по-єднує прийоми кінематографу та літератури не лише на рівні вербально-семантичному, а й візуальному (наявність різних шрифтів, рамок тощо). До футуристичної прози, що послугову-ється візуальним наративом, зараховуємо антиміметичний, ан-тиреалістичний роман «Ведмідь полює за сонцем» А. Чужого. «Здебільшого роман візуально виглядає як поезія, ніж як проза: речення починаються із середини рядка, короткі фрази зцентро-вані або ж відходять від правого краю, групи слів розташовані драбинкою… у деяких частинах текст прокреслює на сторінці контури велетенських фігур (наприклад, тварин, стріл)» [171, с. 360]. О. Ільницький у межі візуальної прози ставить і сценарій Ф. Лопатинського «Динамо», надрукований 1928 р. в журналі «Нова генерація». У ньому також простежується вплив друкарсь-ких прийомів та верстки на смисл твору, щоб твір можна було не лише читати, а й «розглядати».  У контексті взаємодії візуальних та вербальних елементів варто згадати західноукраїнський журнал «Вікна» (Львів, 1927–1932 рр.) та творчість його активних авторів Олександра Гаври-люка та Степана Тудора. Журнал був друкованим органом літера-турної організації пролетарських письменників «Горно», однак, незважаючи на пролетарську орієнтацію, тут друкувалися твори українських письменників із Східної України, Канади, США, пере-клади зі слов’янських та західноєвропейських літератур. Серед творів «пролетарської ідеології» зустрічалися високохудожні по-лотна, зокрема В. Бобинський на сторінках періодичного видання помістив власні переклади поезії Артюра Рембо. Родзинкою  журналу була наявність малюнків, фотографій, що увиразнювали його змістове наповнення. Зокрема, у квітневому номері журналу за 1930 р. О. Гаврилюк опублікував нарис «В очах дитини» [78], показово тенденційний твір, у якому йдеться про пробудження класової свідомості в дитини. Андрій знаходить в собі сили від-мовитися від дядькових грошей, усвідомлюючи його відстороне-ність від революційного руху, егоцентричність. Цікавим є ілюст-рування твору «рисунками» Луки, про що заявлено на початку, – найбільш значущі моменти твору підсилені малюнками, під яки-ми наводиться й епізод, взятий для ілюстрування: «Хлопець біг лісом, наче від вовків…» [78, c. 34], «Брати сиділи поруч…»  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА [78, c. 37], «Василь перегнувся до нього…» [78, c. 40]. Малюнки становлять із текстом єдність, оскільки через них увиразнюється зовнішній вигляд персонажів, зринають додаткові деталі. Напри-клад, епізод «Брати сиділи поруч…» має підкреслювати їхню при-належність до різних соціальних прошарків: «обидва високі, аж згорблені, обидва легко зачіплені віспою, але на плечах Пилипо-вих латаний каптан власного виробу, а у Йосифа старанно вичи-щений піджак і крават, але в Пилипа руки порепані як терка, а в Йосифа дбайливо випещені нігті» [78, c. 36]. На малюнку помічає-мо різницю у віці (Пилип старший), а соціальна нерівність під-креслюється формою вусів та капелюхів.  До формального експериментаторства на сторінках журналу вдається С. Тудор, створюючи своєрідну «шифрограму» твору «Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колек-тив» [434; 435; 436]. Літературний процес є діалектичною єдністю повторювано-го й неповторного, що в літературі оприявнюється через традиції і новаторство. Не цураються графічних експериментів і сучасні письменники. У цьому контексті можемо назвати У. Еко, який у художній практиці звертається до своєрідного поєднання  візуального та словесного образів, створюючи ілюстрований ро-ман (авторське жанрове визначення) «Таємниче полум’я цариці Лоани». Появу артбуків, мальованих історій, де фотоколаж,  ілюстрація, графічне оформлення та текст складають нерозрив-ну єдність, кваліфікуємо як продовження мистецьких пошуків художньої форми; пошуків, зумовлених розвитком науково-технічного прогресу, потребами модернізації літератури, що,  намагаючись спроектувати потужне емоційне враження, йде до мультисенсорного сприйняття читача. 
Візуальна література – поняття, що вживається на озна-чення масиву художніх текстів, де в інтермедіальних зв’язках  поєднується вербальне та візуальне, моделюється своєрідний екфразис, де візуальність наповнюється комунікативною рито-ричністю, вербальне осмислення реальності врівноважується образно-просторовим. Візуальний ряд формується графічним увиразненням тексту через друкарські експерименти (розмір, колір шрифту, абзац, вирівнювання); залучаються до тексту ма-люнки, графічні схеми, діаграми, фотографії та фотоколажі. Се-
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  ред жанрів візуальної літератури – дитячі книги-картинки, фото-романи, графічна проза, різноманітні літературно-художні ви-дання, артбуки. Візуальна література послуговується візуальною 
метафорою5, під якою розуміємо зображення, що передає ін-формацію за принципом аналогії, схожості, порівняння чи навіть відмінності. Завдяки візуальній метафорі посилюється множин-на асоціативність образу, нарощуються смисли, що стають зрозу-мілими в контексті культурної, політичної, соціологічної ситуації в суспільстві. Візуальна метафора не сприймається лише розу-мом – «унаслідок склеювання візуальних деталей і концептів, встановлення візуальної та концептуальної схожості візуальну метафору переживають також сенсорно, емоційно, а головне ес-тетично, оскільки вона автотелічно привертає увагу до метафо-ричного зв’язку між різними предметами/концептами й змушує глядача інтенсивно проявити свою уяву та евристичні здібності, відчувши при цьому не утилітарне задоволення» [117, с. 117]. Візуальна метафора в художній літературі заохочує глядача/читача до активної інтерпретації. Так, в артбуці Ю. Іздрика («Underword(l)d») зустрічаємо авторське іронічне потрактування візуальних метафор, що функціонують у суспільстві через медій-ні, рекламні образи. М. Бабак (артбук «Вільхова кров») наповнює візуальні метафори власних фотоколажів історіософською, полі-тичною складовими, що відповідає ідеологічній концепції книги.  

Графічна проза – це один із різновидів візуальної літерату-ри. До графічної прози безпосередньо відносимо комікси та гра-фічні романи, про жанрову специфіку яких буде йтися далі. Гра-фічна проза, порушуючи межі літератури як мистецтва слова, продукуючи текст в єдності візуального та вербального, стано-вить одну з парадигм експериментальної літератури.  
5 На сьогодні розвиваються інтеракційна та концептуальна (когнітивна) теорії метафори. Дослідники вирізняють мислення як первинну сферу функціону-вання метафор, відтак метафоричністю наповнюється не лише мова, а й жес-ти, поведінка, різні сегменти культури, зокрема й візуальні мистецтва. Про концептуальну метафору, візуальну метафору розмірковують А. Ричардс [380], М. Блек [530; 531], Н. Керолл [538], К. Форсвілл [559; 560; 561], Р.-В. Гібс [564], С. Каплан [579], З. Ковечеш [586], Дж. Лаков та М. Джонсон [587; 588], Е. МакКормак [592], М. Ортіз [612], П. Дениско [117] й ін.  
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3.1.1 Мистецтво коміксу у вимірі української літератури Ґенезу коміксу як мальованої історії дослідники ведуть із давніх часів – від наскельних малюнків, єгипетських ієрогліфів, кодексів майя, середньовічних мініатюр, ілюстрацій Біблії,  англійських політичних карикатур кінця XVIII – початку ХІХ сто-ліття. Сама етимологія поняття «комікс» пов’язується із коміч-ним та комедійним (comicus від латинського), хоча радянські лі-тературознавці, демонструючи своє неприйняття «буржуазного жанру», виводили етимологію терміна з англійського слова «to commit» – «чинити злочин» [247, с. 144]. Розвиток коміксу став можливим завдяки потужному вибуху масової культури, зумов-леної новими технологіями, що дозволяли механічне репродуку-вання образів. Його народження пов’язується з появою в журналі твору «Жовтий хлопчик» Річарда Аутколта 1896 р. [636, с. 956]. Це поклало початок рубриці «Funnies» («Гумористичний роз-діл»), де розміщувалися смішні історії в картинках. Лише 1933 р. комікси почали публікувати у форматі кольорової книжки з  м’якою обкладинкою.  Осмислюючи поняття коміксу як виразника масової куль-тури, науковці постійно намагаються визначити, що ж у ньому стоїть на першому місці – словесний текст чи малюнок. У «Літературознавчій енциклопедії» (автор-укладач Ю. Ковалів) зазначається, що комікс – це «серія чорно-білих або кольорових розважальних малюнків, що ілюструє розвиток сюжету, пред-ставлений мінімальним, здебільшого діалогічним, текстом» [259, с. 508]. А. Ніколюкін робить акцент на обов’язковій наявності картинок, розміщених у суворій послідовності, а вже потім увага звертається на мінімалізацію тексту [257, с. 384]. В «Енцикло-педії літературної та культурної теорії» («The Encyclopedia of  Literary and Cultural Theory») комікс позиціонується як специфіч-ний різновид медіа, а питання про віднесення його до літератур-ного чи мистецького артефакту залишається відкритим. Автор статті «Теорія коміксу» К. Мурей наголошує на тому, що комікс стає предметом різних інтердисциплінарних досліджень, що за-лучає розмаїття перспектив і методологій [636, с. 956]. З огляду на це видається доцільним розгляд коміксу в літературознавчій 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  парадигмі як жанру масової літератури, яка протягом останніх років активно розвивається як елітарна.  Розмаїття сюжетів, тем, стилів, форм коміксу та вибір різних критеріїв його розуміння породжують невизначеність та широту терміна. Однак простежується два підходи до окреслення понят-тя: прихильники першого перебувають під впливом стереотипу, що комікс – це завжди примітивне, спрощене, схематизоване чти-во, розраховане на пересічного читача, й шукати та очікувати від нього естетичної насолоди, художньої цінності не варто. Вороже ставлення до коміксу в зарубіжному літературознавстві просте-жувалося в першій половині ХХ століття, оскільки «зв’язок комік-су з карикатурою, гумором і сатирою завжди сприймався з акаде-мічним осудом і вважався низьким у порівнянні з іншими мис-тецтвами» [580, c. 98]. Суб’єктивізм та надмірна оцінна позиція у визначенні специ-фіки коміксу зустрічається і в сучасних літературознавчих слов-никах, опублікованих на пострадянському просторі. У «Лексиконі загального та порівняльного літературознавства» поряд із  акцентуванням рис, що вирізняють поетику коміксу (умовний простір, полярні контрасти в протиставленні добра і зла, одноп-лановість героїв), наводяться характеристики, що наповнюють визначення коміксу негативними конотаціями («герої, створені у відповідності з банальними смаками споживачів масової культу-ри», «інфантильні варіанти» традиційних сюжетів; «споживання коміксу, як правило, виключає логічне мислення реципієнта, іг-норує його духовні потенції, спотворює і збіднює картину світу» [244, с. 265–266]), з якими можна посперечатися. Ю. Ковалів менш категоричний у висновках щодо художньої природи комік-су: «коміксу притаманні жорстокість, здебільшого примітивне трактування художніх явищ, схематизація їх» [259, с. 508].  Як бачимо, тривалий час фаховому науковому осмисленню коміксу заважало упереджене ставлення до нього як до «низького» жанру. Однак, починаючи із середини ХХ століття, ко-мікс привертає все більшу увагу наукової спільноти. Зокрема ви-токи дослідження коміксу знаходимо у працях таких авторитет-них учених-семіотиків, як Р. Барт та У. Еко. У. Еко розглядає комік-си в контексті міфологічного наративу («Міф про Супермена»). 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Учений висловлює думку, що комікси про супергероя, як і старо-давні візуальні наративи, мають представляти героя як взірця моральних якостей і національної гордості [126, с. 158–181].  Однак це не виключає й того факту, що комікси складаються з високомотивованих знаків, образів і символів, котрі породжують значення різними способами, створюючи код, який читач має проінтерпретувати.  Зарубіжні дослідники осмислюють специфіку коміксу як фе-номену культури ХХ століття, що при всій своїй позірній примі-тивності вартий пильної уваги як індикатор настроїв та смаків суспільства, потужний інструмент впливу з об’ємним комуніка-тивним потенціалом. У коміксах знаходить вияв давня традиція зв’язку «слово – символ – образ» [636, с. 958]. Йдеться не про про-сте ілюстрування сюжету, не про картинки, що супроводжуються текстом, а саме про цілісність слова та образу, їхній взаємозв’я-зок у продукуванні значення. «Завдяки взаємодії в ньому вер-бальних та невербальних компонентів комікс поєднує в собі ви-сокий обсяг інформації, розрахованої на максимальну простоту сприйняття» [410, с. 384].  В останні десятиліття ХХ – на початку ХХІ століть коміксо-знавчі студії (Comics Studies) стають особливо популярними в  академічному західноєвропейському та американському середо-вищах. Авторитетними вважаються праці В. Айснера «Комікс і послідовне мистецтво» («Comics and Sequentive Art») [551], С. МакКлауда «Розуміння коміксу» («Understanding Comics») [596]. У ряді досліджень порушується питання еволюції коміксу, прояву національних традицій, комікс розглядається в контексті візуальної риторики, мультимодальності, медійності та складної художності.  В. Айснер уперше вживає термін секвенційне (з англ. sequen-
tive – послідовний) мистецтво, означаючи комікс як форму, зміст якої передається через послідовність зображень [551]. Визначен-ня «послідовне мистецтво» пізніше було модифіковане та розши-рене С. МакЛаудом. «Комікс, – за МакЛаудом, – це ілюстративні  та інші зображення, що поставлені поряд у продуманій послідов-ності для передачі інформації і/чи отримання естетичної відпові-ді від глядача» [596, с. 9]. Причому слова також уважаються  



233 

Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  зображеннями, лише з більшою мірою абстрагування. Це визна-чення, де є ігнорування вербальної частини коміксу, зведення її до абстрактного зображення, також підпадало під критику.  Отже, чітко визначити жанрові межі коміксу надзвичайно важко при всій його розмаїтості та різноманітності. Учені роб-лять спроби класифікувати комікс за стилем, жанром, обсягом, домінуючими функціями (естетична, пізнавальна, освітня, вихов-на, ігрова, розважальна), орієнтацією на дитячу, підліткову, до-рослу аудиторію. Так, А. Ніколюкін розрізняє комікси за темами: пригоди тварин, космічних героїв (Мат і Джеф та ін.), пригоди популярних героїв із кінофільмів (Боб Хоуп та ін.); Дикий Захід (вестерни); пригоди Супермена; фантастичні пригоди в джунг-лях; псевдонаукові комікси, детективні, воєнні (про подвиги сол-датів під час Другої світової війни); комікси жахів і злочинів; «класичні» комікси (стислий переказ п’єс Шекспіра, романів Дік-кенса, американських письменників) [257, c. 384]. Ю. Ковалів се-ред найпоширеніших тем називає шпигунство, вестерни, «зоряні війни», пригоди суперменів, фантастика, фентезі, кримінальні історії, секс, садизм тощо та використання мотивів і образів сві-тової літератури [259, с. 508].  В «Енциклопедії коміксів та графічних новел» («Еncyclopedia of Comic Books and Graphic Novels») є окремі статті, присвячені темам та жанрам коміксу, причому немає чіткого їхнього розріз-нення, оскільки тема передається через жанр, наприклад, істори-чні комікси, а жанр визначає тему. Отже, наводимо перелік тем і жанрів за цією енциклопедією: адаптації з інших медіа (мультфільми, фільми, книги), холодна війна, кримінальні  комікси, освітні комікси, шпигунство, європейський комікс, фан-тастика, фемінізм, фольклор, смішні історії з тваринами, гей- та лесбійські теми, історичні комікси, комікси жахів, комікси джунг-лів, манга, мемуари, мутанти, нацисти, політика і політики, пост-апокаліптичні історії, релігія, романтика, наукова фантастика, супергерої, андеграундові та дорослі комікси, вампіри та зомбі, комікси про війну, вестерни, молодіжна культура в коміксах [552]. Авторський колектив намагався подати якнайповніший огляд тем та жанрів, презентуючи комікс як солідний масив літе-ратурної продукції.  



234 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Усе ж спробуємо дати визначення коміксу за його ключови-ми ознаками. Комікс – це складний, синтетичний вид мистецтва, що ґрунтується на медіакомбінації вербальних та невербальних компонентів; жанр масової літератури; жанр розважального ме-діа. Історія в коміксі (здебільшого пригоди фантастичних героїв, суперменів) формується із картинок, розміщених послідовно, та передбачає постійне продовження пригод. Проста організація коміксу орієнтована на дитячу та підліткову аудиторію. Комікс зазвичай розповідає одну історію або її частину. Структура комік-су передбачає розміщення 6–9 кадрів на сторінці та обсяг – не більше 50 сторінок. Публікуються комікси переважно у вигляді журналу на недорогому папері. До вербальних компонентів зара-ховують усю словесну єдність коміксу (мова персонажів, що роз-міщена у «хмарках» – філактерах; мова автора – титри, коментарі, заголовки). До невербальних компонентів належить графіка (малюнки в рамочці, котрі утворюють кадр) та параграфіка, що транслює фон, актуалізує експресивний та емотивний регістри. Комікс тісно пов’язаний із кінематографом та мультиплікацією, тому термінологія фільмознавчих студій стає в нагоді під час опису основних рис мальованого образу, оскільки наявні довгі кадри, рух планів (загальний, середній, великий), зміна перспек-тиви оповіді. Макет сторінки, мистецький стиль, взаємодія  тексту та картинки – це компоненти, що несуть повідомлення, формують цілісний зміст, оскільки в коміксах те, ЯК оповідна ін-формація представлена, є настільки ж важливим, як і те, ЩО це за інформація. У багатьох країнах світу «розповіді у картинках» надзвичай-но популярні та здобувають визнання через авторитетні літера-турні премії, займають головні позиції в мистецьких рейтингах. Так, комікс-культура набула популярності в США, Англії, Бельгії, Франції, Німеччині, Японії. На пострадянському просторі, де дов-гий час через історичні обставини насаджувалося регламенто-ване мистецтво, культура творення, читання коміксу та графіч-ного роману лише формується, привертаючи все більше уваги читацької аудиторії. Український літературний процес, починаю-чи з 2010 р., надзвичайно активно поповнюється мальованою літературною продукцією різного змісту. В огляді українських 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  коміксів на сайті «Читомо» подаються цікаві твори, що не посту-паються зарубіжним зразкам, ґрунтуються на національному  світовідчутті та українському колориті [594]. У коміксах форму-ється образ українського супергероя, місія якого, як видається, – посилити градус оптимізму в українському суспільстві. В Україні безпосередньо комікси лише спорадично стають предметами наукового дослідження (О. Колесник [204], Н. Кос-мацька [217], Б. Філоненко [454]), більше отримуючи рецензії та відгуки від читачів на форумах, літературних сайтах у мережі Інтернет. Чи розвивається жанр коміксу, графічного роману в Україні? «Комікс – це одне з небагатьох явищ масової культури, яке не прижилося в Україні [216, с. 15]», – категорично стверджує Н. Космацька. Причиною, на думку дослідниці, є те, що «в Радян-ському Союзі комікси видом мистецтва не вважали й не пропагу-вали. Проте певна причетність до графічної літератури просте-жується [217, с. 146]» (історії в картинках у журналах «Кро-кодил», «Перець», дитячих виданнях «Веселые картинки», «Мурзилка», «Барвінок»). Б. Філоненко зазначає, що «коміксу в Україні як такого немає. Ті спроби, які існують чи існували – «Даогопак», «К 9», – це окремі експерименти окремих людей, але аж ніяк не масова культура» [454]. О. Колесник наполягає, що «український комікс та графічний роман знаходяться в стані формування» [204]. Однак відкрита дискусія «Комікси насту-пають: чи правда, що скоро ми не читатимемо, а лише гортати-мемо?» [68], проведена в книгарні «Є» (учасниці: Богдана Роман-цова, Ірина Ніколайчук, Марія Шагурі; модератор – Ростислав  Семків), свідчить про інше: комікси активно «наступають», глоба-лізуючи українську культуру, вписуючи її в контекст світової. Справді, в останні десятиліття цікавість до графічної прози в Україні зросла. Так, були перевидані комікси історичного харак-теру, створені українськими митцями-емігрантами – повстанські комікси львів’янина Леоніда Перфецького [328] та мальована історія Омеляна Коваля про вбивство Бандери [197]. Перекла-даються та видаються українською мовою всесвітньо відомі  комікси: видавництво «Ірбіс Комікси» у 2015 р. опублікувало  серію коміксів з Джеронімо Стілтоном («Відкриття Америки», «Таємниця Сфінкса», «Шахраї в Колізеї», «Слідами Марко Поло» 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА та «Динозаври наступають»). У 2016 р. побачив світ перший том відомої бельгійської серії коміксів про смурфиків «Чорні смур-фи». Поряд із самвидавами з’являються видавництва, що спеціа-лізуються на українських коміксах («NebesKey», «Леополь», «Asgardian Comics», «Євгеніос»), проводяться міжнародні комікс-фестивалі (Fan Expo Odessa, Kyiv Comic Con), виникають центри вивчення комікс-культури (наприклад, Comics.com.ua).  Популяризують культуру коміксу альманахи «К 9» та «Чорний лев». Автори графічної прози для дітей та дорослих (І. Баранько, Л. Воронюк, К. Горішній, А. Данкович, С. Захаров, Д. Койдан, С. Мазуркевич, В. Назаров, М. Прасолов, Є. Пронін, Д. Самовол, М. Тимошенко, Д. Фадєєв, О. Чебикін, О. Корешков та ін.), використовуючи здобутки європейського, американського, японського коміксу, актуалізуючи національну специфіку, посту-пово складають українську школу мальованих історій («мальви» як аналог коміксу, банд-десіне, манги) в Україні та за кордоном.  Освоєння зарубіжного досвіду створення коміксів почалося в незалежній Україні з переробки класичних творів у форматі гра-фічної літератури. Видавництво «Грані-Т» започаткувало серію «Класні комікси», «щоб шкільна програма була цікавішою». На адаптацію були взяті твори класичної української літератури (як п’єси, що легко піддаються обробці, так і повісті): «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка [183], «Хазяїн» І. Карпенка-Карого [180], «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького [303], «Ніч проти Різдва» М. Гоголя [83], «Мина Мазайло» М. Куліша [229], «Москаль-чарівник» І. Котляревського [221], «Захар Беркут» І. Франка [457]. Учням пропонувалося ознайомлюватися з комік-сами після прочитання оригінального твору.  У створенні серії брали участь Н. Тарабарова (художниця) та Л. Пархоменко (обробка тексту). До обробки тексту в деяких ко-міксах долучився О. Ульяненко. Яскраві кольорові малюнки від-разу привертають увагу, однак часом не завжди відповідають технології створення коміксів (наприклад, у коміксі «Захар Бер-кут» не використано потенціал коміксу у створенні батальних сцен), а більше нагадують ілюстрації, до того ж «зображальний ряд міг бути й багатшим» [135]. О. Колесник висловлює припу-щення: це зумовлено тим, що більшість авторів українського  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  коміксу «слабо розуміють сутність цього мистецтва, що призво-дить до невиразності їхніх творів», робить «неефективними в якості засобу популяризації класики» [204]. Проте не можемо заперечувати того, що подібне видання класичної літератури урізноманітнює читацьку практику, пожвавлює сприйняття та зацікавлює молоде покоління, уже звичне до засвоєння візуаль-ної інформації.  2014 р. видавництво «Леополь» відкриває колекцію «Українська графічна література», опублікувавши у 2-х томах адаптацію Міхая Тимошенка (текст) та Кирила Горішного (малюнки) повісті «Герой поневолі» І. Франка [455; 456]. У перед-мові до читачів сказано, що в графічному романі сценарій і ма-люнки співіснують для передачі сюжету. Також акцентується на тому, що графічний роман, на відміну від коміксу, – література як для дітей, так і дорослих. «Герой поневолі» створений у тра-диціях європейського чорно-білого коміксу. Перший том отри-мав схвальні відгуки як «найвдаліша спроба в Україні зробити комікс», «робота, що потрапила у всі точки цього жанру, – героїч-на розповідь, революційний характер» (Б. Філоненко). Мистецьку вартість твору підвищує й те, що автори адаптації зберігають оригінальний текст повісті І. Франка, хоча, звісно, подають його не в повному обсязі.  Певною популяризацією жанру коміксу в Україні є адаптація роману Сергія Жадана «Ворошиловград» (2012) [131], яка  вийшла в межах українсько-польського проекту «АРТОДРОМ», що реалізує Літературне угруповання «СТАН» спільно з ГО «Форум видавців», фундацією «То.Pole» (Краків), «Rita Baum» (Вроцлав). Понад 300 сторінок роману було стиснуто до 36. Поль-ські художники Артур Вабик (Artur Wabik) і Мартин Сурма (Marcin Surma) не лише створили ілюстрації, а й написали сцена-рій, що виявився коротким переказом тексту, який складно зро-зуміти без ознайомлення із романом. Поетика коміксу простежується у збірці С. Жадана «Бийся за неї». До того ж книга супроводжується CD-диском із музичним записом творів, що вміщені у збірці, у виконанні групи «Собаки в космосі» [130]. «Книжка-комікс-СD», як зазначено на звороті об-кладинки, є результатом своєрідної колективної творчості: автор 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА ідеї – С. Померанцев, куратор проекту – Д. Качан, ілюстрації – А. Колядинського, слова – С. Жадана, музика – група «Собаки в космосі». Чорно-білі картинки переважно не компонуються в кадри, а розміщуються на одному розвороті. Головний герой  потрапляє під тиск обставин життя, що проходить як сіре й без-барвне, люди вгадуються в силуетах, вони як тіні, котрі пройдуть і не залишать сліду. Поезія «Бийся за неї» стає кульмінаційною у збірці як у плані спонукання до дії, що збурює застиглість буття, так і в кольоровій гамі, котра підсилює вербальне повідомлення. Білий текст на темному тлі ускладнює читання. Концепції збірки, у якій акцентується незначущість простої людини в світі, відпові-дає й розміщення назв творів на окремих сторінках. Дрібний шрифт назв, заповнення простору сторінок різними кольорами привертає уваги більше, ніж чорно-біла оповідь – різнокольоро-вий світ дисонує з чорно-білими нецікавими буднями, побутови-ми проблемами. У збірці поєднуються семіотичні коди музики –  образу – тексту, апробується мультимедійність.  Національна специфіка української графічної прози передба-чає звернення до питомо українських тем та образів, джерелом яких стає доба козацтва. Саме козаки в українському світогляді є прообразом національного супергероя. У цьому плані доцільно вести мову про комікс як міфологічний наратив (згадаймо У. Еко і його працю «Міф про Супермена»), що дає суспільству взірець для наслідування, акумулює патріотизм, актуалізує національну гордість. Створення циклу коміксів про українських супергероїв наразі є надзвичайно актуальним. Комікс, присвячений вигаданим, казковим подвигам козаків, з’являється в Україні з 1990-х рр. у форматі журналу, орієнтова-ному на дітей. Так, у видавництві «Робітнича газета» 1995 р. ви-ходить друком комікс «Буйвітер», котрий «придумав, написав та намалював Костянтин Сулима» [413]. Козаки, бусурмани, ясир, чарівні перетворення, обов’язкова перемога добра – усе спрямо-ване на виховання патріотизму та формування захоплення муж-ністю героїв. Якщо бусурманину дає магічну силу чудовисько в обмін на душу, то козак відновлює силу завдяки рідній землі та святому хресту. Ускладнює структуру коміксу сюжетне обрам-лення – історію про подвиг Буйвітра розповідає дідусь онукам, а 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  в кінці виявляється, що він сам є його сином, а малі слухачі усві-домлюють свою причетність до боротьби, яка ще не завершена – у кінці зло повертається й хлопці беруть до рук чарівну шаблю Буйвітра. Яскраві малюнки, нетрадиційне розміщення кадрів (зустрічається один малюнок на сторінці), гра із затемненням (негативні персонажі зображуються у темних кольорах – свої темні справи роблять уночі, а Буйвітер, козаки змальовуються вдень та яскраво), негативно-карикатурне зображення злочин-ців-бусурман та позитивно-реалістичне зображення козаків, українців формує сприйняття антитетичного світу, поділеного на добро і зло, де українці, безперечно, представляють сторону добра. Наявне в коміксі й вирізнення значущих слів збільшеним шрифтом – «Рятуйся», «Час». Злість Хіз-гірея та його бажання по-мститися підсилюється написанням його реплік у фрілактері бі-лими літерами та чорному тлі, що утруднює читання і в такий спосіб посилює антипатію до цього персонажа.  Спробу видання карикатурного коміксу, де персонажі діють, говорять, та й змальовуються як у мультфільмі для дорослих, здійснило видавництво «Козаки» у 1992 р. У коміксі «Марко Пи-ріг, запорожець. Як Пиріг став Пирогом» (текст Вадима Карпен-
ка, малюнки Олександра Гайдученка) [179] усі події подаються крізь призму бурлескного гумору. Марко Пиріг, Харко Житимож-на, Кошовий, Крутивітер, дяк Омелько, кобзар Заграй живуть в оптимістичному просторі, де навіть неприємності сприймаються з легкістю та гумором. Структура цього коміксу традиційно вива-жена, сюжет неускладнений, однак персонажі, як видається, за-надто багато говорять. Текст у філактерах часто заважає спосте-регти картинку, оскільки, наприклад, усі персонажі в кадрі мають що сказати з певного приводу. Козаки в мирний час гуляють, п’ють, б’ються один з одним. Вийшло щось на зразок карикатур із журналів «Крокодил» та «Перець». Як такого героїчного образу українця не створено, хоча він може відстоювати власні інтереси на побутовому рівні скоріше як хитрий дядько, що завжди знайде вихід із ситуації.  Дитячий комікс-розмальовка «Українські супергерої» («Вря-тувати жайворонка» [76], «Невидимий острів» [77], 2015) Лесі  
Воронюк спрямований на використання виховного потенціалу 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА коміксу, зокрема патріотичного. Перед супергероями коміксу стоїть непросте, але звичайне для суперменів завдання – вряту-вати український світ (Україну) від загибелі та торжества злих сил. У протистоянні позитивних та негативних образів прозоро проступають українські реалії, зокрема АТО. Через імена суперге-роїв та їхні фантастичні вміння прочитується національний культурний код в історичному та сучасному вимірі. Як і у «Фантастичній четвірці», українських супергероїв четверо: Коб-зар (ватаг супергероїв, який втратив зір, ще коли козакував на Хортиці, та вміє читати думки людей і подумки з ними спілкува-тися), Віра (студентка, яка вірить у всепереможне добро), Кіборг (залізний воїн з людським серцем із Луганська), Кріп (травник із Карпат, який лікує травами, вміє готувати з них зілля правди, спогадів). Імена негативних героїв не позбавлені сучасного  політичного підтексту – Дворли (двоголові орли-людожери),  Виродки (люди, які перетворилися на монстрів, коли продали свою душу і совість за гроші), Імперуха (цариця, яка за свої огидні вчинки була перетворена на річкове чудовисько).  Супергерої досить швидко виконують поставлені завдання – рятують жайворонка, щоб сонце завжди вставало над Україною; зберігають українську душу, втілену у вишиванці: «Вишиванка – душа українського народу, – підсумовує автор, – допоки ми одяга-тимемо вишиванки, ми будемо єдині та нездоланні» [77, с. 18]. Простий сюжет, виразні малюнки, залучення до інтерактивності через можливість самостійно розмалювати комікс доступно доно-сять до дитячої аудиторії головну думку – що б не сталося, Добро завжди перемагає Зло, українці подолають будь-які перешкоди.  Образ українського супергероя змодельовано і в коміксі «Патріот» (2016), автором і художником якого є Вадим Назаров. У трьох випусках коміксу [298; 300; 299]  протистояння Добра і Зла перенесено в більш фантастичну площину, ніж це ми спосте-рігаємо в «Українських супергероях». Наприклад, у другому  випуску коміксу («Патріот. Ренегат») йдеться про підступних прибульців «московитів», головний серед яких Біс перетворює звичайних людей на ренегатів, примушує переходити на бік  темних сил. «Патріот» – це бойовий обладунок, що дає людині надзвичайну силу та швидкість, живиться від енергії світла і  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  допомагає здолати зло. Як бачимо, такий комікс, зорієнтований на сучасну політичну ситуацію в країні, формує у читачів оптимі-стичну програму дій, живить суспільство підсвідомою вірою в перемогу.  Козацька історія знаходить вияв у коміксі «Звитяга. Савур-могила» (2015) Дениса Фадєєва. Тут наявне переплетення сучас-ності та історичного часу – бойові дії за Савур-могилу влітку  2014 р. накладаються на козацьку добу. Саме біля Савур-могили, як свідчать перекази, отаман Сірко покарав на смерть звільнених із турецької неволі людей, які замість повернення на рідну  землю вирішили знову йти до турків. Слова Сірка: «Не має права жити той, хто відцурався вітчизни, своєї рідної землі, своєї  Батьківщини! Бо немає двох Богів, немає двох сонць… немає двох неньок» [445, с. 17] – промовляються уже до сучасників, а його меч, знайдений рядовим і не зовсім патріотично налаштованим бій-цем АТО, як розуміємо, надихає на подвиги, пробуджує вроджену національну гордість. Йдеться про перетворення посередньої людини, яка не вирізняється високими моральними якостями, на мужнього героя, котрий ризикує життям, щоб врятувати своїх бойових товаришів, на воїна, у якому тече козацька кров. Показо-во, що історія про сучасність оповідається російською мовою, а текст про Сірка – українською.  Д. Фадєєв увійшов до складу сценарної групи (ще Олександр  
Филипович, В’ячеслав Бугайов) коміксу «Воля: The WILL» (2017) [75]. Над книгою працювала група художників – Олексій Бонда-ренко, Максим Богдановський, Олександр Опара, подаючи три історії книги у трьох авторських художніх стилях. Тут обігруєть-ся вже не козацька тематика, а національно-визвольні змагання 1917–1920-х рр., серед дійових персонажів – Павло Скоропадсь-кий, Нестор Махно, Михайло Грушевський, котрі стають знаками епохи в ігровій поетиці твору. Автори розмірковують, що б стало-ся, якби події розгорталися за іншим сценарієм, поєднуючи стім-панк із жанром альтернативної історії.  2011 р. вийшла мальована історія Ігоря Баранька «Максим Оса» [22] про пригоди однойменного козака. Загалом І. Баранько є відомим у світі українським творцем «європейського» коміксу. Проживаючи за кордоном, він співпрацює з багатьма видавницт-вами, публікує твори іноземними мовами. З нагоди виходу  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА українською мовою першого тому альбому «Максим Оса» («Максим Оса. Людина з того світу») він був нагороджений дип-ломом Ukraine-Europe 2011. Раніше цей твір видавався у франко-, польсько- і російськомовному варіантах. Історичний антураж, осучаснений детективною складовою, робить «історію в кар-тинках» захопливою для читання. І. Баранько демонструє не ли-ше свою майстерність художника, а й уміло будує напружений детективний сюжет, витримує інтригу. Кмітливий та спостереж-ливий козак Максим Оса розгадує таємницю скарбу, знаходить убивцю та рятує невинних людей. Фактично Максим Оса презен-тує позитивний образ українця, знайомить іноземну спільноту з найкращими якостями українців.  Козацька тематика апробується Максимом Прасоловим (автор сценарію), Олексієм Чебикіним (художник), Олегом Ко-
ловим (текст) у повнокольоровому пригодницькому, поки що тритомному, «Даогопаку» («Анталійська гастроль», 2012 [110]; «Шляхетна любов», 2014 [112]; «Таємниця козацького мольфа-ра», 2016 [111]). Перший том був відзначений спеціальним при-зом журі фестивалю «Книжковий Арсенал» за кращу ілюстровану дитячу книгу. Авторам «графічного роману-блокбастеру» вдало-ся представити козацький контекст у популярній і сучасній фор-мі. У творі модернізовано національно-міфологічну спадщину, зокрема міфи та легенди про козаків-характерників. Три товари-ші-козаки – Олесь Скоровода, Тарас Пересічеволя і характерник Мозговий із «лицарського ордену магів і майстрів бойових мис-тецтв Запорозької Січі» переживають багато карколомних при-год, витримують жорстокі битви та поєдинки, дивують ворогів своєю вправністю, сміливістю, вигадливістю. Український світ у творі поєднується зі східною екзотикою – Туреччина, Японія. Лю-бовна сюжетна лінія, переставлена стосунками Олеся Сковороди та дівчини-ніндзі Арі-Сан, дає своєрідний ключ до розуміння на-зви книги як поєднання українського бойового мистецтва зі схід-ною філософією. Колориту персонажній системі твору надають образи тварин, які вміють розмовляти і виявляють неабиякий інтелект, – гусак Гусяр ІІ-й і татуйований кабан Окіст. Тварини також задіяні в різноманітних пригодах козаків. Загалом у творі «Даогопак» виявляється взаємодія різних жанрів: пригодницько-го, фантастичного, містичного, історичного.  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  Наразі набуває популярності серія коміксів Олександра  
Корешкова «Серед овець» (2018) [209]. Умовний часопростір твору повниться знаками, що інформують про радянську дійс-ність 1950–1970-х рр.: гасла «Вперед у світле майбутнє!», «Партія і народ єдині!», «Слава труду!», сіра уніформа робітників, пере-пустки, дружинники, «бойскаути» у червоних галстуках». Комікс в ігровій кольоровій мультиплікаційній формі (персонажі – тва-рини: собаки, свині, вівці) пропонує соціальну сатиру на тоталі-тарну дійсність, котра, однак, може асоціюватися не лише з ра-дянським ладом, а з будь-якою формою насилля над особистістю. У першій книзі серії головного героя собаку (імені його автор не повідомляє) звільняють із заводу за те, що він обурився на ди-ректора (баран) за довге чекання під кабінетом; його перестріва-ють та б’ють дружинники, з’ясовуючи, чому він не на роботі; він стає свідком аварії, коли п’яний високопосадовець (кабан) збиває на зупинці дитину. Причому швидка забирає водія як постражда-лого, а в новинах визнають винним стороннього. Ці події змушу-ють головного героя відступити від звичного сценарію – бачити кривду і мовчати, перемогти власний страх. У коміксі простежує-мо алюзію до повісті-антиутопії Дж. Оруела «Колгосп тварин»,  де в алегоричній формі викривається «радянський міф» соціа-лістичного життя. Комікс, зауважує А. Татаренко, «будучи спочатку розважаль-ним елементом періодичних видань, пройшовши етап ілюстра-тивного засобу… етап тривіалізації (спрощення) «високої літера-тури» [421, с. 165], виокремився у вид літературної (пара)творчості зі своїм каноном, класикою, новаціями. Будучи надзви-чайно популярним за кордоном, жанр коміксу в Україні посту-пово заповнює порожню лакуну, утворену за часів соцреалізму, хоча його повноцінному розвитку не сприяє наповненість україн-ського книжкового ринку російською продукцією. Серед проб-лем, із якими стикається жанр коміксу, і порівняно малочисельна читацька аудиторія – культура читання коміксу, як і в усіх пост-радянських країнах, не була сформована. Загалом сучасний  український комікс вирізняє майстерне авторське художнє вико-нання, продумана вербальна складова, актуальність та відповід-ність потребам суспільства. Комікси створюються за мотивами 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА українських класичних та сучасних творів, актуалізують козаць-ку минувшину в її історико-міфологічному варіанті, випробову-ють пригодницькі та детективні жанрові матриці. В українських коміксах формується образ українського супергероя, який відпо-відає сьогочасним реаліям та покликаний налаштовувати сус-пільство на позитив. Динамізується виховний, освітній, патріо-тичний потенціал коміксу. 
3.1.2 Графічний роман «Діра» С. Захарова:  

інтермедіальна проекція Варто зауважити, що хвиля зацікавлення вивченням при-роди коміксу була спричинена своєрідним експериментом, який фактично руйнував основу жанру – настанову на комічність, спрощеність та розважальність. У 1970-х рр. з’являється графіч-ний роман, автори якого намагаються відмежуватися від коміксу, моделюючи художню реальність у відмінних від коміксу коорди-натах. Цікаво, що в назві «Енциклопедія коміксів та графічних рома-нів» («Еncyclopedia of Comic Books and Graphic Novels») [552] заяв-лене поняття «графічний роман», однак йому не присвячена окрема стаття, оскільки графічний роман уважається тим же ко-міксом, лише написаним на серйозну тему, виданим на кращому папері та з твердою обкладинкою. Графічні романи згадуються серед освітніх коміксів як такі, що принесли коміксу визнання, здобулися на місце поряд із «серйозними» творами. Графічний роман називається новим форматом коміксу, що відкриває йому шлях до книгарень, шкіл та бібліотек [552, с. 165].  В Оксфордському словнику («Oxford English Dictionary Online») «графічний роман» позиціонується як об’ємний роман, опублікований у формі коміксу [566]. У «Словнику літературних й тематичних термінів» («A Dictionary of Literary and Thematic Terms») узагалі не подається визначення коміксу, а відразу  йде посилання на графічний роман, у такий спосіб ці поняття ви-знаються синонімічними (comics book = graphic novel), а нега-тивні конотації поняття «комікс» знімаються введенням терміна «графічний роман». Так, «графічний роман – термін, що засто-совується до серйозного роману, написаного у формі книжки 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  коміксів» [506, с. 185]. Як бачимо, поняття «графічний роман» долає негативні асоціації щодо коміксу як чогось карикатурно-розважального, маргінального, позбавленого художньої цінності, стає спробою легітимізувати комікс, що традиційно був маркова-ний як дитяче читання, надати йому статусу мистецтва. Однак у тій же словниковій статті йдеться й про риси, що все ж відрізня-ють графічний роман від коміксу, – автобіографічні елементи, документальність наративу, фокусування на трагічних моментах життя.  Найповнішою на сьогодні науковою роботою, у якій висвіт-лено ключові риси графічних романів, є колективна монографія Я. Бетена та Х. Фрея «Графічний роман: вступ» («The Graphic Novel: an Introduction»). Дослідники підкреслюють, що графічний роман – це не лише жанр, а й медіа, що є частиною інших куль-турних полів та практик (графічна література, візуальна опо-відь). Учені намагаються аргументовано представити відмінності графічного роману від коміксу, вирізняючи чотири рівні, за яки-ми можна згрупувати відмінні риси: 1) форма; 2) зміст; 3) формат публікації; 4) аспекти виробництва та розповсюдження [524]. Специфіка форми графічного роману полягає в тому, що автори не йдуть за регламентованими правилами створення коміксу, а насамперед формують індивідуальний, «упізнаваний» стиль, що зовсім не означає своєрідне покращення традиційного стилю коміксу. Автори графічних романів надають перевагу нестан-дартним технікам макетування, руйнуючи звичну сіткову струк-туру коміксу, або ж повертаються до «чіткого» макета, щоб не відволікатися зайвий раз від того, що вони вважають найважли-вішим у своїй роботі. У плані форми оповіді в графічних романах часто присутній образ оповідача, тоді як у коміксах немає види-мого втручання наратора.  На змістовому рівні в графічних романах осмислюються «дорослі», тобто серйозні, складні теми, нецікаві для підліткової аудиторії. Як і в «Словнику літературних та тематичних термі-нів» («A Dictionary of Literary and Thematic Terms») [506], у колек-тивній монографії акцентовано на позірній реалістичності творів та включенні автобіографічних елементів (наприклад, «Маус» А. Шпігельмана, «Персеполіс» М. Сатрапі, «Смішний дім» А. Беч-дел), зверненні до історичності та документальності («У тіні 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА зруйнованих веж» А. Шпігельмана, «Останній день у В’єтнамі» У. Айснера тощо). Це стверджує широкі можливості графічного роману, що поєднує засоби художньої та нехудожньої оповіді. Першим твором, жанрово кваліфікованим автором як графічний роман, став «Контракт із Богом» (1978) В. Айснера.  На сьогодні найяскравішим зразком жанру вважається дво-томний роман А. Шпігельмана «Маус: історія тих, хто ви-жив» (1986, 1992), у якому йдеться про Голокост. Несподівана форма осмислення трагічних подій є цілеспрямованою спробою зламу репрезентаційних меж, переформатування «низького жан-ру». Роман Шпігельмана вважається одним із видатних творів графічної прози, є єдиним графічним романом – лауреатом  Пулітцерівської премії (1992). Яскравим прикладом широких  можливостей візуального наративу є графічний роман австралій-ського художника Шона Тана «Прибуття», де оповідь ведеться виключно через малюнки та вдалі розкадрування. Автор передає трагічний досвід емігранта через сюрреалістичні візії, що надає творові граничної емоційності та суб’єктивності.  Щодо формату, то графічні романи публікуються у вигляді книги та відходять від серіалізації. Такі романи насправді  намагаються дорівнятися до традиційних романів за розміром, обкладинкою, кількістю сторінок або ж друкуються в альбомно-му форматі А 4. На відміну від коміксів, що продаються переваж-но в США та Європі в газетних ятках, спеціальних магазинах ко-міксів, графічні романи розміщуються на полицях книгарень. Х. Фрей та Я. Бетен не наполягають на тому, що запропоноване ними розуміння графічного роману є універсальним, оскільки графічний роман як мистецьке явище постійно змінюється під впливом сильних культурних варіацій.  Про відмінність графічного роману від коміксу веде мову й українська дослідниця О. Бежан, серед суттєвих рис вона ще виріз-няє те, що «на відміну від процесу створення коміксів, над ство-ренням графічного роману працює невелика кількість людей, а іноді і один автор. Останнє і найважливіше, графічний роман – це роман, який включає в себе як письмові, так і візуальні елементи задля розповіді тієї чи іншої історії, комікс же, як правило, містить лише окремий сегмент або ж частину історії, і він набагато  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  коротший» [30, c. 23]. Варто підкреслити, що серед основних функцій графічного роману – естетичної, інформативної,  пізнавальної – зберігається й розважальний елемент, оскільки  є історія, але він є не настільки грайливим, комічним, як це про-стежується в коміксі.  Д. Кеба та Т. Кеба, спираючись на погляди Х. Чут, М. ДеКовен, Я. Дітмара, А. Хесчера, К. Монін, Р. Версачі, ключовим ядром  графічного роману як літературознавчої категорії вважають складність, що включає сім градуйованих параметрів: 1) структу-ра сюжету і/або принципи оповіді; 2) колір, 3) взаємодія тексту і мальованого образу, «кросдискурсивність»; 4) макет і дизайн;  5) структурна перформативність (усвідомлена участь читача в процесі читання); цей параметр частково збігається із сьомим, оскільки стосується металітературних і самореференційних  аспектів твору; 6) мультимедійність як можливість графічних романів включати в себе посилання на інші твори та медіа;  7) металітературні прийоми – оповідь про те, як і чому пишеться роман [580, с. 101]. Учені розширюють розуміння формальної ускладненості графічного роману, водночас попередньо відзна-чивши його спрямованість на дорослу аудиторію, серйозність, більший обсяг та публікацію у книжковому форматі.  Упадає в очі, що твір маркується як роман швидше задля під-креслення важливості проблем, порушених у ньому. Жанрово кваліфікуючи твір як графічний роман, дослідники та автори  часто ігнорують риси, характерні для роману (кілька сюжетних ліній, велика кількість персонажів, значний часовий проміжок тощо). Це не є випадковим, адже йдеться не просто про літерату-рний жанр, а про медіа, де можуть стиратися розмежування, ха-рактерні для художніх творів. Треба враховувати й той факт, що процес боротьби мальованих історій за місце серед «поважних» творів не завершився, можливо, з часом графічна література по-повниться жанрами графічної новели, оповідання, повісті, чиї художні якості не будуть приховані за поняттям «роман».  Отже, серед ряду значень поняття «графічний роман» ви-різняємо: 1) те ж саме, що комікс; 2) комікс, виданий у «дорогому» форматі (тверда обкладинка, якісний папір, формат книги); 3) жанровий різновид коміксу для дорослих, написаний 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА на серйозні теми; 4) роман, у якому використано художні засоби коміксу для передачі основного змісту. Найбільш прийнятним визначенням є запропоноване Х. Фреєм та Я. Бетеном, оскільки тут учені намагалися врахувати специфічні ознаки графічного роману як жанру графічної літератури та медіа.  В українських авторів існує спокуса надати більший статус своїм творам, дорівняти їх до «серйозних», поважних романів за-вдяки жанровому визначенню «графічний роман». Таким шля-хом йдуть творці «Даогопака» (М. Прасолов, О. Чебикін), «Макси-ма Оси» (І. Баранько). Видається, що підставою для віднесення творів до графічних романів є наявність твердої обкладинки та трохи більший обсяг. Однак, подібно до коміксів, ці твори мають продовження, не відходять він настанови на розважальність та комічність, орієнтації на дитячу, підліткову аудиторію.  Спробою створити справжній український графічний роман є твір «Діра» [139]. Авторська ідея належить художнику Сергію 
Захарову, який був очевидцем подій у Донецьку, що призвели до проголошення невизнаної ДНР. 2014 р. С. Захаров організував мистецьку групу «Мурзилка» та створив ряд карикатурних графі-ті-фігур у стилі стріт-арт, що зображали одіозних представників нової влади (реальних та символічних). Мистецька акція протес-ту набула світового розголосу завдяки розміщенню фотографій-інсталяцій у мережі Інтернет. Згодом був полон, ув’язнення, ін-сценування розстрілу. С. Захарову вдалося вирватися з Донецька та переїхати до Києва. Травматичний досвід він художньо осмис-лив у графічних малюнках, що склали основу графічного роману, залучивши до написання тексту письменника та журналіста  
Сергія Мазуркевича.  Презентація роману «Діра» відбувалася в Києві 2016 р.  й супроводжувалася відкриттям виставки в Національному музеї історії України «Діра. Серпень чотирнадцятого… Досвід нена-сильницького культурного спротиву», де на огляд публіки були представлені роботи художника С. Захарова, використані ним  у графічному романі. У мережі Інтернет з’являлися невеликі ре-цензії та відгуки на книгу. Цікавим є огляд Т. Калитенко графіч-них романів про війну, де «Діра» розміщується поряд із такими 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  відомими творами, як «Маус» А. Шпігельмана, «Палестина» Д. Сакко, «Громадянська війна» М. Міллара та С. Макнівена. Т. Калитенко слушно підкреслює: графічні романи спростовують твердження, що мальовані картинки можуть лише розважати та смішити, насправді вони можуть розкривати набагато ширше коло тем: «про проблеми в сім’ї, про нетерпимість, про боротьбу за права, про геноцид, і зокрема про війну» [177].  Історична основа, автобіографічні елементи, масштабність порушених проблем, великий книжковий формат (А4), спрямова-ність на дорослу аудиторію – це ті риси, що дозволяють називати твір «Діра» С. Захарова графічним романом. Хоча й тут обраний жанр говорить більше про поважність, серйозність теми, ніж до-тримання всіх романних ознак, а певна документальність тексто-вої частини наближає твір до літератури нон-фікшн. Та все ж  ідемо за визначенням «графічний роман» як найбільш доціль-ним, орієнтуючись на світові зразки. Аналізуючи графічний ро-ман, звертаємо увагу на макет сторінок, стиль, взаємодію тексту та мальованого образу.  
Макет. Насамперед зауважмо, що спочатку С. Захаров ство-рив малюнки, у такий спосіб переживаючи власний травматич-ний досвід. Лише згодом прийшла ідея їх упорядкувати та допов-нити новими, щоб склалася історія, прийнятна для форми  графічного роману. Тому малюнки, їхнє розміщення на сторінці, розкадрування мають виключне значення, створюють емоційну візуальну оповідь, ознайомлюють із переживаннями людини в критичній ситуації.  У книзі «Чотири концепції сторінки» («Four Conceptions of the Page») Б. Пітерс вирізняє чотири моделі використання простору сторінки в графічному романі та коміксі: звичайна, риторична, декоративна та продуктивна [Цит. за: 524, с. 108]. У цій класифі-кації враховуються зв’язки між оповіддю та композицією твору. Видається, що для графічного роману «Діра» визначальною є продуктивна модель, коли структура й макет сторінки також презентують історію, «диктують оповідь». Звернемося до обкла-динки роману, що виконана в червоних та чорних тонах. На  малюнку на тлі міського пейзажу на височині зображена діра, у яку затягує місто (багатоповерхові будинки, стадіон, залізничні 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА сполучення), але цей процес незавершений. Діра символізує не-визнану республіку ДНР. Падіння в діру міських будівель презен-тує перехід в інший простір, який, напевно, є ворожим та не має майбутнього, у кінці – порожнеча. Зверху сторінки великими чор-ними літерами розміщено напис «Діра». Напис промальовано не-охайно – є незаповнені кольором місця, неакуратні лінії, що свід-чить про негативну авторську конотацію самого слова й того, що під ним мається на увазі.  Багато графічних романів не відповідають формальній струк-турі коміксу, порушують її, роблячи ці зміни носієм певного зна-чення. У романі «Діра» з першої сторінки читач відразу поринає у моторошний світ насилля, страху та беззаконня – на двох сторін-ках подається зображення дула пістолета, що передає відчуття людини, яка стикається зі смертельною небезпекою. Перед об-личчям смерті деталі стираються, що показано заштрихованим чорним тлом. Укрупнений малюнок не має рамки, займає весь можливий простір сторінки, включаючи поля книги. Загалом, розміщення однієї картинки на двох сторінках стає ключовою ознакою книги, що разом із збільшеним форматом сигналізує про значимість, масштабність, катастрофічність подій, що відбу-валися в Донецьку 2014 р. Укрупнені плани (людина з відритим ротом у відчаї; людина з автоматом; людина, яка протестує, – сам художник; сцена побиття людини; обличчя побитої людини) під-силюють, збільшують відчуття небезпеки, що панує в місті.  Розміщення на одному розвороті одного, трьох кадрів пев-ним чином сповільнює дію, але водночас акцентує її значимість, напруженість. С. МакЛауд, досліджуючи специфіку коміксу, виріз-няє композицію кадрів як впливовий елемент смислу. Усього він вирізняє шість різновидів кадрів: від моменту до моменту; від дій до дій; від об’єкта до об’єкта; від місця до місця; від деталі до деталі; без видимого зв’язку. Маклауд наголошує, що в американ-ських коміксах переважають кадри дій, що динамізують оповідь, тримають читача в напрузі, а для японських коміксів важливий стан, тому тут наявні й кадри від деталі до деталі та без видимо-го зв’язку [596, с. 74–78]. У графічному романі «Діра» важливою є не лише пригода, а й емоційний стан оповідача, тому тут кадри від дії до дії чергуються з кадрами, де підкреслено деталі, та  



251 

Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  кадрами без видимого зв’язку. Останні свідчать про те, яким  неймовірним та несхожим на реальність є все, що відбувається з оповідачем, про його бажання вирватися із закритого простору несвободи. Кадри часто містять смислові розриви, які читачеві самому доводиться заповнювати, у такий спосіб доповнюючи події власними рефлексіями та відчуттями, долучаючись до про-цесу творення значення.  Форма кадру також має вагу для сприйняття твору. Як відо-мо, кадри можуть бути в прямокутних рамках, рамках-зірочках, рамках-сердечках тощо. У романі «Діра» всі картинки прямокут-ні, однак їхні рамки не вирізнено, бо вони розміщуються на чор-ному/білому тлі або на цілих розворотах, які також не взято в рамку. Домінування чорного кольору знову пригнічує, відсут-ність рамок справляє враження відсутності сили, що може зупи-нити зло.  
Стиль. Не випадковим є звернення автора до чорно-білого малюнка, що контрастує з єдиним кольоровим предметом – пра-пором України, котрий з’являється на останній сторінці книги. Кольоровий прапор України стає символом повернення з мото-рошного простору до простору свободи та повноправного життя.  У чорно-білому коміксі, як зазначає С. МакЛауд, «ідеї, вкладе-ні в зображення, передаються більш чітко, зміст має більше зна-чення, ніж форма, – мистецтво виступає як мова» [596, с. 192]. У романі «Діра» чорно-білі малюнки допомагають сконцентрувати-ся читачеві на трагічних та драматичних подіях. Чорно-біла палі-тра також ілюструє відсутність радості, надії, стає маркером жор-стокості, страху, моральної деградації, духовного падіння.  Сірі люди на впізнаваному тлі пам’ятника Леніну з палицями в руках, стиснутими руками, відкритими чорними ротами  нагадують страшну темну силу. Автор лише схоплює негативні емоції, схематично їх зображує, вдаючись до експресіоністично забарвленої техніки заштриховування. До читача промовляють «надривні штрихи» та «чорно-білі» силуети [177]. Тут не йдеться про прагнення до реалістичного відтворення облич, а скоріше про оголення емоцій через збільшене абстрагування. Техніка створення ліній нагадує марення, страшний сон, відмову оповіда-ча повірити в те, що це все відбувається насправді.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Картину змін Донецька ілюструє сторінка, де зібрано сцени, що показують, як мирне життя руйнується військовим станом:  вагітна жінка на кухні, граната на підлозі, збільшена до нереаль-них розмірів; гра дітей, коли жінка розмовляє з озброєним чоло-віком; людина на колінах, яку б’ють палицями та кастетами; нога на обличчі людини; люди в стані алкогольного сп’яніння – це все апокаліптичні сцени, що ілюструють прихід зла, яке пробуджує в людях раніше приховувану агресію. У центрі цього калейдоско-па – розірваний білий простір із силуетом людини в ньому, котра, напевно, спостерігає та усвідомлює весь жах перетворень і зміни улюбленого міста.  Оповідь (як вербальна, так і невербальна) у творі ведеться від першої особи у формі ретроспекції. Головний герой, дистанці-юючись від травматичних подій у часі, займає точку зору сторон-нього спостерігача та осмислює події з віддаленої перспективи. Така точка зору залишається незмінною упродовж усього тексту, ще більше посилюючи враження достовірності описуваних фак-тів фокусуванням на знущаннях, порушеннях прав людини.  
Взаємодія тексту та мальованого образу. На перший по-гляд видається, що текст у графічному романі йде паралельно з малюнками, оскільки тут відсутня мова персонажів у філактерах, а текст розміщується окремо від кадру або на ньому. Таке розме-жування малюнка та тексту насправді не розриває їхню ціліс-ність, а стає носієм смислу. Події набувають надзвичайної ваги в щільному просторі несвободи. Видається, що грайливе розміщен-ня тексту в так званих «хмарках» вивело б твір у простішу пло-щину, але автор прагнув якраз іншого ефекту.  Беземоційність, порівняна відстороненість тексту, написано-го С. Мазуркевичем зі слів С. Захарова, доповнюється експресив-ним малюнком та гармонізує цілісну тканину тексту. Текст  вносить ясність у те, де й коли відбувається дія, що за персонажі ведуть діалог. Смислова гра шрифтами, зокрема написання  великими літерами фраз: «Це стало зрозумілим 12 травня, коли проводили «референдум» про самоврядування ДНР» або «Це ти? Так, я»  – працює на вирізнення важливих для автора моментів, акцентує на ключових поворотах сюжету.  Звернімо увагу й на те, що текст друкується білими літерами на рядку, що виділений чорним кольором, причому чорний рядок 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  часто подається на білому тлі сторінки. Чергування кольорів (білий – чорний – білий) не сприяє легкому сприйняттю тексту, робить читання важким, змушує спеціально концентрувати ува-гу на ньому. Як бачимо, емоційно тяжкі події підсилюються ускладненою для сприйняття вербальною формою. Отже, текст та мальований образ у романі «Діра» взаємодоповнюють один одного, що відповідає одному з шести типів взаємовідношень тексту та зображення, які розрізняє С. МакЛауд [596, с. 154]. Отже, сучасний графічний роман демонструє рух до синтезу мистецтв, коли «висловлювання найважливішого не може бути покладене тільки на слова, бо якщо й можна взагалі передати таємниці світу, то тільки за допомогою сумарного способу зобра-ження» [277, с. 13]. Графічний роман, поєднуючи в медіакомбіна-ції вербальні та образотворчі засоби творення, несе потужний емоційний заряд, розширює арсенал прийомів впливу на читача, наповнюється потужним комунікативним значенням. Роман «Діра» С. Захарова збагатив українську графічну літературу не-стандартними художніми рішеннями, розширив її формозмістове поле. Осмислення недавньої української історії, використання автобіографічних елементів, оригінальна авторська художня  техніка (укрупнені плани, один малюнок на сторінці або цілому розвороті, експресіоністичність стилю виконання малюнків,  відсутність філактерів, відсторонена манера оповіді від першої особи) ставить роман поряд із такими визначними графічними творами, як «Маус», «У тіні зруйнованих веж» А. Шпігельмана, «Персеполіс» М. Сатрапі, формує національну парадигму творен-ня графічного роману.  
3.2 Український артбук versus «книга художника»  Осмислення жанру артбуку пов’язане з мистецьким яви-щем «книги художника». Така книга, видозмінена вже не пись-менником, а художником, є витвором актуального мистецтва, де слово, текст стає вербально-пластичним знаком, а інтермедіаль-ний зв’язок формується з домінуванням візуального ряду. Книга перетворюється на об’єкт, а її форма стає носієм естетичного по-відомлення, мистецького самовиразу. Складність розмежування 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА понять полягає в тому, що серед інших визначень «книги худож-ника» (авторська книга, рукотвірна, саморобна, експерименталь-на, «попутна», унікальна, раритетна, штучна, експозиційна, видо-змінена, «антикнига», арткнига, мистецька книга, книга-об’єкт; фр. livre d’artiste, англ. artist’s book, book art, book work, book object) зустрічається й «артбук». Деякі дослідники (наприклад, М. Погарський) намагаються довести недоречність ототожнення цих понять. Однак підставою їхнього розмежування виступають не рівноправні відношення тексту та малюнка (фотографії, гра-фічного зображення) в артбуці, а співвіднесення артбуку з жан-ром мистецького альбому. Отже, проблема визначення жанру артбуку потребує опрацювання в літературознавчому ракурсі як така, що представляє продуктивний синтез образотворчого мис-тецтва з мистецтвом слова. Митці брали активну участь у створенні книг та їх публікації протягом століть, згадаймо середньовічні книги, де ілюстрація ставала унікальним витвором мистецтва та доповнювала текст. Раннім попередником художньо оформленої книги вважають збірку «Пісні невинності» В. Блейка (1757–1827). Тут інтеграція тексту, образу й форми відкрила нові горизонти творення та сприйняття художнього полотна, що потім активно розвивалися в середовищі авангардистів 1920-х рр. Експерименти митців із книгою знайшли продовження в художній практиці дадаїстів, сюрреалістів, конструктивістів, представників концептуального мистецтва, міжнародного мистецького руху «Флуксус»6 у 1950–60-х рр. [518], сприяли формуванню в кінці ХХ століття жанру «книги художника», що має багато різновидів і характеризується термінологічною невизначеністю.  Поняття «книга художника» походить від французького (livre d’artiste) та англійського (artist’s book) відповідників. Фено-мен «livre d’artiste» пов’язують із видавничими експериментами 
6 Флуксус (з лат. fluxus – «потік життя») – європейський мистецький рух, що розвинувся в 1950–1960-х рр. та характеризувався відмовою від будь-яких обмежень у мистецтві, поєднанням різних речей – як мистецьких, так і побу-тових, різних способів художнього виразу і засобів комунікації з метою зміни та розширення естетичного сприйняття. Синтезувалася конкретна та елект-ронна музика, рух, жести, візуальна поезія. 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  Абруаза Воллара, що спеціалізувався на колекційних виданнях, ілюстрування яких здійснювали відомі художники (Арп, Мірро, Пікассо, Матісс та ін.). Формування жанру «аrtist’s book» припадає на 1960–1970-ті рр., тоді ж і починається його наукова рецепція. М. Погарський виникнення поняття пов’язує з першою вистав-кою, де в експозиції були представлені книги художників – «The Artist’s &The Book» (Музей образотворчого мистецтва, Бостон, 1961) [356, с. 382]. С. Кліма в критичному огляді літератури нази-ває виставку, організовану в Коледжі мистецтва та дизайну імені Мура (Філадельфія, 1973), у каталозі якої вперше було вжито  термін «artist’s book» [583]. Відома дослідниця Дж. Драккер із цього приводу зазначає: «У другій половині ХХ століття художни-ки почали використовувати книгу як первинний, основний ас-пект своєї діяльності. Без підключення книжного контенту чи форми сучасне мистецтво вже просто не уявляється» [549, с. 71].  Саме в 1970-х рр. організовуються центри мистецтва книги, бібліотеки та мистецькі музеї формують рубрики, присвячені «книзі художника», засновуються колекції, відбуваються числен-ні виставки в Європі та Америці, з’являються видавництва, що беруться за виготовлення таких книг (німецьке «Revolver», швейцарське «JRP Ringier», англійське «Phaidon», американські «D.A.P.» (Distributed Art Publishers), «Granary Books», «Visual Edi-tion»). Розробляються механізми каталогізації та класифікації «книг художника», зокрема Бібліотека Конгресу в США в 1980-х рр. уводить до каталогу термін «книга художника» [518], а сьогодні перелік мистецьких книг наявний в електронних каталогах ряду європейських та американських бібліотек. Цікавий мистецький феномен (artist’s book) досліджують Г. Бобілевич [532], Дж. Дра-кер [549], С. Бодман [533], Р. Каслмен [539], К. Сміт [630; 631], Б. Таненбаум [634]. Ситуація зі створенням та вивченням «книги художника»  на пострадянському просторі дещо інша. Мистецькі основи «книги художника» формуються в 1970–1980-х рр. Виставка «Авангард і традиції російської друкованої графіки» (Ленінград, 1990) заявила про побутування цього жанру в тогочасній  Росії. «Книга художника» тут позиціонується скоріше як виготов-лена власноруч (рукодільна) книга, повністю намальована або 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА склеєна, із використанням паперу ручного лиття і, загалом, уні-кальна. Серед дослідників «книги художника» відомі імена М. Погарського [356], котрий спробував подати історію її ство-рення та систематизувати різновиди, та А. Чудецької [484]. Певне зацікавлення жанром в Україні відбувається в 1990-х рр. Однак лише з 2000-х рр. починається активне ознайомлення з явищем української читацької/глядацької аудиторії. Популяри-зації жанру сприяють виставки (виставка П. Макова «Авторські книжки, мапи, мініатюри», 2007; «Книжковий обід 07/08», 2008; «Арткнига», 2010, 2011; «Книга – головна страва», 2013), мисте-цькі проекти («Ukrainian Design: the Very Best», 2015, 2016, 2017), видавництва. Так, видавництво «Артбук» спеціалізується на ви-данні мистецької продукції, зокрема тут були видрукувані деякі книги художника П. Макова. У «Видавництві старого Лева» засно-вано серію «Альбоми та артбуки», у межах якої 2016 р. вийшла друком книга «Скриня. Речі сила» (авторський колектив – Ярина Винницька (автор), Юлія Табенська (художник), Дмитро Осипов (ідеолог). Скриня у цьому контексті постає осередком прадавньої пам’яті українців. У скрині зберігали цінні речі, яким надавалася магічна та чудодійна сила, – ікони, рушники, намиста, сорочки, плахти, трійці, килими, що уособлюють український космос. «Цим артбуком, – зазначають автори, – ми спонукаємо Вас виру-шити на пошуки власних скарбів і укласти скриню відповідно до вашого регіону, сімейної спадщини чи особистих уподо-бань» [393]. Тут широко використовуються можливості друкар-ського увиразнення – альбомний формат видання, якісний папір, малюнки-тиснення на папері, рельєфні малюнки, розвороти, кар-тинки на тонкому прозорому папері, порожні сторінки, що запро-шують читача до участі, різний розмір шрифтів, різна висота та колір літер. Фотоколажі виконані в техніках цифрового мистецт-ва: на старі чорно-білі фотографії накладаються відбитки зобра-жень сучасних людей, що створює враження тяглості поколінь. Присутність минулого в сучасності передається й через прозорі сторінки з нанесеним малюнком, крізь який проглядає інший – так пам’ять поколінь проглядає крізь стародавні речі. Проекту-ється повернення до минулого як до себе справжнього, «Back to innocence – єдиний напрямок руху, що має спрацювати зараз як інстинкт самозбереження», насамперед збереження українства.  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  Сайт, організований завдяки проекту «Rutabook» (http://rutabook.tumblr.com/), успішно пропагує створення артбуку як одиничного авторського твору, що сприймається «багатогранно, як світ». «Береш такий естамп, в якому втілилася творчість, – за-значають засновники сайту, – а сторінки, здається, ще досі бере-жуть тепло рук автора» [371], тобто йдеться про інтимність, близькість автора й читача, яку можуть дати саморобні арткниги. Мистецький сайт «Читомо» опублікував ряд статей та інтерв’ю, що мають ознайомити українське суспільство з особливостями сприйняття та розуміння таких книг.  В Україні наукові розвідки з цього питання є нечисленними та спорадичними, щоправда, останнім часом науковий інтерес до української «книги художника» зростає (А. Денисенко [116], Т. Злобіна [148], А. Кахідзе, К. Загорська [192]). Цікавою є канди-датська дисертація Г. Листвак, яка розглядає книгу художника в аспекті видавничого втілення [255]. Вона ж, наприклад, звертає увагу на літературно-художні експерименти Ю. Іздрика в книзі «Underwor(l)d», ставлячи її в контекст українських книг, що ма-ють незвичні підходи до компонування простору сторінки чи не-традиційні матеріали («Фемінізм is…» Т. Злобіної, О. Міросєдіної; «Кишенькові речі»/авт. тексту К. Галицька, худ. А. Русакова; «Рукавичка: українська народна казка»/ідея, макет та граф. опра-цювання Р. Романишин, А. Лесів) [256]. Як зарубіжні, так і українські вчені відзначають, що поняття «книга художника» важко й навіть неможливо чітко окреслити, оскільки саме явище є багатогранним, нестійким, постійно змін-ним та варіативним. Про це свідчить і неузгодженість у написан-ні терміна – у колі зарубіжних дослідників ведуться дискусії що-до вживання апострофа (зустрічаємо artist book, artist’ book,  
artist’s book), у наукових розвідках українських учених дефініція подається в лапках або ж без них. Різні фахівці характеризують термін із наперед визначених позицій: наприклад, до уваги бе-реться або мистецтвознавчий, або образотворчий чи книговидав-ничий виміри. Дж. Дракер, позиціонуючи «книгу художника» як різновид мистецтва, пояснює: «книги художників набувають будь-яких форм, залучають усі можливі способи виготовлення книг, усі можливі «ізми» актуального мистецтва і літератури... 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА будь-яку форму, будь-яку міру ефемерності або архівної довго-вічності» [Цит. за: 519]. Про статус «книги художника» як самос-тійного виду мистецтва веде мову польська дослідниця Г. Бобілевич, визнаючи таку книгу результатом експерименту-вання художників: «Художники-експериментатори видозміню-ють та перетворюють книгу на об’єкт мистецтва, перемішуючи слова, зображення і предмети у єдиному образі» [532, с. 42]. Тоб-то книга набуває статусу арт-об’єкта, що, насамперед, передбачає візуальну взаємодію та активізацію різних емоційних реакцій у реципієнта. Такий арт-об’єкт має примусити замислитися, дати змогу подивитися на зображуваний об’єкт під новим кутом зору. Досліджуючи «книги художника», Б. Таненбаум говорить про не-обхідність використання підходів і критеріїв, що застосовуються до витвору візуального мистецтва [634]. «Книгу художника» як мистецький витвір розуміє і Є. Григорьянц: «Книга художника – це завжди закінчений образ, в основі якого лежить єдність всіх використаних художником графічних елементів. … Художник за допомогою всіх доступних йому засобів, починаючи зі всього різ-номаніття шрифтів, вибору художньої техніки для ілюстрацій та елементів оформлення, техніки друку і закінчуючи вибором па-перу, створює закінчений образ, образ тексту чи образ-текст» [356, с. 26]. А. Чудецька, аналізуючи роботи художників Л. Рубінштейна та Д. Пирогова, наголошує на приналежності «книг художника» до образотворчого мистецтва, підкреслюючи, що вербалізація не робить твір літературним. Оскільки варто враховувати, що «концептуальна творчість безпосередньо пов’я-зана з текстом і постійно обігрує роль тексту в культурі» [484]. Із точки зору книговидавничої справи «книгу художника» розгля-дає Г. Листвак, пропонуючи в своєму дослідженні називати «книгою художника» «унікальне комплексне видання, створене митцем (чи за його участі), що пройшло всі/деякі етапи редак-ційно-видавничого опрацювання, є новаторським з точки зору книжкового мистецтва і має також художнє, пізнавальне, освітнє або інше значення» [254, с. 20]. В авторефераті Г. Листвак розши-рює запропоноване визначення: «мистецький об’єкт, який найча-стіше проявляє себе у виставковому просторі; у якому викорис-тано форму та/або комунікативні засоби книги; в контенті та 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  конструкції якого оригінально структуровано і переосмислено закладену ідею; і який можна повністю (як оригінал) або частко-во (окремі його елементи та рішення) застосовувати у видавни-чій справі» [255, c. 6]. Як бачимо, дефініція «книга художника» перебуває в стані формування. Видається, що стійкою ознакою «книги художника» є варіативність та відкритість до художнього експериментування. Отже, «книга художника» – це: 1) витвір актуального обра-зотворчого мистецтва; 2) самостійний вид мистецтва, де форма книги виступає основним засобом самовираження. Автор (автори) має сприймати книгу цілісно, а текст (за наявності) час-то виступає лише частиною комплексного повідомлення, яке можна творити, задіюючи, окрім візуального, ще й інші чуття (тактильні, слухові, смакові та нюхові). Буква, слово, текст у кни-зі художника стають художніми засобами, перетворюючись в об-раз-текст/слово/букву. Книга художника – це «книга для очей» (Є. Григорьянц), вона промовляє метафорами, звертаючись до колективної пам’яті людства, послуговуючись міфами, первіс-ними уявленнями, фундаментальними моделями. Важливими принципами творення книги художника є: її цілісність як єдино-го організму, де жоден елемент (текст, ілюстрація) не є самодо-статнім; пластичність звучання книги, де художник визначає не тільки зовнішні і внутрішні елементи оформлення, але й формат видання, принципи подання тексту (якщо він є), характер набору й шрифту, декоративну насиченість сторінки, тобто повністю весь дизайн; відсутність обмежень у створенні «книги художни-ка» [191]. «Книга художника» завжди відкрита до художнього експериментування, що сприяє появі численних її різновидів, котрі обігрують традиційну форму книги або ж трансформують її. Останній різновид передбачає вихід за межі власне книги та появу книг-об’єктів, книг-перформансів, книг-трансформерів, мейл-арт книг, книг ленд-арт, реді-мейд, медіа-арт. Упадає в очі, що серед мистецьких книг є й такі, що не поли-шають сфери літератури, незважаючи на наявність візуальної складової. У цих книгах органічно поєднуються різні семіотичні коди, що дає підстави розглядати їх у контексті експерименталь-ної літератури. Ці книги й потребують ретельного опрацювання 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА з боку не лише мистецтвознавчого, а й літературознавчого.  Цікавою з цього приводу є монографія А. Гібонс [563], де твори аналізуються з позиції семіотики та когнітивної поетики. Співіс-нування різних семіотичних систем розглядається дослідницею як мультимодальність, а твори, що мають такі характеристики («House of Leaves» М. Данилевського, «VAS: An Opera in Flatland» С. Томасула та С. Фарела, «Extremely Loud and Incredible Close» Дж. С. Фоера, «Woman’s World» Гр. Ровла), належать до експери-ментальної прози. А. Гібонс наполягає, що візуальні,  вербальні, сомато-сенсорні фактори взаємодіють, продукуючи текстуальне значення. Вона не вживає термін «книга художника» чи «мистецька книга», однак наголошує на незвичності дру-карського оформлення, грі шрифтами, кольором, графічним оздобленням книг. На наш погляд, слід розрізняти «книги художника», що нале-жать до сфери образотворчого мистецтва, та книги, що належать до простору літератури. Доречним є застосування поняття «артбук» до книг, що представляють синкретичний літератур-ний жанр, де є рівноправний взаємозв’язок тексту та образу.  Також можна вживати поняття «артбук» і на означення різнови-ду «книги художника», коли зберігається форма книги, а візуаль-ний ряд домінує.  Художник та мистецтвознавець М. Погарський в інтерв’ю сайту «Читомо» наполягає на тому, що «арт-книга» – це альбом з мистецтва [356, с. 15]. Так, справді артбуком або графічним (мистецьким) альбомом називають книгу, у якій під однією об-кладинкою згруповані малюнки, ілюстрації, художні фотографії одного митця чи групи митців, котрі об’єднуються в один напрям за хронологічним принципом, стильовими уподобаннями тощо (наприклад, «Чорно-біла фотографія. Олександр Чекмьонов»,  2008). Артбук стає своєрідним каталогом робіт, орієнтованим на фахівців. Подібне визначення артбуку зустрічаємо в англомовно-му словнику: «артбук – книга з репродукціями творів мистецт-ва» [516]. В іншому словнику поняття «артбук» (artbook) уже роз-ширене та співвідносне із характеристикою, що застосовується до «книги художника» (artist’s book): «книга, що пов’язана з мис-тецтвом» [517].  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  Часом поняття «артбук» перехрещується з визначенням «фотороман», коли йдеться про використання кадрів із фільму/мультфільму під час їхнього переведення у книжковий формат часто великого розміру. Розповсюдження такого різновиду арт-буку має на меті пояснити ідею фільму, історію створення, його концепцію та мистецьку стратегію. На відміну від фотороману, візуальний ряд тут домінує. Артбук такого плану наповнений ілюстраціями, кадрами фотографій зі знімального майданчика (у цьому подібний до мистецького альбому), містить інтерв’ю з ві-домими режисерами, сценаристами тощо, котрі працювали над створенням фільму (наприклад, «Валеріан і місто тисячі планет» М. Солсбері [399]). Про переповідання історії тут не йдеться, оскільки передбачається, що читачі знайомляться з арткнигою після перегляду фільму. Напевно що варто розрізняти поняття «мистецький альбом», «мистецький каталог» та «артбук». Мистецький альбом залиша-ється альбомом (як об’єднане за темою видання або збірка ре-продукцій картин, малюнків, фотографій та ін., оправлених або вміщених разом [4]) та не передбачає яскравого (експеримен-тального) індивідуального самовираження, що властиве артбуку.  У світлі сказаного артбук – це: 1) те ж саме, що й «книга ху-дожника»; 2) різновид «книги художника», витвір мистецтва, де зберігається форма книги, однак домінує візуальна складова, а буква, слово, текст перетворюється на образ; 3) те ж саме, що й мистецький альбом.  Наразі спробуємо дати визначення артбуку як літературного жанру. Отже, артбук – літературно-художнє видання, що зберігає форму традиційної книги або ж незначно видозмінює її конструк-цію; представляє синкретичний жанр експериментальної прози, в якому актуалізується інтермедіальний зв’язок між вербальни-ми та візуальними компонентами у формі медіакомбінацій, а му-льтимодальність стає ключовою ознакою, що дозволяє  поєднувати специфіку книги для читання та «книги для очей». Якщо текст, у звичному розумінні, може існувати в безлічі різних форматів без зміни основного значення, то в артбуці важить  все: шрифт, інтервал, розмір, якість паперу. Зміна чи вилучення одного елемента трансформує/руйнує всю концепцію книги. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА В артбуці можуть використовуватися додаткові конструктивні елементи, більшість із яких типові для книжки-іграшки: футля-ри, закладки, наклейки, вставки, витинанки, рухомі деталі тощо. Артбук часто створюється кількома авторами або ж є резуль-татом співпраці письменника та художника, також може бути написаний та оформлений людиною, яка поєднує в собі хист  майстра слова та живописця, дизайнера, редактора, як, скажімо, Ю. Іздрик. Якраз експериментальні спроби футуристів, їхня візуальна проза та поезія й уявляється наближеною до жанру артбуку. Зазначимо, що наведена спроба окреслення жанру артбуку є не настільки чіткою, як того потребує, наприклад, укладання словникової статті. Однак і сам жанр є нестабільним, динаміч-ним, варіативним, позбавленим чітких вимог та меж, відкритим до різноманітних експериментів. Як бачимо, у сучасному літературному процесі з’являються друковані книги, осмислення сенсу яких видається неможливим без урахування візуального аспекту, що актуалізує виникнення нових літературних жанрів, зокрема артбуку. Вагома роль тексту в артбуці, збереження гармонійної взаємодії слова та образу ви-ступає його ключовою відмінністю від «книги художника». Серед українських артбуків помітними є такі книги, як «Underwor(l)d» Ю. Іздрика, «Вільхова кров» М. Бабака, «Мороки» О. Михеда.  
3.2.1 Експериментальна візуальність  

у творах/артбуках Ю. Іздрика Синкретизм мистецтва цікавив дослідників із давніх часів (про синкретичність розмірковували ще античні філософи). Особливо гостро питання міжмистецької взаємодії постало на початку ХХ ст., коли відбувся так званий візуальний поворот, а початок ХХІ ст. з домінуванням аудіовізуальної інформації,  уміщенням літератури в цифровий, медійний простір поглибив процеси синтезу. Гібридні жанрові форми, інтермедіальність,  мультимодальність, мультимедійність розглядаються та вив-чаються зарубіжними й українськими вченими (В. Просалова [372], Т. Бовсунівська [46], В. Фесенко [447], А. Гібонс [563] та ін.). 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  Серед творчості сучасних письменників, що залучають  візуальну складову до художнього тексту, вирізняється арт-діяльність Юрія Іздрика – представника постмодерністського дискурсу у варіанті станіславівського феномену. Т. Гребенюк роз-глядає його прозу як неміметичну та абсурдистську [91], інтелек-туальну спрямованість підкреслює Н. Козачук (Синицька) [201], на яскравому ігровому інтонуванні в творах акцентують Л. Лавринович [236], О. Поліщук [365]. Про схильність до візуаль-но-текстового синтезу як прикметної особливості стилю автора говорить В. Єшкілєв, роблячи огляд роману «Острів КРК» [163]. Н. Тишківська зазначає, що для художньої манери Ю. Іздрика ха-рактерним є звернення до графічного аспекту текстотворення, котрий є «засобом не тільки мовної експресії, а й ексклюзивним способом створення художнього тексту» [428, с. 266].  Зоровий елемент у літературі, зокрема в поезії, його смислот-ворчу роль досліджували Ю. Лотман [263], Г. Клочек [190], Л. Генералюк [80], М. Сорока [400], Б. Стороха [412], Н. Поліщук [364], У. Худяк [475] та ін. Так, Ю. Лотман окреслював викорис-тання умисної графіки, насичення її поетичним змістом як  прийом руйнування автоматизму сприйняття [263, с. 74], що  застосовується і до прозового твору. Графіка стає не тільки засо-бом фіксації художнього тексту, а й засобом творення образів, символів, знаків. Із точки зору лінгвістики графіку як засіб мовної гри на ма-теріалі прози Ю. Іздрика вивчає Н. Тишківська [428]. Візуальне вирізнення слова, порушення графіко-орфографічних норм (поєднання в одному слові кирилиці й латиниці, розбивку слова на склади й букви, написання словосполучень, речень разом, ви-користання різних шрифтів, заміну букв у слові іншими знаками (&, *, @, #) або малюнками дослідниця пов’язує з посиленням апелятивно-експресивної функції мови наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Появі в мистецькому доробку Ю. Іздрика повноцінного арт-буку «Underwor(l)d» передувала робота редактором, художнім редактором журналу «текстів і візій» «Четвер», у якому своєрідні візуальні колажі та кліпи доповнювали літературні публікації.  До редакційної колегії першого номера часопису «Четвер» (1989–2008), окрім Ю. Іздрика, входили Антон Селюх і Павло 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Турк. Із 1990 р. разом із Ю. Іздриком працює Ю. Андрухович, од-нак надалі тривалий час фактичним редактором залишався Ю. Іздрик, який сформував журнал як арену для постмодерніст-ських експериментів. Часопис виходив неперіодично, бо «коли був готовий журнал, тоді він і здавався у друк» [167]. Кожен ви-пуск присвячувався певному проекту, який мав власну назву та концепцію («Глосарій», «Імперія», «Крайслер Імперіал», «the best of», «wherever» та ін.). Історія видозміни провідної концепції жур-налу, специфіка його оформлення, структурування та змісту ста-ли предметом дослідження С. Овсянникова [309], який визнав журнал «Четвер» барометром постмодернізму.  Концепція проекту «no messаge: no text, no vision» (Четвер. – 2006. – № 24) [610] спрямована на віддзеркалення стану духов-ності сучасної «цифрової» людини, яка не уявляє життя без мере-жі Інтернет, намагаючись віднайти саме там відповіді на всі свої запитання. Проблема насправді не нова й надзвичайно актуаль-на, дражлива для багатьох українських і зарубіжних митців. У цій концепції знаходять вияв релігійні шукання самого Ю. Іздрика, який позиціонує себе як людину віруючу, у кожному творі (наприклад, «Подвійний Леон», «АМТМ», «ТАКЕ») звертаючись до осмислення сенсу людського буття, залучаючи біблійні образи та символіку. Р. Харчук зазначає, що якраз складність інтерпретації творів Ю. Іздрика пов’язана з його релігійністю, «адже Ю. Іздрик сприймає християнство поза обрядовістю… вважає, що суть хри-стиянства полягає в тому, щоб не грішити, тобто не боротися за місце під сонцем, не гребуючи при цьому жодними засобами» [470, с. 157].  У проекті «no messаge: no text, no vision» Ю. Іздрика, як і в  інших його творах, християнська парадигма набуває іронічно-пародійного та комічно-трагедійного відтінків. Цитати христи-янських філософів, парафрази біблійних проповідей, притч,  повчань, молитов завжди вживаються автором у незвичайному контексті, який дозволяє поглянути під іншим кутом на події, вчинки, ситуації, виокремити їхню символічність. Так, епіграфом до першого розділу роману «Подвійний Леон» служить цитата із «Сповіді» християнського теолога, родоначальника християнсь-кої віри Аврелія Августина: «Але сьомий день не має вечора, він 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  не має заходу, бо Ти посвятив його, щоби він тривав вічно» [164, c. 11]. Тут відображена драма тривання кінця людського життя. Усвідомлення вічності дає не радість, а почуття приреченості. Головний герой чітко рахує хвилини до кінця, й п’ятнадцять хви-лин перетворюються на вічне чекання смерті, коли все розпада-ється в онтологічному сенсі: «Все розпадається на фрагменти. Все розпадається на цитати. Якась музика. Якийсь сон. Якийсь сум» [164, с. 19]. Йдеться про розщеплення змісту, набуття знан-ня про сутність, коли назва виступає лише камуфляжем.  Сакральність у творах Ю. Іздрика подається у зв’язку з масо-вою культурою, що її поглинає, нівелює, перетворює на продукт споживання. Анекдоти, у яких фігурують Бог, Ісус Христос, свя-тий Петро, супроводжують стан шизофренічної розщепленості особистості Леона. Цікаво, що переповнена стереотипами та клі-шованими фразами свідомість персонажа, коли «в голові суціль-на каша», пропонує перехід у простір Божої присутності, що за за-конами гри також може виявитися фальшивим. Леон чує молитву, а потім і сам її проголошує, відчуваючи потребу очиститися,  що в умовах лікарні – означає прийняти душ. Також Леон у кабі-неті лікаря виявляє несподіване сусідство Матінки Божої, анато-мічно-акупунктурної мапи та чорно-білого варіанта загальнові-домого логотипу Pepsi. Саме логотип Pepsi викликає в оповідача асоціації з основною емблемою давньокитайської філософії Інь і Янь. У його свідомості все змішується, породжуються нові утво-рення, що вже не підвладні розумінню: «Інь-і-Янь, пепсі-і-кола. Інь-пепсі, кола-янь. Colaянь in PEPSI» [164, с. 56]. У відчаї він вигу-кує: «Мати Божа, врятуй нас!» – і занурюється в стан, подібний до трансу. Він споглядає й перераховує звичні речі, що робить Сте-фанія, аж до карикатурного парафразу на плач Ярославни із «Слова о полку Ігоревім», перескакує в топоси Китаю. Поєднання різних культурно-філософських систем, гра з лексичними форма-ми «Слова….» («Плаче-тужить Стефанія вранці в Путивлі на вок-залі») доводять гру до абсурду, до руйнування значення та при-роди словотворення.  Вплив масової культури виявляється й у тому, що Божа при-сутність у романі «АМТМ» технологізується – замінюється систе-мою постійного відеоспостереження «All-Seeing Eye» (з англ. – 
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око, що все бачить) фірми «Eyswash Cо» (з англ. – обман, показу-
ха). Тут маємо алюзію на всевидяче око Боже, що походить із  Біблії. «Коли це око засинає, – зазначає Р. Харчук, – у біографії персонажа настає сякий-такий перепочинок» [470, с. 161]. Техно-логізоване око здатне фіксувати та транслювати табуйовану  естетику бридкого, потворного, патофізіологічного. Як витвір людини воно не має духовного потенціалу, є фальшивим дорого-вказом, іншою стороною божественного. Проект «no messаge: no text, no vision» також орієнтований на пошук Божої присутності в нетрях Інтернету. Проект – це своєрі-дна збірка скріншотів сторінок Інтернет-сайтів, котрі відобража-ють відповідь Google на запит, що формується з рядків молитви «Отче наш». Назва проекту декларує відсутність меседжу (інформативного повідомлення), тексту та візії й одразу пропо-нує гру на їхнє віднайдення. Фрагментований дискурс порушує правила традиційної оповіді, скопійовані сторінки сайтів руйну-ють категорію авторства, що навмисно творить ефект сприй-няття світу як хаосу. Фактично 24 число журналу є сучасною ва-ріацією формалістських пошуків авангардистів, зокрема футури-стів, у царині організації текстового простору та яскравою спро-бою редактора Ю. Іздрика створити проект, який репрезентує візуальні можливості гіпертексту, матеріалізованого в паперово-му варіанті.  Тлумачення поняття «візія» переважно відсутнє в літерату-рознавчих словниках, довідниках та енциклопедіях, а за наявнос-ті здобувається на різновекторне пояснення. Так, у «Літературо-знавчій енциклопедії» – це «кут зору при зображенні розповід-них ситуацій чи подій» [259, с. 184], і стосується внутрішньої та зовнішньої фокалізації, тобто входить до понятійної сфери нара-тології. «Тезаурус…» В. Іванишина акцентує на тому, що «візія» – це «суб’єктивно-дивінаторний (інтуїтивний, пророчий) спосіб проникнення в суть дійсності на основі пізнаних чи інтуїтивно відчутих закономірностей буття» [157, с. 12]. Як бачимо, до уваги береться не зоровий ефект, який справляє текст, а значеннєвий. Візія розуміється як певне пророцтво, передбачення майбутньо-го, що здійснюється. В. Іванишин як приклад наводить поезії Т. Шевченка та пролог до поеми «Мойсей» І. Франка. Однак  термін «візія» не може виключати й можливість бачити. Так, у 



267 

Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  тлумачному словнику англійської мови «візія» означає здатність думати й планувати майбутнє, використовуючи розум і уяву, на-голошується й на тому, що візія – також здатність бачити [644].  Про візію як родзинку журналу сигналізують його фундато-ри, заявляючи, що «Четвер» є часописом «текстів і візій». Ю. Іздрик зауважує, що «формула часопису текстів і візій» озна-чає не зовсім те, що просто ілюстрований текст. «Текст уже сам по собі є візією. Формат, шрифт, розміщення на сторінці, колір фарби і фактура паперу – всього цього цілком достатньо для оф-тальмологічної реакції реципієнта. Все ж не відмовлятимемо собі в задоволенні іноді оглянути «справжню» візію» [Цит. за: 309, с. 69]. Виглядає так, що Ю. Іздрик не заперечує те, що візією є на-повнення журналу малюнками, фотографіями, дизайнерським графічним оздобленням та включає до візії й сам текст. Думка головного редактора про текст повторюється в есе «Станіслав: туга за несправжнім», де він зазначає, що «текст належить візії», «звучання є прообразом ріки, в котру не ступити двічі. А текст – лише зображення ріки. Його вода мертва» [162, с. 797]. Отже, у розумінні Ю. Іздриком значення слова «візія» про пророче бачен-ня майбутнього не йдеться, а враховується візуальний, графіч-ний аспект твору, що дає підстави вести мову радше про експери-ментальну візуальність, ніж про візійність.  Помітно, що Ю. Іздрик акцентує на текстові, а не на слові. Ві-зуальність розуміється невіддільною від матеріальності, є влас-тивістю реального об’єкта (у цьому разі – тексту), видимого для людського ока, та залучає чуттєву реакцію реципієнта, який сприймає/бачить текст як реальність тут і зараз. Ю. Іздрик через сприйняття тексту як візії перетворює його на річ, наголошує на «офтальмологічній реакції реципієнта», чим підкреслюється орі-єнтація на тілесність, «одержимість реальністю» (за А. Бадью) та «речевість». С. Овсянников зазначає, що «естетика речі, культивована  формалістським мистецтвом, проходить крізь усю історію часо-пису» [309, с. 69]. У редакційній статті читаємо: «Річ є річ, і  для того і створена, щоб її мацали, оглядали і, можливо, навіть читали» [403]. Прикметно, що в некласичній естетиці «будь-який феномен осмислюється як текст, а будь-який текст відчувається як річ, що сприймається почуттєво» [245, с. 107]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Як бачимо, у проекті редактор удається до синтезу мистецтв, подаючи ілюстрований текст, трансформує одне мистецтво в  інше, перетворюючи текст та слово на візуальний образ, який не обов’язково читати, оскільки графічне зображення тексту (шрифт, форма, розмір) також стає носієм інформації і засобом стильового увиразнення. Ю. Іздрик також експериментує з  візуальним оформленням тексту задля привернення уваги реци-пієнта, використовує при цьому ще й можливості гіпертексту. Подібність до гіпертексту виявляється в тому, що нелінійно струк-турований текст проекту складається з уривків інших текстів, між якими є зв’язок на змістовому рівні. Так, пошукова система Google видає сторінки сайтів різної якості та спрямування, супе-речливого наповнення, однак їх об’єднує наявність на сторінці слів/словосполучень, фраз, заявлених у пошуку. Редактор розмі-щує поряд православні, католицькі, інформаційні сайти серйоз-ного та бульварного змісту; сторінки форумів з анекдотами, но-винами; сайт із промовою нобелівського лауреата й різноманітні літературно-мистецькі сайти з творами українських відомих/маловідомих, сучасних/несучасних авторів, звісно, не дотримую-чись жодного хронологічного принципу (Т. Шевченко, В. Стус, М. Хвильовий, Оксана Забужко, Нора Дзиґа, Каша Сальцова, Г. Чубай, В. Стефаник, Ю. Андрухович, С. Руданський, А. Шептиць-кий та ін.). Єдине, що залишається впорядкованим, – це незмінна послідовність пошуку рядків молитви.  Також у журналі, як збірці скріншотів, збережено графічний дизайн Інтернет-сайтів, візуально відтворюється гіпертекстова структура, відома для всіх користувачів мережі. На наш погляд, редактор прагне поєднати ефект сприйняття друкованого тексту та електронного, розміщеного в Інтернеті. Якщо читання дру-кованого тексту передбачає все ж уважне прочитання, то для гі-перчитання7 характерні інші реакції та відмінний принцип сприйняття інформації, зокрема й візуальної. Так, Дж. Сосноскі 
7 Гіперчитання (англ. hyper – занадто, супер, понад) – поняття, що застосову-ється до процесу читання текстів (не лише художніх) на комп’ютері. У сучас-ному житті зростає роль гіперчитання. Надмірністю такого читання поясню-ються труднощі молоді сприймати великі друковані тексти. 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  вирізняє такі способи гіперчитання: фільтрація, ковзання, «здьобання», накладання, фільмування, порушення, деавториза-ція, фрагментація [632]. Причому фільмування передбачає надан-ня важливішого значення графіці, ніж словесному тексту. Гіпер-читачі перетворюють графіку веб-сторінок на віртуальні монта-жі, що сприймаються подібно до кінематографічних.  Спробуємо окреслити візуальне наповнення проекту, зверта-ючи увагу на графічне оформлення, тобто використовуючи філь-мування як різновид гіперчитання. Упадає в око, що на першій сторінці молитва «Отче наш» розміщена на могильній плиті як ознака того, що тут «поховані» всі автори, а можливо, й усі мо-ральні цінності. На другій сторінці – іконки (елемент інтерфей-су), що повідомляють про відсутність зображення, з переверну-тим написом «image» та написами «тут мав би бути наш зміст», «тут могла би бути наша передмова», «тут не могло би бути вашої реклами». Далі йдуть скріншоти згорнених та повних сторінок Інтернет-сайтів із виділеними словами/словосполученнями по-шуку, збільшеними/зменшеними зображеннями та рядками слів, цифр на білому чи сірому тлі. Збільшуються переважно графічні елементи інтерфейсу, меню сайту, картинки рекламного, розва-жального змісту (мальовані карикатури, обкладинки дисків, фо-тографії). Фотографія поряд часто містить збільшений аж до поя-ви значної зернистості фрагмент, що позбавляє образ чітких меж, розмиває до невпізнання риси сфотографованої людини.  Збільшенню/зменшенню, як уже було зазначено, підлягає й словесний текст. Так, дрібним шрифтом подаються уривки або повнотекстові твори письменників, літературно-критичні, публі-цистичні статті, тобто основний текст. Більшим розміром, видов-женою формою вирізняються фрази, взяті з основного тексту, які часто є неінформативними. Тобто йдеться про гру форматами, роз-мірами, що створює ефект навмисно сконструйованого хаосу, який певним чином впорядковується рядками молитви «Отче наш».  Експерименти Ю. Іздрика з візуальним наповненням проекту підсилюють його іронічну настанову. Деформація молитви «Отче наш» може набувати різноманітних форм (молитва юзера, молит-ва туриста, молитва, стиснута до вигляду SMS-повідомлення, із зміненими ключовими словами, висловлена в момент сварки та 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА паралельно з лайливими словами), що сигналізують про заміну сакрального виміру звульгаризованою буденністю, тілесністю, матеріальністю. На останніх сторінках проекту редактор подає молитву в повному вигляді українською, старослов’янською мо-вами та в транскрипції латинськими літерами, засвідчуючи все ж надію на очищення. Отже, у проекті «no messаge: no text, no vision» Ю. Іздрик екс-периментує із текстами та візіями, моделюючи гіпертекстовий простір пошуку фраз молитви «Отче наш» у мережі Інтернет.  Формалістські експерименти в проекті перегукуються зі спроба-ми футуристів сприймати слово як візуальний образ, однак зрос-тає масштаб такої гри – матеріалом для візуальної гри стає не лише слово, а й різноманітні тексти, якими редактор жонглює на скопійованих сторінках сайтів. Текст прирівнюється до речі, яку можна відчути, побачити.  Скріншоти сторінок сайтів візуально відтворюють гіпертекс-тову структуру пошуку в мережі Інтернет, поєднують ефект сприйняття друкованого та електронного текстів, передбачають підсвідоме звернення реципієнта до різних способів гіперчитан-ня, зокрема фільмування. Фільмування надає важливішого зна-чення графіці, ніж словесному тексту. Так, скріншоти згорнених та повних сторінок сайтів, збільшені/зменшені фотографії, кар-тинки, обкладинки дисків; розмір, форма, виділення слів, рядків привертають увагу читача, стають засобом стильового увираз-нення. Водночас нерівномірний візуальний матеріал загострює відчуття невпорядкованості та хаотичності світу, є маркером постмодерністської іронії над ідеалами масової культури, що ви-тісняє духовність та замінює її симулякрами. Насичення проекту візуальною інформацією дає підстави вбачати в ньому ознаки артбуку як мистецького компонування візії та тексту.  На сторінках творів «Флешка – 2 GB», «Флешка. Дефрагмен-тація», «АМТМ» візуальні вставки (схеми, графіки, діаграми, ма-люнки, фотоколажі) є вагомою складовою текстів, мета-текстуальна значимість яких – акцентування на створенні авто-ром поетики «переходу межі». «Флешка – 2 GB» позиціонується як добірка есеїв, шкіців, колажів, усього того, що зберігається в пам’яті оповідача та має підзаголовок «кніжка з картінками»,  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  демонструючи вже як прикмету авторського стилю поєднання візуального та вербального в одному смисловому конгломераті. Неправильне написання акцентує на грайливій іронічності,  декларованій несерйозності ідей, думок, подій, що стають пред-метом обговорення в текстах збірки.  Усі авторські замальовки, а їх тут нараховується 15 («Львів: секвенції психозу», «Нáсерединіміста (топологія déjà vu)», «Ста-ніслав: туга за несправжнім», «Лови на лева», «По коліна в Європі (моделювання малої батьківщини)», «Вавилон.lingvo.com», «Нежи-вий щоденник», «Вандея. One day», «F1. Короткий курс», «Урок малювання», «Alien vs Predator» «Свобода дада», «Joyce mp3» «У·сім·у·низ (коротка історія руху вниз)», «Історія абетки в апок-рифі про Ягоду»), є художніми спробами прорвати картину узви-чаєної однотипної реальності, показати її багаторівнево та бага-тогранно, до чого прагне Ю. Іздрик у всіх своїх творах. Змодельо-вана автором дійсність може дзеркально повторюватися до без-кінечності в різноманітних варіаціях. Зокрема візуальний нара-тив також стає своєрідним «дзеркалом» вербального й навпаки. «Картінки» подекуди просто супроводжують текст, подібно до ілюстрації того, що було представлено вербально, або ж презен-тують візуальний наратив, що є рівним за смислоутворювальним потенціалом до тексту чи перевершують його за рівнем втілення авторської концепції.  У тексті «Львів: секвенції психозу» психоделічний герой ман-друє лабіринтами міста Львова, губиться та знову знаходиться. Він часто опиняється в ситуації невідомості та розгубленості, бо не знає, де він, оскільки видима місцевість зовсім не означає, що це є знайомим місцем, або ж йдеться не про реальну подорож, а внутрішню – блукання лабіринтами власної свідомості та підсві-домості, коли «все збурилось, переплуталось, перемішалося…» [165, c. 18]. У фантасмагоричному світі твору відбуваються речі, котрі не можна пояснити, та цього й не прагне оповідач – зника-ють та з’являються предмети, він випадково отримує завдання – донести образ Діви Марії до іншого монастиря. Людина тут по-стає як маріонетка, рух її хаотичний, незапланований, вона йде туди, куди скеровують інші, не маючи особистої мети, постійно виконуючи чужу волю. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Текстові увиразнення відіграють роль своєрідних емоційних маркерів: зустрічаються абзаци, подані курсивом, вирізняються курсивом і значущі, на думку автора, словосполучення (наприклад, «…це не те місце!»). Розгубленість моделюється че-рез уривчасті речення, що пишуться з нового рядка. У такий спо-сіб відбувається візуалізація тексту, що переводить регістр опові-ді в режим візуальної поезії:  «Я розумію, що заблукав. Справді, вулиця не та. Йду шукати потрібну.  Нема ніде. І жодного перехожого, аби запитати дорогу.  Надто рано.  Безвихідь.  Жах» [165, c. 11]. Кілька разів повторюється фотоколаж – на скріншоті моніто-ра, що стає візуальною метафорою дзеркала, видно нечіткий си-лует чоловіка, який іде вулицею міста. На цей образ накладається збільшений прозорий образ чоловіка з піднятою рукою. На екра-ні також висвітлюється і вгадувана назва: «Львів: секвенції пси-хозу». Відверте акцентування віртуальності (пошукова система Opera, відкриті вкладки) – вказівка на багатовимірність, неоди-ничність не лише подій, що описуються, а й реальності, у якій існує текст. Дублювання сторінки тексту з накладанням на неї образу ґрат, помережаних написами [165, с. 21] сприймаємо як акценту-вання неможливості людині вийти з обмеженого простору, де світ є в’язницею уявлень про нього. Загалом таке розуміння візу-ального образу не претендує на вичерпність, оскільки мета текс-ту – збурити якомога більше асоціацій у реципієнта. Візуальна метафора «заґратованого тексту» апелює до пошуків людиною сенсу, зокрема й божественного («Матінко Божа, порятуй нас» [165, c. 20]), спроб його усвідомити. «Глухий кут» подорожі стає не виходом у невідомий демонічний простір, а просто закін-ченням: «І тоді я усвідомив, що Львів – це місто, яке безпосеред-ньо межує з краєм світу. І край цей – не якесь хтонічне провалля, не межа меж уможливлення і навіть не оспіване поетами Ніщо. Це просто закінчення» [165, с. 20]. 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  У шкіці «Нáсерединіміста» локусом лабіринту позначається місто Івано-Франківськ – Станіслав. Тут висловлювання й малюн-ки є взаємними ілюстраціями, оскільки роздуми оповідача про мандри містять його видимі експерименти з мапою – із двови-мірного світу пласкої мапи створюється тривимірний. Подорож маршрутом тривимірних карт є уявною – «всі ці люксуси і мета-морфози, всі ці дешеві викрутаси та експерименти доступні лише свідомості, що перебуває в просторі вищого порядку, порівняно з об’єктами своїх досліджень» [165, с. 29]. Беззмістовність руху, бо куди б ти не йшов, завжди приходиш знову в те саме місце – від-бувається рух по колу, – унаочнюють мапи міста Станіслава у ви-гляді конуса, куба, сфери та «сильнішої фігури» – тор. Людина знову виглядає загубленою маріонеткою, що йде тим же шляхом і не розуміє цього, бо їй як позитивна пропонується методика беззмістовного руху вперед, що має ощасливити – «рухайся, не зупиняйся, ти почуватимешся цілком по-новому» та «не викли-кає алергії та фізичної залежності», «забезпечена сертифікатами в багатьох країнах світу» [165, c. 34]. Пародія на рекламні слогани та їхню маніпулятивну спрямованість вчувається й у рядках піс-ля тексту, виокремлених меншим та виділеним шрифтом: якщо методика впродовж десяти місяців буде неефективною, «ми по-вернемо вам гроші за цей примірник журналу» [165, c. 34]. Візуальний образ стільців-людей, котрі між собою дискуту-ють у просторі з написами, як картинка з монітора, збагачує сло-весну частину замальовки «Станіслав: туга за несправжнім» до-датковими смислами. Йдеться про спільноту людей (яку автор окреслює займенником МИ), чутливих до змін у період, коли «залізна завіса» впала. Малюнок стільців з’являється під час пе-рерахунку/називання справжніх прізвищ людей («перепис особо-вий із дефінітивними дифірамбами»). Стільці махають руками, мають голови, спілкуються, однак не можуть пересуватися – чо-тири ніжки не рухаються. Вони не використовуються за призна-ченням, вільні сидіння – це водночас і відсутність авторитетного центру. Видається, що така картинка – це показ стану, в якому перебували митці, потрапивши у «гармидер всесвітнього гарде-робу» [165, с. 48], прискореним курсом набуваючи той досвід, який «Європа набувала упродовж століть і який силою обставин був для нас раніше недоступний» [165, с. 49].  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА До візуального вибудовування словесних конструкцій автор удається, наводячи перелік слів (із часткою не), які не мають ро-зумітися під «ми»: «завжди прошу розуміти під ним не коло і тим паче не кодло, і вже напевно…» [165, с. 40]. Далі йдуть слова, що вживаються на означення спільноти людей, котрі об’єднуються за віковою, становою, національною, політичною, професійною та ін. ознаками: не генерація, не соціум, не середовище, не проша-рок… Список займає сторінку – три слова пишуться у стовпчик і складають своєрідну «цеглинку», із таких «цеглинок» формуєть-ся вербальна споруда тексту, що нагадує навіть будову молекули води. Далі в тексті автор окреслює цей прийом як графо-графічний – прийом «безсистемного нагромадження категорій-них підмножин» [165, с. 58]. Візуально-текстові утворення оповідач вживає для окреслен-ня стану обізнаності з культурою Європи. На абетковий горизон-тальний «кістяк» прилаштовуються справжні/деформовані  прізвища, імена митців, творчість яких асоціюється з європейсь-кими культурними досягненнями. Кожна буква алфавіту стає складовою певного слова, у такий спосіб створюється нерівне «дерево культури», далеке від оригіналу, адже «Європа великою мірою давно вже фантом, міф, ілюзія…» [165, с. 50]. Згодом  візуально-вербальна горизонтальна конструкція будується на вибраній лексемі – «культура», демонструючи знані культурні парадигми (матеріальна, духовна, вулична, кулінарна, соціаліс-тична…) аж до нівеляції першого значення (культура рису, куль-тура льону). Загалом Ю. Іздрик полюбляє вживати задовгі ряди однорідних членів речення або речей, дій тощо, наприклад, «з’явилося багато найрізноманітніших речей і явищ: нових прос-торів, книг, полотен, музики, видовищ, пластики, кохань, журна-лів, жестів, слів, маршрутів, значень, арго, знайомств, фактур,  контактів, акцій, структур, прозрінь, взаємопроникнень» [165, с. 52]. У цьому творі він поєднує вербальне перерахування з візу-альним конструктом, що відразу схоплює авторську ідею.  Візуальний наратив твору «По коліна в Європі» органічний для всієї концепції збірки – непевність, несправжність, віртуаль-ність, варіативність, невизначеність та повторюваність, «своє-рідна» дзеркальність людського буття. На першому фотоколажі 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  бачимо встановлений білборд на тлі песимістичного пейзажу – позаду розміщені голі дерева та нічим не прикметна п’ятиповер-хова будівля [165, c. 71]. Родзинкою є саме білборд, на ньому по-вторюється та ж картинка, створюється таємничий тунель одна-кових відображень аж до безкінечності. Друге фото – це старе вікно, з якого відкривається вид знову ж на багатоповерхівку [165, c. 76]. Із закритого простору кімнати через вікно відкрива-ється такий же обмежений простір вулиці міста.  Цікаво, що в найповнішому зібранні прозових текстів Ю. Іздрика [162] твори зі збірки «Флешка – 2 GВ» не мають  візуального супроводу. Чи позиціонуються вони автором/видавцями як просто ілюстрації до тексту, відсутність яких ніяк не впливає на нюанси змісту, а чи представляють собою ще один палімпсест  – авторську гру з варіацією текстів, нестабільність яких віддзеркалює плинність усього сущого? З огляду на  мистецький стиль Ю. Іздрика можливо все.  Якщо у «Флешці – 2 GB» Ю. Іздрик вирізняє окремі тексти, то в книзі «Флешка. Дефрагментація» [166] такий розподіл відсут-ній. Авторська установка на дефрагментацію виявляється на структурному рівні – текст твору становить фрагментовану фор-мацію, де легко загубитися в лабіринтах смислів, змодельованих із вербальних та візуальних уривків. Ю. Іздрик використовує різ-ні шрифти для виокремлення фрагментів, перетворює виноски на окрему оповідь, що йде паралельно до основного тексту. Збір-ка повниться й деякими замальовками та візуальними колажами з попередньої книжки, а також графіками, схемами, малюнками, що нагадують інструкції, а подекуди такими і є. На малюнках  зображено маніпуляції із нитками, папером, сірниками, тістом тощо, що відповідно можуть бути інструкціями до фокусів, логіч-них ребусів, саморобок, кулінарних рецептів. Тут помічаємо й звернення до технічних прийомів коміксу. «Письменники-постмодерністи, – твердить А. Татаренко, – зверталися до комік-сів не лише для запозичення героїв, сюжетів, мотивів, вони…  техніку використаного в коміксі інтерсеміотичного перекодуван-ня застосовували в постмодерністських текстуальних експери-ментах» [421, с. 164]. Правда, у художньому світі збірки коміксу  надана тривіальна ілюстративна функція – він набуває вигляду інструкції для приготування певних пристроїв та речей.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Малюнки прямо не дотичні до того, про що оповідається, але стикуються з вербальним рядом на інтуїтивному, позамовному рівні, також створюється подвійний ефект іронічної гри через поєднання текстуальних та візуальних засобів. Наприклад, рядки «ми взялися за руки і полетіли маршрутка в’їхала у стовп якось так вдало що ми вилетіли і ні за що не зачепившись вилетіли і полетіли і полетіли ми не «вгору» не «на небо» а навсібіч адже Небеса завжди довкола нас» [166, с. 68] супроводжуються послі-довною ілюстрацією перетворення тіста на закручене тістечко. Загибель людей – деформація тіла/розпорошення тіла («поле-тіли навсібіч») – тіло як тісто, що закручується/перетворюється на нове. Це примітивізує смерть, комічно її узвичайнює.  Як бачимо, Ю. Іздрик послуговується візуальним наративом у текстах творів. Повноцінним артбуком жанрово кваліфікуємо книгу «Underwor(l)d», у якій Юрій Іздрик виступає в різних мис-тецьких ролях – як поет, есеїст, прозаїк, але ще й дизайнер, ху-дожній редактор, модель для фотографій. В анотації до видання акцентовано, що «Іздрик знову пропонує нам концептуальну  art-book, але цього разу барвисту, гламурну і цілком позбавлену дискурсу» [160, с. 2]. Сам Ю. Іздрик в інтерв’ю пояснює задум кни-ги як продовження ідеї, що була втілена в журналі «Четвер», – поєднання тексту й візії в органічний спосіб, а не як звичне ілюс-трування тексту. «Текст і візія, – зазначає автор, – будуть десь перегукуватися, створювати можливість інакшого прочитання, інакшого маршруту ходіння книжкою» [240]. Тобто йдеться про розширення почуттєвого, емоційного й, відповідно, змістового діапазонів сприйняття тексту, коли активізуються не лише свідо-мі, а й підсвідомі конотації образу/слова. Хоча Іздрик є автором текстів, колажів, більшості фотографій і навіть редактором ви-дання, варто вказати, що ряд світлин було створено іншими мит-цями – Ольгою Михліною, Олександром Населенком, Ростисла-вом Шпуком. У кінці книги подається й перелік сторінок, на яких розміщені їхні роботи. У книзі авторські тексти, а це своєрідні есе, вірші, невеликі замальовки з життя, оповідання, супроводжуються візуальним рядом – фотоколажами, графічними малюнками. У центрі роз-думів – людина й Бог, слово й світ. Значення слів, варіювання  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  їхнього сенсу від випадання/додавання/зміни однієї літери час-то береться автором до обігрування. Постмодерністське переко-нання, що «саме мова створює межі та систему координат, за яки-ми людина усвідомлює себе і світ» [428, с. 265], зумовлює під-креслено ігровий стиль книги, щоб акцентувати на ненормаль-ності, несправжності, протиприродності панівного способу життя та його сприйняття. Сама назва свідчить про мовленнєву гру сен-сами underworld/underword/(з англ. – «поза світом» або ж «підземний світ»/«поза словом»), указує на задзеркалля реально-сті, яке автор береться не зрозуміти, а відчути та передати це  відчуття читачам. Перевернути звичне, показати його спід, ви-штовхнути людину із «зони комфорту», де логічно пояснені зако-номірності, до світу містики й випадковостей, незнаного «справжнього» простору, який ніхто не може осягнути, – ось те, до чого митець прагне привести читача через синтез візуального та вербального.  Книга Ю. Іздрика «Underwor(l)d» жанрово визначається на титульній сторінці як альбом. На прикінцевій сторінці специфіка оформлення кваліфікується як літературно-художнє видання, а на звороті обкладинки вказано, що «Underwor(l)d» – синтетич-ний проект, де авторські тексти, а також графіка й колаж об’єдна-ні не так ідеєю чи сюжетом, як настроєм та специфічною опти-кою автора» [160]. Розмаїтість визначень (альбом, літературно-художнє видання, синтетичний проект, артбук) свідчить про не-унормованість термінологічного апарату на означення книг, у яких поєднуються вербальні та візуальні компоненти, та нама-гання видавців указати на незвичне походження чи особливий статус книги.  У артбуці «Underwor(l)d» графіка як засіб мовної гри наявна в тексті й фотоколажах: букви, слова у вербально-образному світі твору перетворюються на візуальні образи, котрі, у свою чергу, складаються із словесного матеріалу. На літературно-мистецькі експерименти Ю. Іздрика в книзі «Underwor(l)d» звернула увагу Г. Листвак, розглядаючи її специфіку в контексті дослідження проблеми поліграфічного й видавничого втілення «книги худож-ника», хоча дослідниця наголошує й на правомірності вживання поняття «артбук» для жанрового окреслення таких книг [256]. 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Г. Листвак ставить «Underwor(l)d» поряд із українськими книга-ми, у яких видозмінюється конструкція книги, використовують-ся техніки колажу, шрифтового акцентування, текстові елементи виступають у ролі графічних засобів.  Автор використовує альбомний формат книги розміру А5, що є зручним задля вільного компонування текстових і графіч-них елементів, котре «акцентоване системою вертикальних і го-ризонтальних колонтитулів та колонцифр, заголовкових ліні-йок» [256, с. 43]. Візуальна складова твору залучає колажі. На від-міну від колажу в образотворчому мистецтві (створення картини за допомогою наклеювання на будь-яку основу різнорідних мате-ріалів), колаж у артбуці поєднує фотографію, графічні малюнки, букви, слова. Своєрідно відтінюючи колажність, фрагментар-ність, деконструкцію, стильову й жанрову еклектику вербально-го тексту, візуальний колаж надає «більшої емоційної гостроти твору, неочікуваності поєднання різнорідних матеріалів» [94, с. 179], наділяє фрагменти дійсності новим виражальним та сим-волічним смислом. Розділи книги – «дитинство, школа», «родина, друзі», «drumтиатр inside», «адреси, паролі», «глосарій 2» – вирізнено кольором квадрата верхнього чи нижнього колонтитула та вер-тикальним написанням назви розділу. Кожна сторінка наповнена візуальними образами, що відразу впадають в очі та налаштову-ють на відповідне сприйняття тексту. Загалом збільшені/зменшені, перевернені чи дзеркальні, чорно-білі/монохромні/кольорові зображення, слова, написані вертикально, гра велики-ми та малими шрифтами створює багатовимірний художній світ, що виривається із влади оманливої логіки та правил. Квадратна та прямокутна форма колажів – це світ гострих кутів, що травму-ють оповідача й водночас відкривають можливості осягнення внутрішнього, нематеріального світу.  Об’єктом зображення більшої частини колажів стає людське тіло (часто самого автора). Тіло перетворюється на текст-метафору, що актуалізує підсвідомі патерни, торкається філософ-ських питань про сенс людського життя, призначення, присутно-сті/відсутності Бога, ролі слова в житті. Навмисна видовищність фотографій уміло проектується автором через обрані пози,  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  жести, кольорову гаму. Тут виявляється досвід Ю. Іздрика як учасника експериментального гурту «drumтиатр». Тіло на фото-колажах, подібно до театральної практики, починає «говорити» знаками, котрі не базуються на людській мові, а лежать в площи-ні образності. «Різні театральні естетики та стилі гри, – підкрес-лює П. Паві, – надавали різним частинам тіла певних знакових функцій» [318, с. 535]. На фотоколажах обличчя, руки, положення тулуба, усього тіла в збільшеному чи віддаленому ракурсах пере-бувають у центрі уваги автора та стають знаком сумнівів в істин-ності світу, пошуку відповідей. Прикметно, що чоловіче тіло зо-бражується оголеним або ж напіводягненим як відкрите до змін чи вразливе до травмування. Повторюваним у книзі є образ лю-дини, яка обв’язує себе клейкою стрічкою (скотчем). На фото від-творюються різні фази цього процесу – зв’язані руки, ноги, пере-мотаний тулуб, заклеєні скотчем очі та рот [160, с. 15, 46, 117, 125, 131, 153]. Візуальна метафора обмотування себе скотчем видається свідомим, однак бездумним обмеженням (ідеологіч-ним, культурним, політичним) власної свободи, створенням  невільного тіла.  Людина, яка не може говорити й бачити, існує у своєму внут-рішньому світі, де людське тіло набуває космічних масштабів (вени – ріки, тіло – океан). Зовнішній світ вибудовується таким, що позбавлений сенсу, бо слова вже давно не означають справж-ніх речей. Тоді зрозумілою є фраза, на якій закінчується книга: «навчитись мовчати – хороший фінал», «і прийде субота й дізна-юся хто ти/без слів моя люба без слів» [160, с. 157]. Травмоване тіло (порізані руки, мотузка на шиї) або фіксування символічного акту травмування вказує на беззахисність людини в світлі цінно-стей масової культури. Наприклад, фотоколаж, де наявний жест розрізання голови ножицями [160, с. 9], емоційно образно підси-лює спокійно-безнадійний настрій вірша «Холоднеча»: «Холод-неча стерильна, і марно чекати предтечу./Це Різдво не прийшло і, напевно, уже не прийде» [160, c. 8]. Зменшені фотографії на дру-гому плані – рентген жіночого обличчя справа та обрис людини із закритою простирадлом головою зліва; слово about, розділене навпіл кольором (ab out) як елементи фотоколажу несуть значен-нєве навантаження небачення, незнання, розділення, неєдності та загубленості.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА У артбуці зустрічається збільшений образ руки з піднятим вгору вказівним пальцем [160, с. 46, 113; 147]. Цей жест указує на зв’язок із вищими магічними силами і водночас є знаком темних сил, що в неоднозначному світі артбуку має й сприйматися неод-нозначно.  Еклектика, позірна епатажність колажів споріднена з іроніч-ною поетикою кітчу, причому кітч є зумисним, цитатним, опред-меченим, що властиво масовій літературі доби постмодернізму [97, с. 236]. Поєднання в одному фото несумісних речей викликає несподівані асоціації, ставить образ у незвичний контекст, у  такий спосіб збагачує, оновлює його значення. Речі дорогі та де-шеві, давні й нові, священні та повсякденні, що оточують або на-кладаються на образ людини, виступають пародією на сучасну масову культуру, у якій знецінюється високе (духовне) та попу-ляризується низьке.  Варто зазначити, що Т. Гребенюк простежує в художньому світі твору Ю. Іздрика «Ідіоти» наявність двох семіотичних пара-дигм – поверхнево-«профанної» і карнавальної, хоча дослідниця слушно наголошує, що цим аналіз твору не обмежується [91, с. 264]. У артбуці також виявляються ці парадигми, причому по-верхнево-«профанне» занадто виразно бурлескно оголюється, надаючи можливість іншого ракурсу бачення. А карнавал як  святковий (відмінний від буденного) простір має розірвати  шаблонність мислення, перевернути світ, відкрити задзеркалля реальності.  Часто слово/словосполучення стає центром чи одним із клю-чових компонентів фотоколажу, адже в книзі йдеться про Слово (Word), з якого формується Світ (World). Роздуми оповідача обер-таються навколо слова та його функцій: «Ми не терпимо нена-званого. І не довіряємо названому. Ми роззираємося навсібіч і, вважаючи побачене «справжньою дійсністю», називаємо, назива-ємо, називаємо» [160, с. 7]; «сотворена Логосом людина здатна сама творити Слово», «Я людина і я створюю світи, просто тут, на столі, або в горнятку, або на папері» [160, с. 26]. Слово й світ ста-новлять нерозривну пару понять, і, відповідно, зміна слова змі-нює і світ. Автор демонструє таку зміну, вдаючись до мовної гри, що, як уже було підкреслено, є характерним для його творчої  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  манери: «Душити душу замість дихати духом» [160, с. 31], «попіл сірникових лісів… ось що залишиться позаду мене. Не залишить-ся лише самого «мена»: мена нема, мене не є, я не ь, «я» – остан-ній звук…» [160, с. 33].  На колажі, де сфотографовані туман та каміння, великі літе-ри, що йдуть навскіс через зображення, відкривають простір для асоціацій. Видозмінене слово «(к)амінь» поєднує декілька зна-чень та створює філософський настрій, активізує головну ідею вербального тексту: «ТомУ хімія в тОму, що ви бачите ті ж літери, що і я, а містика в тОму, що пейзажі за нашими вікнами – різ-ні» [160, с. 14]. Є тут і емоційне інтонування вербальної частини – написання великими буквами наголошених звуків, певних, важ-ливих для автора, слів. Чорно-білий колір фотографії та червоні літери (причому червоним вирізнено слово «амін», буква «к» на-буває прозоро-червоного відтінку, «ь» – забарвлено в білий ко-лір) також повідомляють про властивість слова «розфар-бовувати», емоційно забарвлювати світ. Яскравість червоного кольору виглядає як данина владній силі слова, що впливає на сприйняття реальності.  Поверхнево-«профанна» парадигма прочитується в поєднан-ні/накладанні тексту на вирізані з журналу фотографії трьох лю-дей [160, с. 16]. Чорно-біла фотографія солдата, готового до бою, усміхнена жінка, яка поливає квіти, та кольорове фото молодої, оберненої спиною людини, зафіксованої в процесі стрибка, де-монструють минулі дії, зокрема, як «воювати», «доглядати», і су-часну – «розважатися». Кольорові кульки у вигляді сердець спри-мітизовують загальну картину. У вербальній частині фотоколажу порушується послідовність написання слів: вони не подаються лінійно, а під різними кутами, що уможливлює, відповідно, вер-тикальне, скісне, горизонтальне прочитання. Сенс текстового повідомлення полягає в триєдності почуттів, із якою стикається оповідач («хапає серце» в нього самого, в мами та ще в якогось «чувака»), у чому вбачаємо інтерпретування Божественної три-єдності. І попередній словесний текст будується навколо релігій-них образів: «на сході – содом, і на півдні – гоморра а будді по кайфу чи по барабану» [160, c. 16]. Автор використовує слова на означення речей, явищ, поєд-нуючи їх із візуальним образом. Наприклад, образ попелу від  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА цигарки (візуальний образ) передано через вертикальне напи-сання слова, що створює враження, ніби літери, як попіл, пада-ють. Далі йде мовна гра, предметом якої є схожість слів «попіл» і «піпл» (з англ. people – «люди») – «попіл і піпл падають» [160, с. 25]. Падають слова на фотоколаж – земна поверхня в розрізі (трава, чорнозем, глина). Візуальний образ не залишається без слів – великими літерами написано «ПІД/DEEPER/UNDER/GROUND» [160, с. 25]. Фактично тут маємо зорову поезію, де сло-ва, літери стають носіями візуального та вербального повідом-лення, що вказує на продовження мистецьких рішень авангарди-стів, зокрема футуристів та представників конкретної поезії, для яких мова ставала матеріалом для інтелектуальної діяльності. Причому відбувається не просто звільнення від мови – перехід від вербального до візуального, а відмова від секвенційного роз-думу, використання замість цього попередньо вирізнених, вер-бальних механізмів [9, с. 113]. Якщо йти за класифікацією сучас-ної зорової поезії, що її пропонує У. Худяк [475, с. 71], то в Ю. Іздрика зорова форма є невідривною від змісту – колір, форма, спосіб зображення (невербальні елементи) тісно пов’язані з бук-вами, словами, текстом (вербальні елементи).  Вербально-візуальний колаж, який умовно можна назвати «Чекати» [160, с. 38], є частиною великої композиції, у котрій осмислюється ідентичність людини. Велика чорно-біла фотогра-фія жінки в стилі 1960-х рр., яка дивиться крізь окуляри-годинники, доповнюється праворуч п’ятьма зменшеними фото-колажами. На одному з них склади розірваного слова «чекати» написані вертикально в різній послідовності (ЧЕКА/ТИ/ЧЕК/А ТИ/ЧЕ/КАТ/ИЧ/ЯКА ТИ) та наповнюють сенсом зображення жі-ночих ніг на підборах, що піднімаються сходами із сигнальною розміткою. Вертикальна конструкція побудови тексту нагадує підняття сходами – вгору, але невідомо куди. Цей же колаж, роз-міщений окремо в кінці артбуку, вже доповнений малюнком до-лоні й словом «take» (з англ. – «візьми») поряд із замальовкою «женщіна запутавшаяся в собствєнних ізвізілах» [160, с. 145]. До-даткові образи змодельовують процес чекання жінки як беззміс-товний та безнадійний, однак доступний. До візуальної поезії близький фотоколаж на сторінці 27: «Коли ти вдивляєшся в прірву/у неї вдивляються всі твої чотири 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  пори ока» [160, c. 27]. Випадання літери «р» (пори року – пори ока) формує нове значення та нову візуальну картинку, адже  кольорові очі на замках та медалях, обернена спиною людина з перемотаними скотчем пальцями на тлі чорно-білих малюнків фантастично-міфічних істот – усе це далеке від передачі звичай-ного значення, що вкладається у вислів «чотири пори року». «Чотири пори ока» – це пізнання прихованого, вдивляння в  незнане, замкненість людини. Кольоровий колаж на тлі чорно-білих малюнків акцентує увагу на варіативності сприйняття, ви-різняє людину серед непевного містичного простору. «Твоє – двоє – дно є» [160, с. 37] ілюструє залежність значен-ня від зміни однієї літери чи іншого написання слова. Зорова кар-тинка – дві руки (одна у збільшеній перспективі, інша – у відда-леній, що тягнуться вгору із пласкої поверхні; їхні протилежні характеристики: штучна, з відкритою долонею, чорно-біла – із плоті, скривавлена, із зігнутими пальцями) – переносить значен-ня про різні світи – кольоровий та тіньовий, справжній і задзер-кальний. Текст-ребус увиразнюється у фотоколажі, у центрі якого де-формації, перетворенню підлягає слово «кубики». «Ку,бики»  («ку» – червоним кольором, бики – коричневим) – це перетин трьох значеннєвих полів. Зверху це ж слово складається з кубиків-букв, розміщених у різних позиціях (перевернутих під кутом). Поезія «Боги», подана на цій же сторінці, вибудовує асоціативний ряд, що поглиблює відчуття відносності існування людини у сві-ті: «І життя наше вічне нікчемно мале/і безглузде в відсутності справжнього Бога» [160, c. 17]. Ю. Іздрик уводить до іншого контексту популярні вислови. Малюнок, що нагадує людський зародок, тримає в несформова-них руках невеличку записку – «Eat fast die young» [160, с. 23], що є переробленим неофіційним гаслом рок-н-рольної і панкової субкультур – «Live fast, die young» («Живи швидко, помри моло-дим»). Слово «live» (з англ. – «жити») змінено на «eat» (з англ. – «їсти») і, відповідно, виведено в інтертекстуальний простір. Нато-мість слово «їсти» модифікує сенс повідомлення, наділяючи його багатозначністю, неодновимірністю, іронічністю. Візуальна кар-тинка гіперболізує поняття «молодості» аж до ненародженості та 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА дисонує із словом «померти», що набуває не трагічного відтінку, а грайливого. У книзі є ряд образів, узятих із реклами та перефразованих рекламних слоганів. Показ пляшки напою «Coca Cola» та її оголе-на версія (червоний колір із літерами «стікають» по пляшці вниз, відкриваючи матеріал, із якого вона зроблена [160, с. 97]) вигля-дає як знімання масок, відкидання штучної ідентичності, від-криття справжньої сутності. Про штучну змодельованість іденти-чності в сучасному світі симулякрів повідомляє колаж на сторінці 149: на тлі сірого сонця посередині йдуть рядки – «Я – той, хто користується косметикою марки Х»; «Я той, хто їздить автом мо-делі Y»; «Я – той, хто тусує в мережі Й» [160, c. 149]. Думки автора про ідентичність також відлунюють у книжці «Summa» й ніби розтлумачують те, що автор вербально-візуально передав у зга-даному колажі: «напускаючи на себе понти, – тобто створюючи образ не тої людини, якою ти насправді є, ти таким чином нама-гаєшся сформувати себе, своє identity у свідомості тієї людини… оскільки зазвичай цей аватар має високий соціальний статус, розширені права і взагалі якась там віп-персона, то це така убога радість соціального вивищення, і не інакше» [159, с. 24].  Своєрідна антиреклама паління відчутна у висловах «Куріння шкодить твоєму оточенню – скористайся цим» [160, с. 92], «Курці помирають радо» [160, с. 92], «Куріння під час вагітності шкодить дитині. Тому я вибираю аборт» [160, с. 93]. Дані вислови супрово-джуються візуальним рядом: людина стоїть на горі з черепів та піднімає квадратний предмет, на якому намальована цигарка; пачки цигарок із натяком на вміст наркотичних речовин; оголена зігнута людська постать, очі якої, як вгадується, закриті чорною стрічкою, на тлі сірого поля. Тут Ю. Іздрик особливо показово ви-користовує підходи, що застосовуються до створення реклами, вдаючись до синтезу візуального та вербального – «візуального молотка» та «вербального цвяха». «Правильно вибраний візуаль-ний образ, – зазначає Л. Райз, – часто є ефективним саме тому, що багато людей, побачивши очима, приймають те, що в усному фор-мулюванні рішуче заперечують» [376, с. 71]. Уже йшлося про знаковість людського тіла в художній тка-нині артбуку, що поза, жест передає повідомлення, стає симво-лом, знаком. Також тіло виступає полотном для написання слів, 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  текстів, малюнків і подекуди стає буквою, наприклад, зігнуте ті-ло використовується як елемент конструкції VWX [160, c. 34]. Друковані та прописні букви, слова йдуть тілом – прописне слово fear (з англ. – «жах») заповнює простір долонь [160, с. 105]; на двох долонях написано – «я вас бачу» [160, с. 87]; на збільшеній спині людини зображується слово «OOF» і домальований смай-лик, у якому літери «о» є очима [160, c. 155]. Перетікання тіла в слово та вираження тіла через букви показують знову ж залеж-ність реальності від її вербального вираження.  Ю. Іздрик також послуговується кириличним та латинським алфавітами, наповнює текст іншомовними виразами (англійськими), вдається до різних шрифтів, формує текст із пос-лідовності чисел, що виражають число Пі. Існування людини в інформаційному просторі на рівні тексту виражається звернен-ням автора до комп’ютерної термінології, компонування вер-бальної складової артбуку з послідовності стрічки новин в Інтер-неті [160, c. 55–58]. Отже, в артбуці «Underwor(l)d» Ю. Іздрик використовує по-тенціал інтермедіальної взаємодії візуальних та вербальних еле-ментів, розширює асоціативне сприйняття візуальними метафо-рами. Синтезуючи їх у тексті, він прагне вплинути на читача/глядача багатоаспектно, задіюючи свідомі та підсвідомі мислен-нєві моделі, порушити автоматизм сприйняття. Демонструючи показово особистий простір (на більшості фотографій спостеріга-ємо постать самого Ю. Іздрика), автор робить зріз важливих для сучасної людини питань, провокативно формує багатовимірний та багатозначний твір, перевертає звичне на «задзеркальну», по-тойбічну, інтровертну сторону. 
3.2.2 Інтермедіальні координати художнього 

моделювання травматичного минулого  
у прозі М. Бабака  Перехід художників зі сфери образотворчого мистецтва до літератури – непоодиноке явище. До живописання словом удавав-ся талановитий художник Т. Шевченко, й поетика візуальності в його творах є неодмінною умовою осмислення їхньої мистецької досконалості, на що вказує Г. Клочек [190]. Із образотворчого  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА мистецтва в українську літературу 1920–30-х рр. прийшли С. Гординський, В. Гаврилюк, І. Крушельницький, В. Хмелюк, О. Лятуринська. Н. Мочернюк, досліджуючи доробок цих авторів, зазначає, що «перша збірка митця-універсаліста зазвичай збері-гає особливості художнього мислення автора, пов’язані зі специ-фікою творчості в суміжному мистецтві. Автор, сформований як митець у живописі і/або графіці, привносив у літературу свої сма-ки, погляди і навики, що збагачувало словесну творчість. Це про-являється на різних рівнях поетики, передусім у колористиці та оперуванні світлотінями, в підході до суб’єктивної організації віршів, просторового моделювання, візуальної асоціативності тощо» [294, с. 242].  Цікавим у плані художнього моделювання інтермедіальності є перший роман «Вільхова кров» (1998) відомого художника-графіка, лауреата Шевченківської премії 2010 р. (за монографію «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини XVIII–XX ст. в контекс-ті селянського культурного простору», у складі колективу)  
Миколи Бабака. Художні рішення роману перегукуються із транс-авангардистською, неоекспресіоністською мистецькими техніка-ми, концептуальними та стильовими принципами поставан-гардизму, якими послуговується М. Бабак, створюючи картини, асамбляжі, цифрові колажі. Спорідненість із бароко, із його буй-ною життєвістю, вільна гра формами, природність змішування національних, європейських, східних елементів, відгомін сюрреа-лістичної психотехніки, як зазначає М. Костюченко у передмові до мистецького альбому автора [15, с. 1], виявляється і в конструюван-ні химерного тексту роману, зібраного «із чернеток згорілого сцена-рію». Трагічні сторінки української історії ХХ століття (голодомор, розкуркулення, репресії, розірвані родинні зв’язки, війна, Чорно-бильська катастрофа, штучність заявлених суспільних перетво-рень) М. Бабак фрагментовано відтворює, формуючи позачасовий простір, де все відбувається одночасно перед зором оповідача, тор-кається його відчуття безпосередньо, породжує перехід реалістич-ності у візії та марення й навпаки, викликає відчуття постійного перебування в абсурдному замкненому колі, із якого несила вийти українській людині. У романі змішуються та зіштовхуються різно-манітні дискурси: художній та документальний, автобіографічний, 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  сакральний (християнський) і профанний. Автор компонує лірич-ні та прозові фрагменти. Оскільки авторське жанрове визначення твору «роман із чернеток згорілого сценарію», то розміщуються й уривки сценарію, однак не художнього фільму, а скоріше доку-ментальної хроніки. Театралізована абсурдність того, що відбува-ється, оголюється через схематичність розгортання сцен [14,  с. 48–50]. Лірично-метафоричний простір твору, котрий більше орієнтується на емоційно-настроєвий, містично-біблійний регістр сприйняття, розривається листами, заявами, зверненнями, акта-ми, що стають знаками драматичної епохи й водночас загубленос-ті духовних орієнтирів для радянського громадянина. Автор збе-рігає автентичну орфографію та синтаксис листів, заяв, у такий спосіб занурюючи читача у вербальну ауру доби. На стилістичну нерівність, фрагментарність твору звернула увагу Н. Зборовська, окресливши його як «модерністський мазо-хізм». «Він справді нагадує щоденникові уривчасті записки, – за-значає дослідниця, – демонстративний герметизм, який майстер-но відчужує читача від тексту, і часом його присутність робиться цілковито зайвою. Тоді – це типово нарцистичний текст, в якому автор залюблено видивляється на власний біль і власну самот-ність» [141, с. 286]. Н. Зборовська характеризує твір із перспекти-ви феміністичної критики, психоаналітичного літературознавст-ва, вирізняє його «некрофілійський» пафос, чоловічу інфантиль-ність, матріархальний міф. Пережити минуле, сприйняти його без прикрас у відразливій відкритості, щоб вивести, а не повер-нути, про що твердить Н. Зборовська, національного чоловіка з безвихідного кола споглядального мазохізму, – саме цього, як видається, прагнув автор. Поза межами дослідження вченої  залишаються намагання викликати такий емоційний стан у  реципієнта, що породжується насамперед спогляданням картин, а також інтермедіальна взаємодія вербального та візуального компонентів у конструюванні загального сенсу твору.  Загалом інтермедіальність сприяє розширенню, збагаченню новими нюансами сприйняття й розуміння витвору мистецтва, зокрема й літературного твору. «Сучасна культура, – підкреслює А. Денікін, – використовуючи візуальні образи, запозичуючи еле-менти із мов музики, живопису, архітектури, пластики та інших 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА видів мистецтв, формує свою особливу міжнаціональну, міжкуль-турну мову» [115, с. 10]. У чотирьох частинах книги – «Намули зречення», «Сліди останнього», «Перетікання слів», «Плюшеві пуп’янки» – М. Бабак неодноразово розміщує вкраплення, що ідентифікують зв’язок оповідача з малярством: «Поспішаю зробити останній мазок, як хтось покликав» [14, с. 29], «Закінчую малювати картину із здо-ровенним птахом на столі» [14, с. 65] та ін. Та й у кінці роману подибуємо підпис автора, що зазвичай ставиться на картинах.  У художній тканині тексту використовуються прийоми, що активізують уявну візуальність вербального тексту, посилюють його «картинність». Наприклад, «над морем житнього степу похи-лений чорний хрест. Від неба і до ніг затягнутий червоними кро-в’яними храмами. Різонув грім, розсипаючись револьверними блискавками по селах і хуторах» [14, c. 36]. Картина, яку відтворює в уяві цей текст, має чітку композицію, перший план, панорамну перспективу, виражену колористику. Хрест, хмари, гроза, доміну-вання червоного, чорного кольорів покликані передати трагічні, страшні відчуття людей, що переживають голод 1933 р. «Спрацьовує закономірність: якщо письменник намагається вті-лити в слово якусь свою зорову картину, то чим виразніша і яск-равіша вона в його уяві, тим сильніша здатність твореного ним тексту викликати в читача враження, співмірні тому, що він пере-жив» [190, с. 11] – ці думки Г. Клочека актуальні й щодо письмен-ницької творчості М. Бабака. Як картина має глядача емоційно зрушити, так і текст роману орієнтований насамперед на емоцій-не схвилювання читача – це відчуття жаху, трагічності, безправ-ності, безсилля, що терзало українську людину все ХХ століття.  У романі автор часто вдається до написання збільшеним шрифтом значущих слів та речень («ЗАВІСА ВПАЛА І НА СЦЕНУ ВИЙШОВ ГЛИНЯНИЙ ЧОЛОВІК» [14, с. 20], «Ми простягаємо своє тіло. І ВМИРАЄМО РАЗ І НАЗАВЖДИ» [14, с. 76]); виділеного кур-сиву, коли йдеться про документальні вставки, спогади; зміни букв у словах на інші знаки, як, наприклад, у шифрограмі [14, с. 19]; написання слів «драбинкою». Ці зорові акценти, що розси-пані по тексту, створюють враження мозаїчності, первинного хаосу, невпорядкованості світу. Вихоплені з масиву слів певні вирази читаються відразу, формують трагічне тло подій:  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  «ЖАХ КРОВІ. КРОВІ РЖА.  КРОВІ РАЖ.  КРОВІ ЖАР» [14, с. 29]. Великі літери, форма сходинок, мовна гра – все актуалізує емоційне прочитання побаченого.  Авторські експерименти в царині «фігурного» написання по-в’язуються зі способами творення зорової поезії. Підбираючи асо-ціативний ряд слів, що починаються з певної літери («п», «ч», «н»), автор вибудовує візуальний образ, що також наповнюється сенсом. У «Доповненні до кадру #36» різне написання слів на бук-ву «п» (вертикальне, «драбинкою», в ряд) складає візуальну ком-позицію з чітким розділом верху, середини та низу. Виходить, що з одного асоціативного ряду формується інший («пава/падло/пазуха/патріот/паршивий» [14, с. 81]), в онтологічному плані ще гірший («пародія/панство/паливо/паштет/пиво/паща/порція/печія… » [14, c. 81]). Називання речей, дій подають гнітючу карти-ну історії України ХХ століття, актуалізують культурологічний, соціально-історичний, політичний контексти, що повняться «паскудствами світу» – у кінці оповідач іронічно заявляє: «ЗАКІНЧУЮ СВІЙ ВИСТУП, ВІТАЮ ВАС З НАГОРОДОЮ ЗА ВСІ  ПАСКУДСТВА СВІТУ» [14, с. 83]. Страждання, муки, випробування, через які проходять опові-дач/ліричний герой, персонажі роману, невіддільні від християн-ського світовідчуття. Загубленість, стражденність людини пов’я-зується з її зреченням чи насильницьким, атеїстичним відриван-ням від віри, зневажанням християнських моральних цінностей. ХХ століття зображується як «кінець віку Христа», у владі темної диявольської сили, яка живиться кров’ю та смертями. Символ хреста та його деформація (похилений, чорний, тріснутий) часто зустрічається в образній системі роману.  Зоровий образ хреста як символ болю й мук, а не порятунку від гріха, з’являється під час згадки про Чорнобиль [14, с. 156]. Вертикальна лінія хреста символізує дух, що існує в часі (горизонтальна лінія). Слово «Чорнобиль» (збільшена форма лі-тер, чорна рамка) постає центральною, горизонтальною лінією. Слова, що складають вертикальну лінію – духовну, свідчать про 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА заміну духовного матеріальним та земним: «чорт/чорношкірий/чотиричлен/чортополох/черви/черево/чиновник/чарка/четвертувати/чіпкий/член» [14, c. 156]. Лінія слів, що представ-ляють верх та низ, мають нейтральнішу конотацію, однак збері-гають відчуття смерті в історії (череп – часопис).  «Доповнення до кадру #60» можна назвати «Нація наче ні-ма». Тут всі слова, відповідно, починаються з літери «н», відбува-ється акцент на ницих діях («наїстися/напитися/нудота/небажання/невидющий/невидимка/недовірок/неміч/ніщо» [14, с. 229]), констатується відсутність високих поривань (слово «ніякий» повторено 7 разів). Як бачимо, у вербально-зорових композиціях вияскравлюється політично-правова позиція опові-дача, відбувається оголення історичних кривд та оман.  Візуальний план роману, окрім вербальної «картинності», шрифтового увиразнення тексту, наявності фрагментів, що по-в’язуються способами творення із зоровою поезією, характеризу-ється вміщенням у художню структуру твору фотоколажів, гра-фічних замальовок.  Роман-фотографію як різновид екфрастичного роману дослі-джує Т. Бовсунівська та звертається до аналізу твору «Стамбул місто спогадів» О. Памука. «Поява в тексті роману «Стамбул місто спогадів» численних фотографій, – підкреслює вчена, – видозмі-нює принцип смислопородження… фотографія забезпечує зриму присутність минулого, яке вже не можна видозмінити відповідно до авторського бачення або спогаду, оскільки індекс як такий залишається незмінним навіть у мистецтвах, які він знаме-нує» [46, с. 338]. У романі «Вільхова кров» М. Бабака фотографія не лише репрезентує минуле. Чорно-біла сільська фотографія, відсканована, оброблена за допомогою технічного редактора фо-тографій, перетворена на елемент колажу, доповнюється новими сенсами, перетворюється на витвір цифрового мистецтва, засіб осмислення й соціально-політичної критики важливих суспіль-них та естетичних питань, тобто стає візуальною метафорою. Роман «Вільхова кров» за жанрово-стильовою специфікою на-ближається не до роману-фотографії, а до артбуку, поєднуючи в одному творі вербальне та візуальне мистецтво.  Використання автором у фотоколажах сільських фотографій не випадкове. М. Бабак – відомий колекціонер українських хатніх 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  ікон та старих сільських фотографій. На виставці «Українська ре-троспектива» він спробував поєднати народні ікони та сільські фотографії, не протиставляючи їх як «сакральне» і «побутове», а віднаходячи єдину традицію творення. Збільшення фотографії до розмірів ікони справляє вражаючий ефект [402, с. 74]. Подіб-ний експеримент спостерігаємо й у романі. Поряд із роздумами оповідача про людські смерті, кінець віку Христа, «КОЛИ ВСЕ  БУДЕ ЗАКІНЧЕНО, ПОЧНЕТЬСЯ СПОЧАТКУ» [14, с. 32], подається фотоколаж, де центральним образом є маленька дитина в домо-вині, оточена людьми, що прийшли на похорон. Рамки фотографії розмиті, тлом виступає перевернута газета «Правда» за 1968 р., зверху – трафаретне обличчя Леніна. По вертикалі розташовано напис: «Людей важко переконати». Частина колажу – це обрізана та ж фотографія, але в негативі. Негатив освітлює темні барви фотографії, образи людей «світяться», контрастуючи із сірою бу-денщиною. На протилежній сторінці зверху автор розміщує вирі-заний із негативу збільшений образ жінки, котра тримає на ру-ках дитину. Це викликає асоціацію з іконою Божої Матері, набли-жає фотографічний образ до іконописного.  Загалом фотоколажі (близько 30 колажів розміром із сторін-ку) в романі стають платформою для циркуляції смислів і різно-манітних контекстів, вони поглиблюють вербальний текст, «говорячи» візуальними образами, що апелюють до підсвідомос-ті, життєвого досвіду реципієнта. Застиглі пози, нерухомість  людей на фотографіях динамізуються зміною положення фото-графії, наповненням простору колажу вирізками із старих газет, листів, упізнаваних зображень вождів (Ленін, Сталін), відомих радянських людей (Ю. Гагарін).  Ряд світлин, котрі використовує автор у колажах, – це фото-графії зібрань людей. Так, вручення прапора від сільради колгос-пу «Думка Леніна» (15 травня 1933 р.) зображується з окресле-ним колом, що нагадує мішень: люди знаходяться під прицілом, смертельною небезпекою – скільки з них залишаться живими? «Танцює скажений пульс, обсипаючи блискавицями завербовані трупи» [14, с. 45] – вміщує автор напис зверху фотографії. Вер-бальний текст герметизується, а візуальний – продовжує про-мовляти образами минулого, вихопленими з часового потоку.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА Культурними кодами різних епох повняться колажі на сто-рінках 254 та 322. У першому колажі образ козака Мамая розмі-щується серед хаосу старих листів, замальовок, фотографії маши-ни Формули-1, логотипу цигарок торгової марки West. Козак Ма-май  – єдиний «спокійний» образ у калейдоскопі зображень, од-нак складається враження, що він не витримає натиску і зникне, наче його й не було:  «КОЛИСЬ І МИ ДІЙДЕМО ДО КРАЙНЬОЇ.  ПОЦІЛУЄМО ЇЙ РУКИ І ЗРОЗУМІЄМО.  СМАКУЮЧИ КРОВ ЖИТТЯ.  НАС ТУТ ТАК І НЕ БУЛО» [14, с. 254].  В іншому колажі центральне місце займає жіночий образ – Катерина із однойменної картини Т. Шевченка. Лише замість об-личчя в неї ярлик іноземної торгової марки, а навколо – цінники закордонних товарів, шматок документа з печаттю Президента України, уривки листів. Катерина як символ страдницької жіночої долі стає зоровим увиразненням нескінченного монологу баби Митички про життєсмерть та смертєбуття української жінки.  Передостанній колаж – вікно в стіні, через яке видно храм із хрестом. На стіні – зменшені фотографії людей, котрі наче скла-дають з нею органічне ціле [14, с. 318]. Повернення до Бога, ду-ховності, добра здійснене. Баба, яка втратила зір, снує свою роз-повідь про життя/смерть не зупиняючись, поступово переводячи спогади оповідача в світ дитинства, де «високо в небі, поміж біли-ми хмаринками, розливалося світло. А на самісінькому вершечку весла, виколупаною усмішкою сходило сонце» [14, с. 326]. Внутрішній простір сторінок також використовується авто-ром – тут зустрічаються зменшені фотографії/колажі або графіч-ні малюнки, котрі дисонують із розказаною історією, або ж пере-гукуються з нею, чи творять окремий візуальний наратив. Так, омріяне щасливе радянське дитинство проектується через листів-ку, на якій зображена пухкенька дівчинка з бантиком, що відриває листочок календаря та вітає з 1 Травня [14, с. 15]. Паралельно  до цієї візуальної картинки йде оповідь про голод – дитина про-сить їсти, плаче. Відразу ж на іншій сторінці фотографія схудлої, голої дитини, що їсть із миски руками. Тло колажу – закам’янілі колоски пшениці. Слова написані вертикально, встановлюють ще 
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  тісніший зв’язок із темою голоду: «– Мамо, мамо, я хочу їсти, – почулося за стіною» [14, с. 16]. Фотоколаж перекреслено прями-ми лініями, що перехрещуються, однак не утворюють певну фігу-ру – скоріше йдеться про спланований хаос, який нищить життя та нічого не створює. О. Спіркіна, досліджуючи художні роботи М. Бабака, зазначає, що «його картини нагадують, попереджають, лякають, залякують, закликають» [402, с. 75]. Це ж виявляється і в художньому світі роману, що попереджає, спонукає до осмис-лення побаченого, викликає емоційне зрушення. Серед візуальних компонентів помітно вирізняється зменше-на та чорно-біла композиція із циклу «Спалахи сапфірового пте-родактиля» (1991). Схилена людина, на тілі якої проступає атри-бутика радянської епохи (серп і молот), в оточенні трафаретного зображення Леніна, фрагмента указу Президента України, міс-тичних істот – такий фантасмагоричний світ картини. У контекс-ті текстового фрагмента, де йдеться про прихід нової ери, коли «ПІТЬМА ПОГЛИНЕ ВЕСЬ СВІТ» [14, с. 10], картина візуалізує від-чуття жаху, відчаю, хаосу, свідчить про повернення хтонічного (підземно-потойбічного) зла через історичні процеси. Хтонічна потвора з’являється ще раз на фотоколажі, у якому обігрується смерть Сталіна. Смерть вождя набуває відтінку зловісного фар-су – на уривок з газети про цю новину накладається сучасне фото оголеної жінки як знак масової культури, зіштовхується минуле та породжене ним майбутнє. Отже, візуальний план роману складає вербальна «картин-ність», шрифтове увиразнення тексту, фрагменти, що пов’язують-ся способами творення із зоровою поезією, графічні замальовки, фотоколажі. Змодельовуючи травматичне минуле в інтер-медіальних координатах (медіакомбінація), автор чинить акт не лише особистої, а й національної автотерапії. Візуально та вер-бально пережитий тяжкий досвід має очистити від мертвотного животіння націю, повернути її до повноцінного життя. Чи це можливо? – відкритість тексту породжує різні інтерпретації. Другий роман М. Бабака «Едемські біси» у невеликій перед-мові до твору В. Пахаренко визнає «камінно важким, гнітючим, ядучим – за настроєм, атмосферою, світонастановою автора» [16, c. 3]. Роман відразу відкривається трансгресивними візуальними 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА метафорами. М. Бабак використовує ту ж техніку цифрового фо-токолажу, однак матеріал для колажів складають фотографії, картинки порнографічного змісту, образи, знайомі з реклами (Вєрка Сердючка, «Tic-tac» – море свіжості), репродукції відомих картин, фотографії мертвих тіл. Протиставляється візуальному відразливому повторювана фотографія немовляти, чия невин-ність дисонує із гріховністю світу.  Такий візуальний наратив готує до ускладненого вербально-го тексту, до «фразеологічної містерії», як жанрово окреслив ро-ман автор. Містерії, як відомо, інсценізували народження, смерть та воскресіння Христа. Серед дійових осіб роману – Ісус, Адам, Єва, але йдеться не про звеличення християнських цінностей, а про демонстрування їхнього осквернення. Адам і Єва живуть у позачассі, але їхнє буття, як і інших людей, обертається лише на-вколо тілесних потреб, зокрема сексуальних задоволень. М. Бабак використовує прийом потоку свідомості, презентуючи спочатку «голос» Адама, потім Єви. Божевільне говоріння не пе-реривається, йде суцільним текстом і стосується описів різнома-нітних стосунків жінок із чоловіками. Також подибуємо різні шрифти, колір та розмір літер. М. Бабак конструює текст візуаль-но, увиразнюючи у такий спосіб ідейне повідомлення твору – створити колекцію людських емоцій, котрі вказують, що здегар-монізований світ ламає людину, знищує її внутрішню основу як Божого створіння, вона втрачає «відчуття об’єктивності цього світу – світу потворного і світу прекрасного» [16, с. 253].  Отже, у художніх світах романів М. Бабака коди літератури та образотворчого, цифрового мистецтва взаємодіють у межах ху-дожнього цілого. Синкретично поєднуючи різні мистецтва, автор модифікує художній образ та трансформує жанр роману в своє-рідний артбук. Неоекспресіоністська, трансавангардистська ав-торські малярські техніки виявляються в надмірній емоційності,  метафоричності, фрагментарності, «фігурності» вербального  тексту. 



295 
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3.2.3 Художньо-образні «мороки» О. Михеда:  

вербальний та візуальний рівні Серед художнього доробку сучасного прозаїка та літерату-рознавця Олександра Михеда – роман «Амнезія» (2013), збірка оповідань «Понтиїзм. Казки кінця світу» (2014), психотрилер «Астра» (2015). Книга «Амнезія» стала підґрунтям літературно-мистецького мультимедійного проекту «АмнезіЯ project: Відкри-та платформа» (www.amnezia.in.ua), у якому виявляється синтез різних медіа, використовуються можливості відео- та аудіофор-мату для здійснення більшого естетичного впливу на глядача/читача. У друкованому примірнику роману в кінці книги є цифро-ві фотоколажі, котрі поглиблюють, доповнюють її сенс, стаючи одним цілим із текстовою частиною. Про важливість у житті су-часної людини механізмів візуалізації (телебачення; ресурси, що дозволяють знімати та розміщувати відео в мережі Internet то-що), котрі фактично формують навколишню реальність, заявле-но в монографії О. Михеда «Бачити, щоб бути побаченим» [288]. Епоха популярності реаліті-шоу, соціальних мереж, доступності стріму формує емоційно насичену аудіовізуальну культуру, від-ходячи від логоцентризму минулих століть, створює реальність, у якій людині доводиться жити.  До художнього синкретизму О. Михед удається в збірці «Мороки» (2016): художнє оформлення книги виступає не просто ілюстративним матеріалом, а становить потужний візуальний засіб для донесення авторської концепції до читача/глядача. У рецензії на книгу на сайті «Літакцент» «Мороки» визначено як артбук авторства письменника Олександра Михеда та художниці Софії Мельник, результат творчого тандему митців. «Поєднання тексту від автора… Олександра Михеда із темними і фактурними картинами художниці-аніматора Софії Мельник створює цілісну об’ємну історію» [310], – зазначається в рецензії. Картини, позначе-ні експресіоністською манерою виконання, часто займають увесь простір однієї або двох сторінок. Темні фарби, нечіткі лінії, розмиті зображення людей, тварин, містичних істот передають гіпертро-фовану напругу переживань та емоцій людей у кризових ситуаціях зламу усталеної картини світу. У всіх творах збірки (оповідання «18, 17, 6, 3, 2, 2, 1», «Мороки», повість «Д-р Металевий кулак  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА проти Вітязя») ведеться пошук відповідей на питання: що ж таке реальність і які «мороки» її створюють, змінюють, руйнують? На фестивалі «Intermezzo» (травень, 2016 р., м. Вінниця) Олександр Михед оприявнив поняття «мороки» через мультимедійний пер-форманс. «Морок – особливий тип реальності, – роз’яснює ав-тор, – ілюзія, яку створює для своїх ворогів чарівник. … Мороки живуть у нас, просто змінилися чаклуни, ті, хто тиснуть на кноп-ки нашої сутності і породжують віру/зневіру, ті, хто створюють нашу реальність…» [286]. У художньому світі творів персонажі часто не можуть визначитися, що страшніше – вигадка чи реаль-ність, оскільки реальність має здатність кардинально змінювати-ся від того, під яким кутом її висвітлюють, наповнюватися симу-лякрами, котрим немає відповідників у дійсності. Подібний по-шук реальності, що розпадається, стає крихкою, є і в романі «Астра». Через увесь твір проходять виділені курсивом словоспо-лучення: «все, що ти знаєш, – брехня», «весь світ – лиш вигадка». Такі висновки акумулюються подіями в житті героя твору  Віталія: «…весь світ – лише вигадка твого хворого розуму» [285, с. 78], «Реальність знову не була стабільною, вона перетікала, її межі розтягувалися» [285, с. 125]. На рівні потрактування теми виявляються інтертекстуальні зв’язки з фантасмагоричними сві-тами творів Ю. Іздрика, В. Пєлєвіна. Увага О. Михеда до художніх рішень згаданих митців стає очевидною в критичній статті, де він зіставляє їхню творчість на рівні символів і понять, сюжетів та художніх прийомів, героїв [283].  У збірці повість «Д-р Металевий кулак проти Вітязя» пред-ставляє сучасну трансформацію сюжету Шевченкової поеми «Катерина». Тема зневаженої дівчини, уплетена в основну розпо-відь, проектується на сучасність, здобувається на містичні подро-биці. Автор випробовує сюжет серед жанрових матриць масової літератури, вдаючись до повторення як інновації, оскільки оригі-нальність в естетиці постмодернізму є не чим іншим, як можливі-стю безкінечних варіацій. Так, у художній структурі твору актуа-лізовано жанрові формули містичного трилеру, детективу, любов-ного роману, роману жахів. Виглядає, що автор бере до уваги та піддає художній обробці ту інформацію, котра викликає найбіль-ший читацький/глядацький інтерес у споживачів теленовин,  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  журналістських розслідувань, містичних, кримінальних історій, формує їхню реальність, правдивість якої знаходиться під сумні-вом. Зникнення дітей, убивства, нещасливе кохання, людоїдство, надзвичайні здібності, маніакальні переслідування, потойбічний світ – ці аспекти динамізують оповідь, однак їхнє нагромадження повідомляє про штучність, умовність ситуації.  Обрамленням основної історії стають роздуми оповідача на початку твору про панічний страх, що може передаватися слова-ми, та його ж готовність далі боротися зі злом наприкінці повісті. Щоденникові записи журналіста каналу «СТБ» (відділ «Таємниці історії») Родіона Ранета, віднайдені, як ми розуміємо, слідчим, поступово переносять розвиток історії в містичну площину, де неможливе та ірреальне вривається в узвичаєний триб людсько-го життя.  Цікаво, що точкою відліку містичних подій стає реальний бій «Кличка проти Повєткіна», що відбувся 5 жовтня 2013 р. Марке-тинговий хід, котрий дратує Родіона, а саме «перетворення спортсменів на богатирів із мертвих казок» [287, с. 33], – бій док-тора Металевого Кулака проти Вітязя, у художній системі повісті перетворюється на символ вічної боротьби Добра зі Злом.  У щоденнику зафіксовані всі дії майже погодинно за 6, 7, 8,  9 жовтня, однак щодалі репортажний стиль викладу порушуєть-ся, думка оповідача втрачає чіткість, а час набуває умовно поза-часового виміру (43:68:12; листопад 37, пізніше), позбавляється послідовної логічності. Пошук зниклих дітей обертається для журналістів (Родіон та Вано) на злу й недобру казку, коли вони знаходять у лісі занедба-ну хатину та дивну бабцю Катрю. Відбувається нагнітання ефек-ту страхітливості старої жінки, яка поводить себе незвичним чи-ном: («попробувала вариво дерев’яною ложкою і ледь її не з’ї-ла» [287, с. 37], «гарчить, як звір» [287, с. 39], «у ній живе ненасит-ний біс голоду» [287, с. 40], «відкушує шмат тарілки» [287, с. 40]).  Перегляд бою після спожитої огидної вечері по чорно-білому телевізору без звуку дисонує з оточуючою персонажів темрявою. Реальність, що транслюється по телевізору, «замовкає», поступа-ючись місцем неймовірному на образному, звуковому та кольо-ровому рівні. Чорти, що вилазять із димоходу, надзвичайної  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА вроди оголена дівчина, у рисах якої вгадується стара баба,  перетворення дівчини на скаженого хижого звіра актуалізує  фольклорну матрицю світовідчуття. Родіон перестає розуміти, де він знаходиться, як розмежувати сон та реальність. Це відчуття супроводжує його аж до загибелі: «Реальність розпадається на шматки» [287, с. 41], «Де сон? Де правда? Де реальність?» [287, с. 44], «Реальність завмирає, слухається її. Вона ставить життя на  паузу» [287, с. 52], «Боюся не спати, стінки реальності надто крихкі…» [287, с. 56]. Динамізм переживань персонажів у творі підкреслюється через експресіоністський стиль малюнків. Статичність картини порушується намаганням передати людину в русі. Образ оголеної жінки змальовано нечітко – незафіксоване обличчя та руки под-воюються, що створює враження нестійкості, примарності та ру-ху [287, с. 46]. Образ хижого звіра, на якого перетворюється жін-ка, його розкрита з гострими зубами паща також подвоюється, акцентуючи на неймовірності та жахливості того, що відбуваєть-ся [287, с. 54]. Якщо ж образ людини зображено статично, то «пульсувати» починає тло картини завдяки надміру ввігнутих та зрізаних ліній.  Історія відьми Катерини розкривається, коли вона стає без-захисною, спустошуючи фізично свою жертву. Тут простежується алюзія до поеми «Катерина» Т. Шевченка, де автор послідовно йде за сюжетом поеми, майже переказуючи її: кохання молодої сільської красуні до москаля, народження позашлюбного сина Івася, вигнання дівчини батьками з дому з прокльонами, пошуки коханого, зустріч з ним та його відмова визнати в змученій бабці «з бровами, які чорніли, немов два крила маленької пташ-ки» [287, с. 69], матір своєї дитини. Однак закінчення цього сюже-ту не подібне до Шевченкового – Катерина не гине, а з ненависті та люті «пила кров…», «гризла плоть… » [287, с. 75] власного си-на. Вона отримує здатність помирати й відроджуватися через людську кров та спрагу ненависті.  Паралельно до посилання на поему, малюнок, що супро-воджує історію, подібний до картини Т. Шевченка «Катерина». Тут змальовано сумну молоду дівчину, яка намагається прихова-ти свій стан, піднімаючи запаску. Однак замість степу вдалині її  
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Р о з д і л  3 МЕДІАКОМБІНАЦІЯ «ВЕРБАЛЬНИЙ – ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗИ» У ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ  оточує ліс, вона залишається самотньою серед сутінок. Відповід-но до концепції твору палітра малюнка цілком протилежна тій, що бачимо в Шевченка, – насичена темними барвами – фіолето-вими, синіми, сірими, чорними, лише сорочка дівчини вирізня-ється білою плямою. Наступний малюнок – Катерина закриває обличчя руками серед баских коней, котрі над нею вивищуються, загрожуючи збити з ніг. Текст, розміщений на самому малюнку, конкретизує змальований момент, коли у відчаї, усвідомивши, що коханий від неї відмовляється, вона промовляє: «– Милий-миленький, – …падає на коліна» [287, с. 71].  Малюнки увиразнюють драматичний настрій, поповнюють певну репортажність стилю висвітленням надривних емоційних нюансів і знову акцентують на неможливості відрізнити сон від реальності, що відчувають персонажі. Згадки про Катерину Роді-он віднаходить і в 1933 р. – єдина вижила з усього села. Потім вона – дружина поліцая, згодом – офіцера концтабору. Вона сіє та збирає страх, зло, ненависть та смерть, залишаючись молодою та гарною. Родіон гине, однак за справу береться слідчий, що читав щоденник. Битва продовжується і питання, якою стороною по-вернеться реальність, залишається відкритим. Як бачимо, у збір-ці «Мороки» О. Михеда креативно-смислова продуктивність текс-ту постає у синтезуванні візуальної та вербальної складової.  
* * * Домінування процесів візуального сприйняття в культурно-му та побутовому житті сучасної людини постмодерної епохи модифікує художню літературу, сприяє насиченню візуальним наративом та риторичністю, візуальними метафорами друкова-них художніх текстів, котрі характеризуються посиленою «відкритістю» до багатьох інтерпретацій, множинною асоціатив-ністю. Уведення візуальних елементів (малюнки, графіки, схеми, фотоколажі тощо) до вербального тексту є продовженням випро-бовування можливостей художньої літератури в царині форми й змісту, що актуалізує появу нових літературних жанрів, своє-рідних медіакомбінацій. Узяті до аналізу українські комікси (комікс за повістю І. Франка «Герой поневолі» М. Тимошенка та 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА К. Горішного; комікс-адаптація роману С. Жадана «Вороши-ловград» (А. Вабик, М. Сурма); комікси «Буйвітер» К. Сулими; «Марко Пиріг, запорожець. Як пиріг став Пирогом» В. Карпенка, О. Гайдученка; «Українські супергерої», «Невидимий острів» Лесі Воронюк; «Патріот» В. Назарова; «Звитяга. Савур-могила» Д. Фа-дєєва; «Воля: The WILL» (Д. Фадєєв, В. Бугайов, О. Филипович, О. Богдаренко, М. Богдановський, О. Опара); «Максим Оса» І. Баранька; «Серед овець» О. Корешкова; «Даогопак. Анталійська гастроль», «Даогопак. Шляхетна любов», «Даогопак. Таємниця козацького мольфара» М. Прасолова, О. Чебикіна, О. Колова), гра-фічний роман «Діра» С. Захарова та С. Мазуркевича, артбуки (проект «no message: no text, no vision», «Underwor(l)d» Ю.  Іздри-ка; «Вільхова кров», «Едемські біси» М. Бабака; «Мороки» О. Ми-хеда) формують нову парадигму української експериментальної прози, що характеризується порушенням чітко визначених меж, зокрема між видами мистецтв. Поетика візуальної прози буду-ється на врівноваженні смислового потенціалу слова та образу задля розширення сенсорного поля естетичного враження. 
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Розділ 4 

ЕСТЕТИКА 
 ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ  

В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ 

4.1 Цифрові технології та літературний процес  В історії літератури є безліч прикладів мистецьких спроб вийти за межі усталених правил та приписів. Митці намагалися доступними їм засобами втілити задумане, зробити власний вит-вір потужним інструментом емоційного збентеження реципієн-та, результатом авторського самовиразу. Початок ХХ століття багатий на такі спроби: література синтезувалася з різними ви-дами мистецтв – живопис, музика, кіно, фотографія, оновлювала арсенал художніх засобів під впливом процесів технологізації, автоматизації. Середина ХХ століття засвідчила появу ще однієї можливості для експериментів із художнім словом – комп’ютера, а згодом – глобальної мережі Інтернет. Комп’ютер стає одним із медіа – засобом комунікації, інструментом, що розширює способи донесення «повідомлення», «відкриває нову еру літературної творчості» [220, c. 88], стимулює появу «нової текстуальності», оновлює літературу в контексті «виснаження» (Дж. Барт) епохи друку. «Новий синкретизм (поєднання мовних, візуальних та зву-кових елементів), – зазначає А. Татаренко, – дає змогу перетвори-ти рецепцію на перцепцію. Текст тепер не є цілісністю, а сукупні-стю фрагментів, які читач-перцепієнт обирає і комбінує за влас-ним вибором» [420, с. 37]. Цифровий текст компонується чита-чем довільно із блоків, пов’язаних гіперпосиланнями. «Мішанина гіперпосилань, – підкреслює В. Костюк, – доруйновує ауру кла-сичного тексту, яка потребувала цілісності, смислової єдності та 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА послідовності» [220, с. 90]. Перехід із одного блоку до іншого  відбувається через активування посилань, що унаочнює неліній-ність тексту, його гіпертекстуальність. Поняття «гіпертекст»  було уведене в обіг Т. Нільсоном для потреб інформатики, однак наразі активно використовується в літературознавчій та мистец-твознавчій сферах.  Художні твори, що потребують незвичної процедури читан-ня, з’являлися й до появи мережі Інтернет. Е. Дж. Аарсет іменує таку літературу «ергодичною» [507], причому він не розрізняє медіа-носій тексту (друкований, цифровий), а акцентує на спосо-бах, завдяки яким текст функціонує, певних правилах прочитан-ня. До ергодичної літератури вчений відносить різноманітні тек-сти, починаючи від стародавніх єгипетських написів на стінах та китайських манускриптів («Книга змін»); зараховує сюди «Каліграми» («Calligrammes») Г. Аполінера [511], «Блідий вогонь» («Pale Fire») В. Набокова [607], «Нещасних» («The Unfortunates») Б. Джонсона [577], «полудень: оповідання» («afternoon: a story») М. Джойса [578], «Хозарський словник» («Хазарски речник») М. Павича [317], «Будинок листя» («House of Leaves») М. Дані-левського [544] тощо.  Загалом зарубіжні дослідники (Дж. Армстронг [514], Е. Бур-гес [535], Б. МакХейл, Дж. Брей, А. Гібонс [637], М. Бернстейн, Д. Греко [529], Д. Кікоріко [543], А. Енслін [553], Н. Хейліс [569], Х. Рустад [623], С. Слоан [629] та ін.) активно вивчають феномен друкованої гіпертекстової літератури, цифрової літератури та, що цікаво, вбачають продовження художньої текстуальності у відеоіграх. Причому ці різні форми постають як сегменти однієї експериментальної системи інтерактивної літератури, що пропо-нує багато варіантів прочитання та задіює різні аспекти сприй-няття (є мультимедійною, мультисенсорною, мультимодаль-ною). У довіднику з експериментальної літератури окремий роз-діл присвячений творам, що існують поза межами друкованої сторінки [637]. Автори розділу (Д. Кікоріко, С. Томасула, А. Енслін, А. Еліас) вирізняють цифрову літературу, літературу нової медійності, відеоігри та віртуальну автобіографію. Дж. Армстронг серед експериментальних текстових стратегій виокремлює електронну, гіпер- та інтерактивну літературу,  
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  вбачає в цьому прихід нової ери, що виходить уже за межі пост-модернізму. Активний розвиток цифрової літератури Дж. Армст-ронг пов’язує зі зміною якості читання: читачі стають поверхови-ми, менш здатними концентруватися на глибокому значенні книг, тому смислове ядро книги має бути виражене в набагато коротших формах, а для цього якраз і підходять потенційні мож-ливості всесвітньої павутини: блоги, он-лайн форуми, соціальні мережі [514, с. 199].  Серед українських дослідників ергодичної, гіпертекстової літератури вирізняються напрацювання Т. Бовсунівської [46], А. Татаренко [421], Ю. Завадського [138]. Література, створена в цифровому середовищі, «“віртуальна література” є рівночасно й новаторською, і традиційною» [138, с. 8]. Новими, за спостережен-ням Ю. Завадського, є механізми організації мистецьких об’єктів, трансформація способів репрезентації тексту. Традиційним є те, що така література багатьма рисами поетики зближується з літе-ратурними напрямами ХХ століття (експресіонізм, футуризм,  дадаїзм, сюрреалізм, летризм, «новий роман», конкретна поезія, концептуалізм, мінімалізм) [138, с. 8]. Також у царині цифрового тексту знаходять вияв найсміливіші виклики літературної пара-дигми постмодернізму, зокрема, множинність, фрагментарність, «смерть автора», відсутність ієрархії, гра на всіх рівнях тексту, іронічність, інтерактивність читача. Цифрова/дигітальна, вір-туальна, мережева, кібер-література становить авангард сучасно-го літературного процесу, ламаючи або ж оновлюючи загально-прийняті уявлення про творення та сприйняття художніх текстів. Серед творів, що репрезентують зарубіжну цифрову літературу, «полудень: оповідання» («afternoon: a story») М. Джойса [578], «Моє ім’я Капітан, Капітан» («My Name is Captain, Captain») Дж. Моррісі та Л. Теллі [604], «Вперед куди-небудь» («Forward Anywhere») Дж. Маллоу і К. Маршалл [595] тощо.  До цифрової/дигітальної літератури традиційно відносять гіпертекстові твори, де відсутня наперед закладена автором  послідовність фрагментів тексту, а читач сам обирає власний  алгоритм читання. Не можна оминути й існування масиву  т. зв. інтерактивної літератури (книг-ігор), коли гравцю пропону-ється бути головним героєм, який здійснює вибір, обирає власну подорож лабіринтами тексту. У ранній гіпертекстовій літературі 



304 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА текстуальний зміст залишався центральним [608, с. 1], оскільки оповідь велася переважно із залученням вербальних елементів тексту. Однак зараз з’являються тексти, де візуальні та вербальні складові взаємодіють, а у візуальних інтерактивних романах до-мінує візуальний наратив.  На сьогодні художні тексти, створені в цифровому форматі з урахуванням усіх можливостей Інтернету, поєднують в єдине смислове поле текст, звук, анімаційні включення, зображення, елементи управління, стають мультимедійними (так називають цю сукупність віртуальних засобів у комп’ютерних науках [207, с. 216]), рухаючись від «гіпертексту» до «гіпермедії» [637, с. 464]. На сайті Electronic Literature Organization (http://eliterature.org/news/new-e-lit/) представлена колекція електронної літератури, що демонструє прагнення сучасних письменників звільнитися від обмежень, накладених друкованою сторінкою чи аркушем паперу, використати можливості комп’ютера для створення текс-тів нового покоління.  У монографії звертаємося до осмислення специфіки україн-ських прозових друкованих творів, що характеризуються гіпер-текстуальністю та оприявнюють постгуманістичні ідеали сучас-ного суспільства («Електронний пластилін» М. Бриниха); мульти-медійних проектів («Бурлюк-бук», «АмнезіЯ project»); «Facebook-роману» («Кагарлик» О. Шинкаренка); інтерактивних книг  українських видавництв, що передбачають використання  додатків AppStore, Google Play; відеоігр, у яких задіяні українські реалії («S.T.A.L.K.E.R») або художні твори («Forest Song») та які репрезентують нову текстуальність. 
4.2 Гіпертекстуальність і постгуманізм: 

«Електронний пластилін» М. Бриниха Комп’ютерні технології, поява Інтернету, різноманітних соціальних мереж формують нове мистецтво, що віддзеркалює часто суперечливе світосприйняття людини цифрової епохи. Та-ка людина, маючи доступ до фактично безмежної інформації, час-то губиться в лабіринтах інформаційного потоку, стає залежною як від техніки, так і спокус суспільства споживання, не відрізняє 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  природних потреб від змодельованих різноманітними сучасними медіа. Цьому сприяє й ситуація постмодерну, коли стверджується плюралістичність, загальнолюдські цінності, авторитети, великі наративи піддаються сумніву, нівелюється межа «між колись са-модостатніми ділянками духовної культури: науковою та буден-ною свідомістю, високим мистецтвом і кітчем» [220, с. 73]. Сучас-на людина, яку Г. Маркузе називає «одновимірною», живучи в полоні штучних задоволень, позбавляється духовного центру, оскільки не вірить у вищу силу, а покладається лише на власний розум, матеріалістичне світовідчуття і безмежність сцієнтистсь-ко-технологічних перспектив [272].  Усе частіше в ході наукових дискусій ідеться про постгумані-таризм, постгуманітаристику, постлюдство, тобто про ті перетво-рення, які відбуваються з категорією людського зараз, зокрема й у мистецтві, під впливом різноманітних чинників. Так, Є. Доманська, простежуючи загальні зміни в західній гуманітари-стиці, зазначає, що «розуміння людськості радикальним чином змінюється», зумовлене швидким технологічним прогресом, еко-логічною кризою, частими стихійними лихами, розвитком гло-бального капіталізму, черговими масовими вбивствами людей, тероризмом та міграційними рухами [124, с. 16]. Фокус уваги гу-манітаристики переноситься на не-людські суб’єкти, у сучасних художніх творах моделюються персонажі, які позбавлені людсь-кості або які вийшли поза її межі через технологічний процес. К. Хейлз також визначає перехід від людського до постлюдського через сприйняття та ставлення до тілесності. За постлюдської доби людська істота постає як набір інформаційних процесів, «оскільки інформація втратила своє тіло, – підкреслює К. Хейлз, – така конструкція передбачає, що власне тілесність не є суттєвою для людської істоти» [473, с. 24]. Постлюди вбачають у своєму тілі радше модний аксесуар, а не основу буття.  Література, звісно, художньо віддзеркалює ті процеси, що починають домінувати в суспільстві, стає активним каналом, че-рез який формується та моделюється значення наукових теорій у культурному контексті. Актуального значення набуває жанр кі-берпанку, провідною рисою якого є художня модель небажаного розвитку людства під впливом цифрових технологій, процесів 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА технологізації особистості та суспільства. Комп’ютерна ера пози-ціонується як така, що розширює можливості людини, водночас підмінюючи тілесні відчуття віртуальною імітацією, спричиняю-чи незворотні зміни в психіці.  Звертаючись до кіберпанкового жанру, автори здійснюють мисленнєвий експеримент – вибудовують фантастичну схему перебігу подій, використовуючи найсміливіші наукові теорії, сиг-налізуючи, що людство стоїть на межі техногенної катастрофи, до якої може призвести розвиток кібернетики та інформатики. На теренах української літератури експериментальні проекції майбутнього наявні у творах сучасних прозаїків – Т. Антиповича («Хронос»), Ю. Щербака («Час смертохристів»), М. Бриниха («Електронний пластилін»), О. Шинкаренка («Кагарлик», «Перші українські роботи», «Череп»). Письменники, презентуючи різні підходи до художнього матеріалу, формують масив української антиутопічної літератури, моделюють експериментальний вірту-альний простір у творах та українську постлюдину. Картину впливу ІТ-технологій на сучасну людину проектує М. Бриних, до того ж послуговуючись і гіпертекстовою викладовою технікою.  Жанровий різновид повісті «Електронний пластилін» можна визначити як кіберпанк, оскільки саме в таких творах розмива-ються межі між біологією й технікою, художній світ постає як ан-тиутопія, де високий технологічний розвиток часто межує з гли-боким духовним занепадом та соціальним розшаруванням [186]. У творі йдеться про множинність реальності, де важко, а то й не-можливо відмежувати дійсність від вигадки, про загубленість людини, яка живе у вимірах масової культури, у комп’ютеризова-ному світі, де нівелюються загальнолюдські цінності. Також текст повісті нагадує своєрідний пазл, оскільки автор пропонує читачеві скласти з розрізнених шматочків, фраз, цитат, алюзій цілісну картину. Такий підхід характерний для постмодерністсь-кої рецепції. Т. Бовсунівська пазловий принцип побудови роману вважає гіпертекстовим та наводить до прикладу твори Ж. Перека («Речі», «Зникнення», «Життя спосіб використання»), а в україн-ській літературі гіпертекстовим твором визнає «АМТМ» Ю. Іздрика. Дослідниця встановлює, що всі розділи роману  можуть бути переставлені в абсолютно довільному порядку, 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  а сюжетні та композиційні принципи спростовуються [46, c. 53]. Повість «Електронний пластилін» також характеризується нелі-нійним викладом, відтак прочитання фрагментів у довільному порядку є можливим, що є головним здобутком гіперлітератури.  Читач твору з уривків інформації розуміє, що більшість ге-роїв за сферою своєї діяльності або за захопленнями пов’язані з комп’ютерними технологіями. Іван Гаккерель (він же Ден, Мару-ся Чурай, Іван Гаків), Борис Сарматов у вільний час програмують комп’ютерні ігри, в які можна переселяти свідомість. Персонажі, які ведуть доволі нудне життя, мають шанс прожити ще одне в електронному форматі, при цьому кількість перевтілень необме-жена. Вони начебто одягають маски, прагнучи бути іншим, а не собою. Однак у низці «колеса» реінкарнацій сталою залишається визначальна риса (патологія), яка робить їх упізнаваними й за умови зміни зовнішності та контексту. Так, Іван Гаккерель має рожеві зуби, Машулі – прагне зробити «вчинок», під яким вона розуміє самогубство, Коля – любить різати плоть. У цьому вбача-ємо використання прийому варіації, коли одна сутність має бага-то похідних, що схожі на неї за ключовою ознакою.  Але творці програми не попереджають своїх клієнтів про можливість системної ізоляції, коли повернення до реального світу відкладається на невизначений термін: людська свідомість залишається в системі, а на тіло чекає фізична смерть. Назви роз-ділів (чи скоріше уривків) книги засвідчують різні етапи зану-рення героїв у нетрі програми, з якої немає виходу (наприклад, «Крок всередину», «Програма безвідповідальності (скріншот)», «Ентропія росте», «Ще крок всередину», «Подалі від входу», «Існує така музика, яка не закінчується»).  Отже, М. Бриних, відмовляючись від цілісного сюжету, будує твір із незакінчених сцен життя людей (оповідь може вестися як від першої особи, так і від третьої) та в окремих розділах вміщує роздуми персонажа (його ім’я не вказується), що є носієм автор-ської оцінки про сучасну масову культуру, зокрема й літературу. Здається, що ці роздуми і є своєрідним ключем до розуміння  авторського задуму. Так, на погляд авторського речника, сучасна масова культура не має «нічого святого», тому що «бурлескний світ розворушив бурлескне мистецтво. Коли нікому не треба 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА правди, істини і чогось такого, щоби ради цього «такого» можна було не лише померти, але й жити… минуло стільки довжелезних років, протягом яких світ давився ціннотами, що – за всіма зако-нами буттєвої економіки – настало перевиробництво» [53, с. 61]. Прикладом такого «перевиробництва» може слугувати й сам твір «Електронний пластилін», оскільки сучасні еклектичні романи визнаються «блювотинням Господнім». Сучасність і її орієнтири протиставляються минулим цінностям, насамперед моральним категоріям, основи яких закладалися Біблією.  Також творці програми «безвідповідальності», підкреслюю-чи на знеціненні духовного в сучасному світі, претендують на місце в «домашньому іконостасі», захоплюючись своїм витвором. Вони хочуть звільнити людей від глобальних смислів, оскільки «Бердяєв, Толстой? Наплодили ідей, гранітно-мармурових і непо-рушних, як Старий Заповіт, – і де ж вони, ті ідеї?» [53, с. 59]. Саме через відкидання загальнолюдських цінностей комп’ютерна гра є гнучкою, «пластиліновою», змінною, непостійною, і це насамкі-нець знищує індивідуальність персонажів.  Також інформаційна епоха задовольняє потребу людини в спілкуванні та знаннях, але автор іронічно гіперболізує прагнен-ня людини засвоїти всю інформацію. Наприклад, Коля «читав УСЕ. Не лише медичну літературку, яка становила його звичай-ний щоденний харч, а геть усе, що потрапляло йому до рук. Він не розрізняв (й аж ніяк не протиставляв) фахову літературу та беле-тристику, довідники акушерів-гінекологів та тлумачні словники, жовті газети та енциклопедії. Весь цей божевільний обвал текс-тів, що його годі уявити, він сприймав, як цілісний потік украй необхідної інформації. Материк мудрості» [53, с. 122]. Інший пер-сонаж має хворобливу манію передплачувати багато газет та товстих журналів, чим засмучує поштарку. І не може себе приму-сити більше цього не робити. Проте хаотичність та безглуздя сві-ту не впорядковуються завдяки тій інформації, яку герої отриму-ють через мас-медіа. Це не рятує їх від невизначеності. У повісті автор удається до пародійного, гротескового  обігрування традиційних сюжетних схем, які складають основу детективу, трилера, бойовика, фільму жахів, фентезі. Наприклад, герої пішли в ліс і знайшли покинутий будинок, у підвалі якого 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  розкладаються мертві тіла, і вони здогадуються, що на них чекає така ж доля. У насиченні твору різноманітними кліше, частому обриванні сюжетної лінії на кульмінаційному моменті вбачаєть-ся пародія на масову культуру, на той спосіб життя, який нею програмується. При цьому впадає в очі й надмірне акцентування на темі смерті, послугування чорним гумором. М. Бриних, керую-чись категоріями масової культури, виводить тему смерті за  загальноприйняті межі, робить із неї буденне явище, де смерть іншого нікого не засмучує. Адже з таким ставленням до смерті сучасні читачі стикаються, переглядаючи популярні фільми, гра-ючи в комп’ютерні ігри. Відносна байдужість до несправжньої смерті (знаємо, що у фільмі та грі ніхто насправді не вмирає) пе-реноситься на реальну. І тоді люди стають жорстокими та циніч-ними, бездуховними. Так, Коля, працюючи в морзі, продає мертві тіла людей одному спонсору, який з них робить витвори мистец-тва. Він бачить у своїх діях лише позитив, адже «люди зможуть переосмислити фундаментальні речі – ось що найголовніше! Во-ни побачать, що навіть смерть можна утилізувати, вивести за рамки ритуальних, суто релігійних уявлень» [53, с. 54]. Але чи «утилізація смерті» зробить людей щасливими, а світ гармоній-ним та духовним? Це питання не виникає перед Колею, бо його мета – переосмислити традиційні цінності, він не замислюється над тим, до чого це може призвести.  Патопоетичність виявляється і в тому, що події часто розгор-таються вночі, місцем дії стає морг, майже всі сценарії закінчу-ються смертю персонажів (убивство, самогубство, трагічний ви-падок). Водночас дійові особи не можуть відійти від сценарію, за яким запрограмоване вбивство чи самогубство, бо власна смерть чи смерть іншого для них вихід. Тільки от куди? У наступний сце-нарій, який також має закінчитися чиєюсь смертю. У цьому й по-лягає системна помилка, влада Жовтого з вкрапленнями – своє-рідного втілення диявола в ХХІ столітті. Кожен герой переживає персональний апокаліпсис, і так має відбуватися, поки їх не лікві-дує «відділ патогенних нейротехнологій».  У розділі «INPUT/OUTPUT» автор збирає дійових осіб в одно-му місці – потязі і зводить декілька «сценаріїв» в один вузол:  тітонька розказує про випадки з життя знайомих і незнайомих 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА людей. У цих розповідях читач упізнає персонажів, про які йшло-ся раніше і які здатні покалічити або позбавити життя інших, то-му що, як робить висновок та ж тітонька: «время таке, диявол людей на каждом шагу іскушає» [53, с. 222]. Поїзд не доїжджає до місця призначення – його знищує Жовте з вкрапленнями, поро-дження системної помилки. У ході розслідування з’ясовується, що загиблі люди були мертві ще до того, як сіли в потяг.  Однак на цьому низка перетворень не завершується, як  сигналізує назва останнього розділу «Існує така музика, яка не закінчується». Розслідування причин катастрофи потяга прово-дить майор Іван Гакків, у якому вгадуються риси Івана Гаккере-ля. Отже, персонажі знову змушені проживати наступний сцена-рій, розв’язка так і не відбувається, індивідуальному апокаліпси-су кожного надана можливість безкінечно продовжуватися.  Тобто художній час твору є циклічним, що простежується в по-вторюваності ситуацій, постійній впізнаваності персонажів. Як бачимо, у комп’ютерній програмі закладені кліше та сце-нарії масової культури, що породжують Жовте з вкрапленнями, яке знищує духовну/божественну сутність людини, є втіленням демонічного начала в інформаційному суспільстві, де розмива-ється межа між віртуальним та реальністю. Відкритим залишається питання: чи потрібне спасіння лю-дям епохи «кризи ужиткового сприйняття», «дисфункціональ-ності дійсності», «вичерпаності формотворчості», коли мертві тіла стають матеріалом для витворів мистецтва, а унітази експо-нують на виставці «Розчленування сенсів». Як підсумовує автор-ський речник: «Художники творять унітази, унітази творять ху-дожників. І нікому це не набридає. Нікому не набридає прожива-ти уривки чужого життя, вибрані з безкоштовних каталогів» [53, с. 232]. Модель художнього світу повісті М. Бриниха вибудовується із залученням постгуманістичних вимірів кіберкультури та гіпер-текстових прийомів. Масова культура та цінності, що нею нав’я-зуються, підлягають іронізуванню та пародіюванню, оскільки посилюють катастрофізм ситуації, примітивізуючи та спрощую-чи основні моральні категорії, на яких тримається віра людини в подальший розвиток.  



311 

Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  
4.3 Мультимедійний проект «АмнезіЯ project»:  

проблема пам’яті в цифровій парадигмі Чи розвивається цифрова література в Україні? Ю. Завад-ський 2009 р. писав про «майже повну відсутність віртуальної літератури на мистецькому горизонті України» [138, с. 107], оскільки факторами появи такої літератури, за Ю. Завадським, має бути тотальна комп’ютеризація, розвиток комп’ютерних ме-реж та мережеве життя, а у 2009 р. цього ще не спостерігалося. Такої точки зору дотримується О. Коцарев, зазначаючи, «що Ін-тернет і комп’ютерні технології загалом за перші десять років свого активного розвитку в Україні майже зовсім не принесли змін у літературу» [222]. Нині ситуація змінилася – нове поколін-ня без комп’ютера, смартфону, Інтернету себе не мислить, митці почали активніше засвоювати світовий досвід використання вір-туальних засобів у літературі. Проте не можемо не акцентувати, що здобутки української літератури в царині цифрової літерату-ри, напевно, ще попереду. В Україні під маркою електронної літератури опубліковані книги «Вісім. Жіноча мережева проза» (2006), «Антологія україн-ського самвидаву. 2000–2004» (2005), «Digital. Романтизм» (2006). Однак уже той факт, що ці книги були надруковані, а їх зміст склали тексти, що публікувалися на спеціальних сайтах, блогах, форумах, не дає підстав відносити їх до такої літератури.  До власне цифрової літератури належить гіпертекстова пое-ма «Квітневі квіти» О. Коцарева, українська мультимедійна пое-зія (відеопоезія), представлена у творчості О. Коцарева, К. Бабкі-ної, Д. Лазуткіна, Л. Якимчук та ін. Перша спроба створення «інтернет-книги» в Україні здійснена 2008 р. на сайті «Бурлюк-бук» (www.burliuk-book.in.ua.). Текст, який склали сім поетичних та одна прозова збірка, супроводжувався музикою і фотографія-ми, малюнками Д. Бурлюка. Учасники проекту свідомо підкрес-лювали зорієнтованість на творчість футуристів, зокрема першо-го будетлянина Д. Бурлюка. «Ми об’єднуємо в одне ціле всі мож-ливості Інтернету, – наголошував керівник проекту А. Антонюк, – розуміння текстів, асоціації, які виникають під час перегляду  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА випадкових фото, залежать тільки від читача» [60]. У проекті все ж іронічно обігрується інтерактивність: вибір читача є оманли-вим, абсолютно «тоталітарним», бо за гіперпосиланням, напри-клад, на поезію Лілії Лисенко закріплений текст Софії Сітало [222]. «Інтерактивність, – акцентує О. Коцарев, – яку прийнято вважати виявом демократичності, плюралізму, вміє бути й таким простором, у котрому людина не має шансу на вибір» [222]. Прозову площину української цифрової літератури, що все ж залишається наповнена ліричністю, представляє проект «АмнезіЯ project», куратором якого виступив О. Михед. Кожна його художня книга («АмнезіЯ», «Астра», «Понтиїзм», «Мороки») є випробуванням змістових та формальних меж прози, апробу-ванням на українському матеріалі експериментальних технік письма. О. Михеда цікавить сучасна людина аудіовізуальної куль-тури, що усвідомлює або ж не усвідомлює власну роль в абсурд-ному театрі життя, наповненого симулякрами. Його творчість близька до постмодернізму відмовою від традиційних опозицій, іронічністю, мовною грою, максимальним загостренням ситуації зникнення суб’єкта. Саме перша книга О. Михеда «АмнезіЯ», що вирізняється  фрагментованою структурою (106 фрагментів), стала підґрунтям літературно-мистецького мультимедійного проекту (5.02–7.03.2013 р., www.amnezia.in.ua). Текст був представлений у нелінійному по-рядку, що уможливлювало довільність способів читання книги; сторінки облаштували в такий спосіб, щоб їх можна було поши-рювати та обговорювати в соціальних мережах. До складових проекту, окрім книги, увійшли 10 картин (художники Ярослав Солоп, Пимін Давідов, Олексій Сай, Гамлет Зінківський, Микита Шаленний, Степан Рябченко, Сергій Радкевич, Марко Галаневич, Георгі Махарашвілі, Алєксєй Шинкаренко) і 10 музичних компо-зицій (створені командою «OY Sound System» у складі Марка  Галаневича, Тараса Галаневича, Жене Слов’яна). Кожна картина та музичний трек викликають звукові/образні асоціації із текс-том книги. Доповнює асоціативний ряд відеофрагмент, де текст передається мовою рухів завдяки сурдоперекладу. Автори проек-ту так визначали його мету та завдання: «АмнезіЯ project»  представляє велику кількість інтерпретацій художнього тексту, 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  та найважливіше – концепту пам’яті. Ідея реалізується у кількох вимірах: література, музика і візуальне мистецтво. Основне за-вдання проекту – створити відкриту платформу для креативного діалогу поміж мистецтвом, музикою, літературою та максималь-но широкою аудиторією» [370].  «АмнезіЯ project» увійшов до сімки найкращих проектів світу (версія фестивалю «SOUNDOUT!», м. Берлін). В українському інте-лектуальному просторі він визнавався оригінальним, суперечли-вим, таким, що «неминуче ввійде в історію інтернет-експери-ментів української літератури» [224].  Мультимедійність – збагачення способів подання інформації, коли інтермедіальність – це певним чином переведення невер-бального знака у вербальний. Інтермедіальний дискурс є «перекодуванням експресивної художньої мови живопису на мо-ву вербальну з використанням засобів, прийомів і технік письма для досягнення художньої виразності» [447, с. 5]. Це ж саме стосу-ється «мови» кінематографу, музики, танцю. «Інтермедіальна естетика, – зазначає А. Покулевська, – стала новим етапом роз-витку ідеї синтезу мистецтв. Вона виникає в історико-культурні перехідні епохи – бароко, романтизм, модернізм, постмодер-нізм» [361, с. 23]. Інтермедіальна література, збагачуючись за рахунок інших видів мистецтв, залишається в межах друкованої сторінки. Мультимедійність можлива лише в цифровому форма-ті, коли словесний текст супроводжується звуком, рухомим/нерухомим зображенням (відео, анімація), тобто позамовні оди-ниці стають обов’язковими елементами словесного тексту, бе-руть участь у формуванні естетичного враження. Мультимедій-ний твір є синтетичною мистецькою формою, коли відбувається одночасна рецепція естетичного об’єкта через різні знакові сис-теми без їх перекодування. Причому зміна носія тексту з паперо-вого на цифровий формат також є інформативною. Слушною є думка В. Костюка, що «загальноприйнятим став погляд, за яким, незалежно від експліцитного змісту послання, найбільше значен-ня має спосіб і форма його передачі» [220, с. 91]. Зокрема, мульти-медійний формат надає цифровому тексту видовищності, а одно-часність медій спричиняє «ефект вибуху», що сприяє «різкому зростанню інформативності всієї системи» [266, с. 28]. 



314 

Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА У центрі проекту перебуває концепт пам’яті, її індивідуаль-ний та культурний вияви, на художнє осягнення якого «працюють» усі медіа. Без пам’яті не може існувати ні людина, ні, відповідно, культура. Пам’ять є основою ідентичності людини, а втрата пам’яті стає втратою самої себе [378, с. 10]. Автори проек-ту намагаються різними засобами змоделювати пам’ять у катего-ріях індивідуального сприйняття, що породжує велику кількість інтерпретацій тексту. А. Ассман вирізняє в пам’яті дві складові – свідому (функціональну) та накопичувальну. Накопичувальна пам’ять є «аморфною масою», простором «невикористаних, не амальгамованих спогадів» [11, с. 147]. Вона подібна до архіву, що «включає незастосовуване, застаріле й те, що стало чужим, нейт-ральне, абстраговане від ідентичності знання про речі» [11, с. 148], характеризується «постійно зростальною масою нових надходжень», що не може підпорядкувати собі певний суб’єкт [11, с. 149]. Функціональна пам’ять покликана відбирати, консти-туювати смисл, вона пов’язана з суб’єктом, що розуміє себе як її носія та відповідальну особу. Видається, що в художньому світі проекту крізь призму індивідуального досвіду віднайдені смисли функціональної пам’яті руйнуються в контексті масової культу-ри. Прорив до «архіву» накопичувальної пам’яті актуалізує нові знання про світ, проте індивідуальний простір пам’яті розпада-ється, втрачається ідентичність.  Текстова складова проекту неоднорідна за жанром – тут вга-дуються ознаки новели, присутні поетичні вкраплення, афориз-ми, щоденникові записи, спогади, роздуми, замальовки, притчі, звертання до читача, що надає тексту уривчастості, синтетичнос-ті, наближає до метатексту. Сюжет простежити не можна, зовніш-ня дія відсутня, однак вхоплюється наскрізна думка, що пов’язує фрагменти (клапті, записи, діаграми), – зафіксувати мить життя, перетворити її на пам’ять; спостерегти, як усе, що оточує людину в різний час, перетворюється на спогад, трансформується в текст. Пронумеровані фрагменти справді нагадують щоденнико-ві записи, однак, на відміну від щоденника, тут відсутня точна фіксація часу, скоріше йдеться про індивідуальний, внутрішній час, де співіснують різні часові площини: «Це не щоденник. Що-денник не це. Не щоденник це. Просто уривки. Клапті. Записи. 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  Діаграми. Графіки стукоту серця. … Тут нема днів. Лише хвилини твоєї свідомості. Години. Голоси, що розривали свідомість. І те, що ти думав тоді…» [284, ф. 1] (за відсутності посторінкової нумерації в друкованій версії твору подається нумерація фрагментів. – С. П.). «Світ як текст» – одне з основних понять постмодернізму – якнайповніше реалізується в текстовому вимірі проекту «АмнезіЯ». Ю. Іздрик в анотації до опублікованого твору підкрес-лює саме таку його властивість: «одна з чергових спроб абетково-знаковою комбінаторикою закарбувати в пам’яті її, пам’яті, при-марну структуру» [284, с. 2]. Мовна гра стає основним принципом побудови постмодерністських творів Ю. Іздрика, Ю. Андруховича, О. Ірванця. «Демонстрування багатозначності, амбівалентності, ігрової природи мови, – акцентує Н. Висоцька, – сприяє руйнуван-ню віри у стійку, завжди однакову реальність» [66, с. 26].  Концептуальним полем пам’яті в проекті стає слово, текст. У вербальній частині О. Михед показує багатозначність слова, його гнучкість та змінність, що породжує нестабільність смислів, вияв-ляє нездатність людини вловити істинну його сутність. Слово як засіб моделювання буття піддається реконструкції, перетікає із побутової в метафоричну площину, набуває додаткових парадигм змісту, іронічних конотацій. Наприклад: «Малюк, намалюй мені зірку. Зірко, намалюй мені малюка» [284, ф. 39], «Наречена. Прире-чена?» [284, ф. 42], «Зачепило за живе. Заживе» [284, ф. 25], «Спати, читати, кохати, любити, писати, писати, вчитися, ся вчити, котити ся, кохати, каяти я, ви ся кати ся» [284, 35]. Слова здатні змінити картину світу людини (від серйозної, ліричної до іроніч-ної), навіть коли відбувається заміна одного звуку. Редукція слів повертає до емоційної значимості беззмістовних звуків – тут вба-чаємо продовження формальних експериментів дадаїстів та футу-ристів: «Нудота до роботи. Ниц. Циц ніч нич не хоч» [284, ф. 54].  Мова в суспільстві функціонує на різних наративних рівнях. У тексті поряд із унормованою українською мовою зустрічаємо розмовний суржик («Ці печеньки у вас свіжі? Мені для діток.  Знаєте в садочок на день народження сорока сорок чи сорока до-чок. Якось так, ага, оці з кремиком. Да, свіжі» [284, ф. 88]), дитячу мову («вона весело б’є ручками по снігу і кричить: «Кулєбяка! Фуу. Бяка!» [284, ф. 101]); російську мову, записану українським 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА правописом («Каждий ахотнік хочет знать,/гдє сідіт фазан./Каждий алхімік іще золото,/словно схімнік одіночество» [284, ф. 98]); українську мову, передану англійським шрифтом. Калей-доскоп наративних рівнів демонструє фрагментарний світ сучас-ного суспільства, де все перетворюється на товар: «Пополняєм счьот, пакупаем діпломчік, званок в любую точку Украіни, падхо-дім, спрашиваем дипломи любова ВУЗа, імеются в налічії также пагони афіцерскіє, маскі пагонскіє, пасвідчення презідєнтскіє, значкі дєпутатскіє... Всьо прадайотся, дєвушка» [284, ф. 105]. Ви-кривлення мовної норми створює іронічний ефект, варіативність мовних практик децентралізує оповідь і водночас акцентує на її розмаїтих парадигмах. «Я» оповідача відкриває внутрішнє буття людини інформа-ційної епохи, яка серед потужного інформаційного потоку пере-буває в сні/житті, серед реклам, реаліті- та ток-шоу. Симулякра-ми наповнюється пам’ять – в інтимний простір вдираються зна-ки масової культури: корпорації, реклама, клішовані фразита ін. Це загострює відчуття кінця світу у «великому Місті»: «Давно вже минув місяць травень такого то року Божого, а я так і не бачив жодного хруща у цьому великому Місті» [284, ф. 40]; «Блукаючи схибленими вуличками Міста і постійно наштовхуючись на без-захисні трупи тварин» [284, ф. 78], або ж «Метелики, наче ранкові безкоштовні газети, живуть до вечора і згоряють у вогнях та по-жежах нічного Міста» [284, ф. 105].  Вихід відкривається в біблійному одкровенні – спочатку бу-ло Слово. Оповідач прагне його відчути, побачити, почути – це як доторкнутися до таїни існування: «Чи ти віриш цьому слову і йо-го кольорам? Запахам… Чуєш слово? Воно десь там. На заході сон-ця» [284, ф. 25]; «Хочу розчинитися в тексті, розпастися на кеглі-літератури-знаки» [284, ф. 33], «Укладаю антологію слів, складаю їх купами лексиконів, дошукуюсь смислів» [284, ф. 103]; «Як по-будувати храм слова?» [284, ф. 80]. Слово стає центром Всесвіту, ключем до його зміни, відновлення.  Людське життя прирівнюється до книги, пам’ять про людину після її смерті зберігається в текстах: «…Він перетворився на сло-ва. Він розчинився в інформації та плітках про себе» [284, ф. 29]; «Кожен з нас мав би написати свою Книгу книг. Вона б вмістила 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  тексти читані, бачені, чуті, пережиті, а це реклами…» [284, ф. 51]. Навіть час у художньому просторі тексту вимірюється словами, книгою: «Сьогодні для мене це прожита книга. Сторінки і літера-тури, які прожив і відчув на собі, у собі. Події і люди, яких не хотів забути, але, записавши, загубив і забував» [284, ф. 76]. Як бачимо, пам’ять та забування поєднуються. Написати текст у художньому просторі «Амнезії» – значить позбавитися певної частини власної пам’яті. «Текст – як хвороба й забування, – читаємо. – Текст – як втрата пам’яті» [284, ф. 76]. «Потенціал письма, – зазначає А. Ассман, – полягає в кодуванні й збереженні інформації тих, хто пішов із життя…» [11, с. 148]. Можливо, ілюстрацією цьому в «Амнезії» слугують цитати як пам’ять про думки інших: «Назвіть, будь ласка, хоч один день в пам’яті людства, коли б воно перебу-вало в повній безпеці» – І. Костецький» [284, ф. 34], «Почнемо з головного. Поговоримо про Бога за його відсутності» – Ф. Безбе-де» [284, ф. 33]. Оповідач і свій твір уявляє вже написаним і та-ким, що увійшов до архіву пам’яті. Посеред книги вміщено гіпоте-тичну післямову: «Українська література останніх років, і найці-
кавіше, що в ній є, – це тексти пам’яті і «пам’ятання». Фактично 
мені йшлося про пошук якоїсь своєї, особистої, приватної форми, 
де б певне слово було центром, єднавчим стрижнем, розігруючим і 
водночас капітаном команди слів. ВІД а ДО я. «АмнезіЯ» почина-
ється з мене, йде від Я, на мені і мною закінчується» [284, ф. 77] (курсив автора. – С. П.). Порятунок бачиться у винайденні власної абетки, де візуаль-ний образ та звук буквеного знака здатні викликати незвичні індивідуальні асоціації: «Хочу впровадити свою абетку. Своє  письмо. Новий клинопис, або інакше – малюнкописання.  Із «В» зроблю гордого пінгвіна, що випиває пиво Антарктиди, із «Я» – жирафу на тонкуватих ніжках…» [284, ф. 64]. Останні урив-ки тексту передають напругу наближення кінця світу: «Часом моїй знайомій… шлють смски та дзвонять на стільниковий якісь Mark, John, Mathew, Lucas і час від часу Judas» [284, ф. 105]. А май-бутній прихід апокаліпсису іронічно проектується в координатах масової культури – відбувається останній футбольний матч люд-ства проти вісників апокаліпсису: «Вони прийдуть вже трохи на-підпитку. Їх буде четверо, здається. Невпевненою ходою вони 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА пройдуть до стадіону. На їхніх фанатських майках поряд з номе-рами гравців будуть вибиті імена – «Голод», «Смерть», «Війна» і ще той, четвертий, з затертими, пожухлими літерами замість ймення… дістануть… величезні фанатські сурми. І дадуть поча-ток матчу» [284, ф. 105].  У єдиному фрагменті тексту, що, крім номера, має ще й назву «День останній», «Я» оповідача «розчиняється в слові», пройшов-ши через процесію, що нагадує карнавальну: «королі вечірок і покеру, однорукі бандити казино, фанати Марії, Оксани, Ієгови та Мілана, нікому не потрібні астрологи, п’яниці-пророки, фараони, фавни, мумії генсеків, 40-річні ветерани незрозумілих феодаль-них воєн, шамани вуду, креольські знахарі, іпатій потій і зиновій зизаній… химерні барокові козаки, слимаки, змії, хробаки й щури під проводом Чуми» [284, ф. 106]. Подібне зустрічаємо в Ю. Андруховича в «Рекреаціях», коли на Свято Воскресаючого Духу у святковій ході беруть участь світські й релігійні персонажі українського вертепу, представники різних періодів державотво-рення, фігури біблійні, фольклорні тощо. В «Амнезії» учасники карнавалу стають скоріше знаками пам’яті сучасного суспільства, його травматичного досвіду.  У текстовій частині проекту, крім наскрізної мовної гри, при-сутнє ще графічне увиразнення, до чого схильні сучасні автори. Графічні акценти в «Амнезії» – це вживання курсиву, великих літер («ВАШ АБОНЕНТ ПОЗА ЗОНОЮ ДОСЯЖНОСТІ»), наявність пропущених рядків, слешів, написання слів суцільним рядком («попілзпопілудимзтебемистобою)», у поетичних фрагментах інколи використовуються засоби виразності зорової поезії (рядки оформлені «драбинкою»).  «Образотворчий блок «Амнезії», – зазначає О. Коцарев, – пе-редбачувано строкатий, нерівний, ще більше за літератур-ний…» [224]. Графічний супровід мають фрагменти 7, 10, 38, 65, 69, 80, 90, 96, 101, 106. Прикметно, що кожна картина, колаж, фо-тографія, ілюстрація робить букву, слово, речення частиною зо-браження, у такий спосіб даючи можливість «побачити слово», на чому постійно акцентує літературна частина проекту. Отже, і в образотворчу складову входить мовна гра, що набуває більш ві-зуального характеру, опредмечуючи вербальний текст, як носій 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  пам’яті, візуальними образами. Медитативний характер музич-них композицій «працює» на краще розуміння звуку слова, що допоможе почути себе. У тексті декілька разів йдеться про те, що оповідач втрачає слух, але при цьому краще відчувається внутрі-шня музика та різка атональність оточуючого світу. Тактильний вимір слова, тексту представлений у рухах дівчини-сурдо-перекладача, що зафіксовано у відеофрагменті. Інтернет-експерименти проекту «АмнезіЯ» свідчать про до-лучення українських митців до світового досвіду творення елек-тронної цифрової літератури. У проекті текстовий зміст залиша-ється центральним, подібно до друкованих гіпертекстових тво-рів, а відео- та аудіоелементи доповнюють словесний наратив. Текст, звук, зображення, поєднані в єдиній мультимедійній пло-щині, дають можливість авторам «Амнезії» багатовекторно осми-слити концепт пам’яті, що є ідейним ядром проекту. «Синхронізуючи образи, звуки, рухи, відчуття дотику, електронні медіа здатні перемішати один засіб з іншим, внаслідок чого ко-льори стають чутними, звуки видимими, а слова відчутними на дотик» [128, с. 419], – твердить Ю. Ерман, уводячи в науковий обіг поняття «телесинестезії». У мультимедійному проекті «АмнезіЯ» це явище продемонстровано на практиці. Текст пози-ціонується як концептуальне поле пам’яті (функціональної та накопичувальної), слово стає видимим, рухомим, відчутним на дотик, музичним. Мовна гра в проекті відкриває потенціал слова і водночас формує нестійку художню реальність, де все піддаєть-ся іронічному сумніву, а пам’ять наповнюється знаками сучасної масової культури. Мова й пам’ять у художній концепції проекту бачаться необхідними елементами моделювання «світу як текс-ту», де лише слово є порятунком індивідуальної пам’яті. Звернемо увагу на те, що всі смисли проекту не вичерпано, оскільки йдеться про велику кількість інтерпретацій, чому  сприяє багатозначність, багаторівневість, гібридність дискурсив-ного, інтерактивного простору «Амнезії».  
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4.4 Наративна специфіка «Facebook-роману» 

О. Шинкаренка «Кагарлик»  У сучасному суспільстві соціальні мережі (Twitter, Face-book, Instagram тощо), а також блоги, форуми, визначаючи актив-ний розвиток інформаційних технологій, відіграють надзвичай-ну роль у житті людей. Соціальні мережі засвідчують і зміну са-мого Інтернету з Web 1.0 на Web 2.0: «на відміну від інформацій-них сайтів, тобто Web 1.0, Web 2.0 передбачає не інформування, а комунікацію, тобто заміну принципу one to many на many to many, коли споживачі інформації вступають в активні діалоги та полілоги з іншими реципієнтами» [502, c. 21]. Фактично вони ста-ють універсальним гіпертекстом, де кожен учасник формує своє полотно оповіді – цифровий наратив. Зокрема, Facebook створює середовище для спільного розповідання, для мікроблогінгу, оскільки його користувачі оповідають епізоди свого життя в ста-тусі поновлення, постів і коментарів [608].  Завдяки соціальним мережам багато людей пробує писати художні тексти, з’являються «зірки соцмереж», які згодом мо-жуть стати письменниками [3]. Дж. Армстронг розглядає соціаль-ні мережі як нову платформу для створення художніх творів та згадує роман Дженіфер Еган «Візит загону головорізів» («A Visit from the Goon Squad»), частини якого авторка упродовж 10 днів публікувала у Твітері [514, с. 199]. Оскільки Дж. Армстронг дає рекомендації щодо створення експериментальних творів, то практичне завдання спрямоване на вироблення вміння написан-ня художніх текстів у соціальній мережі з можливістю читацько-го вибору та обговорення он-лайн: написати оповідання з на-звою «Це твій вибір», що має чотири можливих розв’язки; розміс-тити його он-лайн та попросити читачів обрати закінчення, що найбільше сподобалося [514, с. 200]. В українській літературі до соціальної мережі Facebook як засобу конструювання художнього тексту звернувся Олег Шин-
каренко, розмістивши он-лайн частини «Facebook-роману» «Кагарлик». О. Шинкаренко – письменник, музикант та журна-ліст. У літературу він увійшов наприкінці 1980-х рр. Його твори друкувалися в журналах «ШО», «НАШ», «Хрещатик». 2006 р. за 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  збірку оповідань «Як зникнути повністю» отримав літературну премію. На сьогодні в художньому доробку автора романи «Кагарлик», «Перші українські роботи», «Череп». Центральною темою творів стає зв’язок людини та інформаційних, біологічних технологій, що призводить до трансформації поняття людського в майбутньому. У художньому світі романів проектується симбіоз людини та машини. Ця взаємодія руйнує підвалини гуманістич-ного світовідчуття, породжує постгуманістичні модифікації. Жанрово-стилістичне спрямування прози О. Шинкаренка окрес-люється чорним гумором, кіберпанковою настроєвістю та екзис-тенційною напругою, адже персонажі творів не мають високої мети, живуть в абсурдному світі.   О. Шинкаренко розпочав роботу над романом «Кагарлик» 2012 р. у соціальній мережі Facebook, поставивши за мету кожно-го дня писати епізод із твору обсягом у 100 слів, причому «перша фраза уривка є трохи відозміненою першою фразою всесвітньо відомих книжок, виданих на папері до ХХІ сторіччя» [490]. У та-кий спосіб у романі актуалізується інтертекстуальна гра й «Кагарлик» стає «своєрідним «продовженням» одночасно всіх романів минулого», претендуючи на масштабність зображення та багатство інтерпретацій. Окрім того, ряд фрагментів тексту супроводжується «музичними інтермедіями», написаними в жан-рі конкретної музики, що додає твору мультимедійних ознак. Автор перериває написання роману в соціальній мережі, виріши-вши опублікувати книгу в друкованому форматі. На сьогодні вже вийшло два видання (2014, 2015) українською мовою та 2016 р. побачила світ книга англійською мовою. У романі художньо відображається небажане майбутнє – світ через 100 років після ядерної російсько-української (російсько-китайської) війни, коли поряд із низьким рівнем життя функціо-нують високотехнічні пристрої – сморфони, здатні створити  конектоми – копії людської свідомості. Сюжет розпадається, роз-повзається в різні боки, час стоїть або ж перетікає, художня не-стабільна реальність не передбачає можливості для читача сфо-кусуватися на перебігу подій. Хоча ближче до кінця книги сюжет усе ж промальовується та вгадується – це перегравання на новий лад мотиву дороги, подорожі в пошуках витоків, тієї точки, з якої 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА все почалося. Для головного героя Олександра Сагайдачного  метою пошуків стає кохана Олена, яку він зустрічає на шляху, але так і не знаходить. Та й сама його подорож є одним із багатьох сце-наріїв, згенерованих та безкінечно повторюваних комп’ютером.  Роман, актуалізуючи жанрову матрицю кіберпанку, антиуто-пії, «галюцинаторного» роману (авторське жанрове визначення), порушує надзвичайно дражливі проблеми сучасності. Рецензії та відгуки на роман (М. Бриних [56], С. Комарницький [173], О. Ко-царев [223], Я. Онишкевич [312], Г. Левченко [243]), опубліковані в мережі Інтернет, свідчать про високий рівень зацікавлення тво-ром, що не вкладається у звичайні межі, ілюструє неможливість застосувати до його аналізу прийнятну методологію. Так, огляда-чі кваліфікують твір як роман, повість, низку оповідань. Незвич-на форма дає підстави жанрово визначати текст як «роман-пазл, роман-голограма» (А. Курков), «літературний Кубик Рубика» (Я. Онишкевич), авангардний, абсурдний роман (О. Коцарев), роман-дорога (М. Бриних). Г. Левченко, називаючи твір п’ятивимірним романом, твер-дить про жанровий синтез антиутопії, науково-фантастичного й постмодерністського роману [243]. За масштабністю охоплення подій твір подібний до романної форми, а фрагментарність, не-тривіальність викладової манери, багатовимірність часопросто-ру, персонажної системи посилює його ризоматичну структуру, продукує текст нової формації – «Facebook-роман», що має  розмиті категорії авторської свідомості, пройнятий тотальною іронією, деконструкцією, насичений інтертекстуальними марке-рами, орієнтований на гру з читачем, інтерактивність, мульти-сенсорне сприйняття. «Кагарлик» поповнює масив національної антиутопічної літератури й, насамперед, працює з українськими комплексами, фобіями, іронічно їх обігруючи. С. Комарницький, який перекладав «Кагарлик» англійською, підкреслює його зорієнтованість на людей, що люблять вишука-ну літературу, акцентує на експериментальній формі книги,  винахідливому використанні наративних технік, оригінальній структурі [173]. Варто зазначити, що твір здобувся на увагу зару-біжної спільноти – «The Guardian» [550], «The Economist» [646] опублікували критичні рецензії на роман. 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  У романі «Кагарлик» з огляду на його жанрову специфіку ви-різняємо складну наративну структуру на вербальному рівні. На специфіку ведення наративу в романі звернула увагу Г. Левченко. Дослідниця слушно акцентує на реалізованому в ро-мані процесі зникнення «авторської свідомості», прагненні до реалізації «нульового ступеня письма» (Р. Барт), оскільки автор прямо декларує наявність різних голосів і цитат у творі, апробує різні літературні стилі та соціолекти [243].  Різні аспекти наративу досліджували А.-Ж. Греймас [92], Ж. Женет [136], Ц. Тодоров [432], В. Тюпа [438], Б. Успенський [443], В. Шмід [493] та ін. А. Меншій підкреслює, що «протягом останніх десятиліть феномен наративу активно розглядається й українськими літературознавцями та істориками літератури, які дедалі частіше застосовують наратологічний аналіз текстів, що передбачає комунікативне розуміння природи літератури, тобто авторську стратегію у виборі читача і текстуальних техноло-гій» [280, с. 340]. У «Літературознавчій енциклопедії» наратив позиціонується як логоцентричне розповідання (оповідання, по-вість, роман тощо) [258, с. 89]. Саме з такої позиції використову-ється наратологічний аналіз у дослідженнях Л. Козакової [200], А. Корольової [212], Л. Мацевко-Бекерської [276], М. Ткачука [430], О. Ткачука [431], М. Руденко [385]. Обмеження наративу лише словесною творчістю властиве класичній наратології. Структуралістське визначення включає в сферу наратології твори всіх видів мистецтв (не тільки словесні), що викладають тим чи іншим способом історію [493, с. 19]. Почи-наючи з 1990-х рр. розвивається «трансмедіальна наратологія», що вивчає візуальні, музичні наративи, мову жестів. «Посткла-сична наратологія» (Д. Герман) ознаменовує наступний етап ево-люції наративного аналізу.  Отже, наратив виконує комунікативну функцію, є засобом передачі інформації, що може транслюватися не лише вербально, а й залучаючи інші медіа, зокрема цифрові, оскільки «збільшення доступу та використання Інтернету вплинуло на творення та сприйняття наративів у нових медіа» [649]. Так, науковці вихо-дять на аналіз не лише художніх текстів, створених у мережі, а й досліджують особистий наратив звичайних користувачів мереж.  
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА У наративній теорії розвивається ще одна нова парадигма – вчення про неприродні наративи (unnatural narratives), де предме-том аналізу стають художні тексти, що знаходяться поза межами міметичної моделі. Автори наукової розвідки «Неприродний нара-тив, неприродна наратологія: поза межами міметичних моде-лей» (Я. Албер, С. Іверсен, Г. С. Ніельсен, Б. Річардсон) до неміме-тичної літератури зараховують експериментальну прозу, серед-ньовічні візії, грайливі ренесансні тексти, науково-фантастичну прозу та постмодерну [642]. Як бачимо, тут відсутня термінологіч-на чіткість: поряд ставиться жанр, літературний напрям та худож-ня якість твору. Зробимо спробу внести ясність: рисою, що об’єд-нує, стає експериментальний характер, коли випробовуються уяв-ні кордони літератури, заперечується міметичний канон. Неприродний наратив насичений незвичними елементами, які не корелюються із приписами та схемами, що роблять худож-ній світ подібним до оточуючої дійсності та впізнаваним. Такі наративи експериментують із центральним ядром традиційного наративу – його правдоподібністю. «Вони можуть радикально реконструювати антропоморфного наратора, традиційний люд-ський характер і думки, що асоціюються з ним, або можуть руха-тися поза реалістичними поняттями часу й простору, у такий спосіб ведучи до віддалених територій концептуальних можли-востей» [642, с. 114].  У тексті «Кагарлика» автор широко послуговується можли-востями неприродного наративу, порушуючи часопросторову послідовність викладу, роблячи оповідачем кіборга, що має дос-туп до відповідних кодів інформації, конструюючи штучну мову (псевдоцерковнослов’янську) з допомогою он-лайн словника. Фактично кожен уривок роману презентує голос певного персо-нажа, сконструйованого в постгуманістичних координатах, коли людина прирівнюється до розумної машини з опрацювання ін-формації, а машини наділяються здатністю мислити або ж умін-ням підтримувати розмову, використовуючи конектоми.  «Кагарлицький» світ є втіленням абсурду й хаосу, художньою реалізацією есхатологічного міфу, коли існує світ без Бога, а  люди формують його фантастичні альтернативи. Художня  концепція роману побудована на порушенні часопросторового 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  співвідношення, відмові від фабульного хронологічного мислен-ня. Центральний герой твору Сагайдачний, позбавлений пам’яті після того, як його свідомість була скопійована, може пересува-тися то швидко, то повільно по осі часу, потрапляючи до просто-ру, де різні версії розгортання подій співіснують та перетинають-ся. Він подорожує територією, що раніше називалася Україною: Київ – Кагарлик – Київ – Ходосівка – Хотів – Романків – Обухів – Кагарлик – Київ. Такий маршрут нагадує рух по колу, з якого не-має виходу. Автор намагається спроектувати п’ятивимірний ху-дожній світ, де все, що може статися, стається. Він виформовує загрозливу реальність, в якій віртуальне стає домінуючим, не-можливо розмежувати матеріальну дійсність та цифровий прос-тір, оскільки, як спостерігає наратор: «усе, що я міг собі уявити, було схожим на Кагарлик. Але що таке Кагарлик, як він виглядає і де знаходиться? Здається, це кулястий предмет розміром з яб-луко із дуже нерівною поверхнею, вкритою потворними відрост-ками» [489, с. 13]. У романі на структурному рівні здійснюється спроба розме-жувати різні наративні потоки – на початку подибуємо спеціаль-ну «інструкцію», яка допомагає ідентифікувати, кому належить той чи інший уривок. Так, через нумерацію уривків вирізняються три точки зору, з яких ведеться оповідь: Олександр Сагайдачний, супутники-кіборги Юрій Гагарін та Funny Russian Spytnik (FRS). У такий спосіб суб’єкт нарації виступає в трьох персонажних вті-леннях – Олександр Сагайдачний і дві його нейронні копії-конектоми (позитивна й негативна), що вміщені у військові ро-сійські супутники-кіборги. Позитивною версією свідомості є супутник (FRS), що вийшов з-під контролю спецслужб. Він веде свій блог та організовує збір коштів, щоб урятувати Сагайдачного – вивести його з території України. FRS оголошує себе автором роману, звертається до чита-чів та роз’яснює специфіку п’ятивимірного тексту – дає уявлення про задум твору. Так, «Кагарлик» виявляється коротким викла-дом безкінечного п’ятивимірного оригіналу, що не може бути відтворений цілковито в тривимірній реальності.  Негативну версію свідомості представляє супутник, що називає себе Юрій Гагарін. Він православний фундаменталіст, завданням 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА якого є відслідковувати та знищувати осіб нетрадиційної  сексуальної орієнтації, прославляючи Росію. Його російська мова насичена штампованими гаслами, повниться стародавніми зво-ротами та словами: «Измолкать не буду ни под каким предлогом либо местоимением, а сразу же испочну речь свою дивномудрую об Росии да об том, како возможно возвернуть обратно все ея пространные завоевания. Вопервых конешно же надобно от содомитских грехопадников избавитца немедля и лучше их ос-коплять» [489, c. 89]. Нарація будується за Бахтінським принципом «багатого-лосся», що дозволяє висвітлити певну ситуацію або ж обговорю-вану проблему з різних точок зору. Прикметно, що для викладо-вої манери твору характерне чергування голосів персонажів, що вирізняються на формо-змістовому рівні. Фрагментарність текс-ту зорієнтовує автора на увиразнення рис персонажів через їх мовлення, а оповідь заміняє подієвість. Оскільки докладні описо-ві характеристики відсутні, й самі дійові особи роману стають носіями ідеологічних концептів, позитивна чи негативна спрямо-ваність яких оприявнюється через використання певних мовлен-нєвих штампів. Фактично як і в комікс-культурі, кожен персонаж має саморепрезентуватися через мову. Мова стає ключем до ро-зуміння ментальності «кагарлицького» світу, його абсурдного наповнення.  О. Шинкаренко звертається до мовлення, що охоплює різні пласти мови, з комічною метою зіштовхує мовленнєві потоки. Він використовує штучно змодельовану й подібну до церковно-слов’янської мову – так розмовляє Михайло Калашников, пред-ставник «православного воїнства»: «Зрю, лепотный ты человек, аще и булдыга. Схорони мя по православному постатию, а я отбла-годарствую» [489, c. 28]. Російською мовою говорять російські су-путники, зустрічаються репліки з мокшанської та китайської, іври-ту. Ну й, звісно, українською написана більшість тексту роману. Гомодієгетичні наратори рефлексують з приводу ситуацій, в які потрапляють/перебувають, причому їхні імена наповнюють-ся інтертекстуальними маркерами (Максим Перепелиця, Карл Маркс, Владимир Сорокін). У більшості уривків у центрі розповіді знаходяться проблеми віри та релігії.  
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  Розміщення твору в соціальній мережі, як уже було зазначе-но, дає підстави вести мову про цифровий наратив та особливос-ті його втілення в романі. Цифровий наратив – це динамічний спосіб передачі повідомлення, у якому слово, образ і звук вираже-ні в спільному цифровому коді. Він об’єднує повідомлення  будь-якого характеру, а не лише мистецького, бо «цифровими розповідями» насичені всі сфери життя сучасної людини (побутова, освітня, професійна тощо). Цифровий формат нарати-ву активно вивчається зарубіжними вченими як один із предме-тів дослідження цифрової гуманітаристики (Р. Пейдж та Б. То-мас [608], Дж. Ламберт [589], К. Міллер [599], Б. Портер [620], Л. Шакелфолд [626], Дж. Єлоулес Дуглас [649] та ін.) та набуває популярності й у сфері зацікавлень української наукової спільно-ти (Л. І. Тимчук [427]). Щодо роману «Кагарлик» цікавою є специ-фіка художнього цифрового наративу саме в соціальній мережі Facebook. У європейському та американському комунікативному циф-ровому просторі популярною є соціальна мережа Twitter, корис-тувачі якої вже давно помітили її потенціал у створенні художніх текстів (наприклад, [513], [598]), а обмеження кількості друкова-них символів (140) у мікроблозі сприяє конденсованості, афорис-тичності художнього повідомлення. Відтак у зарубіжному літера-турознавстві поступово входить у вжиток поняття «твітера-тура» (Twitterature [641]). До твітератури зараховуються афориз-ми, мікро-поеми, поезія (хайку), проза (це може бути фан-фікшн, оригінальний переказ класичних творів і легенд; роман, що скла-дається з ряду окремих повідомлень), створені завдяки мікро-блогінгу в мережі Twitter. Однак така «конденсована» література нівелює традиційного читача – читач трансформується: «він втрачає здатність сприймати великі масиви інформації, зосере-джувати увагу на розлогих текстах, напружуватися задля опану-вання складних смислів» [502, c. 29], оскільки відбувається «квантизація» або «атомізація» контенту.  О. Шинкаренко обрав для публікування уривків роману «Кагарлик» соціальну платформу Facebook. Хоча тут немає  чіткого обмеження кількості символів, автор свідомо обмежує  структуру – фрагмент тексту має складатися із 100 слів. Цифрова оповідь обривається на 9300 уривку (9300 – це кількість написаних 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА слів) та не повністю співпадає із друкованою версією. У друкова-ному варіанті текст більш відредагований, а сенс концентровані-ший. Спільною залишається проблема пам’яті та спогадів, копії й оригіналу, іронічність, абсурдність та невизначеність екзистенції людини. Окрім самої історії, впадають в очі авторські та читацькі ко-ментарі, що створюють атмосферу інтерактивності. Автор роз-криває ідеї свого задуму, подекуди уточнює та роз’яснює незрозу-мілі моменти. Так, О. Шинкаренко зазначає: «Я розпочав експери-мент, мета якого мені поки що остаточно не відома. Сподіваюся, що я відкрию у ході цього щось нове. На мою думку, літературна творчість має нагадувати дослідження космосу або експеримен-ти на адронному колайдері» [490]. Щодо заявленої інтертекстуа-льності твору, що перша фраза кожного уривку має бути видозмі-неною фразою відомої книги, то автор у коментарях згадує «Дон Кіхота» М. Сервантеса, «Майн Кампф» А. Гітлера, «Цілину» Л. Брежнєва, оповідання Белькампо, «Роман про троянду», част-ково розкриваючи інтертекстуальне поле твору. Також авторські коментарі кожного разу повідомляють про перехід «голосу» опо-віді до російського супутника. Тут автор ділиться й гіперпоси-ланнями, дотичними до того, про що йдеться: в уривку про па-м’ять та її втрату підкреслюється, що «мабуть деякі елементи роману спали мені на думку після прочитання» книги Олівера Сакса («Человек, который принял жену за шляпу»). Фрагмент про перенесення людської свідомості на електронний носій допов-нюється гіперпосиланнями на довідникові статті Вікіпедії – «Загрузка сознания» та «Blue Brain Project».  У коментарях вміщуються відгуки та рекомендації читачів, як зробити текст цікавішим. Наприклад, Ірина Феофанова (Ira Feofanova) зауважує необхідність неочікуваного повороту подій, інтриги, оскільки «у «Кагарлику» поки що веде далі (я про себе як читача) тільки бажання дізнатися: хто він такий, цей Кагар-лик? Але питання так давно повисло у повітрі, що перестало бути таким уже й важливим» [490]. Олександр Чубуков помічає невід-повідність зображення супутника з тим, який описує автор: «не військовий супутник, а космічний апарат типу союз... може для читачів то й не так важливо)))» [490]. Відтак і читач, і автор отримують зворотний зв’язок, що робить процес читання інтер-активним та цікавішим.  
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  Окремими гіпертекстовими посиланнями О. Шинкаренко уводить в текст музичні композиції. Пробудження Сагайдачного супроводжується «Звуками кімнати», а це стукіт, сміх, жіночий спів, незрозумілі слова. Його просування далі озвучує композиція «Рух коридором». Ще є музичні інтермедії, як їх називає автор, «24-тактна пральна машина», «І о Оу А И і Ію», «Цифровий вітер», «Обухів – Васильків», «Богородице Дево», «Корову увели», «Анастасеос Імера богородиця». Останні три музичні теми схожі. Тут у жанр конкретної музики, що повниться звуками оточення, вплітаються церковні співи, котрі набувають певної кітчевості, оскільки деформовані можливостями звукозапису. Візуальний ряд доповнює вербальний, а візуальні метафори актуалізують додаткові смисли. Наприклад, коли йдеться про намагання персонажів дізнатися, який зараз рік, автор розміщує фотографію сторінки відривного календаря за 2009 р. Пожовк-лий колір, записи ручкою того, що було заплановано на день, вка-зують на давність. Однак метафорична ознака загубленості в ми-нулому часі, невідповідності справжнім потребам доби міститься в переліку подій, якими визначний 2009 рік та день 16 серпня. Так, 2009 рік прикметний 92-річчям Великої Жовтневої соціаліс-тичної революції, а 16 серпня визначне прийняттям постанови Ради Міністрів СРСР про зрошення та освоєння цілини (1956), оголошенням Шрі-Ланки соціалістичною республікою (1978). Отже, О. Шинкаренко є чи не найпослідовнішим абсурдистом української літератури. У романі «Кагарлик» він актуалізує драж-ливі теми, подає своєрідну соціальну сатиру українських реалій, абсурдизує усі духовні підвалини життя. Фрагментоване полотно твору формується із уламків жанрів (кіберпанк, наукова фантас-тика, дистопія). У художньому світі роману зіштовхуються різні наративні потоки, відбувається своєрідне взаємонакладання  наративів, що завжди породжує абсурдний діалог. Розміщення фрагментів роману на сторінці соціальної мережі Facebook актуа-лізує в українській літературі жанр «Facebook-роману», що  прикметний своєрідним цифровим наративом, зверненням до взаємозв’язків вербального та візуального (малюнки, фотографії на сторінці Facebook), музичного («музичні інтермедії») рядів, використанням мультимедійних, інтерактивних можливостей соціальної мережі. 
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4.5 Інтерактивні книги-ігри як видавничий проект 

літератури для дітей  Інтерактивність є художньою ознакою гіпертекстової прози. Однак інтерактивні книги-ігри, на відміну від множинної, варіативної, неоднозначної гіпертекстової прози, не читаються в довільному порядку, а лише за певним алгоритмом, та заку-мульовують жанрову матрицю пригодницького роману, пропо-нуючи читачу-гравцю відчути себе в ролі головного героя та здійснити подорож небезпечними, незнаними місцями. «Інтерактивна література, – стверджує А. Гребенюк, – не просто текст або гіпертекст, вона пропонує активну взаємодію з чита-чем і цим прийнятна для найрізноманітніших завдань і вікових категорій, сформованих на традиціях «екранної культури» [90, с. 55]. Осмисленню специфіки інтерактивної літератури присвя-чено ряд англомовних розвідок (наприклад, [574], [585], [627]), а в українській науці ще тільки робляться перші спроби ([90]). Пік видання друкованих книг-ігор (gamebook), орієнтованих переважно на дитячу та підліткову аудиторію, за кордоном по-в’язаний з їхньою популярністю на ринку розваг і припадає на 1980–1990-ті рр. У серії книг «Обери собі пригоду» («Сhoose Your Own Adventure», авторами близько 60 книг є Р. А. Монтгомері та Е. Паккард) після кожного розділу подавався перелік можливих дій. Відповідно до обраної дії читач переходив на зазначену сто-рінку, продовжував подорож далі або гинув і за бажанням пробу-вав пройти іншим шляхом. «Така інтерактивна література ніколи не становила конкуренції літературі звичайній, залишаючись «іграшкою»» [90, c. 56].  «Ідея тексту-гри, – акцентує Н. Яблоновська, – …з одного  боку, є дуже характерною для постмодерністської естетики, а з іншого, є безумовно пов’язаною з віртуальними іграми та новіт-німи тенденціями гейміфікації контенту» [502, c. 22]. Так, із по-ширенням персональних комп’ютерів, ігрових цифрових програм текстові стратегії книг-ігор лягли в основу своєрідних літератур-них відеоігор (основоположник електронної інтерактивної  літератури – жанр MUD від Multi-User Dimention) – і текстових, і графічних. Конкурс із написання/створення такої інтерактивної літератури (Interactive Fiction – IF) в англомовному світі прово-диться щороку, починаючи з 1995 р. Причому на сайті конкурсу 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  (https://ifcomp.org/) можна ознайомитися з творами переможців, завантажити їх та поблукати лабіринтами тексту.  З появою іPhone/iPad і Android пристроїв стало можливим завантаження ігрових програм із сервісу Google Market, AppStore. Прогресивні видавництва почали використовувати інтерактивні потенції цифрової літератури, «публікувати» художні твори у форматі ігрової програми. Наприклад, видавництво «Visual editio-on» (visual-editions.com/) співпрацює із Google’s Creative Lab in Sydney, створюючи серію Editions At Play. У літературних проек-тах цієї серії простір книг наповнено «магією Інтернету».  На пострадянському просторі інтерактивну книгу «Сулажін» (2016) у вигляді ігрової програми створив Б. Акунін. Тут читач сам обирає продовження сюжету та в підсумку отри-мує висновок від психоаналітика, оскільки вибір зумовлений психологічною організацією читача, а текст є не лише повістю-грою, а й психологічним тестом. «У повісті «Сулажін» – зазначає Н. Яблоновська, – понад п’ятдесят авторських ілюстрацій, зроб-лених у різних стилях: від класичного малюнка до коміксів, що підкреслюють різноманітність сюжетів. Вердикти психоаналіти-ка доповнені музикою Бориса Гребєнщикова» [502, c. 22]. Історично-культурні умови, у яких розвивалася українська література другої половини ХХ століття, не сприяли формуванню української інтерактивної літератури, зокрема друкованих книг-ігор. Проте зараз популярності набуває цифрова інтерактивна лі-тература для дітей, хоча її подальшому поширенню заважає него-товність української читацької аудиторії платити за цифровий контент, більша популярність відеоігор та невисокий художній рівень. Серед українських інтерактивних книжок, які можна без-коштовно завантажити або придбати через мобільні додатки, О. Купрян вирізняє такі: «Снігова королева» (вид-во «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»), «Котигорошко» (проект «KievSeaPirates»), «Мама по-спішає додому» (автор С. Дорошева, ілюстрації О. Дегтярової; вид-во «Glowberry Books»), «Завітай у гості» (автори О. Черепанова, К. Галицька, ілюстрації О. Дегтярової; вид-во «Glowberry Books»), «Райдугони» (автор А. Сіяніка, вид-во «Glowberry Books»), «ЛЮБА ЖУЖА» (автори А. та А. Лавренішини, музика А. Байбакова) [231].  Інтерактивність тексту в дитячих книгах підміняється інтер-активністю зображень: читаючи текст на планшеті, телефоні,  можна активувати малюнок – персонажі, предмети починають 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА рухатися, однак це ніяк не впливає на сюжет. Звичайно, що робота над такою книгою потребує колективної співтворчості: художній текст автора осмислюється художником, графічним дизайнером, програмістами, інколи текст супроводжується звуками або  музикою. Відтак виходить, що інтерактивність дитячих книжок передбачає активізацію мультисенсорного сприйняття, тобто  мультимедійність, а не гіпертекстуальність, під якою розуміємо довільність просування книгою, вибір розвитку дій, варіативність розв’язки тощо. Деякі книги виходять у друкованому вигляді, од-нак мають спеціально позначені «чарівні сторінки» (наприклад, «Гарбузовий рік» К. Бабкіної та Ю. Пилипчатіної; «Видавництво Старого Лева»). Зображення «оживають» на друкованій сторінці, стають об’ємними тоді, коли читач «сканує» їх камерою, поперед-ньо завантаживши спеціальний мобільний додаток.  Отже, в українському культурному просторі інтерактивна література репрезентована літературою для дітей, що характери-зується підміною інтерактивності тексту інтерактивністю зобра-жень. Видається, що головними її функціями є навчальна та роз-важальна, бо найперше, що намагаються зробити творці інтерак-тивної літератури, зацікавити дітей екранної епохи процесом читання, перетворити читання на гру. Однак уже той факт, що така література розвивається, свідчить про засвоєння українсь-кими літераторами текстологічних принципів та ідей, що побуту-ють у світовій практиці. Можливо, скоро будемо свідками появи української цифрової інтерактивної художньовартісної літерату-ри, орієнтованої на дорослого читача.   
4.6 Відеогра – література чи гра? Розглядаючи оприявнення художнього експерименту в цифровому просторі, акцентуючи на формуванні новітнього  підходу до створення художніх творів, не можемо оминути відео-ігри8, що вже давно стали об’єктом аналізу в зарубіжній науці, 
8 Під поняттям «відеогра» розуміємо програмне забезпечення, що працює на спеціальному обладнанні (комп’ютер, ігрова консоль, приставка) та слугує для організації ігрового процесу. 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  зокрема і щодо експериментальної літератури. Поступово форму-ється міждисциплінарна галузь дослідження відеоігор (Game Study). Підвищене зацікавлення викликають не їхні технічні ас-пекти, а мистецька (естетична) вартість, входження до простору сучасної цифрової культури (Е. Дж. Аарсет [508], Дж. Андрюс [509], Б. Аткінс і Т. Крзивінська [520], Д. Кікоріко [542], Дж. Довей і Х. Кеннеді [548], М. Кочер [584], Дж. Ньюмен [609], Г. Тавінор [635], Е. Бургес [535] та ін.). У слов’янському науковому світі до обговорення дискусійних аспектів відеоігор долучаються А. Денікін [114], М. Харлашкін [468] Г. Куфтерин [233].  Вирізняються два напрями розвитку дослідження відеоігор – людологія та наратологія. Людологія (назва походить від тракта-ту Й. Гейзинга «Homo Ludens» – «Людина, яка грається») ради-кально заперечує приналежність відеоігор до літератури, оскіль-ки сюжет, персонажі слугують не формуванню розповіді, а перш за все мають забезпечити проходження гри. Прихильники ж нара-тивного підходу звертають увагу на способи формування історії завдяки цифровим ресурсам відеоігор, вбачають у відеоіграх про-довження розвитку експериментальної інтерактивної літератури.  Звичайно, що для вивчення специфіки відеоігор у літерату-рознавчому контексті вчені беруть до уваги переважно здобутки наративного підходу. Цікавою є наукова робота Е. Бургес, у якій як певна цілісність розглядаються твори, що презентують «матеріальне експериментальне письмо», гіпертекстову (елек-тронну) літературу та відеоігри [535]. Е. Бургес також намагаєть-ся з’ясувати взаємозв’язок між інтерактивною текстуальністю друкованих текстів та цифровою текстуальністю, ґрунтуючи свої висновки на спостереженнях попередніх дослідників. Цифрова текстуальність твориться за рахунок тісного переплетення різ-них елементів (відео, текст, звук). «Текст» гри, проходження сю-жету визначається постановкою кінцевої мети перед персона-жем, з яким має асоціювати себе гравець.  Масштаби українського виробництва відеоігор кількісно да-лекі від західних. Серед відеоігор, що мають дотичність до укра-їнських реалій та культури, вирізняємо ігри «S.T.A.L.K.E.R» та «Forest Song». У сюжеті гри «S.T.A.L.K.E.R» відправною точкою стає аварія на Чорнобилі та поява мутантів, з якими головний 
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Світлана Підопригора  ∙ УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА персонаж (Сталкер) має вступати в перемовини або ж боротися. Відеогра «Forest Song» (вихід гри планується 2018 р.) будується за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки та мислиться як куль-турний проект, що має стати містком між українським минулим та майбутнім, налагодити розірваний зв’язок між поколіннями, а також ознайомити світову спільноту з традиціями, звичаями українців. Гравець має перевтілитися в простого селянина, йти за підказками Лісового Духа, боротися з ворожими силами лісу та світу людей. Креативним і арт-директором американської студії Colabee є українець Д. Вєрьовка, саме він зініціював створення україноцентричної відеогри, що розробляється вже не для персо-нальних комп’ютерів, а для гральних консолей восьмого поколін-ня з підтримкою систем віртуальної реальності. До розробки гри, її змісту долучилися фахівці з українського фольклору та культу-ри з кафедри фольклористики Київського національного універ-ситету імені Тараса Шевченка. Зазначимо, що вже є досвід ство-рення подібних ігор, які, крім ігрового процесу, пропонують ще й ознайомлення з культурою певного народу. Так, відеогра «Never Alone» ознайомлює з культурою інупіатів – корінного населення Аляски. Задля проходження гри потрібно переглядати короткі документальні відеофрагменти, в яких інупіати розповідають про життя свого племені.  Розгляд відеоігор як парадигми експериментальної літерату-ри є дискусійним, однак їхню мистецьку, зокрема й літературну, художню вартість покаже час.  
* * * У ході дослідження специфіки художньої модифікації україн-ської експериментальної прози в цифровому просторі здійснено спробу проаналізувати друковані твори, що характеризуються гіпертекстуальністю («Електронний пластилін» М. Бриниха),  та цифрові тексти українських авторів з урахуванням здобутків переважно зарубіжних науковців в осмисленні цифрового нара-тиву. Українська цифрова література не повниться кількісно  зразками художніх творів, а скоріше перебуває в стані формуван-ня. З’являються проекти («Бурлюк-бук», «АмнезіЯ project»), що 
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Р о з д і л  4  ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ  активізують її розвиток, однак їхнє тимчасове перебування в ме-режі Інтернет сповільнює цей процес. Цікавим проривом є експе-риментальний «Facebook-роман» «Кагарлик» О. Шинкаренка, в якому використовуються можливості соціальної мережі Facebook як платформи для створення художніх текстів (можливість  коментування, розміщення візуального та музичного контенту, гіпертекстуальність, інтерактивність). На відміну від легкої для сприйняття твітератури, «Facebook-роман» вимагає посиленої інтелектуальної роботи вдумливого читача, що впродовж читан-ня має формувати з ризоматичної структури тексту цілісну кар-тину оповіді. В українському культурному просторі інтерактивна література (цифрові книги-ігри) репрезентована літературою для дітей, що характеризується підміною інтерактивності тексту інтерактивністю зображень. Цифрова текстуальність відеоігор як продовження експериментів інтерактивної літератури є дово-лі неоднозначним питанням, тому лише пунктирно означено до-мінантні проблемні аспекти вивчення відеоігор, зацікавлення якими в українській науці, як віриться, ще попереду.  
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ВИСНОВКИ Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ сто-літь  – помітний сегмент української літератури. Саме в експери-ментальних починаннях українських письменників вбачаємо прогресивний рух прози, що, відходячи від реалістично-міметичної традиційної моделі, віддзеркалює динамічний некла-сичний поступ культури суспільства, котре формується в умовах науково-технічних звершень, в епоху масового тиражування ви-творів мистецтва, де стає неможливим відрізнити копію від ори-гіналу. З’являються нові медіа (кіно, телебачення, Інтернет), кот-рі видозмінюють комунікативний простір і, відповідно, й художні координати творення літератури, яку визначаємо як експери-ментальну. 1. Поняття «художній експеримент», як засвідчили спостере-ження, якраз активізується та уводиться вченими в літературо-знавчий обіг із утвердженням експериментальних методів пізнан-ня в науці, оскільки експеримент має розширити межі вже відо-мого, випробувати на практиці певні теорії, гіпотези. Застосова-ний до потреб літератури художній експеримент формує «нове знання» про потенційні можливості художніх творів. У кінці ХІХ століття «експеримент» стає ключовим поняттям натуралістич-ної концепції Е. Золя («Експериментальний роман», «Натура-лізм», «Права романіста», «Натуралізм у театрі», «Відчуття реаль-ного»), який прагнув осучаснити творчу майстерню літератора науковими методами. І. Франко, взявши за основу ідеї Е. Золя, обґрунтовує теорію «наукового реалізму» («Література, її завдан-ня і найважніші ціхи»), однак згодом («З останніх десятиліть ХІХ в.», «Старе й нове в сучасній українській літературі») окрес-лює порушення традиційних приписів творення художнього  тексту як перехід до модерністського світовідчуття.  Поняття «традиція», «новаторство», «експеримент» супрово-джують естетико-філософські шукання вчених ХХ століття щодо 



337 

УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА специфіки та розвитку художньої літератури (Д. Овсянико-Куликовський, В. Шкловський, О. Веселовський, Г.-Ґ. Ґадамер, Т. Адорно, Х. Ортега-і-Гассет, В. Ізер, Ю. Лотман, М. Бахтін, У. Еко,  Г.-Р. Яусс, Н. Тамарченко, В. Тюпа, С. Бройтман, М. Фещенко та ін.). Проблема експерименту заявлена в працях Б. МайХейла, Дж. Бар-та, Р. Барта, І. Гасана, Ф. Джеймісона, Ж. Дерріди, Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Бодрійяра, Р. Нича. Художній експеримент невіддільний від естетичних координат модернізму, авангардизму, постмодерніз-му. Експеримент, акумулюючи насамперед формальні трансфор-мації тексту, задіює нетрадиційні художні механізми, переорієн-товує відносини автор – текст – художній твір, відкриває шлях до моделювання багатозначності, неодновимірності, варіативності художніх світів, їхнього експериментального перетворення. У світлі сучасних досліджень (В. Вольф, А. Гансен-Льове, Й. Гельбіг, К. Кадуф, Ю. Мюллер, Й. Пех, І. Раєвські, Г. Ріпл, Е.  Шрьотер; Т. Бовсунівська, Г. Клочек, С. Маценка, Н. Мочернюк, В. Просалова, У. Худяк, В. Фесенко та ін.) інтермедіальність також стає ресур-сом експериментального оновлення художнього тексту, а медіа-комбінації (візуальна проза, комікси, графічні романи, артбуки, мультимедійні художні проекти, інтерактивні книги-ігри тощо) поповнюють масив експериментальної літератури.  
Художній експеримент – це динамічне художнє явище, за-вдяки якому відбувається естетичне перекодування твору, упро-ваджується альтернативний щодо художньо-естетичної традиції код, має місце перехід до некласичної естетики та вихід за межі відомих знань у світ нових сутностей.   2. Інтерес до літературознавчого осмислення української про-зи, ґрунтованої на художньому експерименті, пожвавлюється в кінці ХІХ – на початку ХХ століть. На незвичні художні спроби моло-дих письменників указує І. Франко («З останніх десятиліть  ХІХ в.»). Тенденції, котрі він вирізнив, поглибилися та модифікува-лися в художніх починаннях письменників 1920-х рр. і безпосеред-ньо спричинили появу української експериментальної прози та літературознавчі спроби її осмислення, що відбувалися в кілька етапів: 1920–1930-ті рр. (М. Ланський, Ол. Полторацький, Ф. Якубовський); діаспорне літературознавство 1940-х рр. і до  цього часу (Б. Бойчук, Г. Грабович, О. Ільницький, Ю. Лавріненко, 
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Світлана Підопригора М. Павлишин, М. Стех, Ю. Шевельов, М. Шкандрій); радянське лі-тературознавство 1970–1980-х рр. (наприклад, Л. Новиченко); 1990-ті рр. й до сьогодні (В. Агеєва, Н. Бернадська, М. Васьків, Т. Гундорова, Г. Давидова-Біла, Л. Кавун, С. Ленська, Н. Мафтин, Р. Мовчан, В. Моринець, Ю. Ковалів, С. Павличко, Я. Поліщук, О. Романенко, Л. Сеник, О. Філатова, О. Боярчук, О. Журенко, Н. Коробкова, І. Куницька, Н. Лобас, Б. Пастух, О. Сирадоєва, О. Стогній, Я. Цимбал). Прикметно, що дослідники, вивчаючи різ-новекторні твори, складають своєрідний канон експеримен-
тальної прози, котрий формується переважно з творів письмен-ників 1920-х рр. (Д. Бузько, О. Влизько, І. Дніпровський, В. Домон-тович, Майк Йогансен, М. Івченко, Гео Коляда, Г. Михайличенко, О. Мізерницький, Ес Метер, В. Підмогильний, Є. Плужник, В.  Полі-щук, Л. Скрипник, Ю. Смолич, О. Слісаренко, С. Тудор, М. Хвильо-вий, А. Чужий, Гео Шкурупій, Ю. Яновський). Поза контекстом 1920-х рр. експериментальною визнається проза І. Костецького, З. Бережана, Ю. Тарнавського, Е. Андієвської та твори В. Дрозда, Г. Пагутяк, Ю. Іздрика, М. Ягоди. Цікаво, що творчість визнаних представників українського постмодернізму (Ю. Андрухович, О. Забужко) не осмислюється в аспекті експерименталізму, напев-но, тому, що постмодернізм асоціюється із порушенням етичної та естетичної норми і не потребує акцентування на експеримен-тальності.  Художня парадигма експериментальної прози в зарубіжних дослідженнях (Дж. Армстронг, Дж. Брей, Е. Бургес, А. Гібонс, Ч. Гліксберг, Ш. Доруф, І. Каллус, Б. МакХейл, Л. Мілесі, М. Розіні, Р. Сукенік та ін.) також охоплює авангардистські, модерністські, постмодерністські мистецькі новації. Однак у полі зору науковців перебувають і жанри, які виникли в результаті інтермедіальних взаємозв’язків (графічні романи, комікси, артбуки), цифрова лі-тература, яка досліджується в контексті експериментальності як така, що демонструє зміну літературою медіа-носія та нову текс-туальність.  Погляди науковців на проблему експериментального письма дають підстави позиціонувати експериментальну прозу як по-наджанрову літературознавчу категорію, що вбирає в себе різно-манітні експериментальні художні практики, текстові стратегії 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА та жанри, об’єднує в єдиному понятійному полі твори різних ху-дожньо-естетичних систем (модернізм, авангардизм, постмодер-нізм). Експериментальна проза є рухливим, постійно змінюваним феноменом, що відразу реагує на культурно-історичні умови до-би, її технічні можливості й має створювати постійно нове есте-тичне враження на сучасника.  У монографії під час окреслення парадигми української екс-периментальної прози враховується поетика різних художніх систем і специфіка матеріального втілення тексту: вирізняється динаміка художнього експерименту на структурно-семантич-ному рівні (друкований текст), беруться до уваги інтермедіальні взаємозв’язки в художніх творах (комікси, графічні романи, арт-буки), окреслюється специфіка художнього втілення мультиме-дійних цифрових творів.  3. Динаміка художнього експериментування на структурно-семантичному рівні досліджується з урахуванням хронологічно-стильового принципу, та виокремлюються експериментальні текстові стратегії як комплекс нетрадиційних авторських мисте-цьких рішень, спрямованих на досягнення максимально вражаю-чого ефекту на читача. Початок ХХ століття характеризується відступом письменників-модерністів від узвичаєної структури та надзвичайною увагою до формальних складників тексту, спрямо-ваності на міжмистецьку взаємодію (наприклад, твори М. Яцкова). У 1920-х рр. індивідуальні інтенції в прозі набувають грайливих форм, а експериментальні текстові стратегії спрямо-вуються на порушення норм композиції, фрагментацію оповіді, пародіювання, стилізацію, уведення до прозових творів елемен-тів поезії, драми, засобів інших видів мистецтв, зокрема кінема-тографа, образотворчого мистецтва; залучення металітератур-них прийомів; динамізацію оповіді аж до нівелювання дії; вико-ристання сюжетних схем, характерних для жанрової прози, що на той час також було експериментом, тощо. Так, у повісті «Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колек-тив» С. Тудора реалізовано авторську теорію «оголеного руху слова» (ОРС). Автор через композицію (порушена часова послідов-ність, обірваність слів, речень, повторення тих самих виразів)  та засоби графічного увиразнення тексту (збільшений шрифт, 
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Світлана Підопригора написання слів та виразів у формі сходинок), малюнки-«шифрограми», нотні записи, уривки статей моделює швидше не події, а їх переживання, пропонує читачу відчути «божевільний крутіж», в який потрапляє Міра – комуністка й водночас молода мати. С. Тудор залучає читача до співтворчості, спонукає самос-тійно відтворювати свідомо пропущений подієвий ряд. До формального експериментаторства звертаються Л. Френ-кель та Є. Яворовський у незавершеному романі «Карусель», за-стосовуючи художній експеримент для висвітлення банальних тем та ординарних образів: у творі відбувається гра смислами та значеннями слів; автори активно апелюють до читача, не прихо-вуючи секретів творення тексту; використовуються друкарські можливості макетування тексту та кінематографічні прийоми (монтаж, кадрування, зміна масштабу зображень).  4. Розвиток української прози експериментального ґатунку після «вибухових» літературних відкриттів 1920-х рр. відбува-ється поза межами України, що пов’язано з утвердженням у Ра-дянській Україні комуністичної доктрини. Модифікують тради-ційну матрицю прози І. Костецький (І. Мерзляков), З. Бережан (З. Штокалко), Ю. Тарнавський. І. Костецький випробовує фор-мальну складову творів (новели «Божественна лжа», «Ми з Недж», оповідання «Історія ченця Генріха», повість «Повість про останній сірник»), намагається видобути зі слова потаємний (дослівний) зміст, використовуючи прийоми зауму, анорматив-ного синтаксису, макаронічної мови, що мають відкрити прихо-вані глибини значення. До того ж він послуговується інтермеді-альними можливостями літератури, оприявнюючи взаємозв’яз-ки мистецтва слова з музикою, образотворчим та пластичним мистецтвами.  Творча постать та художні експерименти З. Бережана (сюрреалістичні візії, мовні експерименти, прийоми автоматич-ного письма) сприймаються дослідниками (А. Біла, С. Павличко) невіддільно від мистецьких рішень І. Костецького. Однак у прозі З. Бережана (новели «Зустріч», «Ноктюрн», «Перед заслоною Бога і людей», «Похід незнайомки», драматична замальовка «Загин Рижого», уривок з роману «Дим») основним ресурсом текстотво-рення стає музика. Музичність актуалізує сюрреалістичну 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА настроєвість, збурює підсвідому сферу та активізує більше су-б’єктивних уявлень у реципієнта.  Прагнення до свободи творчості та деструкції звичного сприйняття творів знаходить продовження в прозі Ю. Тарнавсь-кого (уривки з романів «Перші відвідини Кальваріні», «Менінгіт», міні-романи зі збірки «Короткі хвости»). Ю. Тарнавський свідомо привносить нові експериментальні стратегії написання творів в українську прозу, художньо випробовуючи сюрреалістичні техні-ки, текстові прийоми «новороманістів» (А. Роб-Гріє, Н. Саррот, М. Бютор), зокрема «шозизм»; виробляє нереалістичну, асоціатив-ну техніку негативного тексту (збірка «Короткі хвости»).  5. «Химерну» прозу вважаємо виявом художнього експеримен-ту в українській літературі другої половини ХХ століття. Поєд-нання реалістичного та умовно-метафоричного зображення дійс-ності було певним продовженням перерваних у 1930-х рр. експе-риментів із формою та своєрідним долученням до світового ху-дожнього досвіду (магічний реалізм у латиноамериканській літе-ратурі). Дефініція «химерна» вдало схоплює сутність такої прози (інші визначення – «фольклорно-міфологічна», «умовно-алего-рична», «умовно-фольклорна», «параболічна», «філософська» тощо) та об’єднує твори, що вирізняються оригінальними жанро-во-стильовими рішеннями. До «химерної» прози традиційно за-раховуються твори О. Ільченка («Козацькому роду нема перево-ду…»), Є. Гуцала («Позичений чоловік»), В. Дрозда («Ирій», «Білий кінь Шептало»), В. Земляка («Лебедина зграя», «Зелені Млини»), В. Шевчука («Дім на горі», «Три листки за вікном»), П. Загребель-ного («Левине серце»), В. Яворівського («Оглянься з осені»). Од-нак «химерність» вбачається і в творах Ю. Винничука («Ласкаво просимо у Щуроград»), О. Ульяненка («Сталінка»), В. Медвідя («Лови»), Є. Пашковського («Щоденний жезл»). У монографії тек-стові прийоми «химерної» прози досліджуються в прозі М. Вінграновського (повість «Сіроманець», роман «Северин Нали-вайко»), оскільки мистецька манера письменника тяжіє до умов-ності, фольклорно-міфологічної казковості та лише побіжно висвітлювалася в координатах «химерності» (О. Проценко). У по-вісті «Сіроманець» вибудовується основний конфлікт навколо казкової дружби вовка Сіроманця та хлопчика Сашка. Твір має 
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Світлана Підопригора ускладнений хронотоп притчі, тут поєднується реалістичне та умовно-метафоричне зображення дійсності, присутні філософсь-кі узагальнення та гротесково-пародійна комічність. Роман «Северин Наливайко» ґрунтується на історичному матеріалі, од-нак наповнений суб’єктивно-метафоричним, парадоксальним баченням реалій, казково-міфологічним світовідчуттям, гумо-ром, філософічністю. У «химерній» стихії роману можливе все:  на історичні події накладаються фантастичні (поява арабської принцеси, негритянок і китайців в українських степах; проголо-шення Северина Наливайка гетьманом-імператором Китаю; лю-ди-мізинчики; філософські розмови Петра Жбура із власним ко-нем Куріпочкою), персоніфікуються звірі й птахи, міста. Автор у структуру твору вплітає елементи небилиці, легенди, жартівли-вої оповідки, народної казки, формує незвичні словотвори. «Химерна» проза як вияв формального експериментаторства руйнує вимушену унормованість літератури, актуалізує прагнен-ня письменників до мистецького пошуку.  6. Андеграундова проза протистоїть узвичаєному світо-сприйняттю, відмовляючись від належних норм, умовностей і традицій. Експеримент тут спрямований насамперед на самови-раження, а не на комерційну успішність, на критику соціально-культурного, політичного контексту епохи. Український літера-турний андеграунд пов’язаний із діяльністю «київської іронічної школи», представники якої (В. Діброва, Б. Жолдак, Л. Подерв’ян-ський) вдаються до пародії, іронії, деструкції звичних мисленнє-вих шаблонів, мовних ігор та мовної гібридності. Крізь призму андерграундового існування культури сприймається мистецький доробок М. Ягоди (графічні полотна, сценарії, вірші, повість). У повісті «Вóйна малого жорстокого числа» експеримент оберта-ється як в етичній, так і в естетичній площинах, формується в поєднанні сюрреалістичних прийомів «автоматичного письма», «потоку свідомості» з іронічною мовною грою, вибудовуванням ризоматичної композиції, де розвиток дії промальовується по-чуттєво-інтуїтивно. Твір належить до «багатозначної» неміме-тичної літератури, в якій використовуються текстові механізми, що призводять до анархії смислів. М. Ягода, намагаючись зазир-нути за межі мови, ігнорує чинний правопис, творить неологізми, 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА часто поєднує два, три слова в цілісність і тим формує складне багаторівневе значення (наприклад, «фронтотворець», «внебов-глоси», «людобори», «мироягідність»). М. Ягода, деконструюючи мову та письмо, робить комунікативний дискурс твору герметич-ним та водночас відкритим до багатьох інтерпретацій.  Трансгресивна проза пов’язана із «приголомшенням словом» (Ж. Батай), з явищем трансгресії як засобом подолання заборон. Поняття «трансгресії» торкалися М. Фуко («Про трансгресію»), Р. Барта («Текстовий аналіз однієї новели Е. По»). Виникнення самого терміна «трансгресивна проза» в зарубіжному літературо-знавстві пов’язується із висловлюванням М. Сильверблата стосов-но американської прози та співвідноситься із художнім експери-ментом у прозі (М. Хоей). В українському літературознавстві дослідники більше схиляються до словосполучення «чорнушна література», акцентуючи на його умовності та ненауковій основі постійним виокремленням лапками. Поняття ж «трансгресивна проза» є більш науково доречним під час окреслення особливостей художніх творів, що виклично демонструють заборонені й табуйо-вані в суспільстві явища, проблеми, образи. Проза О. Ульяненка (Олександр Ульянов) найбільш підпадає під визначення «трансгре-сивна література», шокуючи зверненням до відразливих аспектів життя людини та суспільства в цілому. У романі «Серафима» О. Ульяненко натуралістично описує «життя навиворіт», упродовж тексту вдається до відразливих метафор та порівнянь («жахливі черви жаху», «видиво розрубаного червоного горизонту»), що фор-мують потворний антисвіт, де все сприймається крізь категорії смерті, знущань та вбивств, сексуальних збочень.  Відтак андеграундові й трансгресивні твори є неуникною складовою експериментальної прози, оскільки орієнтуються  насамперед на некласичну поетику, протистоять традиційним, узвичаєним зразкам.  7. Експериментальним бачиться некласичне переакценту-вання образів відомих історичних постатей, що ілюструє так зва-ну гру постмодернізму з класикою. Образи Т. Шевченка («Тарас Григорович Шевченко» С. Жадан, «Лагідний янгол смерті» А. Куркова), Г. Сковороди («Усі кути Трикутника» В. Єшкілєва), М. Старицького («Цейтнот доктора Падлючча» М. Бриниха), 
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Світлана Підопригора Ю. Яновського та О. Довженка («Танжер» Й. Козленка) моделю-ються в іронічних або ж незвичних координатах задля руйнуван-ня шаблону сприйняття. У повісті «Цейтнот доктора Падлючча». окрім того, що автор вдається до мовної гібридності (оповідь ве-деться штучно сконструйованим суржиком), акцентуються та наділяються виключним значенням маловідомі факти біографії М. Старицького. В авантюрно-пригодницькій жанровій матриці роману «Лагідний янгол смерті» А. Куркова в осмисленні образу Т. Шевченка вирізняються факти його приватного життя, вима-льовується альтернативна версія біографії поета. Видається, що письменники формують у творах своєрідну криптоісторичну мо-дель розвитку подій, вдаючись до художнього експерименту. 8. Жанрово-стильовими експериментами повниться сучасна проза постмодерної епохи. Жанрові коди прози оновлюються, розширюються, модифікуються. У проаналізованих творах («Острів Сильвестра» В. Лиса, «Шахмати для дибілів» М. Бриниха, «АМТМ» Ю. Іздрика, «Літо-АТО» Олафа Клеменсена, «Депеш мод» С. Жадан, «БЖД» С. Ушкалова) віддзеркалюються експеримен-тальні спроби авторів винайти «індивідуальну жанрову форму» (роман із вбудованими драмами, роман-пазл, роман у прозових мініатюрах, роман-посібник тощо), запропонувати ефектні та ефективні художні способи впливу на читача аж до створення па-радоксальних текстових стратегій. Тексти характеризуються по-єднанням жанрових матриць високої та масової літератур, пев-ною сюжетною незавершеністю, схильністю до інтермедіальності та інтертекстуальності, апелюванням до співтворчості з читачем.  9. Поступова тотальна візуалізація щоденного життя людини ХХ – початку ХХІ століть знаходить відображення в мистецькій сфері, зокрема в мистецтві слова – літературі. Акцентуація сучас-ної культури на візуальних образах характеризується В. Мітчеллом як візуальний поворот (visual turn out), що прийшов на зміну лінг-вістичному. Візуальні образи активно наповнюють вербальний текст, спричиняють появу візуального наративу. Інтермедіаль-ність як мистецький синтез у літературі набуває своєрідних,  гібридних форм, що тяжіють до взаємодоповнення, медіакомбіна-ції. Візуальний образ художнього тексту набуває мистецької  ваги в системі авангардизму. Так, футуристи експериментують із 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА візуальним наповненням тексту (наприклад, «Каблеопоема за океан» М. Семенка, романи «Інтелігент» Л. Скрипника, «Ведмідь полює за сонцем» А. Чужого). На взаємодії візуальних та вербаль-них елементів ґрунтується мистецька концепція журналу «Вікна» (наприклад, нарис «В очах дитини» О. Гаврилюка, повість «Молошне божевілля» С. Тудора). Загалом, візуальність стає пов-ноправним елементом поетики художнього твору й формується масив експериментальної візуальної літератури.  
У візуальній літературі (книги-картинки, фото-романи, різ-номанітні літературно-художні видання, артбуки, графічна проза) органічно поєднується візуальний та вербальний ряди, вербальне осмислення реальності урівноважується образно-просторовим, посилюється множинна асоціативність образу завдяки функціо-нуванню візуальної метафори. Візуальний ряд формується гра-фічним увиразненням тексту через друкарські експерименти (розмір, колір шрифту, абзац, вирівнювання), залученням до текс-ту малюнків, графічних схем, діаграм, фотографій та фотоколажів.  
Графічна проза – це один із різновидів візуальної літератури, до якого відносимо комікси та графічні романи. В останні десяти-ліття ХХ – на початку ХХІ століть посилюється увага науковців до жанру «коміксу» як індикатора настроїв та смаків суспільства, по-рушуються питання художнього оприявнення національних тра-дицій у ньому. Комікс розглядається в контексті візуальної рито-рики, мультимодальності, медійності та складної художності. У коміксі знаходить вияв давня традиція зв’язку «слово – символ – образ», де взаємозв’язок слова та образу продукує цілісне значен-ня. Комікс – жанр масової літератури та розважального медіа, а також – синтетичний вид мистецтва, в якому експериментально поєднуються вербальні (мова персонажів, що розміщена у «хмарках» – філактерах; мова автора – титри, коментарі, заголов-ки) та невербальні (малюнки в рамочці, що утворюють кадр, і  параграфіка) елементи. Історія (одна або її частина) в коміксі, орі-єнтована більше на дитячу та підліткову читацьку аудиторію і формується із малюнків, що супроводжуються текстом та розміщу-ються послідовно, мають певну структуру (6–9 кадрів на сторінці; обсяг – не більше 50 сторінок), передбачають постійне продов-ження. Макет сторінки, мистецький стиль виконання малюнків, 
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Світлана Підопригора взаємодія тексту та малюнка – компоненти, що формують ціліс-ний зміст твору, оскільки в коміксах те, ЯК оповідна інформація представлена, таке ж важливе, як і те, ЩО це за інформація. В українській науці побутує думка, що український комікс знаходиться в стані формування (О. Колесник), однак сучасна ситуація засвідчує протилежне – комікси активно «наступають», глобалізуючи українську культуру. Українські комікси (комікс за повістю І. Франка «Герой поневолі» М. Тимошенка та К. Горіш-ного; комікс-адаптація роману С. Жадана «Ворошиловград» (А. Вабик, М. Сурма); книжка-комікс-СD «Бийся за неї» (колектив авторів: С. Жадан, група «Собаки в космосі», А. Колядинський); комікс «Буйвітер» К. Сулими; комікс «Марко Пиріг, запорожець. Як пиріг став Пирогом» В. Карпенка, О. Гайдученка; комікси-розмальовки «Українські супергерої», «Невидимий острів» Лесі Воронюк; комікс «Патріот» В. Назарова; комікс «Звитяга. Савур-могила» Д. Фадєєва; комікс «Воля» (Д. Фадєєв, В. Бугайов, О. Фи-липович, О. Бондаренко, М. Богдановський, О. Опара); комікс «Максим Оса» І. Баранька; комікс «Серед овець» О. Корешкова; серія коміксів «Даогопак. Анталійська гастроль», «Даогопак. Шляхетна любов», «Даогопак. Таємниця козацького мольфара» М. Прасолова, О. Чебикіна, О. Колова) вирізняються переважно майстерним авторським художнім виконанням, продуманою вер-бальною складовою, актуальністю та відповідністю потребам суспільства. Українські комікси створюються за мотивами україн-ських 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, «Герой поневолі», «Захар Беркут» І. Франка, «Мина Мазайло» М. Куліша) та сучасних («Ворошилов-град» С. Жадана) творів, актуалізують козацьку минувшину в її історико-міфологічному варіанті, випробовують пригодницькі та детективні жанрові матриці. Образ українського супергероя, який формується в коміксах, наразі є надзвичайно актуальним та покликаний налаштовувати суспільство на позитив.  Поява графічного роману свідчить про вихід коміксу зі  сфери дитячого читання, синтез в ньому комедійного та  «серйозного» складників. У графічних романах (наприклад, 
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА «Маус: історія тих, хто вижив», «У тіні зруйнованих веж» А. Шпігельмана, «Персеполіс» М. Сатрапі) автори порушують «дорослі» теми, апелюють до історичних фактів, подій, що мали місце в їхньому житті (автобіографічність). Вони не йдуть за  регламентованими правилами створення коміксу, а формують індивідуальний, «упізнаваний» стиль, надаючи перевагу нестан-дартним технікам макетування, руйнуючи звичну структуру ко-міксу або ж свідомо послуговуючись «чітким» макетом. У графіч-них романах також, на відміну від коміксу, часто присутній образ оповідача. У графічному романі «Діра» С. Захарова та С. Мазуркевича осмислюється недавня українська історія (утворення ДНР) крізь призму бачення автобіографічного наратора. Укрупнені плани, експресіоністичність стилю виконання малюнків, відсутність філактерів, відсторонена манера оповіді від першої особи розши-рюють формозмістове поле графічної прози, формують її націо-нальну парадигму.  10. Осмислення жанру артбуку пов’язане з мистецьким яви-щем «книги художника». Однак вагома роль тексту в артбуці, збереження гармонійної взаємодії слова та образу виступає його ключовою відмінністю від «книги художника». В артбуці зберіга-ється форма традиційної книги, але її концепція є невіддільною від певного формату, шрифту, інтервалу, розміру, якості паперу, художнього оформлення (графіки, фотографії, фотоколажі, малюн-ки), наявності додаткових конструктивних елементів (футляри, закладки, наклейки, вставки, витинанки, рухомі деталі тощо). Вилучення одного елемента трансформує/руйнує всю смислову цілісність книги. Артбук часто є результатом співпраці письмен-ника та художника або створюється людиною, яка сполучає в собі хист майстра слова та живописця, дизайнера, редактора, як, скажімо, Ю. Іздрик. Якраз експериментальні спроби футуристів, їхня візуальна проза та поезія й уявляється наближеною до жан-ру артбуку. Специфіка українських артбуків розглядається на матеріалі творів Ю. Іздрика (проект «no message: no text, no image», збірки «Флешка – 2 GB», «Флешка. Дефрагментація», «Underwor(l)d»), М. Бабака («Вільхова кров», «Едемські біси»), О. Михеда («Мороки»). 
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Світлана Підопригора У творах Ю. Іздрика зустрічається візуальне вирізнення слів, порушення графіко-орфографічних норм (поєднання в одному слові кирилиці й латиниці, розбивка слова на склади й букви, написання словосполучень, речень разом, використання різних шрифтів, заміна букв у слові іншими знаками – & * @ #), графічні схеми, малюнки. Обіймаючи посаду головного та художнього ре-дактора журналу «Четвер», він зініціював вихід проекту «no me-ssage: no text, no image», в якому текст та слово перетворюються на візуальний образ, який не обов’язково читати, оскільки зобра-ження тексту стає носієм значення; із скріншотів Інтернет-сайтів формується гіпертекстова структура, актуалізуються механізми гіперчитання, з якими знайомі користувачі мережі Інтернет. У збірках «Флешка – 2 GB», «Флешка. Дефрагментація» візуальні вставки є вагомою складовою текстів, котрі вказують на ство-рення автором поетики «переходу межі», а друкарські увираз-нення тексту відіграють роль своєрідних емоційних маркерів. Повноцінним артбуком у доробку Ю. Іздрика кваліфікуємо книгу «Underwor(l)d», в якій автор використовує ряд фотоколажів, по-зірна епатажність яких споріднена з іронічною поетикою кітчу. Ю. Іздрик розширює асоціативне сприйняття візуальними мета-форами, синтезуючи їх у тексті, формує багатоаспектне сприй-няття читачів/глядачів, активізує свідомі та підсвідомі мислен-нєві моделі.  Артбук-романи «Вільхова кров», «Едемські біси» – результат роботи художника М. Бабака. Візуальний план романів складає вербальна «картинність», шрифтове увиразнення тексту, фраг-менти, що пов’язуються способами творення із зоровою поезією, графічні замальовки, фотоколажі. Змодельовуючи травматичне минуле («Вільхова кров») та відразливу, сповнену гріхами сучас-ність («Едемські біси»), автор поєднує коди літератури та образо-творчого, цифрового мистецтва в межах художнього цілого. Нео-експресіоністична, трансавангардна авторські малярські техніки М. Бабака виявляються в надмірній емоційності, метафоричності, фрагментарності, «фігурності» вербального тексту. Збірка О. Михеда «Мороки» сконструйована як артбук за іншим принципом: тут маємо справу не з фотоколажами та ав-торськими малюнками – книга проілюстрована професійною  
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УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:  «НЕМОЖЛИВА» ЛІТЕРАТУРА художницею Софією Мельник. Картини, позначені експресіоніс-тичною манерою виконання, часто займають весь простір однієї або двох сторінок. Темні фарби, нечіткі лінії, розмиті зображення людей, тварин, містичних істот передають гіпертрофовану на-пругу переживань та емоцій людей у кризових ситуаціях зламу усталеної картини світу. 11. У зарубіжному літературознавстві вчені (Дж. Армстронг, М. Бернстейн, Дж. Брей, Е. Бургес, А. Гібонс, Д. Греко, А. Енслін, Д. Кікоріко, Б. МакХейл, Х. Рустад, С. Слоан, Н. Хейліс та ін.) активно вивчають феномен друкованої гіпертекстової літератури, цифро-вої літератури та, що цікаво, пов’язують продовження художнього експерименту в літературі з появою відеоігор. Причому ці різні форми постають як сегменти експериментальної літератури. Йду-чи за цією точкою зору, в українській прозі вирізняємо друковані твори з гіпертекстовим потенціалом («Електронний пластилін» М. Бриниха); мультимедійні проекти («Бурлюк-бук», «АмнезіЯ pro-ject»); «Facebook-роман» («Кагарлик» О. Шинкаренка), інтерактив-ні книги українських видавництв, що передбачають використання додатків AppStore, Google Play; відеоігри («S.T.A.L.K.E.R», «Forest So-ng»), котрі репрезентують нову текстуальність. Рецепція специфі-ки української цифрової літератури є перспективною проблемою сучасного літературознавства, оскільки має формувати цілісне й чітке уявлення про еволюцію художніх пошуків.  Отже, історичні, культурні, науково-технічні, економічні про-цеси ХХ – початку ХХІ століть зактивізували появу «неможливої» літератури, що виламувалася художніми принципами з раніше прийнятних матриць, здебільшого реалістично-міметичних. Змі-на світоглядно-естетичних, стильових парадигм (авангардизм, модернізм, постмодернізм) генерувала поле експериментальної прози, що функціонує в альтернативній до традиції, некласичній системі координат. Якщо спочатку відбувалася трансформація жанрових матриць на структурно-семантичному рівні, то далі більше акцентуються інтермедіальні якості художнього твору (поява коміксу, графічного роману, артбуку), й мистецтво слова виходить за межі книжкового формату – до цифрового виміру. У цілому дослідження художньої парадигми української експери-ментальної прози сприятиме більш ґрунтовному аналізу всього літературного процесу ХХ – початку ХХІ століть.  
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