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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Одним із потужних рушіїв 

літературного процесу є взаємодія традицій і новаторства, канонів і 
деканонізації, що оновлюють, змінюють, розвивають мистецтво слова. 
Художній експеримент у цих процесах стає складовою динамічного розвитку 

літератури. Експериментуючи, автори розширюють формозмістові межі творів 

різних жанрів, збагачують письменницьку лабораторію нестандартними 

художніми прийомами, формують масив експериментальної літератури. 

Дискусійним у сучасному літературознавстві є явище української 
експериментальної прози ХХ – початку ХХІ століть – епохи катаклізмів та 
калейдоскопічної зміни різних художніх систем, знакових авторських 

відкриттів. Ця доба характеризується безперервним прагненням літератури 

вийти за усталені приписи й здійснити «неможливе» у традиційному розумінні. 
Експериментальність текстів породжує «неможливу»

*
 літературу, що 

демонструє розрив із минулим та орієнтацію на майбутнє, вирізняється 

багатоаспектністю, алогічністю, суб’єктивністю, грайливістю, інтерактивністю, 

різноспрямованими некласичними комунікативними стратегіями.  

В українському літературознавстві поняття «експериментальна проза» 

часто вживається паралельно з іншими термінами та означеннями (авангардна, 
деструктивна, «химерна», нова, дивна, синтетична, гібридна, альтернативна, 
антитрадиційна), може звужуватися або розширюватися. Так, при тому, що 

дефініція «експериментальна література» охоплює весь масив художніх творів, 

відмінних від традиційних неординарністю, нестандартністю, 

експериментальною визнається проза 1920-х рр. (Д. Бузько, В. Домонтович, 

Майк Йогансен, Л. Скрипник, Гео Шкурупій, Ю. Яновський та ін.). Однак 

художній експеримент у прозі присутній не лише у творчій практиці 
українських письменників 1920-х рр. і супроводжує літературний процес ХХ – 

початку ХХІ століть, видозмінюючись відповідно до естетичних, жанрово-

стильових координат певних художніх систем: модернізму – авангардизму – 

постмодернізму.  

Наразі назріла потреба комплексного підходу до формулювання поняття 

«експериментальна проза» з урахуванням напрацювань попередників та 
визначення масиву української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ 
століть, зважаючи на процеси художньої модифікації відповідно до культурно-

історичних особливостей епох. Художній експеримент зініційовує структурно-

семантичну трансформацію прозових творів, активізує міжмистецьку 

взаємодію аж до повноцінного функціонування візуального образу (графік, 

схема, малюнок, фотографія, фотоколаж) у тексті, динамізує перехід тексту з 
друкованої площини до цифрового простору.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняного літературознавства 

констатуємо вагомі здобутки вчених, які зосередилися на вивченні 
                                                            
*
 До поняття «неможлива література» звертається Р. Барт у праці «Нульовий ступінь письма» (1953). Учений 

наполягає, що наша сучасність якраз і починається із пошуків «неможливої літератури», в котрій одночасно 

задіюються художні механізми творення та свідомого руйнування усталеної поетикальної парадигми.   
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особливостей мистецьких процесів ХХ – початку ХХІ ст. (Віра Агеєва, 
О. Астаф’єв, Ніна Бернадська, Тетяна Бовсунівська, Олена Бондарева, Тамара 
Гундорова, Антоніна Гурбанська, Тетяна Гребенюк, Ніла Зборовська, 
М. Зимомря, Ю. Ковалів, Cвітлана Маценка, Раїса Мовчан, Марія Моклиця, 

В. Моринець, Соломія Павличко, А. Печарський, Я. Поліщук, Віра Просалова, 
Олена Романенко, Алла Татаренко, М. Ткачук, В. Чернецький та ін.).  

До осмислення художніх координат експериментального письма в українській 

прозі зверталися дослідники літературного процесу впродовж усього 

ХХ століття, використовуючи означення «експериментальний» для 

характеристики різноманітних художніх творів (Б. Бойчук, Г. Грабович, 

О. Ільницький, В. Костюк, М. Ланський, Мирослава Мудрак, Л. Новиченко, 

Ол. Полторацький, М. Шкандрій, Ф. Якубовський та ін.).  

Починаючи з 1990-х рр., з’явилися докторські та кандидатські дисертації, 
монографії, в яких учені порушують проблему експериментальної прози 

(М. Васьків, Ганна Давидова-Біла, Лідія Кавун, Світлана Ленська, 
Наталя Мафтин, Л. Сеник, Оксана Філатова; Оксана Боярчук, Ольга Журенко, 

Наталія Коробкова, Ірина Куницька, Наталія Лобас, Б. Пастух, 

Оксана Сирадоєва, Оксана Стогній, Ярина Цимбал). Проте й надалі 
залишаються питання, що потребують окремого вивчення.  

Осмислення тяглості експериментальних тенденцій в українській прозі 
ХХ – початку ХХІ століть, зокрема специфіки художніх творів у сучасному 

медіа-просторі, виокремлення художнього інструментарію, завдяки якому 

формується експериментальний художній світ, є актуальними.  

Розширення контексту експериментальної прози засвідчує й логіка 
наукових розвідок у зарубіжному літературознавстві. Учені (Дж. Армстронг, 
Дж. Брей, Е. Бургес, А. Гібонс, Ч. Гліксберг, Ш. Доруф, Б. МакХейл, І. Каллус, 
Р. Сукенік та ін.) позиціонують експериментальну прозу як надзвичайно 

варіативне, рухливе, неоднорідне художнє явище, в якому митці по-

новаторськи використовують традиційні етичні та естетичні приписи, 

намагаючись створити оригінальний та інноваційний художній твір. Інтеграція 

поглядів зарубіжних науковців в український літературознавчий простір сприяє 
доповненню та розширенню художнього виміру української експериментальної 
прози.  

Актуальність пропонованої роботи зумовлена відсутністю в сучасному 

українському літературознавстві комплексного, 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, темами. 

Дисертацію (монографію) виконано в межах науково-дослідних програм та 
планових тем кафедри історії української літератури, теорії літератури та 
літературної творчості Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема теми «Україна і сучасний світ: 
міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 16БФ044-01; 
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науковий керівник – д. філол. н., проф. Ірина Голубовська). Тему у 

формулюванні «Художня парадигма української експериментальної прози ХХ – 

початку ХХІ століть» затверджено на засіданні Бюро наукової ради НАН 

України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» 

(протокол № 2 від 15 грудня 2016 р.). 

Мета роботи – системно вивчити теоретичні аспекти осмислення 

художнього експерименту й експериментальної прози; дослідити художню 

парадигму української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ століть, 

зокрема її естетичну природу, жанрово-стильові, образні, ідейно-тематичні 
особливості.   

Поставлена мета актуалізована в таких завданнях:  

- з’ясувати значення поняття «художній експеримент» у полі естетико-

філософських та літературознавчих праць;  

- узагальнити  літературознавчі аспекти вивчення експериментальної прози 

в українських та зарубіжних наукових студіях;  

- осмислити специфіку експериментальних текстових стратегій у творчій 

практиці українських письменників початку ХХ століття; 

- окреслити масив еміграційної прози в контексті експериментальної 
парадигми;  

- виявити експериментальний характер «химерної» прози; 

- простежити художні особливості андеграундової й трансгресивної прози 

як вияву художнього експерименту;  

- пояснити некласичне наповнення образів в експериментальній 

перспективі;  
- увиразнити модифікацію жанрового коду в експериментальному дискурсі 

сучасної української прози;  

- визначити експериментальність художнього втілення медіакомбінації 
«вербальний – візуальний образи» в українській графічній прозі (комікс, 
графічний роман); 

- проаналізувати артбук як художній текст;  
- узагальнити координати художнього експерименту в цифровій площині, 

що формує нову текстуальність прози.  

Об’єкт дослідження – українська експериментальна проза ХХ – початку 

ХХІ століть. Експлікацію феномену експериментальної прози здійснюємо на 
матеріалі «найхарактеристичніших» (за М. Дашкевичем) або/і малодосліджених 

творів ХХ – початку ХХІ століть, у яких задіюються експериментальні текстові 
стратегії: 
– на структурно-семантичному рівні (повість «Молошне божевілля. 

Патетична повість про Міру, Лі й колектив» С. Тудора; незавершений роман 

«Карусель» Л. Френкеля та Є. Яворовського; новели «Божественна лжа», 

«Ми з Недж», оповідання «Історія ченця Генріха», повість «Повість про 

останній сірник» 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 
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«Перші відвідини Кальваріні», «Менінгіт», міні-романи зі збірки «Короткі 
хвости» («Квіти капуччіно», «Жовтий трамвай без назви», «Фотографії») 

Ю. Тарнавського; повість «Сіроманець», роман «Северин Наливайко» 

М. Вінграновського; «Вóйна малого 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 Сильвестра» В. Лиса; збірка прозових мініатюр 

«Літо-АТО» Олафа 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); комікси «Буйвітер» 

К. Сулими; «Марко Пиріг, запорожець. Як пиріг став Пирогом» 

В. Карпенка, О. Гайдученка; комікси-розмальовки «Українські супергерої», 

«Невидимий острів» Лесі Воронюк; комікси «Патріот» В. Назарова; 
«Звитяга. Савур-могила» Д. Фадєєва; «Воля» (Д. Фадєєв, В. Бугайов, 

О. Филипович, О. Бондаренко, М. Богдановський, О. Опара); «Максим Оса» 

І. Баранька; «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; артбук-романи «Вільхова кров», «Едемські 
біси» М. Бабака; артбук «Мороки» О. Михеда);  

– у цифровому інтерактивному, мультимедійному просторі ХХІ століття 

(повість «Електронний пластилін» М. Бриниха; мультимедійний проект 
«АмнезіЯ project» (керівник О. Михед); «Facebook-роман» О. Шинкаренка 
«Кагарлик»; інтерактивні книги-ігри українських видавництв, що 

передбачають використання додатків AppStore, Google Play; відеоігри 

«S.T.A.L.K.E.R», «Forest Song»). 

Предмет дослідження – естетична природа, жанрово-стильові, образні, 
ідейно-тематичні особливості української експериментальної прози ХХ – 

початку ХХІ століть. 

Теоретико-методологічні засади. До аналізу залучаємо вагомий масив 

естетико-філософських, літературознавчих і літературно-критичних праць 

українських і зарубіжних дослідників, що долучаються до вивчення однієї з 
дискусійних проблем у літературознавстві – художньої специфіки 

експериментальної прози. Важливу роль у визначенні теоретичного 

інструментарію дослідження відіграли наукові розвідки Ніни Бернадської, 
Тетяни Бовсунівської, Ю. Коваліва, Олени Романенко, М.-Р. Стеха, 
Юлії Починок та ін. Методологічними засадами вирішення низки 
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літературознавчо-філософських, лінгвокультурологічних, інтердисциплінарних 

питань є положення теоретико-літературних (М. Бахтін, Р. Барт, 
А. Веселовський, У. Еко, В. Ізер, Юлія Крістева, Ю. Лотман, В. Тюпа, 
В. Фещенко, В. Шкловський, Г.-Р. Яусс), філософських (Т. Адорно, Ж. Батай, 

В. Беньямін, Г.-Ґ. Ґадамер, М. Гайдеґґер, І. Гасан, Ж. Дерріда, Ф. Джеймісон, 

Ж.-Ф. Ліотар, Х. Ортега-і-Гассет, А. Кірбі, М. Маклюен, Г. Маркузе, М. Фуко), 

мистецтвознавчих (Р. Арнхейм, А. Денікін, В. Ждан, М. Погарський, Л. Райс, 
А. Річардс, М. Харлашкін та ін.) праць. Цілісне дослідження художньої 
парадигми української експериментальної прози, зокрема розвитку візуальної 
літератури, графічної та цифрової прози, побудовано з урахуванням зарубіжних 

літературознавчих та мистецтвознавчих концепцій (Е. Дж. Аарсет, В. Айснер, 

В. Аткінс, Е. Бургез, Дж. Дракер, Р. Каслмен, Д. Кікоріко, С. Кліма, 
С. МакЛауд, Н. Месіх, В. Мітчелл, І. Раєвські, Х. Растед, К. Хейлз та ін.), що 

увиразнює наукове бачення експериментального прозового дискурсу у 

світовому контексті.  
Методи дослідження. Відбір методів дослідження зумовлений 

особливостями наукової проблематики та теоретичними питаннями, які 
аналізуються, і ґрунтується на поєднанні кількох методологічних стратегій. На 
принципах психолінгвістичного та лінгвокультурологічного підходів (теорія 

співвідношення образу та значення) формується бачення специфіки художнього 

експерименту. Для висвітлення цілісності творчого доробку письменників 

відповідного періоду актуалізуються історико-генетичний і порівняльно-

типологічний методи. Серед новітніх філологічних методів, що застосовуються 

в монографії для розгляду експериментальних творів, – метод «повільного 

прочитання», використовуються також принципи системного, 

інтертекстуального, інтермедіального аналізів. Особливо продуктивними у 

плані визначення текстових стратегій експериментальної прози видаються 

здобутки літературознавчих шкіл та методів, що фокусуються на структурі 
твору, визначають змістове наповнення форми/матеріалу, вивчають 

особливості читацької рецепції (формальна школа, семіотика, структуралізм, 

постструктуралізм, рецептивна естетика). Такий синтез різноманітних 

дослідницьких 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 дисертації (монографії) полягає в тому, що в ній 

уперше: 
- простежено ґенезу вивчення проблеми «художнього експерименту»; 

- вивчено дискусійні аспекти дослідження експериментальної прози в 

українському та зарубіжному літературознавчому дискурсі;  
- структуровано та систематизовано численні авторські експерименти, 

спрямовані на випробовування кордонів літератури, вихід за межі слова з 
метою проектування якнайефективнішої читацької рецепції;  

- простежено динаміку художнього експериментування на структурно-

семантичному рівні в українській прозі ХХ – початку ХХІ століть;  
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- окреслено явище руйнування межі між словом та зображенням у 

контексті експериментального дискурсу; 

- уведено до художньої парадигми експериментальної літератури візуальну 

та графічну прозу (комікс, графічний роман);  

- схарактеризовано артбук як феномен експериментальної візуальності, що 

презентує інтеграцію образотворчого та словесного мистецтв;  

- порушено питання про експериментальну текстуальність цифрової прози, 

що задіює різні аспекти сприйняття (є мультимедійною, 

мультисенсорною, мультимодальною) та акумулює інтерактивні потенції 
літератури.  

До наукового обігу введено значну кількість творів маловідомих та 
малодосліджених авторів, художня спадщина яких потребує ретельного 

вивчення. Йдеться про твори Л. Френкеля, Є. Яворовського, 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 обґрунтуванні 
художньої парадигми української експериментальної прози ХХ – ХХІ століть, 

визначенні її динаміки та основних закономірностей. Дослідження 

експериментальної прози поглиблює й уточнює наукову рецепцію національної 
прози, особливостей перебігу літературного процесу. Представлена в роботі 
концепція експериментальної прози як відкритого, варіативного, 

неоднозначного естетичного явища розширює онтологічні горизонти 

осмислення логіки розвитку літератури ХХ – початку ХХІ століть.  

Практичне значення роботи. Матеріали дисертації (монографії) можуть 
бути використані для подальших літературознавчих студій у царині 
експериментальної художньої творчості; в дослідженнях історії української 
літератури ХХ – початку ХХІ століть, передусім прози; читанні 
університетських курсів із теорії літератури, порівняльного літературознавства, 
спецкурсів і спецсемінарів; при написанні підручників, навчальних посібників, 

монографій, наукових робіт, присвячених актуальним проблемам розвитку 

української експериментальної прози та аналізу експериментальних художніх 

текстів. 

Особистий внесок. Дисертація (монографія) є одноосібно виконаною 

науковою працею. Усі ключові ідеї, положення, що розкривають наукову 

новизну, висновки й результати дослідження, отримано і сформульовано 

авторкою самостійно; наукові публікації виконано без участі співавторів. Будь-

які форми використання праць інших авторів супроводжуються відповідними 

посиланнями. 

Кандидатська дисертація «Романний триптих «Вогненні стовпи» у 

жанровій системі історичної прози Романа Іваничука» захищена в Київському 
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національному університеті імені Тараса Шевченка (2008 р.), її матеріали в 

тексті докторської дисертації (монографії) не використовуються.  

Апробація роботи. Дисертація (монографія) обговорена на засіданні 
кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної 
творчості Інституту філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (протокол № 5 від 31 жовтня 2018 р.). Основні аспекти 

дослідження викладені у формі доповідей на понад двадцяти міжнародних, 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах: 

«Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 2016); «Поетика дому» (Київ, 2016); 

«Біополітичний вимір літературних студій» (Миколаїв, 2016); «Біблія в 

польському і українському мистецтві та літературі XX i XXI століття» (Краків, 

2016); «Словесне і зорове: візуальні медіації в літературі» (Київ, 2016); 

«Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа» (Бердянськ, 2016); 

«Мова – література – культура» (Мінськ, 2016); «Діалог мов – діалог 
культур. Україна і світ» (Мюнхен, 2016); «Видовищні форми ігрової культури: 

літературні проекції» (Київ, 2017); «Літературний процес: трансгресії 
революцій» (Київ, 2017); «Слов’янські студії» (Миколаїв, 2017); «Актуальні 
проблеми історичної та теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, 2017); 

«Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» (Миколаїв, 2017); 

«Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, 

час)» (Київ, 2018); «Літератор-емігрант і мандрівник: свідомість, ідентичність, 

пам’ять у змінному краєвиді» (Миколаїв, 2018) та ін.  

Публікації. За темою опубліковано 30 статей, з яких 22 – у фахових 

наукових збірниках, затверджених ДАК України, 2 – у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, 4 – у закордонних наукових 

періодичних виданнях, 2 – у додаткових виданнях. 

Структура роботи зумовлена метою та окресленими завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і 
списку використаних джерел (649 позицій). Обсяг основного тексту – 17 

друкованих аркушів.  

Подяка. Автор дисертації висловлює щиру подяку за неоціненну 

допомогу, слушні поради та зауваження, постійну підтримку доктору 

філологічних наук, професору Анатолію Борисовичу Гуляку, який був 

науковим консультантом з 23.11.2015 р. до 28.04.2017 р. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ (МОНОГРАФІЇ) 
У Вступі окреслено актуальність теми дослідження, визначено його 

об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічну основу, обґрунтовано 

наукову новизну, теоретичне й практичне значення роботи. 

У першому розділі – «Художній експеримент і експериментальна 

проза: дискусійні аспекти» – на основі вивчення літературознавчих та 
естетико-філософських праць запропоновано визначення поняття «художній 

експеримент»; окреслено специфіку «експериментальної прози» в контексті 
українських і зарубіжних літературознавчих студій.  
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У підрозділі 1.1 «Художній експеримент як літературознавче та 

естетико-філософське поняття» проблему визначення дефініції «художній 

експеримент» розглянуто відносно новаторства, зауважено функціонування 

поняття «художній експеримент» у дискурсивній сфері семіотики та 
рецептивної естетики, окреслено його постмодерністські координати та 
визначено місце художнього експерименту в силовому полі інтермедіальності.  

У пункті 1.1.1 «Художній експеримент та новаторство в системі 
літератури» встановлено, що новаторство – це оновлення, поглиблення, 

переформатування традиційного, узвичаєного. Автори-новатори розширюють 

формозмістові межі творів різних жанрів, збагачують творчу лабораторію 

нестандартними художніми прийомами, однак не порушують 

загальноприйнятих, традиційних меж літератури, не випробовують її 
можливостей і функцій. Новаторські твори вирізняються із загалу, проте, як 

правило, не заперечують естетичні та етичні цінності, що побутують у 

суспільстві.  
Художнє експериментаторство варто відокремлювати від новаторства, 

окреслювати його сутність не в межах новаторства, а поряд із ним, оскільки 

художній експеримент цілеспрямовано апробує мистецтво слова, мобілізує 
його приховані ресурси, досліджує естетичні можливості, відкриває готовність 

до пошуку того, чого ще не існує. Художній експеримент традиційно 

пов’язується із модерністським світоглядом та авангардизмом, оскільки в 

період модернізму стало можливим експериментальне радикальне 

перетворення людської свідомості, що загострилося в авангардизмі та 
закріпилося в постмодернізмі. Форма творів найбільше підлягала творчим 

експериментам завдяки своїй рухливості та здатності до різноманітних 

видозмін, на відміну від порівняно сталого змісту, хоча й тут відбувалися 

зрушення (актуалізувалися табуйовані та маргінальні теми, руйнувалися 

традиційні цінності культури). У такий спосіб зміст і форма отримували 

некласичне, антипозитивістське та нереалістичне спрямування. У центрі уваги 

митців опинилася технологія творчості, а експеримент пов’язувався з 
можливістю застосовувати в художній творчості наукові раціональні операції, 
сполучати аналітичне мислення з художньою майстерністю.  

У пункті 1.1.2 «Художній експеримент: дефініція поняття» виявлено, 

що поняття «художній експеримент» активізується та вводиться вченими в 

літературознавчий обіг із утвердженням експериментальних методів пізнання в 

науці, оскільки експеримент має розширити межі вже відомого, випробувати на 
практиці певні теорії, гіпотези. Застосований до потреб літератури художній 

експеримент формує «нове знання» про потенційні можливості художніх 

творів. У кінці ХІХ століття «експеримент» стає ключовим поняттям 

натуралістичної концепції Е. Золя (праці «Експериментальний роман», 

«Натуралізм», «Права романіста», «Натуралізм у театрі», «Відчуття 

реального»), засвідчуючи входження наукових методів до літератури. 

І. Франко, взявши за основу ідеї Е. Золя, обґрунтовує теорію «наукового 

реалізму» («Література, її завдання і найважніші ціхи»), окреслює порушення 
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традиційних приписів творення художнього тексту як перехід до 

модерністського світовідчуття («З останніх десятиліть ХІХ в.», «Старе й нове в 

сучасній українській літературі»).  

Поняття «традиція», «новаторство», «експеримент», «художність», 

«літературність» зринають в естетико-філософських шуканнях Д. Овсянико-

Куликовського («Метод спостереження і метод експерименту в мистецтві»), 

В. Шкловського («Про теорію прози»), Т. Адорно («Теорія естетики»), 

Х. Ортеги-і-Гассета («Дегуманізація мистецтва»). Художнє експериментування 

характеризується насамперед сполученням аналітичного й художнього 

мислення, технологізацією творчого процесу. Експеримент вирізняється 

альтернативними щодо реалістично-міметичної моделі, «арістотелівської 
логіки» способами творення художнього світу твору в координатах некласичної 
естетики, такими, що йдуть усупереч звичному сприйняттю.  

Художній експеримент у літературі є методом пізнання 

явища/об’єкта/схеми функціонування певного закону/явища/буття, виходом за 
межі відомих знань у світ нових сутностей/можливостей, що породжує 
парадокси досвіду; змінює предмет і здатність/спосіб бачити цей предмет; 
націлений на ідеалізацію, оскільки виформовуються ідеальні умови задля 

випробування експериментально-теоретичного конструкта, що здійснюється за 
допомогою певних технік. Експеримент вичерпний, однак кожна епоха 
пропонує свої експериментальні варіації.  

У пункті 1.1.3 «Експериментальність літератури в дискурсивній сфері 
семіотики та рецептивної естетики» проаналізовано літературознавчі праці 
У. Еко («Відкритий твір: форма і невизначеність в сучасній поетиці»), В. Ізера 
(«Процес читання: феноменологічний підхід»), Ю. Лотмана («Культура и 

взрыв»), Г.-Р. Яусса («Історія літератури як провокація літературознавства»), у 

яких розглядаються літературні факти, що виходять за норми традиційної 
поетики; процеси, котрі змінюють, пожвавлюють, посилюють рух мистецтва 
або ж перекодовують його; робиться акцент на експериментальності як 

важливій динамічній властивості мистецтва. Художнє експериментування 

безпосередньо пов’язується із «вибухом в культурі» (Ю. Лотман), «горизонтом 

очікувань» (Г.-Р. Яусс, В. Ізер), «відкритим твором», «твором у русі» (У. Еко).  

Експериментальність літератури формується на естетиці протиставлення, 

відповідно до двох стадій розвитку поетики (Ю. Лотман), відповідає епосі 
особистої творчості, що передбачає подолання нормативності та традиційності 
(О. Веселовський). Н. Тамарченко, В. Тюпа, С. Бройтман, дотримуючись думки 

про вирізнення кількох стадій розвитку поетики, пропонують останню стадію 

називати «поетикою художньої модальності», а ще неканонічною, 

нетрадиційною, індивідуально-творчою.  

Погляди згаданих вчених сприяють визначенню художньої парадигми 

української експериментальної прози у дисертації (монографії). Література ХХ 

століття мислиться як спрямована проти естетичного ідеалізму ХІХ століття, 

нетрадиційна, неканонічна, а подолання нормативності художньої творчості 
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тісно пов’язується із застосуванням художнього експерименту, який 

змодельовує уже альтернативний щодо художньо-естетичної традиції код. 

У пункті 1.1.4 «Постмодерністські координати художнього 

експерименту» простежено, що проблему експерименту яскраво заявлено в 

працях, які характеризують розвиток літературознавчої думки в парадигмі 
епохи постмодернізму: наприклад, «Постмодерністська проза» Б. МакХейла, 
«Література «виснаження» і «Література «повторного наповнення» Дж. Барта, 
«Нульовий ступінь письма», «Задоволення від тексту», «Смерть автора» 

Р. Барта, «Постмодерний поворот» І. Гассана, «Постмодернізм, або Логіка 
культури пізнього капіталізму» Ф. Джеймісона, «Письмо та відмінність» 

Ж. Дерріди, «Інновація і повторення: між естетикою модерну та постмодерну» 

У. Еко та ін.  

Підсумовано, що художній експеримент у постмодерністських 

координатах характеризується ще більшим відходом від класичних категорій 

прекрасного як довершеного, логічного, естетичного, завершеного та цілісного. 

Некласична естетика породжує літературу, котру вирізняє багатоаспектність, 

алогічність, суб’єктивність, грайливість, інтерактивність, варіативність, 

інтертекстуальність та інтермедіальність. Експеримент спрямовується на 
винайдення ефектних та ефективних способів впливу на читача аж до 

створення парадоксальних різноспрямованих комунікативних стратегій. 

У пункті 1.1.5 «Художній експеримент у силовому полі 
інтермедіальності» акцентовано увагу на актуальності дослідження 

інтермедіальності як потужного ресурсу, завдяки якому реалізується художній 

експеримент та оновлюються художні текстові стратегії. Зроблено огляд 

літературознавчих праць, у яких дослідники потрактовують поняття «медіа», 

«медіальність» та «інтермедіальність».  

Безпосередньо теорія інтермедіальності пов’язана з попередніми 

дослідженнями, що стосувалися синтезу мистецтв (Н. Аркіна, Н. Берковський, 

Н. Дженкова, В. Ждан, А. Зись, М. Каган, О. Рисак, В. Фесенко), 

міждисциплінарних підходів до вивчення літератури (наприклад, М. Будний, 

М. Ільницький). Загалом саме зміна поняття «текст» (ідеї М. Бахтіна про 

текстовий поліфонізм, діалогізм гуманітарного мислення, теорію 

інтертекстуальності Ю. Крістевої та Р. Барта, семіотичне тлумачення культури 

як тексту) спричинила розвиток інтермедіальних студій, що здобули 

популярність у зарубіжному літературознавстві (В. Вольф, А. Гансен-Льове, 
Й. Гельбіг, К. Кадуф, Ю. Мюллер, Й. Пех, І. Раєвські, Г. Ріпл, Є. Шрьотер та 
ін.) та останнім часом і в українському (Тетяна Бовсунівська, 
Світлана Маценка, Віра Просалова та ін.).  

У класифікаціях інтермедіальних зв’язків (наприклад, В. Вольф, 

І. Раєвські, Є. Шрьотер) учені роблять спроби намітити величезне поле 
інтермедіальних відносин, виробляють інструментарій для аналізу творів, що 

долають власний медіальний кордон – письмо, де різними способами вводяться 

малюнки в текст чи описуються картини, імітуються кінематографічні моделі, 
структура чи тема музичної композиції. Поняття «інтермедіальності» тексту 
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прямо стосується вторгнення новітніх технологій (комп’ютер, Інтернет) до 

сфери літератури – змінюється природа авторства, структура тексту, сутність 

читання і форми взаємодії читача і тексту, рівень комунікаційної взаємодії 
автор – читач – текст. Прикметно, що інтермедіальний аналіз дає можливість 

осмислити специфіку цифрової літератури – гіпертекстових, інтерактивних та 
мультимедійних форм, що актуалізуються в добу дигімодернізму (за 
концепцією А. Кірбі).  

У дисертації (монографії) інтермедіальний підхід частково застосовано 

для аналізу експериментальної прози, в якій виявляється медіакомбінація 

«вербальний – візуальний образи»; текстів, що існують у цифровому форматі. 
У підрозділі 1.2 «Експериментальна проза як літературознавча 

проблема» досліджено особливості вивчення проблеми експериментальної 
прози в українських та зарубіжних наукових дискурсах.  

У пункті 1.2.1 «Експериментальна проза в контексті українських 
літературознавчих студій» розглянуто процес наукового визнання та 
осмислення питань розвитку експериментальної прози українськими 

дослідниками. Встановлено, що інтерес до вивчення специфіки української 
прози, ґрунтованої на художньому експерименті, пожвавлюється в кінці ХІХ – 

на початку ХХ століть. На незвичні художні спроби молодих письменників 

указує І. Франко («З останніх десятиліть ХІХ в.»). Тенденції, котрі він  

вирізнив, поглибилися та модифікувалися в художніх починаннях 

письменників 1920-х рр. і безпосередньо спричинили появу української 
експериментальної прози та літературознавчі спроби її дослідження, 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, М. Павлишин, М. Стех, 

Ю. Шевельов, М. Шкандрій); радянське літературознавство 1970–1980-х рр. 

(наприклад, Л. Новиченко); 1990-ті рр. й до сьогодні (Віра Агеєва, 
Ніна Бернадська, М. Васьків, Тамара Гундорова, Ганна Давидова-Біла, 
Лідія Кавун, Ю. Ковалів, Світлана Ленська, Наталя Мафтин, Раїса Мовчан, 

В. Моринець, Соломія Павличко, Я. Поліщук, Олена Романенко, Л. Сеник, 

Оксана Філатова; Оксана Боярчук, Ольга Журенко, Наталія Коробкова, 
Ірина Куницька, Наталія Лобас, Б. Пастух, Оксана Сирадоєва, Оксана Стогній, 

Ярина Цимбал).  

Зазначено, що дослідники, вивчаючи різновекторні твори, складають 

канон експериментальної прози, котрий формується переважно з творів 

письменників 1920-х рр. Поза контекстом 1920-х рр. експериментальною 

визнається проза Емми Андієвської, З. Бережана, І. Костецького, 

Ю. Тарнавського та твори Ю. Іздрика, В. Дрозда, Галини Пагутяк, М. Ягоди. 

Цікаво, що творчість визнаних представників українського постмодернізму 

(Ю. Андрухович, Оксана Забужко) не осмислюється в аспекті 
експерименталізму, напевно, тому, що постмодернізм асоціюється із 
порушенням етичної та естетичної норми й не потребує акцентування на 
експериментальності.  
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З’ясовано, що загальними рисами експериментальної прози визнаються: 

міжжанрова й міжродова взаємодія, синтез епічного й ліричного, поезії та 
прози, художніх та документальних жанрів, що витворює нові синтетичні 
жанри; формальне оновлення прози, зокрема за рахунок засобів інших 

різновидів мистецтва (кінематограф, музика, образотворче мистецтво), що в 

сучасному науковому просторі здобувається на означення інтермедіальності; 
порушення реалістичної наративної стратегії, уведення різних планів оповіді, 
акцентування на особі автора, уведення автора до персонажної системи твору 

(металітературність), що формує фрагментарність і розірваність, алогічність; 

оголення прийомів написання художнього тексту; уникнення/заперечення 

психологізму, характерного для реалістичної традиції, намагання поєднати 

психологізм із напруженою інтригою, ігровим сюжетом; пародійність, 

карнавальність; гра на всіх рівнях тексту; порушення чіткого хронотопу; 

інтертекстуальність; багатоплановість; інтерактивність. Звичайно, умовно за 
цими ознаками прозові твори маркуються як експериментальні, проте кожен 

експериментальний твір є неоднорідним та прикметний використанням 

специфічного набору художніх прийомів, відходом від унормованої поетики, 

узвичаєного канону.  

У пункті 1.2.2 «Експериментальна проза: зарубіжний науковий досвід» 

доведено, що художній експеримент й експериментальна література, проза 
часто опиняються у фокусі зацікавлень зарубіжних літературознавців 

(Дж. Армстронг, Дж. Брей, А. Гібонс, Ч. Гліксберг, Ш. Доруф, І. Каллус, 
Б. МакХейл, Л. Мілесі, М. Перлофф, М. Розіні, Р. Сукенік та ін.). Акцентовано, 

що в зарубіжному  літературознавстві тлумачення понять «експериментальна 

література», «експериментальна проза» вирізняються широтою та смисловою 

багатозначністю, певною метафоричністю, а в деяких випадках і 
суперечливістю, оскільки робиться спроба вивести специфіку складного 

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

різнорідних творів і становить складність для визначення в науковому 

середовищі. Серед головних критеріїв художнього експериментування в 

літературі – пошук альтернативи реалістичній традиції, міметичному 

принципові письма, зорієнтованість на відкриття нових можливостей мистецтва 
слова. Про популярність проблеми в академічному середовищі свідчить поява 
наукових збірників, журналів, присвячених аналізу експериментальних текстів 

(спеціальний випуск журналу «Слово і текст» за ред. Л. Мілесі, 2014; наукова 
серія «Експериментальні практики: технонаука, мистецтво, література» за ред. 

Ш. Доруф та М. Розіні, 2016), ряду дисертаційних робіт (Е. Бургес, А. Дорлінг, 
М. Е. Лінеман). 

Наголошено, що обговорення специфіки експериментальної літератури, 

зокрема прози, відбувається на різноманітних зарубіжних науково-популярних 

літературних сайтах (thewritepractice.com, writing-world.com, writing.com, art-of-

stories.com, mapliterary.org, dailywritingtips.com, experimentalwriting.weebly.com 

та ін.), що якнайкраще ілюструє інтеграцію експериментальної літератури в 

сучасний контекст «формульної» масової культури. 
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Експериментальна проза позиціонується як понаджанрова категорія, що 

відповідає культурним, науковим, технічним викликам доби, постійно має 
справляти нове естетичне враження на сучасника.  

У другому розділі – «Динаміка художнього експериментування: 

структурно-семантичний рівень», який складається з семи підрозділів, в 

історико-культурній та жанрово-стильовій перспективі розглянуто художню 

реалізацію експериментальних текстових стратегій на структурно-

семантичному рівні в українській прозі ХХ – початку ХХІ століть.  

У підрозділі 2.1 «Експеримент у творчій практиці українських 

письменників початку ХХ століття» встановлено критерії художнього 

експерименту на структурно-семантичному рівні прозових творів початку 

ХХ століття; проаналізовано повість «Молошне божевілля. Патетична повість 

про Міру, Лі й колектив» С. Тудора й незавершений роман «Карусель» 

Л. Френкеля та Є. Яворовського як твори, в яких яскраво виявляються 

різновекторні експериментальні стратегії.  
Відхід від унормованої поетики в художніх прозових творах 

простежується вже наприкінці ХІХ століття, коли українські письменники 

(наприклад, І. Франко, Панас Мирний, А. Кримський та ін.) відчули потребу 

змін та здійснили спробу інтегрувати новітні європейські літературні пошуки в 

український контекст. Початок ХХ століття характеризується надзвичайною 

увагою письменників до формальних складників тексту, спрямованості на 
міжмистецьку взаємодію (наприклад, твори М. Яцкова). У 1920-х рр. 

індивідуальні інтенції в прозі набувають грайливих форм. Тоді ж якраз і 
формується своєрідний канон письменників, які вдавалися до 

експериментування: Д. Бузько, Ол. Влизько, І. Дніпровський В. Домонтович, 

М. Івченко, Майк Йогансен, А. Любченко, Г. Михайличенко, В. Підмогильний, 

Є. Плужник, В. Поліщук, О. Слісаренко, Л. Скрипник, Ю. Смолич, Микола 
Хвильовий, Андрій Чужий, Гео Шкурупій, Юліан Шпол, Ю. Яновський та ін. 

Серед західноукраїнської та еміграційної прози 1920–1930-х рр. 

експериментальними визнаються твори Степана Тудора, акцентуються помітні 
новації у творчості Б.-І. Антонича, Дарії Віконської, Ірини Вільде, 
Б. Нижанківського, Софії Парфанович, В. Софронева-Левицького, І. Черняви. 

У підрозділі наголошено, що експериментальні текстові стратегії 
спрямовуються на порушення норм композиції, фрагментацію оповіді, 
пародіювання, стилізацію, уведення до прозових творів елементів поезії, драми, 

засобів інших різновидів мистецтва, зокрема кінематографа, образотворчого 

мистецтва; залучення металітературних прийомів; динамізацію оповіді аж до 

нівелювання дії; використання 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 колектив» С. Тудора 
(С. Олексюк) реалізовано авторську теорію «оголеного руху слова» (ОРС). 

Автор через композицію (порушення часової послідовності, обірваність слів, 

речень, повторення тих самих виразів) та засоби графічного увиразнення тексту 

(збільшений шрифт, написання слів та виразів у формі «сходинок»), малюнки-
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«шифрограми», нотні записи, уривки статей моделює швидше не події, а їхнє 
переживання, пропонує читачу відчути «божевільний крутіж», в який 

потрапляє Міра – комуністка й водночас молода мати. С. Тудор залучає читача 
до співтворчості, спонукає самостійно відтворювати свідомо пропущений 

подієвий ряд. 

До формального експериментаторства звертаються Л. Френкель та 
Є. Яворовський у незавершеному романі «Карусель», застосовуючи художній 

експеримент для висвітлення банальних тем та ординарних образів: у творі 
відбувається гра смислами та значеннями слів; автори активно апелюють до 

читача, не приховуючи секретів творення тексту; використовуються друкарські 
можливості макетування тексту та кінематографічні прийоми (монтаж, 

кадрування, зміна масштабу зображень).  

У підрозділі 2.2 «Експериментальні стратегії української еміграційної 
прози» проаналізовано твори письменників-емігрантів І. Костецького 

(І. Мерзляков), З. Бережана (З. Штокалко), Ю. Тарнавського, які продовжили 

творчі починання літераторів 1920-х рр., жорстко припинені в радянській 

Україні.  
Аргументовано, що І. Костецький випробовує формальний складник 

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, 

анормативного синтаксису, макаронічної мови, що мають відкрити приховані 
глибини значення. До того ж він послуговується інтермедіальними 

можливостями літератури, оприявнюючи взаємозв’язки мистецтва слова з 
музикою, образотворчим та пластичним мистецтвами.  

Творча постать та художні експерименти З. Бережана (сюрреалістичні 
візії, мовні експерименти, прийоми автоматичного письма) сприймаються 

дослідниками (Анна Біла, Соломія 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 

текстотворення стає музика. Музичність актуалізує сюрреалістичну 

настроєвість, збурює підсвідому сферу та активізує більше суб’єктивних 

уявлень у реципієнта.  
У підрозділі з’ясовано, що прагнення до свободи творчості та деструкції 

звичного сприйняття творів знаходить продовження в прозі Ю. Тарнавського 

(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 техніки, текстові прийоми «новороманістів» 

(А. Роб-Гріє, Н. Саррот, М. Бютор), зокрема «шозизм»; виробляє нереалістичну, 

асоціативну техніку негативного тексту (збірка «Короткі хвости»).  

У підрозділі 2.3 «Химерна» проза – формальний експеримент в 
українській літературі другої половини ХХ століття» підкреслено, що 
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поєднання реалістичного та умовно-метафоричного зображення дійсності в 

«химерній» прозі було певним продовженням перерваних у 1930-х рр. 

експериментів із формою, актуалізацією барокової традиції та своєрідним 

долученням до світового художнього досвіду (магічний реалізм у 

латиноамериканській літературі). Дефініція «химерна» вдало схоплює сутність 

такої прози (інші визначення «фольклорно-міфологічна», «умовно-алегорична», 

«умовно-фольклорна», «параболічна», «філософська» тощо) та об’єднує твори, 

що вирізняються оригінальними жанрово-стильовими рішеннями. До 

«химерної» прози традиційно зараховуються твори О. Ільченка («Козацькому 

роду нема переводу…»), 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. Загребельного («Левине 
серце»), В. Яворівського («Оглянься з осені»). Однак «химерність» вбачається й 

у творах Ю. Винничука («Ласкаво просимо у Щуроград»), О. Ульяненка 
(«Сталінка»), В. Медвідя («Лови»), Є. Пашковського («Щоденний жезл»).  

У дисертації (монографії) текстові прийоми «химерної» прози досліджено 

в творах М. Вінграновського (повість «Сіроманець», роман «Северин 

Наливайко»), оскільки художня манера письменника тяжіє до умовності, 
фольклорно-міфологічної казковості та лише побіжно висвітлювалася в 

координатах «химерності» (Оксана Проценко). У повісті «Сіроманець» 

основний конфлікт вибудовується навколо казкової дружби вовка Сіроманця та 
хлопчика Сашка. Твір має ускладнений хронотоп притчі, тут поєднується 

реалістичне та умовно-метафоричне зображення дійсності, присутні 
філософські узагальнення та гротесково-пародійна комічність. Роман «Северин 

Наливайко» ґрунтується на історичному матеріалі, однак наповнений 

суб’єктивно-метафоричним, парадоксальним баченням реалій, казково-

міфологічним світовідчуттям, гумором, філософічністю. У «химерній» стихії 
роману можливе все – на історичні події накладаються фантастичні (поява 
арабської принцеси, негритянок і китайців в українських степах; проголошення 

Северина Наливайка гетьманом-імператором Китаю; люди-мізинчики; 

філософські розмови Петра Жбура із власним конем Куріпочкою), 

персоніфікуються звірі й птахи, міста. Автор у структуру твору вплітає 
елементи небилиці, легенди, жартівливої оповідки, народної казки, формує 
незвичні словотвори. «Химерна» проза як вияв формального 

експериментаторства руйнує вимушену унормованість літератури, актуалізує 
прагнення письменників до художнього пошуку.  

У підрозділі 2.4 «Андеграундова проза в експериментальній парадигмі» 

наголошено, що андеграундова проза протистоїть узвичаєному 

світосприйняттю, відмовляючись від належних норм, умовностей і традицій, а 
експеримент тут спрямований насамперед на самовираження, на критику 

соціально-культурного, політичного контексту епохи. Український 

літературний андеграунд пов’язаний із діяльністю «київської іронічної школи», 

представники якої (В. Діброва, Б. Жолдак, Л. Подерв’янський) вдаються до 

пародії, іронії, деструкції звичних мисленнєвих шаблонів, мовних ігор та 
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мовної гібридності. Зазначено, що крізь призму андерграундового існування 

культури сприймається доробок М. Ягоди (графічні полотна, сценарії, вірші, 
повість). У повісті «Вóйна малого жорстокого числа» експеримент обертається 

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 почуттєво-інтуїтивно. Твір належить до 

«багатозначної» літератури, в якій використовуються текстові механізми, що 

призводять до анархії смислів. Автор, намагаючись зазирнути за межі мови, 

ігнорує чинний правопис, творить неологізми, часто поєднує два, три слова в 

цілісність і тим формує складне багаторівневе значення (наприклад, 

«фронтотворець», «внебовглоси», «людобори», «мироягідність»). М. Ягода, 
деконструюючи мову та письмо, робить комунікативний дискурс твору 

герметичним та водночас відкритим до багатьох інтерпретацій.  

У підрозділі 2.5 «Трансгресивні координати експериментальної прози» 

встановлено, що трансгресивна проза пов’язана із «приголомшенням словом» 

(Ж. Батай), з явищем трансгресії як засобом подолання заборон. Поняття 

«трансгресія» вживали М. Фуко («Про трансгресію»), Р. Барт («Текстовий 

аналіз однієї новели Е. По»). Виникнення самого терміна «трансгресивна 
проза» в зарубіжному літературознавстві пов’язується із висловлюванням 

М. Сильверблата стосовно американської прози та співвідноситься із художнім 

експериментом 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 табуйовані в суспільстві явища, проблеми, образи. Проза 
О. Ульяненка (Олександр Ульянов) найбільш підпадає під визначення 

«трансгресивна 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 і порівнянь («жахливі черви жаху», «видиво розрубаного 

червоного горизонту»), що формують потворний антисвіт, де все сприймається 

крізь категорії смерті, знущань і вбивств, сексуальних збочень.  

У підрозділі 2.6 «Експериментальна перспектива некласичного 

осмислення образів» простежено специфіку експериментального наповнення 

традиційних категорій новим некласичним значенням через дослідження 

постмодерністського обігрування в художніх творах постатей відомих 

українських письменників (на матеріалі повісті «Цейтнот доктора Падлючча» 

М. Бриниха та роману «Лагідний янгол смерті» А. Куркова). 
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 
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позбавлення естетичних приписів категоричності та регламентованості, 
проголошення свободи власного вибору письменника щодо моделювання 

художнього твору. Особливо це стосується літератури постмодерністської 
епохи, коли нівелюються межі між опозиційними явищами, а самі явища 
іронічно та грайливо розглядаються з різних ракурсів, жоден з яких не стає 
домінуючим. 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.  

Підсумовано, що у творах М. Бриниха та А. Куркова експериментальній 

апробації піддаються традиційні моделі сприйняття образів історичних осіб 

(Т. Шевченко, М. Старицький) задля естетичного та етичного впливу на читача. 
Автори звертаються до мовної гібридності (у повісті М. Бриниха оповідь 

ведеться штучно сконструйованим суржиком), надають виключного значення 

маловідомим фактам біографії, вплітають у сюжети містичну складову, 

поєднують жанрові матриці високої та масової літератур, тим самим формуючи 

багатовимірну картину світу. Фактично письменники вибудовують у творах 

своєрідну постмодерністську некласичну криптоісторичну модель розвитку 

подій, основану на припущенні, що справжня історія відрізняється від відомої 
тому, що була забута, прихована чи сфальсифікована. 

У підрозділі 2.7 «Жанровий код в умовах експериментального дискурсу: 
сучасний досвід» проаналізовано твори («Острів Сильвестра» В. Лиса, 
«Шахмати для дибілів» М. Бриниха, «АМТМ

» Ю. Іздрика, «Літо-АТО» Олафа 
Клеменсена, «Депеш мод» С. Жадана, «БЖД» С. Ушкалова), що 

віддзеркалюють експериментальні спроби авторів винайти «індивідуальну 

жанрову форму» (роман із вбудованими драмами, роман-пазл, роман у 

прозових мініатюрах, роман-посібник тощо), запропонувати продуктивні 
художні способи впливу на читача аж до створення парадоксальних текстових 

стратегій. Жанрові коди прози оновлюються, розширюються, модифікуються. 

З’ясовано, що тексти характеризуються поєднанням жанрових матриць високої 
та масової літератур, певною сюжетною незавершеністю, схильністю до 

інтермедіальності та інтертекстуальності, апелюванням до співтворчості з 
читачем, що розширює художньо-стильові горизонти експериментальної прози. 

У третьому розділі – «Медіакомбінація «вербальний – візуальний 

образи» у друкованому тексті» – досліджено експериментальність 

художнього втілення медіакомбінації «вербальний – візуальний образи» в 

українській експериментальній прозі, зокрема з’ясована специфіка візуальної 
літератури та графічної прози, запропоновано тлумачення понять «комікс», 

«графічний роман», «артбук», здійснено аналіз українських коміксів, 

графічного роману та артбуків.  

У підрозділі 3.1 «Експериментальність візуальної літератури та 

графічної прози» встановлено, що тотальна візуалізація щоденного життя 

людини ХХ – початку ХХІ століть знаходить відображення в мистецькій сфері, 
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зокрема в літературі; має місце візуальний поворот (В. Мітчелл) у культурі, що 

прийшов на зміну лінгвістичному; розвивається візуальна література та 
графічна проза. З’ясовано, що візуальний образ у художньому тексті набуває 
мистецької ваги на початку ХХ століття – в системі авангардизму. Так, 

футуристи експериментують із візуальним наповненням тексту (наприклад, 

«Каблеопоема за океан» М. Семенка, романи «Інтелігент» Л. Скрипника, 
«Ведмідь полює за сонцем» А. Чужого). На взаємодії візуальних і вербальних 

елементів ґрунтується художня концепція журналу «Вікна» (наприклад, нарис 
«В очах дитини» О. Гаврилюка, повість «Молошне божевілля» С. Тудора). 
Візуальність поступово стає повноправним елементом поетики художнього 

твору і спричиняє формування масиву експериментальної візуальної 
літератури.  

У візуальній літературі (книги-картинки, фоторомани, різноманітні 
літературно-художні видання, артбуки, графічна проза) органічно поєднуються 

візуальний та вербальний ряди, вербальне осмислення реальності 
урівноважується образно-просторовим, посилюється множинна асоціативність 

образу завдяки функціонуванню візуальної метафори. Візуальний ряд 

формується завдяки графічному увиразненню тексту через друкарські 
експерименти (розмір, колір шрифту, абзац, вирівнювання), залучення до 

тексту малюнків, графічних схем, діаграм, фотографій та фотоколажів, активній 

інтерпретації.  
У підрозділі визначено, що графічна проза – це один із різновидів 

візуальної літератури. До графічної прози в дисертації (монографії) 
безпосередньо зараховуються комікси та графічні романи. Наголошено, що 

графічна проза, порушуючи межі літератури як мистецтва слова, продукуючи 

текст в єдності візуального та вербального, становить одну з парадигм 

експериментальної прози. 

Пункт 3.1.1 «Мистецтво коміксу у вимірі української літератури» 

присвячено розгляду дискусійних питань, що виникали у вчених під час спроб 

окреслити жанрові ознаки, художню цінність коміксу, його приналежність до 

мистецтва, літератури. Подано визначення поняття «комікс» як 

літературознавчої категорії, проаналізована динаміка розвитку та специфічні 
риси українського коміксу.  

В останні десятиліття ХХ – на початку ХХІ століть Comics studies стають 

особливо популярними в академічному західноєвропейському й 

американському середовищах, що свідчить про визнання коміксу як феномену 

культури ХХ століття, котрий при всій позірній примітивності вартий пильної 
уваги науковців як індикатор настроїв і смаків суспільства, потужний 

інструмент впливу зі значним комунікативним потенціалом. У коміксах 

знаходить вияв давня традиція зв’язку «слово – символ – образ». Ідеться не про 

просте ілюстрування сюжету, а про цілісність слова та образу, їхній 

взаємозв’язок у продукуванні значення.  

Комікс – це складний синтетичний різновид мистецтва, що ґрунтується на 
медіакомбінації вербальних і невербальних компонентів; жанр масової 
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літератури; жанр розважального медіа. 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. Його структура передбачає розміщення 

6–9 кадрів на сторінці та обсягом не більше 50 сторінок. Видаються комікси 

переважно у вигляді журналу на недорогому папері. До вербальних 

компонентів зараховують усю словесну єдність коміксу (мова персонажів, що 

розміщена у «хмарках» – філактерах; мова автора – титри, коментарі, 
заголовки). До невербальних компонентів належить графіка (малюнки в 

рамочці, що утворюють кадр) та параграфіка. Комікс тісно пов’язаний із кіно та 
мультиплікацією, тому термінологія фільмознавчих студій стає в пригоді під 

час опису основних рис мальованого образу, оскільки спостерігаються довгі 
кадри, рух планів (наприклад, загальний, середній), зміна перспективи оповіді. 
Макет сторінки, мистецький стиль, взаємодія тексту та картинки – ті 
компоненти, що несуть повідомлення, формують цілісний зміст, оскільки в 

коміксах те, ЯК оповідна інформація представлена, таке ж важливе, як і те, ЩО 

це за інформація. 

З’ясовано: 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. 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); 

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. Филипович, 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 вербальною складовою, актуальністю та відповідністю потребам 

суспільства. Українські комікси створюються за мотивами українських 

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

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

«Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка, «Герой поневолі», «Захар 

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

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.  
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У пункті 3.1.2 «Графічний роман «Діра» С. Захарова: інтермедіальна 

проекція» визначено художню специфіку графічного роману порівняно з 
коміксом і досліджено графічний роман «Діра» С. Захарова.  

Поява графічного роману свідчить про вихід коміксу зі сфери дитячого 

читання, синтез у ньому комедійного та «серйозного» складників. Серед ряду 

значень поняття «графічний роман» вирізняємо: 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 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. У графічних романах (наприклад, «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 нестандартним технікам макетування, руйнуючи 

звичну структуру коміксу або ж свідомо послуговуючись «чітким» макетом. У 

графічних романах, на відміну від коміксу, також часто присутній образ 
оповідача. 

Спробою створити справжній український графічний роман є твір «Діра». 

Авторська ідея належить художнику С. Захарову, який був очевидцем подій у 

Донецьку, що призвели до проголошення ДНР. 2014 р. С. Захаров організував 

мистецьку групу «Мурзилка» та створив ряд карикатурних графіті-фігур у стилі 
стріт-арт, що зображали одіозних представників нової влади (реальних та 
символічних). Мистецька акція протесту набула світового розголосу завдяки 

розміщенню фотографій-інсталяцій у мережі Інтернет. Згодом був полон, 

ув’язнення, інсценування розстрілу. С. Захарову вдалося вирватися з Донецька 
та переїхати до Києва. Травматичний досвід він художньо осмислив у 

графічних малюнках, що склали основу графічного роману, залучивши до 

написання тексту письменника та журналіста С. Мазуркевича.  
Історична основа, автобіографічні елементи, масштабність порушених 

проблем, великий формат (А4), спрямованість на дорослу аудиторію – це ті 
риси, що дозволяють називати твір «Діра» С. Захарова графічним романом. 

Хоча й тут обраний жанр свідчить більше про поважність, серйозність теми, 

ніж дотримання всіх романних ознак, а певна документальність текстової 
частини наближає твір до літератури нон-фікшн. Та все ж ідемо за визначенням 

«графічний роман» як найбільш доцільним, орієнтуючись на світові зразки. 

Аналізуючи графічний роман, звертаємо увагу на макет сторінок, стиль, 

взаємодію тексту та мальованого образу. 

У графічному романі «Діра» С. Захарова художньо моделюється недавня 

українська історія крізь призму бачення автобіографічного наратора. Укрупнені 
плани, експресіоністичність стилю виконання чорно-білих малюнків, 
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відсутність філактерів, відсторонена манера оповіді від першої особи 

розширюють формозмістове поле графічної прози, формують її національну 

парадигму.  

У підрозділі 3.2 «Український артбук versus «книга художника» 

розглянуто жанрові особливості артбуку як літературно-художнього явища, 
з’ясовано відмінність такого артбуку від «книги художника». Досліджено, що 

складність розмежування понять полягає в тому, що серед інших визначень 

«книги художника» (авторська книга, рукотворна, саморобна, 
експериментальна, «попутна», унікальна, раритетна, штучна, експозиційна, 
видозмінена, «антикнига», арткнига, мистецька книга, книга-об’єкт; фр. livre 

d’artiste, англ. artist’s book, book art, book work, book object) зустрічається й 

«артбук». Однак така книга, видозмінена не письменником, а художником, є 
витвором актуального мистецтва, де слово, текст стають вербально-пластичним 

знаком, а інтермедіальний зв’язок формується з домінуванням візуального 

ряду. Книга перетворюється на об’єкт, а її форма стає носієм естетичного 

повідомлення, мистецького самовиразу. 

Вагома роль тексту в артбуці, збереження гармонійної взаємодії слова та 
образу виступають його ключовою відмінністю від «книги художника». В 

артбуці зберігається форма традиційної книги, але її концепція є невіддільною 

від певного формату, шрифту, інтервалу, розміру, якості паперу, художнього 

оформлення (графіки, фотографії, фотоколажі, малюнки), 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 письменника 
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 жанру артбуку. Серед сучасних українських 

артбуків вирізняємо твори 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»). 

У пункті 3.2.1 «Експериментальна візуальність у творах/артбуках 
Ю. Іздрика» досліджено особливості художньої реалізації експериментальної 
візуальності в творах Ю. Іздрика. Виявлено, що в текстах Ю. Іздрика 
зустрічається візуальне вирізнення слів, порушення графіко-орфографічних 

норм (поєднання в одному слові кирилиці й латиниці, розбивка слова на склади 

й букви тощо), графічні схеми, малюнки.  

Появі в мистецькому доробку Ю. Іздрика повноцінного артбуку 

«Underwor(l)d» передувала робота редактором, художнім редактором журналу 

«текстів і візій» «Четвер», у якому своєрідні візуальні колажі та кліпи 

доповнювали літературні публікації. Ю. Іздрик зініціював вихід проекту «no 

message: no text, no image» – своєрідної збірки скріншотів сторінок Інтернет-
сайтів, котрі відображають відповідь Google на запит, що формується з рядків 

молитви «Отче наш». Назва проекту декларує відсутність меседжу 
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(інформативного повідомлення), тексту та візії й одразу пропонує гру на їхнє 
віднайдення. Фрагментований дискурс порушує правила традиційної оповіді, 
скопійовані сторінки сайтів руйнують категорію авторства, що навмисно 

творить ефект сприйняття світу як хаосу. Фактично 24-те число журналу є 
сучасною варіацією формалістських пошуків авангардистів, зокрема 
футуристів, у царині організації текстового простору та яскравою спробою 

Ю. Іздрика створити проект, який репрезентує візуальні можливості 
гіпертексту, матеріалізованого в паперовому варіанті.  

У збірці «Флешка – 2 GB» усі авторські замальовки, а їх тут 
нараховується 15, є художніми спробами розірвати картину узвичаєної 
однотипної реальності, показати її багаторівнево та багатогранно. Змодельована 
автором дійсність може дзеркально повторюватися до безкінечності в 

різноманітних варіаціях. Візуальний наратив також стає своєрідним 

«дзеркалом» вербального, і навпаки. «Картінки» (Ю. Іздрик жанрово окреслює 
збірку як «кніжку з картінками») подекуди просто супроводжують текст, 
подібно до ілюстрації того, що було представлено вербально, або ж 

презентують візуальний наратив, що є рівним за смислоутворювальним 

потенціалом до тексту чи перевершують його за рівнем втілення авторської 
концепції. 

Якщо у «Флешці – 2 GB» Ю. Іздрик вирізняє окремі тексти, то в книзі 
«Флешка. Дефрагментація» такий розподіл відсутній. Авторська установка на 
дефрагментацію виявляється на структурному рівні – текст твору становить 

фрагментовану формацію, де легко загубитися в лабіринтах смислів, 

змодельованих із вербальних та візуальних уривків. Ю. Іздрик використовує 
різні шрифти для виокремлення фрагментів, перетворює виноски на окрему 

оповідь, що йде паралельно до основного тексту. Збірка повниться 

замальовками та візуальними колажами з попередньої книжки, а також 

графіками, схемами, малюнками, що нагадують інструкції, а подекуди такими і 
є. На малюнках зображено маніпуляції з нитками, папером, сірниками, тістом 

тощо, що, відповідно, можуть бути інструкціями до фокусів, логічних ребусів, 

саморобок, кулінарних рецептів. 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. 

В 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. 

Об’єктом зображення більшої частини фотоколажів стає людське тіло (часто 

самого автора). Тіло перетворюється на текст-метафору, що актуалізує 
підсвідомі патерни, торкається філософських питань про сенс людського життя, 

призначення, присутності/відсутності Бога, роль слова в житті. Навмисна 
видовищність фотографій уміло проектується автором через обрані пози, 

жести, кольорову гаму. Часто слово/словосполучення стає центром чи одним із 
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ключових компонентів фотоколажу, адже в книзі йдеться про Слово (Word), з 
якого формується Світ (World). 

У пункті 3.2.2 «Інтермедіальні координати художнього моделювання 
травматичного минулого в прозі М. Бабака» проаналізовано романи відомого 

художника-графіка М. Бабака «Вільхова кров» та «Едемські біси», в яких 

цілісний зміст творів формується із залученням інтермедіальних координат. 
Художні рішення роману «Вільхова кров» перегукуються з 
трансавангардистською, неоекспресіоністською мистецькими техніками, 

концептуальними та стильовими принципами поставангардизму, якими 

послуговується М. Бабак, створюючи картини, асамбляжі, цифрові колажі. 
Трагічні сторінки української історії ХХ століття (голодомор, розкуркулення, 

репресії, розірвані родинні зв’язки, війна, Чорнобильська катастрофа, 
штучність заявлених суспільних перетворень) М. Бабак фрагментовано 

відтворює, формуючи позачасовий простір, де все відбувається одночасно 

перед зором оповідача, торкається його відчуття безпосередньо, породжує 
перехід реалістичності у візії та марення й викликає відчуття постійного 

перебування в абсурдному замкненому колі, з якого несила вийти українській 

людині. У романі змішуються та зіштовхуються різноманітні дискурси: 

художній та документальний, автобіографічний, сакральний (християнський) і 
профанний. Автор компонує ліричні та прозові фрагменти. Оскільки авторське 

жанрове визначення твору «роман із чернеток згорілого сценарію», то 

розміщуються й уривки сценарію, однак не художнього фільму, а скоріше 
документальної хроніки. Лірично-метафоричний простір твору, котрий більше 
орієнтується на емоційно-настроєвий, містично-біблійний регістр сприйняття, 

розривається листами, заявами, зверненнями, актами, що стають знаками 

драматичної епохи й водночас загубленості духовних орієнтирів для 

радянського громадянина. Автор зберігає автентичну орфографію та синтаксис 
листів, заяв, у такий спосіб занурюючи читача у вербальну ауру доби. 

З’ясовано, що візуальний план романів складає вербальна «картинність». 

У романі автор часто вдається до написання збільшеним шрифтом значущих 

слів і речень; виділеного курсиву, коли йдеться про документальні вставки, 

спогади; зміни букв у словах на інші знаки, як, наприклад, у шифрограмі; 
написання слів, словосполучень у формі «сходинок». Ці зорові акценти, що 

розсипані по тексту, створюють враження мозаїчності, первинного хаосу, 

невпорядкованості світу. Вихоплені з масиву слів певні вирази читаються 

відразу, моделюють трагічне тло подій. Авторські експерименти в царині 
«фігурного» написання пов’язуються зі способами творення зорової поезії. 
Підбираючи асоціативний ряд слів, що починаються з певної літери («п», «ч», 

«н»), автор вибудовує візуальний образ, що також наповнюється сенсом. 

Візуальний план роману характеризується вміщенням у художню 

структуру твору фотоколажів, графічних замальовок. Загалом фотоколажі 
(близько 30 колажів розміром зі сторінку) в романі стають платформою для 

циркуляції смислів і різноманітних контекстів, вони поглиблюють вербальний 

текст, «промовляють» візуальними образами, що апелюють до підсвідомості, 
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життєвого досвіду реципієнта. Застиглі пози, нерухомість людей на 
фотографіях динамізуються зміною положення фотографії, наповненням 

простору колажу вирізками зі старих газет, листів, упізнаваних зображень 

вождів (Ленін, Сталін), відомих радянських людей (Ю. Гагарін).  

Другий роман М. Бабака «Едемські біси» відкривається трансгресивними 

візуальними метафорами. М. Бабак використовує ту ж техніку цифрового 

фотоколажу, 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 фотографія немовляти, чия 

невинність дисонує з гріховністю світу.  

Такий візуальний наратив готує до ускладненого вербального тексту, до 

«фразеологічної містерії», як жанрово окреслив твір автор. 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 навколо тілесних 

потреб, зокрема сексуальних задоволень. М. Бабак використовує прийом 

потоку свідомості, презентуючи спочатку «голос» Адама, потім Єви. 

Божевільне говоріння не переривається, йде суцільним текстом і стосується 

описів різноманітних відносин жінок із чоловіками. Також подибуємо різні 
шрифти, колір та розмір літер. М. Бабак конструює текст візуально, 

увиразнюючи у такий спосіб ідейне повідомлення твору – створити колекцію 

людських емоцій, котрі вказують, що здегармонізований світ ламає людину, 

знищує її внутрішню основу. 

У пункті 3.2.3 «Художньо-образні «мороки» О. Михеда: вербальний та 

візуальний рівні» проаналізовано художню специфіку конструювання 

О. Михедом збірки «Мороки», зокрема повісті «Д-р Металевий кулак проти 

Вітязя», як артбуку. У збірці художнє оформлення, здійснене професійною 

художницею Софією Мельник, виступає не просто ілюстративним матеріалом, 

а становить потужний візуальний засіб для донесення авторської концепції до 

читача/глядача. 
З’ясовано, що повість «Д-р Металевий кулак проти Вітязя» представляє 

сучасну трансформацію сюжету Шевченкової поеми «Катерина». Тема 
зневаженої дівчини, уплетена в основну розповідь, проектується на сучасність, 

здобувається на містичні подробиці, підсилюється малюнками.  

Пошук зниклих дітей обертається для журналістів (Родіон та Вано) на злу 

й недобру казку, коли вони знаходять у лісі занедбану хатину та дивну бабцю 

(відьму) Катрю, в якій згодом впізнають Катерину, яка приречена вічно 

помщатися світові за наругу. Динамізм переживань персонажів у творі 
підкреслюється через експресіоністський стиль малюнків. Статичність картин 

порушується намаганням передати людину в русі. Образ оголеної жінки 

змальовано нечітко – незафіксоване обличчя та руки подвоюються, що створює 
враження нестійкості, примарності та руху. Образ хижого звіра, на якого 
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перетворюється жінка, його розкрита з гострими зубами паща також 

подвоюється, акцентуючи на неймовірності та жахливості того, що 

відбувається. Якщо ж образ людини зображено статично, то «пульсувати» 

починає тло картини завдяки надміру ввігнутих та зрізаних ліній.  

Паралельно до посилання на поему – малюнок, що супроводжує історію, 

подібний до картини «Катерина» Т. Шевченка: сумна молода дівчина, яка 
намагається приховати свій стан, піднімаючи запаску. Однак замість степу 

вдалині її оточує ліс, вона залишається самотньою серед сутінок. Відповідно до 

концепції твору палітра малюнка цілком протилежна тій, що бачимо в 

Шевченка, – насичена темними барвами – фіолетовими, синіми, сірими, 

чорними, лише сорочка дівчини вирізняється білою плямою. Наступний 

малюнок – Катерина закриває обличчя руками серед баских коней, котрі над 

нею вивищуються, загрожуючи збити з ніг. Текст, розміщений на ньому, 

конкретизує змальований момент, коли у відчаї, усвідомивши, що коханий від 

неї відмовляється, вона промовляє: «– Милий-миленький, – … падає на коліна».  

Малюнки увиразнюють драматичний настрій, поповнюють певну 

репортажність стилю висвітленням надривних емоційних нюансів і знову 

акцентують на неможливості відрізнити сон від реальності, що відчувають 

персонажі. 
Четвертий розділ – «Естетика художнього експерименту в цифровому 

просторі» – складається з шести підрозділів, у яких порушено питання 

трансформації формату літератури, зокрема прози, під час входження до 

цифрового простору.  

У підрозділі 4.1 «Цифрові технології та літературний процес» 

проаналізовано важливі дослідження зарубіжних вчених (Е. Дж. Аарсет, 
Дж. Армстронг, Е. Бургес, Д. Греко, А. Енслін, Д. Кікоріко, Б. МакХейл, 

Х. Рустад, С. Слоан та ін.), які активно вивчають феномен літератури, що 

потребує незвичної процедури читання (ергодичної, гіпертекстової), цифрової 
літератури та пов’язують продовження художнього експерименту в літературі з 
появою відеоігор. Причому саме ці різні форми постають сегментами 

експериментальної літератури. Йдучи за цією точкою зору, в українській прозі 
вирізняємо друковані твори з гіпертекстовим потенціалом (наприклад, 

«Електронний пластилін» М. Бриниха); мультимедійний проект «АмнезіЯ 

project» (керівник О. Михед); «Facebook-роман» О. Шинкаренка «Кагарлик»; 

інтерактивні книги-ігри українських видавництв, що передбачають 

використання додатків AppStore, Google Play; відеоігри («S.T.A.L.K.E.R», 

«Forest Song»), котрі репрезентують нову текстуальність. У підрозділі 
зазначається, що рецепція специфіки української цифрової літератури є 
перспективною проблемою сучасного літературознавства, оскільки має 
формувати цілісне й чітке уявлення про еволюцію художніх пошуків.  

У підрозділі 4.2 «Гіпертекстуальність і постгуманізм: «Електронний 

пластилін» М. Бриниха» розглянуто модель художнього світу повісті 
«Електронний пластилін», що проектується автором із залученням 

постгуманістичних вимірів кіберкультури та гіпертекстових прийомів оповіді. 
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Комп’ютерні технології, поява Інтернету, різноманітних соціальних мереж 

формують нове мистецтво, що віддзеркалює часто суперечливе 

світосприйняття людини цифрової епохи. Усе частіше в ході наукових дискусій 

ідеться про постгуманітаризм, постгуманітаристику, постлюдство, тобто про ті 
перетворення, які відбуваються з категорією людського зараз, зокрема й у 

мистецтві, під впливом різноманітних чинників. Актуального значення набуває 
жанр кіберпанку, провідною рисою якого є художня модель небажаного 

розвитку людства під впливом цифрових технологій, процесів технологізації 
особистості та суспільства. Звертаючись до кіберпанкового жанру, автори 

здійснюють мисленнєвий експеримент – вибудовують фантастичну схему 

перебігу подій, використовуючи найсміливіші наукові теорії. Картину впливу 

ІТ-технологій на сучасну людину проектує М. Бриних. У творі йдеться про 

множинність реальності, загубленість людини в комп’ютеризованому світі. 
Текст повісті нагадує своєрідний пазл, оскільки автор пропонує читачеві 
скласти з розрізнених шматочків, фраз, цитат, алюзій цілісну картину. Повість 
«Електронний пластилін» характеризується нелінійним викладом, відтак 

можливе прочитання фрагментів у довільному порядку, що є головним 

здобутком гіперлітератури.  

Підрозділ 4.3 «Мультимедійний проект «АмнезіЯ project»: проблема 

пам’яті в цифровій парадигмі» присвячено аналізу мультимедійного проекту 

«АмнезіЯ project» (керівник О. Михед) як художньої реалізації в українській 

літературі своєрідного Інтернет-експерименту.  

Підґрунтям проекту (5.02 – 7.03.2013 р., www.amnezia.in.ua) стала перша 
книга О. Михеда «АмнезіЯ» із фрагментованою структурою (106 фрагментів). 

Текст був представлений у нелінійному порядку, що уможливлювало 

довільність способів читання книги; сторінки облаштували в такий спосіб, щоб 

їх можна було поширювати 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 композицій (створені командою «OY 

Sound System» у складі Марка Галаневича, Тараса Галаневича, Жене Слов’яна). 
Кожна картина та музичний трек мали викликати звукові/образні асоціації із 
текстом книги, а доповнював асоціативний ряд відеофрагмент, де текст 
передавався мовою рухів завдяки сурдоперекладу. 

Проект «Амнезія» демонструє потенції літератури в мультимедійному 

цифровому форматі, коли словесний текст супроводжується звуком, 

рухомим/нерухомим зображенням (відео, анімація), тобто позамовні одиниці 
стають обов’язковими елементами структури твору, беруть участь у 

формуванні естетичного враження. Мультимедійний твір є синтетичною 

мистецькою формою, в якій відбувається одночасна рецепція естетичного 

об’єкта через різні знакові системи без їх перекодування. Причому зміна носія 

тексту з паперового на цифровий формат також є інформативною. 
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Текст, звук, зображення, поєднані в єдиній мультимедійній площині, 
дають можливість авторам «Амнезії» багатовекторно осмислити концепт 
пам’яті, що є ідейним ядром проекту. У вербальній частині проекту, крім 

наскрізної мовної гри, присутнє ще графічне увиразнення – вживання курсиву, 

великих літер, наявність пропущених рядків, слешів, написання слів суцільним 

рядком («попілзпопілудимзтебемизтобою)», у поетичних фрагментах інколи 

використовуються засоби виразності зорової поезії (рядки оформлені у формі 
«сходинок»).  

Образотворчий блок «Амнезії» прикметний тим, що кожна картина, 
колаж, фотографія, ілюстрація роблять букву, слово, речення частиною 

зображення, у такий спосіб даючи можливість «побачити» слово. 

Медитативний характер музичних композицій «працює» на краще розуміння 

звучання слова, що допоможе «почути себе». Тактильний вимір слова, тексту 

представлений у рухах дівчини-сурдоперекладача, що зафіксовано у 

відеофрагменті. 
У підрозділі 4.4 «Наративна специфіка «Facebook-роману» 

О. Шинкаренка «Кагарлик»» встановлено, що в романі «Кагарлик» 

О. Шинкаренка зіштовхуються різні наративні потоки, відбувається їхнє 
взаємонакладання. Розміщення фрагментів роману на сторінці соціальної 
мережі Facebook актуалізує в українській літературі жанр «Facebook-роману», 

який 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.  
Наратив виконує комунікативну функцію, є засобом передачі інформації, 

що може транслюватися не лише вербально, а й залучаючи інші медіа, зокрема 
цифрові. У наративній теорії розвивається ще одна нова парадигма – вчення 

про неприродні наративи (unnatural narratives), де предметом аналізу стають 

художні тексти, що знаходяться поза межами міметичної моделі (Я. Албер, 

С. Іверсен, Г. С. Ніельсен, Б. Річардсон).  

Неприродний наратив насичений незвичними елементами, які не 
корелюються із приписами та схемами, що роблять художній світ подібним до 

оточуючої дійсності та впізнаваним. Такі наративи експериментують із 
центральним ядром традиційного наративу – його правдоподібністю. У тексті 
«Кагарлика» автор широко послуговується можливостями неприродного 

наративу, порушуючи часопросторову послідовність викладу, роблячи 

оповідачем кіборга, що має доступ до відповідних кодів інформації, 
конструюючи штучну мову (псевдоцерковнослов’янську) з допомогою онлайн-

словника. Фактично кожен уривок роману презентує голос певного персонажа, 
сконструйованого в постгуманістичних координатах, коли людина 
прирівнюється до розумної машини з опрацювання інформації, а машини 

наділяються здатністю підтримувати розмову.  

Розміщення твору в соціальній мережі дає підстави вести мову про 

цифровий наратив та особливості його втілення в романі. Цифровий наратив – 
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це динамічний спосіб передачі повідомлення, в якому слово, образ і звук 

виражені в спільному цифровому коді. Цифровий формат наративу активно 

вивчається зарубіжними вченими як один із предметів дослідження цифрової 
гуманітаристики (Р. Пейдж та Б. Томас, Дж. Ламберт, К. Міллер, Б. Портер, 

Л. Шакелфолд та ін.) та набуває популярності й у сфері зацікавлень української 
наукової спільноти (Л.  Тимчук). Щодо роману «Кагарлик» цікавою є специфіка 
художнього цифрового наративу саме в соціальній мережі Facebook. 

У європейському та американському комунікативному цифровому 

просторі популярною є соціальна мережа Twitter, користувачі якої вже давно 

помітили її потенціал у створенні художніх текстів. Відтак у зарубіжному 

літературознавстві поступово входить у вжиток поняття «твітература» 

(Twitterature). 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. Окрім самої історії, впадають в очі авторські та читацькі 
коментарі, що створюють атмосферу інтерактивності. Автор розкриває ідеї 
свого задуму, подекуди уточнює та роз’яснює незрозумілі моменти. Окремими 

гіпертекстовими посиланнями О. Шинкаренко вводить у текст музичні 
композиції. Візуальний ряд доповнює вербальний, а візуальні метафори 

актуалізують додаткові смисли. 

У підрозділі 4.5 «Інтерактивні книги-ігри як видавничий проект 

літератури для дітей» акцентовано, що в українському культурному просторі 
інтерактивна література (книги-ігри, для повноцінного прочитання яких мають 

використовуватися додатки AppStore, Google Play) репрезентована літературою 

для дітей, що характеризується підміною інтерактивності тексту 

інтерактивністю зображень. Однак уже той факт, що така література 
розвивається, свідчить про засвоєння українськими літераторами 

текстологічних принципів та ідей, що побутують у світовій практиці. Можливо, 

скоро будемо свідками появи української цифрової інтерактивної 
художньовартісної літератури, орієнтованої на дорослого читача.   

У підрозділі 4.6 «Відеогра – література чи гра?» наголошено на 
дискусійності порушеної проблеми, оскільки цифрова текстуальність відеоігор 

як продовження експериментів інтерактивної літератури є доволі 
неоднозначним питанням та викликає суперечливі міркування вчених.  

Цікавою є наукова робота Е. Бургес («Інтерактивна література як 

континуум: взаємозамінність в експериментальному письмі, гіпертекстовій 

літературі й відеоіграх», 2015), у якій як певна цілісність розглядаються твори, 

що презентують «матеріальне експериментальне письмо», гіпертекстову 

(електронну) літературу та відеоігри. Е. Бургес також намагається 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 різних елементів (відео, текст, звук). «Текст» гри, проходження 
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сюжету визначається постановкою кінцевої мети перед персонажем, з яким має 
асоціювати себе гравець.  

Масштаби українського виробництва відеоігор кількісно далекі від 

західних. Серед відеоігор, що мають дотичність до українських реалій та 
культури, вирізняємо «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 персонаж (Сталкер) має вступати в перемовини або 

ж боротися. Відеогра «Forest Song» будується за мотивами «Лісової пісні» Лесі 
Українки та мислиться як культурний 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, вступати у двобій із силами різних світів – природи і людей. 

Креативним і арт-директором американської студії Colabee є українець 

Д. Вєрьовка, саме він зініціював створення цієї відеогри. Також до розробки 

гри, її змісту долучилися фахівці з українського фольклору та культури 

кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  
Розгляд відеоігор як парадигми експериментальної літератури є 

дискусійним, однак їхня мистецька зокрема, й літературна, вартість виявиться з 
часом.  

ВИСНОВКИ 

У Висновках викладено основні результати дослідження.  

1. Художній експеримент – це динамічне художнє явище, завдяки якому 

відбувається естетичне перекодування твору, упроваджується альтернативний 

щодо художньо-естетичної традиції код, має місце перехід до некласичної 
естетики та вихід за межі відомих знань у світ нових сутностей.  

Художній експеримент невіддільний від естетичних координат 
модернізму, авангардизму, постмодернізму. Експеримент, акумулюючи 

насамперед формальні трансформації тексту, задіює нетрадиційні художні 
механізми, переорієнтовує відносини «автор – текст – художній твір», 

відкриває шлях до моделювання багатозначності, неодновимірності, 
варіативності художніх світів, їхнього експериментального перетворення. У 

світлі сучасних досліджень інтермедіальність також стає ресурсом 

експериментального оновлення художнього тексту, а медіакомбінації 
(візуальна проза, комікси, графічні романи, артбуки, мультимедійні художні 
проекти, інтерактивні книги-ігри тощо) поповнюють масив експериментальної 
літератури.  

2. Осмислення специфіки експериментальної прози в українському 

літературознавчому дискурсі відбувається з 1920-х рр. і до сьогодні. У світлі 
наукових праць українських вчених експериментальна проза постає як 

об’ємний масив текстів ХХ – початку ХХІ століть, автори яких прагнули 

змінити уявлення про можливості слова описати і метафорично осмислити світ. 
Тенденція співвідносити експериментальну прозу лише з творами 1920–1930-х рр. 
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долається, оскільки всі твори, прийоми творення яких відходять від 

унормованої поетики, узвичаєного канону, формують її парадигму.  

Художня парадигма експериментальної прози в зарубіжних дослідженнях 

також охоплює авангардистські, модерністські, постмодерністські новації. 
Однак у полі зору науковців перебувають і жанри, які виникли в результаті 
інтермедіальних взаємозв’язків (графічні романи, комікси, артбуки), цифрова 
література, яка досліджується в контексті експериментальності як така, що 

демонструє зміну літературою медіаносія та нову текстуальність.  

Вивчення особливостей експериментального письма дає підстави 

позиціонувати експериментальну прозу як понаджанрову літературознавчу 

категорію, що вбирає в себе різноманітні експериментальні художні практики, 

текстові стратегії та жанри, об’єднує в єдиному понятійному полі твори різних 

художньо-естетичних систем (модернізм, авангардизм, постмодернізм). 

Експериментальна проза є рухливим, постійно змінюваним феноменом, що 

відразу реагує на культурно-історичні умови доби, її технічні можливості й має 
створювати постійно нове естетичне враження на сучасника.  

Парадигма української експериментальної прози включає поетику різних 

художніх систем, специфіку матеріального втілення тексту: вирізняється 

динаміка художнього експерименту на структурно-семантичному рівні 
(друкований текст), беруться до уваги інтермедіальні взаємозв’язки в художніх 

творах (комікси, графічні романи, артбуки), окреслюється специфіка 
художнього втілення мультимедійних цифрових творів.  

3. Динаміку художнього експериментування на структурно-семантичному 

рівні досліджено з урахуванням хронологічно-стильового принципу та 
виокремлено експериментальні текстові стратегії як комплекс нетрадиційних 

авторських мистецьких рішень, спрямованих на досягнення максимально 

вражаючого ефекту на читача.  
Текстові експериментальні стратегії сецесійної прози початку 

ХХ століття, ігрової прози 1920-х рр. задіюють модерністські 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 модифікує уявлення про прозу та традиційні приписи її 
творення. «Відсутність правил» – переконання, що проголошує свободу 

художнього самовияву та творчості. Література перетворюється на складну 

літературну гру, умови якої передбачають перегляд літературної традиції 
(наприклад, повість «Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й 

колектив» С. Тудора, незавершений роман «Карусель» Л. Френкеля та 
Є. Яворовського).  

4. Розвиток української прози експериментального ґатунку після 

«вибухових» літературних відкриттів 1920-х рр. відбувається поза межами 

України, що пов’язано з утвердженням в Україні комуністичної доктрини. 

Модифікують традиційну матрицю прози І. Костецький (І. Мерзляков), 

З. Бережан (З. Штокалко), Ю. Тарнавський. Ефект естетичного впливу творів 
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часто заснований на загостренні прийомів алогічності, парадоксальності, 
неочікуваності, поєднанні того, що принципово не можна поєднати, 

актуалізації засобів інших мистецтв у літературі. Письменники залучають 

авангардистські, зокрема сюрреалістичні, футуристичні техніки наративу, 

насамперед звертаються до сфери підсвідомого, послуговуються прийомами, 

близькими до постмодерністського письма.  
5. В українській літературі другої половини ХХ століття до експериментів 

у царині форми дотичний «химерний» роман (двоплановість, параболічність, 

гротескність, комічність художніх образів, ситуацій, надмірний фольклоризм та 
символізм, казковість, незвичні словотвори), який актуалізує барокові 
тенденції, підхоплює модерністські настанови щодо оновлення літератури та 
фактично є національним відповідником магічного реалізму. Поряд із творами, 

що традиційно складають «химерну» течію («Козацькому роду 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»).  

6. Від кінця 1980-х рр. література виходить з-під тиску будь-яких 

ідеологічних настанов. Розвивається андеграундова культура, зокрема й 

література, що естетичними та етичними кодами не відповідає традиційним 

запитам радянського суспільства, формує експериментальну парадигму 

української прози. У передпостмодерністському ключі письменники іронічно 

обігрують знакові постаті й події радянської історії, вдаються до мовної 
гібридності та нешаблонності, незвичної образності. У такий спосіб формується 

інший погляд на світ, масова свідомість очищується від ідеологічних 

нашарувань тоталітарної доби. Зразком експериментальної андеграундової 
прози є повість «Вóйна малого жорстокого числа» М. Ягоди, який руйнує 
усталене розуміння прози, вдаючись до сюрреалістичних візій, «потоку 

свідомості», мовних і друкарських експериментів. 

До масиву експериментальної прози, відповідно до зарубіжного 

наукового досвіду, зараховується трансгресивна література. «Приголомшення 

словом» (Ж. Батай) формується на етичній та естетичній провокації. В 

українській літературі художні твори О. Ульяненка (наприклад, «Серафима») 

формують масив української трансгресивної прози. Оригінальна текстова 
стратегія автора полягає в послуговуванні відразливою образністю, зверненні 
до табуйованих у суспільстві тем та образів.  

Андеграундові й трансгресивні твори є неуникною складовою 

експериментальної прози, оскільки орієнтуються насамперед на некласичну 

поетику, протистоять традиційним, узвичаєним зразкам.  

7. Експериментальним є, на наше переконання, некласичне 

переакцентування образів відомих історичних постатей, що ілюструє так звану 

гру постмодернізму з класикою. Образи Т. Шевченка («Тарас Григорович 

Шевченко» С. Жадана, «Лагідний янгол смерті» А. Куркова), Г. Сковороди 

(«Усі кути Трикутника» В. Єшкілєва), М. Старицького («Цейтнот доктора 
Падлючча» М. Бриниха), Ю. Яновського та О. Довженка («Танжер» 
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Й. Козленка) моделюються в іронічних або ж незвичних координатах задля 

руйнування шаблону сприйняття. У повісті «Цейтнот доктора Падлючча», 

окрім того, що автор вдається до мовної гібридності, 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, вимальовується альтернативна 
версія біографії поета. Видається, що письменники формують у творах 

своєрідну криптоісторичну модель розвитку подій, вдаючись до художнього 

експерименту. 

8. Експериментальний пошук пожвавлюється в період постмодернізму, 

що прикметний новаціями на структурно-семантичному рівні, розширенням 

тематичного та проблемного поля прози. Автори в ігровій проекції 
модифікують жанровий код («Острів Сильвестра» В. Лиса, «Шахмати для 

дибілів» М. Бриниха, «АМТМ
» Ю. Іздрика, «Літо-АТО» Олафа Клеменсена, 

«Депеш мод» С. Жадана, «БЖД» С. Ушкалова). Жанрові кордони прози 

постійно підлягають авторському переформатуванню та випробовуються 

різноманітними експериментальними стратегіями, що апробують 

постмодерністський національний та світовий досвід. Письменники 

намагаються привнести елемент несподіванки, вразити читача художніми 

рішеннями, активізувати його інтелектуальні потенції, запропонувати своєрідну 

гру на впізнавання/видобування сенсів. Експериментуючи з жанрами, вдаються 

до власних жанрових визначень – наприклад, роман-посібник, роман-пазл 

тощо, що також маркує прагнення витворити власну жанрову модифікацію.  

9. Візуальне сприйняття в культурному та побутовому житті сучасної 
людини постмодерністської епохи модифікує художню літературу, сприяє 
насиченню візуальним наративом та риторичністю, візуальними метафорами 

друкованих художніх текстів, котрі характеризуються посиленою 

«відкритістю» до багатьох інтерпретацій, множинною асоціативністю. 

Візуальні елементи (малюнки, графіки, схеми, фотоколажі тощо) у вербальному 

тексті формують масив візуальної, графічної прози, є продовженням 

випробовування можливостей художньої літератури в царині форми й змісту, 

що актуалізує появу нових літературних жанрів, своєрідних медіакомбінацій 

(коміксів, графічних романів, артбуків). Поетика візуальної прози заснована на 
врівноваженні смислового потенціалу слова та образу задля розширення 

сенсорного поля естетичного враження. 

У коміксі як синтетичному різновиді мистецтва експериментально 

поєднуються вербальні (мова персонажів, що розміщена у «хмарках» – 

філактерах; мова автора – титри, коментарі, заголовки) та невербальні 
(малюнки в рамочці, що утворюють кадр, та параграфіка) елементи. 

Відмінність графічного роману від коміксу полягає, насамперед, у серйозності 
порушених проблем, апелюванні до історичних фактів, подій, що мали місце в 

житті творців графічного роману (автобіографічність), відмові від 

регламентованих правил творення «мальованих» історій, серійності, 
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«журнальної» форми. Проаналізовані українські комікси («Буйвітер» 

К. Сулими, «Марко Пиріг, запорожець. Як пиріг став Пирогом» В. Карпенка, 
О. Гайдученка, «Українські супергерої», «Невидимий острів» Лесі Воронюк, 

«Патріот» В. Назарова та ін.) та графічний роман «Діра» С. Захарова формують 

нову парадигму української експериментальної прози, що характеризується 

порушенням чітко визначених меж, зокрема між різновидами мистецтв.  

10. Артбук – це літературно-художнє явище, в якому зберігається 

гармонійна взаємодія слова та образу. В українських артбуках (проект «no 

message: no text, no image», збірки «Флешка – 2 GB», «Флешка. 
Дефрагментація», «Underwor(l)d» Ю. Іздрика; «Вільхова кров», «Едемські біси» 

М. Бабака; «Мороки» О. Михеда) візуальні вставки є вагомою складовою 

текстів, котрі вказують на створення поетики «переходу межі», а друкарські 
увиразнення текстів відіграють роль своєрідних емоційних маркерів. Автори 

прагнуть розширити асоціативне сприйняття читачів/глядачів візуальними 

метафорами, синтезуючи їх у текстах, сформувати багатоаспектне сприйняття, 

активізувати свідомі та підсвідомі мисленнєві моделі.   
11. Зарубіжні науковці (Дж. Армстронг, М. Бернстейн, Дж. Брей, 

Е. Бургес, А. Гібонс, Д. Греко, А. Енслін, Д. Кікоріко, Б. МакХейл, Х. Рустад, 

С. Слоан та ін.) активно вивчають феномен друкованої гіпертекстової 
літератури, цифрової літератури та пов’язують продовження художнього 

експерименту в літературі з появою відеоігор. В українській прозі вирізняємо 

друковані твори з гіпертекстовим потенціалом («Електронний пластилін» 

М. Бриниха); мультимедійний проект («АмнезіЯ project»); «Facebook-роман» 

(«Кагарлик» О. Шинкаренка), інтерактивні книги українських видавництв, що 

передбачають використання додатків AppStore, Google Play; відеоігри 

(«S.T.A.L.K.E.R», «Forest Song»), котрі репрезентують нову текстуальність. 

Рецепція специфіки української цифрової літератури є перспективною 

проблемою сучасного літературознавства, оскільки має формувати цілісне й 

чітке уявлення про еволюцію художніх пошуків.  

Історичні, культурні, науково-технічні, економічні процеси ХХ – початку 

ХХ століть зактивізували появу літератури, що виламувалася художніми 

принципами з раніше прийнятних матриць, здебільшого реалістично-

міметичних, і одержала статус «неможливої». Зміна 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); мистецтво слова виходить за межі книжкового 

формату – до цифрового виміру.  

Дослідження художньої парадигми української експериментальної прози 

безперечно сприятиме ґрунтовному аналізові літературного процесу ХХ – 

початку ХХІ століть у всіх його проявах.  
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АНОТАЦІЯ 

Підопригора С. В. Українська експериментальна проза ХХ – початку 
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літератури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації вперше цілісно досліджено українську експериментальну 

прозу ХХ – початку ХХІ століть як багатовимірне та неоднозначне літературне 
явище в історико-культурній та жанрово-стильовій перспективі. Акцентовано 

увагу на ґенезі вивчення проблеми «художнього експерименту» та 
«експериментальної прози» в українському та зарубіжному літературознавчому 

дискурсі. Парадигму експериментальної прози структуровано та 
систематизовано через ретельний аналіз численних авторських художніх 

експериментів, спрямованих на випробовування кордонів літератури, вихід за 
межі мистецтва слова з метою проектування найефективнішої на 
найефектнішої читацької рецепції. Зокрема, як експериментальна 
виокремлюється проза 1920-х рр., «химерна», андеграундова, трансгресивна 
проза; акцентується активізація міжмистецької взаємодії (медіакомбінація 

«вербальний – візуальний образи») в полі художнього експерименту аж до 

повноцінного функціонування візуального образу (комікс, графічний роман, 

артбук) та динамізація переходу тексту із друкованої площини до цифрового 

простору (мультимедійні проекти, інтерактивні книги-ігри, відеоігри). 

Ключові слова: художній експеримент, експериментальна проза, 
«неможлива» література, жанр, інтермедіальність, «химерна» проза, 
андеграундова проза, трансгресивна проза, медіакомбінація, комікс, графічний 

роман, артбук, цифрова література. 
 

АННОТАЦИЯ 

Подопригора С. В. Украинская экспериментальная проза ХХ – 

начала XXI веков: «невозможная» литература : Диссертация 

(монография).  

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по специальностям 10.01.01 – украинская литература; 10.01.06 – теория 
литературы. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации впервые целостно исследовано украинскую 

экспериментальную прозу ХХ – начала XXI веков как многомерное и 

неоднозначное литературное явление в историко-культурной и жанрово-

стилевой перспективе. Акцентировано внимание на генезисе изучения 

проблемы «художественного эксперимента» и «экспериментальной прозы» в 

украинском и зарубежном литературоведческом дискурсе. Парадигму 

экспериментальной прозы структурировано и систематизировано через 
тщательный анализ многочисленных авторских художественных 

экспериментов, направленных на испытания границ литературы, выход за 
пределы искусства слова с целью проектирования эффективной на эффектной 

читательской рецепции. В частности, как экспериментальная выделяется проза 
1920-х гг., «причудливая», андеграундовая, трансгрессивная проза; 
акцентируется активизация взаимодействия между видами искусств 
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(медиакомбинация «вербальный – визуальный образы») в поле 
художественного эксперимента до полноценного функционирования 

визуального образа (комикс, графический роман, артбук) и динамизация 

перехода текста с печатной плоскости к цифровому пространству 

(мультимедийные проекты, интерактивные книги-игры, видеоигры). 

Ключевые слова: художественный эксперимент, экспериментальная 

проза, «невозможная» литература, жанр, интермедиальность, «причудливая» 

проза, андеграундовая проза, трансгрессивная проза, медиакомбинация, 

комикс, графический роман, артбук, цифровая литература. 
 

SUMMARY 

Pidoprygora S. V. Ukrainian Experimental Prose of the XXth – the 

beginning of the XXIst Centuries: «Impossible» Literature : Thesis 

(monograph).  

Thesis for the Doctorate Degree in Philology, specialty 10.01.01 – Ukrainian 

Literature; 10.01.06 – Theory of Literature. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis for the first time exposes the Ukrainian experimental prose of the 

20th – the beginning of the 21st centuries in a holistic manner, as a multidimensional 

and ambiguous literary phenomenon in the historical-cultural and genre-style 

perspectives. Thіs period is characterized by the continuous aspirations of literature 

to go beyond the established requirements and to carry out the «impossible» in its 

traditional understanding. Experimental texts generate «impossible» literature 

(according to R. Barthes) and are multidimensional, illogical, subjective, playful, 

interactive, oriented to various non-classical communicative strategies. 

The focus is on the study of the problem of «artistic experiment» and 

«experimental prose» in the genesis in the Ukrainian and foreign literary discourse. 

The artistic experiment is positioned as a dynamic artistic phenomenon, due to which 

the aesthetic transcoding of the work takes place and an alternative to the code of 

artistic and aesthetic tradition is introduced. There is a transition to a non-classical 

aesthetics and a departure from the established knowledge. In the light of the 

scientific works of Ukrainian and foreign scholars, the experimental prose covers 

Avant-garde, Modernist, Post-modernist innovations, appears as a bulky array of 

texts from the 20th and early 21st centuries whose authors sought to change the 

notion of the possibility of describing and metaphorically comprehending the world. 

It was found out that the paradigm of Ukrainian experimental prose includes 

the poetics of various artistic systems, the specifics of the material embodiment of the 

text: the dynamics of the artistic experiment at the structural-semantic level is pointed 

out, the intermedial interrelations in the works of art are focused on, the specifics of 

the artistic embodiment of multimedia digital works is outlined. 

The dynamics of artistic experimentation at the structural-semantic level is 

studied taking into account the chronological-style principle. A manifestation of the 

artistic experiment in some of the works of the 1920’s is traced («The Milk  Madness: 

the Pathetic Tale of Mira, Lee and the Team» by S. Tudor, «The Carousel» by 
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L. Frenkel and Ye. Yavorovsky); emigration prose (works by I. Kostetsky 

(I. Merzlyakov), Z. Berezhan (Z. Shtokalko), Yu. Tarnavsky); «chimerical» prose 

(for example, «Siromanets», «Severin Nalyvayko» by M. Vingranovsky), 

underground prose (for example, «The Voice of a Small Cruel Number» by 

M. Yagoda), transgressive prose (for example, «Seraphima» by O. Ulyanenko). The 

experimental search is revived in the period of Post-modernism, which is notable for 

innovations at the structural-semantic level, and for the expansion of the thematic and 

problem field of prose. The authors demonstrate the decoding of value orientations, 

they develop the experimental perspective of non-classical comprehension of images 

(«Dr. Padliuchy’s Time Trouble» by M. Brуnуch, «The Gentle Angel of Death» by 

A. Kurkov), in the game projection, the genre code is modified («Sylvester’s Island» 

by V. Lys, «Chess for Morons» by M. Brynyh, «AM
TM

» by Yu. Izdryk, «Summer-

ATO» by Olaf Klemensen, «Depeche Mode» by S. Zhadan, «BZD» by S. Ushkalov). 

In the field of artistic experiment the activization of inter-artistic interaction 

(mediacombination «verbal – visual images») is emphasized up to the full 

functioning of the visual image. The visual elements (drawings, graphs, diagrams, 

photomontage etc.) in the verbal text form an array of visual, graphic prose. They 

continue the testing of the possibilities of fiction in the domain of form and content 

that actualizes the emergence of new literary genres, peculiar mediacombinations 

(comic books, graphic novels, artbooks) The Ukrainian comic books (for example, 

«Buywiter» by K. Sulyma, «Marco Pie, Cossack: How a pie became Mr. Pie» by 

V. Karpenko, O. Gayduchenko, «Patriot» by V. Nazarov ) and the graphic novel 

«The Deer» by S. Zakharov form a new paradigm of the Ukrainian experimental 

prose, that is characterized by a violation of well-defined boundaries, between types 

of arts in particular. The study finds out that in the Ukrainian artbooks (the project 

«no message: no text, no image», collections «Flash – 2 GB», «Flash. 

Defragmentation», «Underwor(l)d» by Yu. Izdryk; «Alder Blood», «Edem Demons» 

by M. Babak, «The Moroky» by O. Mykhed) the authors seek to broaden the 

associative perception of readers / viewers by visual metaphors, synthesizing them in 

texts, form a multidimensional perception and activate conscious and subconscious 

mindset models. 

Foreign scholars are actively studying the phenomenon of printed hypertext 

literature, digital literature, and relate the continuation of the artistic experiment in 

the literature with the appearance of videogames. In the Ukrainian prose printed 

works with hypertext potential («Electronic Plasticine» by M. Brynych), multimedia 

project («AmnesiA project»); «Facebook-novel» («Kagarlyk» by O. Shynkarenko), 

interactive books of Ukrainian publishing houses, which provide for the use of the 

supplement such as AppStore, Google Play; videogames («S.T.A.L.K.E.R», «Forest 

Song»), that represent new texuality, are noted. 

Key words: artistic experiment, experimental prose, «impossible» literature, 

genre, intermediality, «chimerical» prose, underground prose, transgressive prose, 

mediacombination, comic book, graphic novel, artbook, digital literature. 
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