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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена потребою дослідити 

особливості експериментальної прози Мистецького українського руху (1945–

1948) – Юрія Косача, Ігоря Костецького та Віктора Петрова (Домонтовича) в 

контексті традицій національної літератури й нових віянь літератури 

європейського модернізму. 

Творчість українських письменників-емігрантів, Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова, яких об’єднала принципова культурницька 

позиція, серцевиною якої стало гасло «неповороту назад», настанова на творче 

експериментаторство, досліджена вибірково та фрагментарно. Крім 

прижиттєвих статей та відгуків про письменників (Ю. Шевельов, У. Самчук, 

Г. Костюк, В. Барка, С. Мечник та ін.), за останні два десятиліття з’явилося 

чимало статей і ширших досліджень, присвячених окремим етапам творчості 

письменників, іноді під кутом зору проблемно-тематичного кола й філософії 

екзистенціалізму (І. Василишин, Олеся Міллер), у контексті драматичних 

взаємозв’язків неотрадиціоналізму й модернізму в літературі та дискусіях 

МУРу (Наталія Лисенко-Ковальова), у жанрово-стильовому аспекті української 

еміграційної прози МУРу (Світлана Лущій), з позицій екзистенційної 

проблематики, жанрової дифузії та інтермедіальної практики, властивих 

прозаїкам на вигнанні (В. Мацько). Йдеться про комплексні праці, в яких 

вибірково й вузько розкрито ті чи ті аспекти творчості конкретних 

письменників, серед яких – Ю. Косач, І. Костецький та В. Петров. Найбільше 

уваги літературознавці надавали екзистенційній проблематиці в доробку 

МУРівських проєвропейських письменників. Єдиним ґрунтовним 

дослідженням, присвяченим безпосередньо творчості Ю. Косача, І. Костецького 

та В. Петрова, є дисертація «Наративний дискурс у прозі Мистецького 

українського руху» (2007) Олесі Лященко. В її роботі цілісно висвітлено лише 

одну проблему, яка об’єднує письменників – оповідну структуру в їхній 

творчості. Однак ця проблема не розглядається в дискурсі експериментальної 

прози. Тому існує потреба в комплексному аналізі експериментального 

дискурсу художньої прози Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова.  

Напрацювання у сфері дослідження експериментальної модерністської 

прози досить великі. Йдеться про праці Олесі Бенюк, Оксани Боярчук, 

М. Васьківа, Людмили Ікітян, Ю. Коваліва, Наталії Лобас, Ольги Любенко, 

Світлани Матвієнко, Олени Сайковської, Олени Романенко та ін. Однак 

комплексно, враховуючи всі чинники (літературна традиція, філософсько-

культурні джерела й контексти, біографічні передумови, соціально-політичні 

обставини), до теми експериментальної прози МУРу літературознавці ще не 

підходили. Визначення експериментальної прози цього періоду, її рис і моделей 

досі не набули чіткості.  

Актуальність дослідження також полягає в аналізі малодосліджених 

творів зазначених письменників, у яких виявляються експериментальні риси 

їхньої творчості. У розкритті теми велике значення також має біографічний 
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матеріал, адже життя письменників відображає специфіку модернізму, виявляє 

філософсько-психологічні проекції їхньої творчості. 

Зв’язок з науковими програмами й темами. Дослідження виконане на 

кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної 

творчості Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в межах науково-дослідницьких тем «Актуальні проблеми 

філології» (номер державної реєстрації 02БФ044-01) та «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія і самобутність» (державний реєстраційний номер 11 

БФ 044-01; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Г. Семенюк), зосереджених на дослідженнях української літератури першої 

половини XX століття (спеціальність 10.01.01). Тема дисертації затверджена 

(протокол № 3 від 21 жовтня 2011 року) й уточнена (протокол № 4 від 26 

листопада 2019 року) на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз експериментальної 

прози Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова в контексті МУРу, української й 

європейської літератур першої половини ХХ ст. у їхній тяглості.  

Виходячи із поставленої мети, дисертаційна робота передбачає вирішення 

таких завдань: 

 з’ясувати термінологічний апарат: «художній експеримент», 

«експериментальна література», «експериментальна проза»;  

 висвітлити філософські та історико-літературні передумови виникнення 

та розвитку модерністської експериментальної прози; 

 схарактеризувати особливості раннього та зрілого модернізму в контексті 

тяглості експериментальної прози в українській літературі; 

 охарактеризувати світоглядні й художні засади творчості І. Костецького, 

Ю. Косача, В. Петрова; 

 визначити дискурс української модерністської літератури в дискусіях 

Мистецького українського руху; 

 дослідити ідейно-тематичний та образний рівні прочитання 

експериментальної прози І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова; 

 проаналізувати експериментальну поетику різножанрової прози 

І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова на основі вибраних творів. 

 узагальнити тенденції тяглості української експериментальної прози. 

Об’єктом дослідження є різножанрова, зокрема малодосліджена проза, 

неопублікований епістолярій, літературознавчі та історіософські твори 

(розвідки, есе, статті) кінця 30 – 40-х років XX ст. Ю. Косача, І. Костецького, 

В. Петрова.  

Предметом дослідження є особливості функціонування 

експериментальної прози, реалізованої через дві художні моделі 

(орнаментальна й сюжетна) у творчості Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова.  

Методи дослідження зумовлені його метою й завданнями. Теоретична 

частина роботи виконана на підставі історико-літературного методу із 

залученням філологічного, біографічного, компаративного, культурно-
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історичного методів, а також загальнонаукових методів узагальнення, аналізу, 

синтезу, системного підходу. При з’ясуванні тяглості експериментальної прози 

від раннього до зрілого модернізму застосовано описово-хронологічний метод. 

До аналізу її змістового складника залучено методологічну базу імагології, 

психоаналізу, екзистенціалізму, інтертекстуального аналізу. Доречними для 

висвітлення національної специфіки й загальнолюдської проблематики в 

експериментальній прозі стали методи соціологічної та етнокультурної шкіл. 

Специфіку суб’єктивізованих типів оповіді в обраних для аналізу текстах 

досліджено за допомогою принципів наратологічної школи. Інтермедіальну й 

компаративну методологію використано для розкриття однієї з провідних 

експериментальних рис поетики прози досліджуваних письменників – 

міжмистецької взаємодії. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження є праці, присвячені 

ґенезі й дискурсу експериментальної прози в українській літературі (Олесі 

Бенюк, Ніни Бернадської, Анни Білої, Ірини Бурлакової, І. Василишина, 

М. Васьківа, Г. Грабовича, В. Державина, Ольги Журенко, Людмили Ікітян, 

Ю. Коваліва, Наталі Колісніченко-Братунь, Ірини Куницької, Світлани 

Ленської, Наталії Лисенко-Ковальової, Наталії Лобас, Світлани Лущій, Ольги 

Любенко, Олесі Лященко, Ю. Мариненка, Світлани Матвієнко, Наталії 

Мафтин, Світлани Маценки, В. Мацька, Світлани Підопригори, Віри 

Просалової, Олени Романенко, Олени Cайковської, Оксани Сирадоєвої, Лідії 

Стефановської, М.-Р. Стеха, Оксани Стогній, Ю. Шевельова, Ф. Якубовського 

та ін.) та зарубіжній літературі (дослідження Т. Адорно, В. Беньяміна, 

А. Бретона, Г.-Ґ. Ґадамера, У. Еко, В. Ізера, Н. Лейдермана, Д. Овсянико-

Куликовського, Х. Ортего-і-Гасета, В. Руднєва, Г.-Р. Яусса та ін.). 

Філософсько-психоаналітичне підґрунтя дослідження становлять праці 

В. Бера, Й. Гейзінґи, Е. Гуссерля, Ніли Зборовської, А. Камю, С. Левицького, 

Ф. Ніцше, Ж.-П. Сартра, Е. Сміта, Вікторії Суковатої, В. Фащенка, Е. Фромма, 

Ф. Шеллінґа, М. Шлемкевича, А. Шопенгауера, К.-Ґ. Юнґа та ін.  

Наукова новизна. Вперше експериментальна епіка МУРу розглянута в 

річищі тяглості української літератури від раннього до зрілого модернізму 

через яскраву ланку «розстріляного відродження» й міжвоєнного 

двадцятиліття. Тому доробок Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова, що 

протистояв неотрадиціоналізму «великої літератури», постає не тільки як 

новаторство, а й критичне переосмислене продовження за принципом 

притягування/відштовхування модерних пошуків орнаментальної й сюжетної 

прози попередніх років, безпосередніми учасниками яких були В. Петров і 

Ю. Косач. Новизна полягає також в розкритті взаємозв’язку платонівського й 

аристотелівського мімезисів, літературно-критичних уявлень, психотипів 

Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова та їхньої художньої творчості; у 

виявленні національних і авторських варіантів екзистенціалізму в їхніх 

поглядах і творах; у використанні архівних неопублікованих документів, 

зокрема епістолярію Ю. Косача та І. Костецького. Обґрунтовано визначення 

експериментальної літератури на двох рівнях узагальнення – широкому і 
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вузькому за сферами експериментування – на рівні змісту та форми. Якщо 

приналежність МУРівських проєвропейських письменників до 

експериментаторів була самоочевидна лише у випадку з І. Костецьким, то для 

творчості Ю. Косача і В. Петрова експериментальність була «факультативною» 

рисою й обмежувалася ознаками «екзистенційності» та «інтелектуальності», що 

в дисертації спростовано й доведено на аналізі їхніх конкретних різножанрових 

творів. Новизні дослідження сприяє також докладний аналіз інтермедіальних 

зв’язків в експериментальній прозі, які проявляються на структурному та 

смисловому рівнях текстів. 

Теоретичне значення роботи. Пропоноване дисертаційне дослідження 

значно розширить уявлення про діаспорну українську літературу першої 

половини ХХ століття, зокрема її експериментальний дискурс. Також висновки 

з теоретичного розділу дисертації допоможуть отримати цілісне уявлення про 

ґенезу, ознаки та розвиток експериментальної прози в контексті національної 

літературної традиції. Аналіз світоглядних і художніх рис творчості Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова доповнить творчі портрети кожного з трьох 

непересічних письменників з акцентом на експериментальній природі їхнього 

доробку.  

Практичне значення роботи. Завдяки чітко вибудуваній структурі 

дисертації її матеріал можна використати для створення програми навчального 

спецкурсу в контексті історії української літератури загалом чи еміграційної 

літератури зокрема. Такий курс значно розширить розуміння ідей українських 

письменників і тенденцій у літературі першої половини ХХ сторіччя. 

Апробація. Основні положення дисертації представлено в доповідях на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, читаннях: Сучасні 

проблеми мовознавства та літературознавства (Ужгородський національний 

університет, 2011 р.); Особистість і суспільство у контексті проблем сучасної 

філологічної науки» (Київський національний університет імені Т. Шевченка, 

Інститут філології, 2011 р.); «Українська література в контексті світової: 

теоретичний, історичний, методичний та перекладацький аспекти» (Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012 р.); «Людина і соціум у 

контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київський національний 

університет імені Т. Шевченка, Інститут філології, 2012 р.); Наукова 

конференція за участю молодих вчених (Київський національний університет 

імені Т. Шевченка, Інститут філології, 2013 р.); «Наукова дискусія: питання 

філології, мистецтвознавства і культурології» (Міжнародний центр науки і 

освіти, Москва, 2013 р.); Всеукраїнська наукова конференцію за участю 

молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій»(Київський національний університет імені 

Т. Шевченка Інститут філології, 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Одинадцяті фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській» (Київський національний університет імені Т. Шевченка, 

Інститут філології, 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «XII 
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фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київський 

національний університет імені Т. Шевченка, Інститут філології, 2019 р.) 

Публікації. Результати дослідження викладені в 10 одноосібних 

публікаціях, 7 із яких – у вітчизняних фахових виданнях (1 з них – у фаховому 

виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних), 3 – в 

іноземних періодичних виданнях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і 

висновків до них, загальних висновків та списку використаних джерел (207 

позицій). Основний зміст дослідження викладено на 183 сторінках; загальний 

обсяг становить 202 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну обраної теми, 

визначено її мету та завдання, з’ясовано предмет, об’єкт і методологічні засади 

дослідження, окреслено теоретичну й практичну цінність дослідження. 

Перший розділ «Становлення експериментальної прози в українській 

модерністській літературі кін. XIX – 20-х рр. XX ст.» присвячено 

дослідженню філософсько-літературознавчої ґенези явища художнього 

експерименту, передумов і умов його виникнення в мистецтві модернізму, а 

також особливостей зародження і розвитку експериментальної прози у її 

тяглості в українській літературі кін. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст.  

          У підрозділі 1.1. «Поняття, літературно-критичне осмислення й 

ознаки явища художнього експерименту» сформульовано понятійний апарат: 

«художній експеримент», «експериментальна література», «експериментальна 

проза». Визначено, що метод експерименту з природничої сфери в літературу 

принесли письменники-натуралісти в другій половині ХХ ст. з метою її 

«онауковлення». Однак справжнього естетичного значення й художнього 

дискурсу експеримент набув саме в мистецтві модернізму, в якому став 

провідним методом пізнання мінливої дійсності, а також способом естетичної 

перебудови світу. 

Обґрунтовано визначення експериментальної літератури на двох рівнях 

узагальнення – широкому і вузькому за сферами експериментування – на рівні 

змісту та форми. Серед основних ознак творів, які належать до 

експериментальної прози, визначено такі: 1) на рівні форми: порушення 

класичної часопросторової однорідності; інтермедіальність; міжжанрова та 

міжродова дифузія; руйнування класичної наративної моделі та ін.; 2) на рівні 

змісту: дегероїзація; пародійність, іронічність, гротескність, грайливість; 

розкриття табуйованих і маргінальних тем; інтертекстуальність та ін. Залежно 

від превалювання тих чи тих з визначених ознак в експериментальних прозових 

практиках домінує орнаментальна (афабульна, психологічна) або сюжетна 

(фабульна) художня модель. У чистому вигляді ці моделі трапляютьсяя дуже 

рідко. 

У підрозділі 1.2. «Передумови й умови експерименту модерністської 

прози: тяглість художнього досвіду від раннього до зрілого модернізму» 
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встановлено, що в основі змін художніх стилів лежать змагання 

аристотелівської й платонівської концепцій мімезису. Визначено, що разом із 

протиставленням/зіставленням методів художньої обсервації дійсності, кожна 

історико-літературна епоха коливається між двома літературними стилями (за 

теорією Д. Чижевського) – монументальним і орнаментальним, яким 

відповідають реалістичний і нереалістичний методи в мистецтві, аполлонійська 

та діонісійська (за Ф. Ніцше) тенденції у творчості. Підсумовано, що в основі 

модерністського напряму лежить платонівська модель мімезису, панівним 

стилем історико-літературної епохи є орнаментальний, а у творчому процесі 

превалює діонісійське начало, які не обмежені виражальними наративами, бо 

часто відбуваються в гостро фабульних акційних сюжетах. 

Прагнучи змінити літературний канон попередньої доби (зокрема, 

реалізму ХІХ ст.), витворити засоби, які дали би змогу під іншим кутом зору 

побачити реальність, застосовуючи новітні знання про людину та світ, 

письменники XX ст. вдалися до художнього експерименту – свідомого 

видозмінювання традиційних жанрових структур, міжродової дифузії, синтезу 

різних видів мистецтва й галузей науки, що дало змогу розширити можливості 

зображально-виражальних засобів й інтелектуалізувати художню літературу аж 

до її герметичності.  

Досліджено, що становлення парадигми модерністської 

експериментальної прози відбувалося в декілька етапів. Так, 

ранньомодерністські твори українських письменників (Лесі Українки, 

С. Яричевського, Л. Пахаревського, Ольги Кобилянської, М. Коцюбинського, 

В. Винниченка та ін., «молодомузівців» і «хатян») швидше тяжіють до 

художнього експерименту (за деяким винятком «чистого» 

експериментаторства, наприклад, в окремих оповіданнях А. Кримського та 

М. Грушевського), ніж повністю підпадають під категорію експериментальної 

прози, адже мають ще сильний зв’язок із попередньою художньо-літературною 

традицією. Натомість представники «розстріляного відродження» виявилися 

згрупованішими та послідовнішими у створенні нової якості художньої 

літератури, яка в 20-ті рр. XX ст. творилася у двох продуктивних моделях – 

орнаментальній (сюжет для таких творів є несуттєвим, в основі компанування 

хаотичних композиційних елементів лежали психологізовані деталі, миттєві 

настрої і спостереження персонажів. Представники – М. Хвильовий, 

А. Любченко, Ю. Яновський, Г. Косинка та ін.) і сюжетній (цим творам 

притаманна гостросюжетна фабула з динамічним розгортанням подій і 

несподіваними поворотами. Представники – Б. Антоненко-Давидович, 

В. Підмоглильний, І. Дніпровський, М. Йогансен та ін.). Виявлено, що 

експериментальна проза зрілого модернізму збагатіла на кінематографічну 

поетику, радикалізувалася під впливом авангардизму, стала художнім виявом 

світоглядної моделі екзистенціалізму, що відобразилося на посиленні 

філософського підтексту творів цього ґатунку, деформації реальності в 

художніх текстах й тяжінні їх до метатекстуальності та дискурсивності.  
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У другому розділі «Експериментальний дискурс Мистецького 

українського руху» з філософських і літературознавчих позицій аналізується 

діяльність МУРу, яка стала черговим перманентним відродженням української 

культури на еміграції в між- і післявоєнний період. Визначено, що на специфіку 

художнього експериментального дискурсу цього періоду, який творився як 

протиставлення неонародницькій ідеї «великої літератури», вплинули 

конструктивно-деструктивна алієнація як симптом емігранта, засадничі віхи 

життя і риси художніх світоглядів проєвропейських письменників-

експериментаторів Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова, етико-естетична 

парадигма екзистенціалізму. 

Підрозділ 2.1. «Алієнація як симптом письменника-емігранта: 

проекція на життя і творчість Ю. Косача, І.Костецького та В. Петрова» 

присвячений дослідженню особливостей психотипу письменника-емігранта, 

для якого характерна деструктивно-конструктивна алієнація (відчуження). 

Відтак основними рисами митців слова в екзилі стають безґрунтярство, 

множинність ідентичностей, стани психозів, парадоксальність поведінки тощо. 

Ці риси спроектовано на персоналії Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова, 

визначальні етапи життя яких є репрезентативними для модерністського 

синтетичного світогляду й художньо осмислюються в їхній експериментальній 

творчості. Зокрема, йдеться про множинність імен, національних, соціально-

політичних і творчих ідентичностей письменників. 

У підрозділі 2.2. «Концепція української модерністської літератури в 

дискусіях МУРу: протистояння традиціоналістів та експериментаторів» 

встановлено, що новий виток перманентних дискусій, які точилися між 

традиціоналістами та проєвропейськими письменниками на межі століть 

(дискусія між С. Єфремовим, Лесею Українкою та І. Франком) та в 20-х рр. ХХ 

ст. («літературна дискусія»), припав на часи МУРу. Заклики його очільників 

(У. Самчука, І. Багряного, Ю. Шевельова): «література – це мова народу», а 

«письменник – речник нації» – нагадували єфремівсько-вісниківське уявлення 

про літературу. Натомість письменники проєвропейської орієнтації – Ю. Косач, 

І. Костецький та В. Петров – взяли за основу гасло «неповороту назад» та 

апелювали до європейського модерністського досвіду, в художньому дискурсі 

якого й формувався їхній прозовий доробок. 

Підрозділ 2.3. «Cвітоглядні та художні засади творчості 

І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова» присвячений дослідженню 

світоглядних принципів творчості письменників. На основі аналізу літературно-

критичних, публіцистичних, історіософських статей і розвідок, а також 

неопублікованого епістолярію досліджуваних письменників визначено засади 

їхньої мистецької платформи, яка обумовлює їхні художні експерименти. 

Зокрема, встановлено, що Ю. Косач, І. Костецький та В. Петров виступали 

проти тенденційності, заангажованості й утилітарності літератури; вважали 

застарілим реалістичний художній метод в літературі; наполягали на свободі 

особистості й творчості письменника; переносили акцент зі змісту твору на 

його форму; надавали найвищої цінності індивідуально-авторській художній 
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концепції дійсності; визнавали національну свідомість головним підґрунтям 

творчості письменника; закликали робити основним предметом художнього 

дослідження позасвідому сферу життя людини. 

Визначено, що про експериментальний характер творчості Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова свідчить також її полістилізм, який проявляється в 

поєднанні елементів неоромантизму, імпресіонізму, експресіонізму, 

сюрреалізму, барокової ідейної та поетикальної наснаженості й навіть 

постмодернізму. Встановлено, що на ідейному наповненні творчого доробку 

І. Костецького та Ю. Косача позначився неоромантизм із його героїкою 

подвигу високодуховної людини, а концепція свободи людини, розроблена 

екзистенціалістами, збагатила проблематику творів усіх трьох досліджуваних 

письменників. З’ясовано також, що митців слова об’єднує використання 

авангардистської поетики. Проте, якщо для Ю. Косача важливим була 

злютованість форми з глибинним ідейним змістом, В. Петров ховав у формі 

зашифровані глибокі підтексти, то І. Костецький намагався уникати повного 

вивершення змісту в формі, вважаючи останню самодостатнім утворенням, що 

має містити власний «підтекст».  

У третьому розділі дисертації «Експериментальна парадигма 

різножанрової прози Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова» аналізується 

епіка досліджуваних письменників 30-40-х рр. ХХ ст. – найбільш плідного і 

яскравого періоду їхньої еміграційної творчості. Встановлено 

експериментальну природу прози Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова на 

рівні змісту та форми. Визначені особливості індивідуально-авторських 

моделей експериментальної прози.  

У підрозділі 3.1. «Образний та ідейно-тематичний рівні прочитання 

експериментальної прози Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова» 

стверджується, що на ідейно-проблемне ядро експериментальної прози 

досліджуваних письменників 30 – 40-х рр. найбільше вплинула світоглядна 

доктрина екзистенціалізму, яка видозмінилася у творчій рецепції Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова під впливом національного кардіоцентричного 

досвіду, філософії Г. Сковороди, а також християнської етики. Досліджено, що 

в результаті такого світоглядного синтезу у творчості письменників утворилося 

три узагальнені типи героїв: один – переживав трагедію Антея (герой 

Ю. Косача), інший – заново «відкривав» себе для світу й світ для себе (герой 

І. Костецький), третій – перебував у перманентній боротьбі справжнього «Я» зі 

своєю маскою (герой В. Петрова). 

У пункті 3.1.1. «Особливості художньої реалізації проблеми втрати та 

віднайдення ідентичності в експериментальній прозі Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова» на підставі дослідження особливостей 

реалізації проблеми себезнайдення та самовизначення на рівні особистісному 

та національному у творчості досліджуваних письменників доведено, що вона 

позначена глибокою філософічністю, є метатекстуальною і дискурсивною, що 

відповідає ознакам експериментальної прози. Так, встановлено, що монологи, 

полеміки й внутрішнє мовлення персонажів Ю. Косача та В. Петрова часто 
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виглядають як продовження історіософських статей цих письменників, 

оформлених у художню форму. Дія у творах досліджуваних митців слова 

розгортається здебільшого у психологічній площині, класична композиція 

зазвичай відсутня, натомість перед реципієнтом розгортаються психологічні 

трансформації героїв, спричинені аналізованою проблематикою («Тобі 

належить цілий світ» І. Костецького, «Приборканий гайдамака» В. Петрова, 

«Голос здалека» Ю. Косача та ін.). Такі особливості сюжетобудови відсилають 

нас до парадигми орнаментальної прози, хоча в чистому вигляді вона 

зустрічається лише в І. Костецького. Серед інших ознак експериментальної 

епіки письменників – відсутність класичного протагоніста (здебільшого у 

В. Петрова), впровадження персонажів-ідей, метафоричність, алюзійність. 

У пункті 3.1.2. «Специфіка реалізації мотиву двійництва» розкривається 

міждисциплінарна природа категорії Інший/Чужий, якою оперують і філософія, 

і психологія, і компаративістика. Залежно від художнього контексту твору, в 

ньому активується той чи інший зміст. Досліджено, що двійництво 

проявляється на двох рівнях: внутрішньому та зовнішньому. Перший рівень 

стосується роздвоєння особистості героя на «Я» та «Воно», де останнє постає 

Іншим, маскою, надбаною ідентичністю. Колізія твору в цьому разі побудована 

на протистоянні самості героя та його тіні («Самотній мандрівник простує по 

самотній дорозі» В. Петрова, «Ноктюрн b-moll» Ю. Косача, «Тобі належить 

цілий світ» І. Костецького та ін.). Зовнішній рівень двійництва передбачає 

психологічну і/або фізіологічну подібність. Йдеться про двох окремих 

персонажів-суб’єктів, які за тими чи іншими показниками виявляються 

двійниками. Найчастіше – це однаковість фізіологічних рис та/або імені («Ціна 

людської назви» І. Костецького та ін.). Причиною концептуального 

опрацювання мотиву двійництва в прозі Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова є «розрив між зовнішнім і внутрішнім існуванням особи», який 

відбувся внаслідок світових і громадянських війн у XX столітті. 

Інший – імагологічний – аспект образу Іншого розкривається в пункті 

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

експериментаторів: імагологічні смисли різножанрової прози Ю. Косача, 

І. Костецького, В. Петрова». Досліджено, що імагологічна категорія 

культурного Іншого/Чужого виконує функцію лакмусового папірця для героїв 

творів досліджуваних письменників, адже у толерантності й небайдужості у 

ставленні до Інших проявляється моральна складова їхнього характеру. Крім 

того, у перехрещенні багатоголосся Інших, як визначає М. Бахтін, постає 

істина. У. Еко переконаний, що погляд Іншого потрібен для самопізнання й 

погляду на себе збоку. Найвиразніше проблема різного ставлення до 

Іншого/Чужого розкривається в повісті Ю. Косача «Еней та життя інших» на 

прикладі оповідача-спостерігача Вадима Васильовича (Енея) та «слуги» 

революції Миколи Ірина.  

Доводиться, що Іншими у творах МУРівських експериментаторів можуть 

бути не лише персонажі, які оточують головного героя/героїв і потребують 

допомоги, а й сам герой щодо цих персонажів. Якщо людина, яка діє в 
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інтересах і на благо Інших, є чужою (емігрантом) або незрозумілою (диваком, 

пророком, мандрівником) для останніх, її допомогу не сприймуть, а 

самопожертву розцінять як безумство й дивакуватість. Так сталося, наприклад, 

із героєм твору «Повість про останній сірник» І. Костецького емігрантом 

Манфредом Гертнером. Причиною такого несприйняття є те, що така особа 

своєю поведінкою, поглядами або навіть зовнішніми ознаками завжди випадає з 

усталеної парадигми звичаїв і традицій суспільства, де вона вирішила 

оселитися. Без сумніву, подібні відчуття були не чужими для української 

інтелігенції, змушеної виїхати за кордон. 

У пункті 3.1.4. «Особливості реалізації мотивів маски та гри у прозі 

Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова» доводиться, що мотив гри та маски у 

творах досліджуваних письменників реалізується у двох площинах – смисловій 

і структурній. Так, гра була способом психологічного пристосування до нових 

умов післявоєнного світу («Клубок Аріядни» Ю. Косача та ін.). Й водночас 

вона становила частину модерністського світогляду, зокрема була 

експериментальним способом організації художнього тексту. Визначено, що 

інтелектуальні ігри у експериментальних творах зазвичай впроваджувалися 

через прийоми маскування, пародіювання, стилізації, алюзії, використання 

архетипних і усталених понять та уявлень у нетипових умовах, конструюванні 

«штучних» ситуацій і образів тощо. Найвиразніше принципи гри-захисту та 

гри-розваги реалізовані в романі В. Петрова «Без ґрунту». 

У пункті 3.1.5. «Екзистенційні горизонти експериментальної прози 

І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова: художні рецепції філософського 

вчення» проаналізовано галерею екзистенційних персонажів у творчості 

досліджуваних письменників. Визначено, що хоча герої творів Ю. Косача, а ще 

більше В. Петрова, постійно перебувають у екзистенційних станах нудьги, 

смутку, страху, тривоги, невпевненості, однак вони не позбавленні шансів на 

«спасіння» (принаймні духовне) посередництвом релігії («Еней та життя 

інших» Ю. Косача, «Мої Великодні» В. Петрова та ін.). Тому для цих 

письменників, як і для І. Костецького, стає ближчою філософія християнського 

екзистенціалізму Е. Кіркегора та К. Ясперса. 

Досліджено, що в результаті екзистенційних («межових») ситуацій, у які 

потрапляють герої творів досліджуваних письменників, їх (героїв) можна 

умовно поділити на героїв-борців, які не бояться взяти на себе обов’язок 

вільного вибору і відповідати за нього, і героїв-конформістів, які змінюють свої 

цінності залежно від панівної кон’юнктури й не здатні вступати в боротьбу з 

обставинами. 

Серед героїв-борців особливе місце посідає категорія творці, які 

усвідомлюють свою свободу волі, мають визначену місію в житті й готові піти 

на самозречення задля служіння вищим ідеалам і дорівнятися в цьому процесі 

до сутності Творця. Шляхи цієї акції різні – стати творцем власного життя 

(«Ґуґа, Ґоґа, Ґіґо» І. Костецького та ін.), створювати мистецтво для людей 

(«Глухівська пані» Ю. Косача та ін.) чи обрати долю проповідника і борця за 

покращення життя інших («Повість про останній сірник» І. Костецького). 
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Залежно від того, куди спрямована енергія героїв-творців – в суб’єктивну 

площину, щоб пізнати себе, Бога в собі, віднайти гармонійне співжиття з 

природою, чи в площину суспільного добробуту – їх можна поділити на два 

типи: сковородинський та шевченківський. 

Підрозділ 3.2. «Експериментальна поетика різножанрової прози 

І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова» присвячений дослідженню 

експериментальної природи творів проєвропейських письменників МУРу на 

рівні форми. Детально аналізуються новела «Ноктюрн b-moll» Ю. Косача, 

новела «Тобі належить цілий світ» І. Костецького та роман «Без ґрунту» 

В. Петрова.  

У пункті 3.2.1. «Синтетичний наратив як вияв суб’єктивізації 

експериментальної прози» досліджено, що для Ю. Косача та більшою мірою 

І. Костецького характерні сюрреалістичні художні прийоми для реалізації 

синтетичного наративу – «потік свідомості» та «автоматичне письмо», які 

забезпечують незаангажовану, «чисту» трансляцію подій крізь призму 

свідомого й підсвідомого; В. Петров віддає перевагу тотальній інтелектуалізації 

прози, яка проявляється у внутрішньомовних саморефлексіях героя, близьких 

до психоаналізу. Для цього у наративній структурі тексту поєднуються 

внутрішнє мовлення, слова автора, слова «автора про слова автора». Останній 

прийом апелює до такої риси експериментальної прози як грайливість. Пильна 

увага І. Костецького, Ю. Косач і В. Петрова до внутрішнього життя людини, 

яка художньо виражається посередництвом різних форм мовлення, доводить 

тяжіння творчості 30-40-х рр. письменників до орнаментальної моделі 

експериментальної прози. 

У пункті 3.2.2. «Експериментальні підходи до змалювання персонажів» 

визначено, що одним із продуктивних виявів експериментальної поетики у 

творах досліджуваних письменників є портретні характеристики персонажів, в 

основі яких лежить психологізована художня деталь, і фокусування на деталях 

зовнішнього світу, яке відбувається крізь свідомість персонажів. 

У пункті 3.2.3. «Кінематографічна техніка в структурі 

експериментальної поетики: особливості застосування» визначено, що для 

відтворення процесу сприйняття дійсності психікою людини, який 

характеризується мінливістю, кліповістю, швидкою зміною точок фокусування 

досліджувані письменники застосовують кіноматографічні техніки «напливів», 

монтажу та ефекту прожекторного освітлення. Крім того, наслідком такої 

міжмистецької взаємодії є створення ефекту присутності реципієнта в 

просторових і часових координатах твору, оскільки читач може побачити 

безпосередньо те, що проходить крізь свідомість (і підсвідомість) героїв. 

У пункті 3.2.4. «Специфіка хронотопу в модерністській 

експериментальній прозі» визначено, що експериментальний часопростір у 

досліджуваних творах або суб’єктивізується і зумовлюється персонажною 

темпоральністю (у творах Ю. Косача та В. Петрова), або редукується до 

декількох епізодів, коли весь простір твору заповнюють розмови персонажів (у 

творі І. Костецького). 
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Пункт 3.2.5. «Інтермедіальність як структуро- та смислотвірна ознака 

експериментальної прози» присвячений аналізу міжмистецької взаємодії в 

експериментальних творах письменників, яка проявляється в актуалізації 

музичної та архітектурної тем і відбувається на двох рівнях – структурному 

(вплив на хронотоп і сюжетні ходи у творі, на ритмічність тексту) та 

смисловому (створення настроєності, додаткових смислових контекстів, участь 

в образотворенні). 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати проведеного дослідження. 

У роботі здійснено комплексний аналіз експериментальної прози 

Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова в контексті Мистецького українського 

руху, української й європейської літератур першої половини ХХ ст. у їхній 

тяглості.  

З’ясовано та уточнено термінологічний апарат: «художній експеримент», 

«експериментальна література», «експериментальна проза». Запропоновано 

вживати термін експериментальна проза в широкому та вузькому значенні. У 

першому разі йдеться про особливий різновид модерністської епіки, який разом 

із експериментальними драмою та лірикою можна об'єднати під загальною 

назвою «експериментальна література». У вузькому значенні експериментальну 

прозу слід розглядати як особливе художньо-естетичне явище в літературі, у 

парадигмі якого співіснують орнаментальна (афабульна, психологічна) та 

сюжетна (фабульна) прозові практики, які відрізняються превалюванням у 

творах цих різновидів тих чи інших ознак досліджуваного поняття.  

Висвітлено філософські та історико-літературні передумови виникнення 

та розвитку модерністської експериментальної прози. Такими стали «філософія 

життя», яка визначала головними способами творчого пізнання життя 

індивідуальну письменницьку інтуїцію, осяяння, творчий порив; зміну 

міметичної природи мистецтва: реалістичний стиль ХІХ ст., в основі якого 

лежав аристотелівський принцип наслідування, аполлонійське впорядковане 

начало (за Ф. Ніцше) й монументальний стиль (за Д. Чижевським) змінився 

модерністським мистецтвом, яке апелювало до платонівського мімезису, 

діонісійської творчої стихії та орнаментального стилю. Крім того, світоглядним 

принципом модернізму став синтез, який сприяв взаємопроникненню методів і 

прийомів різних наук, художніх технік споріднених видів мистецтв, 

перенесенню концептів наукового формалізму в художню творчість та ін., що 

дало імпульс до творення експериментальної прози.  

Схарактеризовано особливості раннього та зрілого модернізму в 

контексті тяглості експериментальної прози в українській літературі. 

Визначено, що специфіка рецепції загальносвітових філософсько-мистецьких 

тенденцій в українській літературі зумовлювалися колоніальним статусом 

країни, що змушувало кожне нове покоління творчої інтелігенції апелювати до 

збереження своїх національних джерел, що в реальності означало 

консервування народництва як провідного світогляду й реалізму як стилю, який 

його обслуговує. Тому повного розриву з попередньою стильовою традицією в 
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українській літературі не було. Однак, встановлено, що вже в останніх 

десятиліттях ХІХ ст. у національній літературі з’являються безпрецедентні 

твори, які випереджають час і засвідчують домінування в нашій культурі 

окцидентальної традиції й орієнтацію на модерністський художній експеримент 

(деякі оповідання А. Кримського, М. Грушевського, поезії у прозі Наталії 

Кобринської та ін.). Ранньомодерністські художні твори Лесі Українки, Ольги 

Кобилянської, В. Винниченка, М. Коцюбинського та ін. були позначені 

полістилізмом, жанровою дифузією, психологізмом, синтетизмом. Ці тенденції 

були поглиблені й збагаченні в орнаментальній та сюжетній (фабульній) 

експериментальних практиках письменників зрілого модернізму – 

представників «розстріляного відродження». Їхня творчість збагатилася 

кінематографічною технікою, радикалізувалася під впливом авангардизму, 

стала дискурсивною та філософічною.  

Визначено дискурс української модерністської літератури в дискусіях 

Мистецького українського руху. Він творився в координатах протистояння 

традиціоналістів (ідеологів «великої літератури») та проєвропейських 

письменників, головними гаслами яких були «неповорот назад» і розвиток 

національної літератури в європейському модерністському річищі. 

Встановлено, що Ю. Косач, І. Костецький та В. Петров, представники 

проєвропейського крила МУРу, у своїй експериментальній епіці продовжували 

традицію орнаментальної та сюжетної прози своїх попередників, витворюючи 

власні ідіостилі. Останні постали з концепції «модерного історизму» 

(Ю. Косач), поєднання екзистенціалізму з теорією надлюдини Ф. Ніцше та 

апелювання до можливостей семіотики (І. Костецький), тотальній 

інтелектуалізації прози за рахунок втілення наукових ідей у художніх формах 

(В. Петров).  

Охарактеризовано світоглядні й художні засади творчості І. Костецького, 

Ю. Косача, В. Петрова. Визначено, що основними з них є: зміщення акценту зі 

змісту твору на його форму (не що, а як); усвідомлення необхідності 

дослідження позасвідомої сфери життя людини; проголошення свободи 

особистості й творчості письменника та акцент на цінності індивідуально-

авторської художньої рецепції дійсності; надання першорядного значення 

національній свідомості письменника, яка має бути імпліцитною ознакою його 

творчості. 

Досліджено ідейно-тематичний та образний рівні прочитання 

експериментальної прози І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова. Визначено 

особливості художньої рецепції проблеми втрати та віднайдення ідентичності, 

мотивів двійництва, гри, маски, Іншого, абсурдності світу, зміни імені. Відтак 

екзистенціалістська проблематика та образність визначаються засадничими для 

творчості письменників зазначеного періоду, хоча вони й підлягають 

авторському художньому переосмисленню, визначаючи індивідуальні моделі 

експериментальної прози письменників. Серед інших експериментальних ознак 

епіки Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова на рівні змісту визначено такі: 

інтертекстуальність, дегероїзація, дискурсивність, метатекстуальність, 
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образотворення за моделлю «персонаж-ідея»/«персонаж-поняття», відхід від 

життєподібності та побутописання, пародійність, іронічність, грайливість. 

Проаналізовано експериментальну поетику різножанрової прози 

І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова на основі вибраних творів. Зокрема, 

досліджено специфіку хронотопу, нарації, засобів образотворення, 

кінематографічної техніки, а також специфіки міжмистецької взаємодії на рівні 

структури і додаткових смислів текстів. У результаті виокремлено такі спільні 

для трьох письменників риси експериментальної поетики: синтетичний 

наратив; психологізована деталь образотворення; застосування 

кіноматографічної техніки «напливів», монтажу та ефекту прожекторного 

освітлення; створення специфічного хронотопу, який характеризується 

персонажною темпоральністю, а також вставними конструкціями; синтетизм 

художнього світобачення, який проявляється у введенні архітектурної та 

музичної тем у структурну на смислову канву творів. 

У результаті всебічного аналізу експериментальної природи творчості 

досліджуваних письменників означеного періоду зроблено висновок про 

орнаментальну природу їхньої прози, яка домінує (поряд із сюжетною 

моделлю) у творчості Ю. Косача та В. Петрова 30-40-х рр. й проявляється у 

«чистому» вигляді в доробку І. Костецького. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розширенні діапазону 

творів для аналізу в експериментальному річищі до меж «сенсаційної» 

літератури, що яскраво презентує розвиток сюжетної (фабульної) української 

епіки ХХ століття.  
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ідейно-тематичний та образний рівні прочитання експериментальної прози 

І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова. Визначено риси експериментальної 

поетики різножанрової прози І. Костецького, Ю. Косача, В. Петрова на основі 

вибраних творів. 

Ключові слова: модернізм, художній експеримент, експериментальна 
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модернистской экспериментальной прозы. Охарактеризованы особенности 

раннего и зрелого модернизма в контексте преемственности 

экспериментальной прозы в украинской литературе. Определен дискурс 

украинской модернистской литературы в дискуссиях Художественного 

украинского движения, который творился в координатах противостояния 

традиционалистов и проевропейских писателей. Исследованы идейно-

тематический и образный уровни прочтения экспериментальной прозы 

И. Костецкого, Ю. Косача, В. Петрова. Определены черты экспериментальной 
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The dissertation comprehensively covers the phenomenon of modernist 

experimental prose on the example of the works of Ukrainian writers Yu. Kosach, 

I. Kostetsky and V. Petrov (Domontovych). The object of the study is their multi-

genre prose of the late 30's - 40's of XX century. 

The first part defines the terminological apparatus of the research, in particular, 

the concepts of "artistic experiment", "experimental literature", "experimental prose", 

"ornamental prose", "plot (fable) prose" are formulated. The defining features of 

experimental prose at the level of content and form are formulated based on 

abstracting literary works devoted to such genres of literature, as well as 

philosophical, linguistic, psychoanalytic studies that explain the genesis of artistic 

experiment. Among them are a bright intellectual dominant, polyproblematicity, 

communicativeness, game nature, valid at all structural levels, irony, and paradox, 

mixing of different genre codes and arts. 

It is determined that the philosophical basis of modernism is the "philosophy of 

life". It is concluded that the modernist style is based on the Platonic model of 

mimesis, the dominant style of the historical and literary era is ornamental, and the 

creative process is dominated by Dionysian origins, which are not limited to 

expressive narratives, because they often occur in sharply plot action. 

The peculiarities of early and mature Ukrainian modernism in the context of 

experimental prose are studied. It is determined that for the transitional (secession) 

period (end of XIX - 10 years of XX century) Ukrainian literature is characterized by 

a critical revision of the previous cultural tradition (realism) on the principle of 

stretching-repulsion with modernism, polystylistism, diversity of artistic tendencies, 

genre re-canonization, attraction to artistic experimentation.  

It has been established that the writers of the "shot revival" (1920s) represented 

two models of fiction in which the experimental discourse of the epic of mature 

modernism was created: the ornamental Y. Yanovsky, M. Yalovy, M. Johansen, 

V. Pidmohylny and others). They are characterized by cinematic, sometimes 

radicalized under the influence of avant-garde poetics, deep philosophical 

connotations, artistic deformation of reality, the tendency to metatextuality and 

discursiveness. 

The evolution and peculiarity of the artistic and literary context of the 

Ukrainian Art Movement are traced and studied – a group of cultural figures, 

between whom there were "eternal" discussions of traditionalists and innovators 

(experimenters). The views of Y. Kosach, I. Kostetsky, and V. Petrov on the main 

tendencies of contemporary cultural, and in particular literary, modernist discourse - 

on the crisis of literature, freedom of creative activity of the writer, sources of 

modern Ukrainian literature, attitude to the philosophy of existentialism are revealed 

and systematized. 

Based on the analysis of prose of various genres of the studied writers, its 

experimental features at the level of content and form are established. By studying 

the peculiarities of the artistic interpretation of the main problems and motives in the 

works of Y. Kosach, I. Kostetsky and V. Petrov of a certain period – the problem of 



18 
 

loss and finding national and personal identities, motives of duality, mask, game, 

absurdity of the world. 

The following experimental features of writers' creativity at the level of form 

are determined: synthetic narrative; psychologized artistic detail; application of 

cinematic technique of "inflows", editing and effect of searchlight lighting; 

subjectivized chronotope, which is based on character temporality; intermediality. It 

is summed up that the prose works of Yu. Kosach and V. Petrov are characterized by 

a mixed experimental nature - ornamental-plot, while I. Kostetsky tends to "pure" 

ornamentality. 

Key words: modernism, artistic experiment, experimental prose, ornamental 

prose, plot prose, national identity, experimental poetics. 
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