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АНОТАЦІЯ 

Мукан А. С. – Модерністська експериментальна проза періоду МУРу (на 

матеріалі творів Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.01 «Українська література». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2020. 

У дисертації комплексно висвітлено явище модерністської 

експериментальної прози на прикладі творчості українських письменників 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова (Домонтовича). Об’єктом дослідження 

обрано їхню різножанрову прозу кінця 30-х – 40-х рр. XX ст., зокрема періоду 

МУРу  (1945–1948). В основі принципу вибору авторів для розкриття заявленої 

в назві дисертації теми лежать схожість світоглядних і художніх засад творчості, 

спільність координат життя і літературної діяльності письменників у визначений 

термін. 

У першому розділі визначено термінологічний апарат дослідження, зокрема 

уточнено та сформульовано поняття «художній експеримент», 

«експериментальна література», «експериментальна проза», «орнаментальна 

проза», «сюжетна (фабульна) проза». На основі реферування літературознавчих 

праць, присвячених таким жанровим різновидам літератури, а також 

філософських, лінгвістичних, психоаналітичних студій, які пояснюють ґенезу 

художнього експерименту, сформульовано визначальні риси експериментальної 

прози на рівні змісту та форми. Серед них – яскрава інтелектуальна домінанта, 

поліпроблемність, комунікативність, ігрова природа, чинна на всіх структурних 

рівнях, іронія та парадокс, змішування різних жанрових кодів і мистецтв тощо.  

Для системного підходу при висвітленні обраної теми проаналізовано 

філософську й історико-літературну парадигми раннього та зрілого модернізму – 

метаконтекст, у якому функціонувала модерністська експериментальна проза. 
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Визначено, що філософським підґрунтям модернізму є «філософія життя» – 

комплекс ірраціонально-гуманістичних концепцій у західноєвропейській 

філософії межі XIX – ХХ ст., що викликали зустрічні течії українського 

письменства, яке спиралося на іманентну «філософію серця». 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. 

Досліджено особливості раннього та зрілого українського модернізму в 

контексті експериментальної прози. Визначено, що для перехідного 

(сецесійного) періоду (кінець XIX – 10-ті рр. ХХ ст.) в українській літературі 

характерний критичний перегляд попередньої культурної традиції (реалізму) за 

принципом протягування-відштовхування з модернізмом, полістилізм, 

різноманіття художніх тенденцій, жанрова переканонізація, потяг до художнього 

експериментування. До письменників такого типу належать А. Кримський, 

Ольга Кобилянська, Леся Українка, В. Стефаник, М. Вороний, пізні Я. Щоголів, 

І. Франко, «молодомузівці» та ін.  

Встановлено, що письменники «розстріляного відродження» (20-ті рр. 

ХХ ст.) репрезентували дві моделі художньої прози, в яких творився 

експериментальний дискурс епіки зрілого модернізму – орнаментальну 

Ю. Яновський, М. Яловий та ін.) й фабульну (М. Йогансен, В. Підмогильний та 

ін.). Для них характерні кінематографічна, іноді радикалізована під впливом 



4 

 

авангардизму поетика, глибокий філософський підтекст, художня деформація 

реальності, тяжіння до метатекстуальності й дискурсивності. 

Окремо простежено вплив філософії екзистенціалізму на світоглядну 

модель зрілого модернізму та художню свідомість Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова. Доведено, що проблеми свободи вибору людини, нонконформізму, 

переживання людиною свого «буття у світі» з’явилися в українській літературі 

ще в другій половині XVIII ст. у творчості Г. Сковороди, розвинулися в 

експериментальній прозі А. Кримського й В. Підмогильного, що випереджала 

європейську модерністську інтелектуально-філософічну літературу. Визначено: 

українській духовно-культурній свідомості ближче розуміння релігійного 

екзистенціалізму, зумовлене «філософією серця» – органічною для національної 

ментальності.  

Простежено й досліджено еволюцію й особливість художньо-

літературознавчого контексту Мистецького українського руху – угрупування 

діячів культури, між якими точилися «вічні» дискусії традиціоналістів і 

новаторів (експериментаторів). Виявлено й систематизовано погляди Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова на головні тенденції тогочасного культурного, й 

зокрема літературного, модерністського дискурсу – на кризу художньої 

літератури, свободу творчої діяльності письменника, джерела модерної 

української літератури, ставлення до філософії екзистенціалізму.  

У біографічному підрозділі дисертації доведено, що множинність 

суперечливих соціальних і творчих ідентичностей Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова спричинена як особливостями психотипу емігранта й феноменом 

алієнації, так і обставинами життя й специфікою характерів письменників, 

репрезентативних для художньо-філософської парадигми того часу.  

На підставі аналізу різножанрової прози досліджуваних письменників 

встановлено її експериментальні риси на рівні змісту та форми. Шляхом 

дослідження особливостей художньої інтерпретації основних проблем і мотивів 

у творчості Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова визначеного періоду – 

проблеми втрати та віднайдення національної й особистісної ідентичностей, 
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мотивів двійництва, маски, гри, абсурдності світу – виявлено такі її 

експериментальні риси на рівні змісту: філософічність, інтелектуальність, 

образотворення за моделлю «персонаж-ідея»/«персонаж-поняття»; 

інтертекстуальність; дискурсивність; метатекстуальність; дегероїзація; 

пародійність, іронічність, грайливість; відхід від життєподібності та 

побутописання. 

Встановлено, що Ю. Косач в експериментальному ключі розробляв і 

втілював у прозі концепцію «модерного історизму», поєднував можливості 

філософії, історіографії й художньої вигадки. Експериментування І. Костецького 

– найпослідовнішого орнаменталіста МУРу – апелювали до можливостей 

семіотики, а експериментальна природа творів В. Петрова полягала у 

застосуванні художніх форм для унаочнення наукових ідей автора. Виокремлено 

два світоглядні типи персонажів у їхній творчості: конформісти й 

нонконформісти. Серед останніх – чимало героїв-творців, які реалізують себе в 

один із трьох способів: беруть на себе роль Бога-Творця або проповідника; 

створюють нетлінне мистецтво; намагаються змінити суспільний лад на благо 

людства.  

 Детальний поетикальний аналіз вибраних художніх текстів досліджуваних 

письменників дав змогу окреслити такі експериментальні риси їхньої творчості 

на рівні форми: синтетичний наратив; психологізована художня деталь; 

застосування кіноматографічної техніки «напливів», монтажу та ефекту 

прожекторного освітлення; суб’єктивізований хронотоп, в основі якого лежить 

персонажна темпоральність; інтермедіальність. Підсумовано, що для прозового 

доробку Ю. Косача та В. Петрова характерна змішана експериментальна природа 

– орнаментально-сюжетна, натомість І. Костецький тяжіє до «чистої» 

орнаментальності.  

Ключові слова: модернізм, художній експеримент, експериментальна 

проза, орнаментальна проза, тяглість, сюжетна проза, національна ідентичність, 

експериментальна поетика.  
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ABSTRACT 

Mukan A. Modernist experimental prose of the period of the Ukrainian artistic 

movement (on the material of works by Yu. Kosach, I. Kostetsky, V. Petrov). – 

Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

 

Thesis for a Candidate Degree in Philology by speciality 10.01.01 – Ukrainian 

literature. – Taras Shevchenko National University of  Kiev of Education and Science 

of Ukraine, – Kyiv, 2020. 

The dissertation comprehensively covers the phenomenon of modernist 

experimental prose on the example of the works of Ukrainian writers such as 

Y. 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 the XX century, in particular the period of 

MUR (1945-1948). The principle of choosing the authors to reveal the theme stated in 

the title of the dissertation is based on the similarity of worldviews and artistic 

essentials of creativity, common coordinates of life and literary activity of writers in a 

certain period. 

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, etc. 

For a systematic approach covering the chosen topic, the philosophical and 

historical-literary paradigms of early and mature modernism are analyzed - the 

metacontext in which modernist experimental prose functioned. It is determined that 

the philosophical basis of modernism is "philosophy of life" – a set of irrationalist-

humanistic concepts in Western European philosophy of the XIX-XX centuries, which 
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caused countercurrents of Ukrainian literature, which was based on the immanent 

"philosophy of the heart". It is established that the basis of changes in artistic styles is 

competitions of Aristotelian and Platonic concepts of mimesis. It is determined that 

together with the opposition/comparison of methods of artistic observation of reality, 

each historical and literary epoch fluctuates between two literary styles (according to 

D. Chizhevsky's theory) – monumental and ornamental, which correspond to realistic 

and unrealistic methods in art, Apollonian and Dionysus (by F. Nietzsche) trends in 

creativity. 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 since they often occur in sharply fabulous action plots. 

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. Writers of this type 

include A. Krymsky, Olga Kobylyanska, Lesya Ukrainka, V. Stefanyk, M. Voronyi, 

the late J. Shchogoliv, I. Franko, the “Young Musicians”, and others. 

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 influence of the philosophy of existentialism on the worldview model of 

mature modernism and the artistic consciousness of Y. Kosach, I. Kostetsky, and 

V. Petrov are separately traced. It is proved that the problems of human freedom of 

choice, nonconformism, human experience of his "being in the world" appeared in 
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Ukrainian literature in the second half of the XVIII century. In the works of 

G. Skovoroda developed in the experimental prose of A. Krymsky and V. Pidmohylny 

ahead of European modernist intellectual and philosophical literature. It is determined 

that the Ukrainian spiritual and cultural consciousness is closer to the understanding of 

religious existentialism, due to the "philosophy of the heart" – organic for the national 

mentality. 

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. 

In the biographical section of the dissertation it is proved that the multiplicity of 

contradictory social and creative identities of Y. Kosach, I. Kostetsky and V. Petrov is 

caused both by the peculiarities of the emigrant psychotype and the phenomenon of 

alienation, and by life circumstances and specifics. 

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 loss and 

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

the world - the following experimental features were revealed. levels of content: 

philosophical, intellectual, construction of images of characters on the model "hero-

idea", "hero-concept"; intertextuality; discursiveness; metatextuality; degeneration; 

parody, irony, playfulness; departure from vitality and everyday life. 

It is established that Y. Kosach experimentally developed and embodied in prose 

the concept of "modern historicism", combining the possibilities of philosophy, 

historiography and artistic invention. The experiments of I. Kostecki, the most 

consistent ornamentalist of the MUR, centered around semiotics, and the experimental 
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nature of V. Petrov's works consisted in the use of art forms to illustrate the author's 

scientific ideas. There are two worldview types of characters in their work: conformists 

and nonconformists. Among the last - many creative heroes who realize themselves in 

one of three ways: take on the role of God the Creator or preacher; create imperishable 

art; trying to change the social order for the benefit of mankind. 

Detailed poetic analysis of selected literary texts of the studied writers made it 

possible to outline the following experimental features of their work at the level of the 

form: 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 concluded 

that the prose works of Y. Kosach and V. Petrov are characterized by mixed 

experimental nature – ornamental-plot, while I. Kostetsky tended to pure 

ornamentality. 

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

prose, plot prose, national identity, experimental poetics. 
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Актуальність теми дисертації 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 і 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), в 

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. У її роботі цілісно висвітлено лише 

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

творчості. Тому існує потреба в комплексному аналізі експериментального 

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

Окремішньо постатями письменників-експериментаторів цікавилося 

чимало науковців. Аспекти життя і творчості Ю. Косача вивчали Стефанія 
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Андрусів, Г. Грабович, І. Василишин, Ю. Ковалів, Ю. Мариненко, Наталія 

Мафтин, Ірина Сквирська, Ольга Полюхович та ін. Значним кроком уперед у 

косачезнавстві стали: видана в 2009 році монографія «Юрій Косач між минулим 

і сучасним. Історична проза письменника 1930-х років» С. Романова, а також 

праці, написані й упорядковані Р. Радишевським – три томи «Історичних творів» 

Ю. Косача (2010-2011), «Студії з україністики: Юрій Косач. На варті нації» 

(2017), «Юрій Косач: література як голос нації: монографія» (2018). 

Досі не здобулася на цілісне дослідження творча спадщина І. Костецького. 

Якщо драматургії письменника літературознавці зрідка присвячують свої 

дослідження в контексті європейської «драми абсурду» (В. Яременко, 

С. Антонович, Г. Грабович, Соломія Павличко, В. Мукан та ін.), то проза 

І. Костецького залишається на маргінесах наукових студій  (винятками є 

ґрунтовні статті канадського дослідника українського походження М. Р. Стеха). 

Крім того, перспективними є дослідження Тамари Гундорової, Олени Любенко, 

Світлани Матвієнко, Лариси Залеської-Онишкевич, Марії Миськів, Інни Юрової, 

Ірини Бурлакової, Ю. Коваліва та ін.  

Краща ситуація з дослідженням творчого спадку В. Петрова. Варто 

відзначити праці Віри Агеєвої, Мар’яни Гірняк, В. Брюховецького, В. Андрєєва, 

Валентини Корпусової, Р. Когородського, Соломії Павличко, Соломії Ушневич-

Штанько, Оксани Боярчук, Олени Наумової, Р. Ткаченка, Олександри Черненко 

та ін. Однак більшість науковців звертаються до аналізу відомих романів 

письменника, оминаючи увагою його малу прозу.  

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

досі не набули чіткості.  

Актуальність дисертаційного дослідження також полягає в аналізі 

малодосліджених творів зазначених письменників, у яких виявляються 

експериментальні риси їхньої творчості. У розкритті теми велике значення також 

має біографічний матеріал, адже багатогранне й суперечливе життя 

письменників відображає специфіку модернізму, домінантною ознакою якої був 

синтез, виявляє філософсько-психологічні проекції їхньої творчості. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, 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 у контексті МУРу, української й 

європейської літератур першої половини ХХ ст. у їхній тяглості.  

Виходячи із поставленої мети, дисертаційна робота передбачає розв’язання 

таких завдань: 

- з’ясувати термінологічний апарат: «художній експеримент», 

«експериментальна література», «експериментальна проза»;  

-    висвітлити філософські та історико-літературні передумови виникнення 

та розвитку модерністської експериментальної прози; 
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-  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-

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 
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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 [9], Ніни Бернадської [15], Анни Білої [16], Ірини Бурлакової [22], І. 

Василишина [23], М. Васьківа [24], Г. Грабовича [32], В. Державина [38], Ольги 

Журенко [43], Людмили Ікітян [48], Ю. Коваліва  [54, 55, 56, 57], Наталі 

Колісніченко-Братунь [59], Ірини Куницької [84], Світлани Ленської [87], Наталії 

Лисенко-Ковальової [92], Наталії Лобас [105], Світлани Лущій [106], Ольги 

Любенко [107], Олесі Лященко [110], Ю. Мариненка [114], Світлани Матвієнко 

[115], Наталії Мафтин [117], Світлани Маценки [118], В. Мацька [119], Світлани 

Підопригори [143], Віри Просалової [152], Олени Романенко [159], Олени 

Cайковської [162], Оксани Сирадоєвої [168], Лідії Стефановської [206], М.-Р. 

Стеха [173, 174], Оксани Стогній [175], Ю. Шевельова [190, 191, 194, 195, 196], 

Ф. Якубовського [202] та ін.) та зарубіжній літературі (дослідження Т. Адорно, 

В. Беньяміна, А. Бретона, Г.-Ґ. Ґадамера [26], У. Еко [41], В. Ізера [47], Н. 

Лейдермана [86], Д. Овсянико-Куликовського [133], Х. Ортего-і-Гасета [134], В. 

Руднєва [161], Г.-Р. Яусса та ін.). 

 Філософсько-психоаналітичне підґрунтя дослідження становлять праці 

В. Бера [10, 11, 12, 13, 14], Й. Гейзінґи [27], І. Гераімчука [28], Е. Гуссерля [35], 

Ніли Зборовської [45], А. Камю [51, 52], С. Левицького [85], Ф. Ніцше [130, 131], 

Ж.-П. Сартра [165, 166], Е. Сміта [172], Вікторії Суковатої [177], В. Фащенка 

[183], Е. Фромма [185], Ф. Шеллінґа [192], М. Шлемкевича [197], А. 

Шопенгауера [198], К.-Ґ. Юнґа [199] 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 
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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 у 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. Уточнено визначення експериментальної літератури, 

це поняття подано на двох рівнях узагальнення – широкому і 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 
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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. 

Особистий внесок дисертанта. Наукові результати дисертації, 

безпосередньо добуті під час роботи над нею, відображено в наукових 

публікаціях, виконаних без співавторів. 

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 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 
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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 201 сторінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Становлення експериментальної прози в українській 

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



21 

 

 

1.1. Поняття, літературно-критичне осмислення й ознаки явища 

художнього експерименту 

В основу експериментального письменства покладено поняття 

«експеримент», яке в науковій термінології означає усвідомлені та 

цілеспрямовані дії з метою перевірки відомого чи створення нового. На терени 

художньої літератури його ввели в другій половині ХІХ ст. письменники-

натуралісти (у французькій літературі – брати Е. і Ж. Гонкури, Е. Золя, в 

українській – І. Франко). То була доба активної взаємодії науки й мистецтва, 

зумовленої позитивістським уявленням про людину як живий механізм, дії якої 

спричинені спадковістю та впливом навколишнього оточення [46]. Тоді ж 

з’явилося поняття «художній/мистецький експеримент». Його розуміють як 

метод, завдяки якому здобувалося нове знання про нову дійсність в межах 

літературного твору, як «принцип спрямованого художнього апробування 

життєвого матеріалу», і ширше – як «процес модифікації сталих художніх 

традицій, їх повна чи часткова переробка» [48,c. 32]. Такі визначення можна 

звести до одного знаменника: експериментування – це різноманітні 

зміни/трансформації первинного стану досліджуваного об’єкта в штучно 

створених умовах.  

Натуралістична концепція художнього експерименту позначилася на 

психолінгвістиці. О. Потебня [149, 150] розробив концепцію «референтно-

рецептивного дуалізму автора й читача» задовго до того, як категорія реципієнта 

вийшла на перший план у рецептивній естетиці. Письменник вживає мову як 

семіотичну (знакову) систему для кодування універсальних і суб’єктивних 

вербалізованих сенсів, а читач на рівні своїх інтелектуальних можливостей – для 

декодування посилів автора. У такому разі важливими стають поняття контексту 

й ментальних домінант конкретних народів, на теренах яких відбувається 

інтерпретація тексту. З огляду на теорію О. Потебні, про експериментальний твір 

можна говорити як про такий, що на рівні образотворення (з діалектично 
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поєднаними об’єктивними й суб’єктивними аспектами мови) «застосовує» 

нетипові для свого часу контексти й потенції поетичного слова.    

Психолінгвіст Д. Овсянико-Куликовський визначає художнє 

експериментування як «[…] психологічну активність творчого мислення автора, 

який не копіює життя, а відтворює його у вигляді дослідно-апробативних 

конструкцій» [133, c. 99-100]. Дослідник акцентує два типи митця – спостерігача 

й експериментатора. Перший лише відтворює дійсність такою, якою вона є. 

Художній світогляд такого митця співвідноситься з аристотелівською 

міметично-реалістичною концепцією відображення дійсності. Натомість другий 

– експериментатор – проводить досліди з цією дійсністю на підставі творчого 

бачення. Йдеться про реалізацію художнього експерименту «в принципах 

“особливого висвітлення образів”, у специфічно організованих автором 

“штучних” ситуаціях та “свідомому підборі рис” при моделюванні поведінки та 

вчинків героїв твору» [48, c. 33]. Власне такому типу митця відповідає 

модерністська художня концепція, заснована на відображенні дійсності не 

такою, якою вона є, а такою, якою її бачить творець. У цьому аспекті можна 

розглядати дослідження «Від новелі до роману: Етюди про розвиток української 

художньої прози ХХ ст.» (1929) Ф. Якубовського, у якому вперше в українській 

літературно-критичній думці вжито термін «експериментальна проза», 

апробований при аналізі творчості Ґ. Шкурупія. Автор окреслив 

експериментаторство прозаїка на трьох рівнях: «образовому», «психологічному» 

й «сюжетному». Перший й останній рівні виявляють увагу дослідника до 

творчого експерименту письменника на формальному рівні (художні деталі, 

особливості змалювання персонажів, композиція твору), а другий – 

«психологічний» – рівень апелює до таких змістово-формальних пластів, як 

узагальнення, символи, абстракції [202, c. 217]. 

Російські формалісти (В. Шкловський, В. Жирмунський, Б. Томашевський 

та ін.), визнавали формальний (мовний) художній експеримент самоціллю, а не 

засобом реалізації кінцевого продукту – певного закінченого цілого. На їхню 

думку, мова у практичному вжитку стала «цвинтарем стертих звуків» й лише 
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поетам до снаги «оновити заяложену форму і тим повернути їй […] повноту 

авторського відчуття реальності» [186] шляхом неологізмів і звукових 

експериментів. 

У 70-ті рр. ХХ ст. до поняття художнього експерименту зверталися 

представники рецептивної естетики – Г.-Р. Яусс й В.Ізер [47]. У термінології цієї 

школи з’являється поняття «горизонт очікування», яке застосовують до 

реципієнта літературного твору. Воно означає культурну матрицю, через яку 

читач, спираючись на власний читацький й загальнокультурний «естетичний» 

досвід, декодує художній твір. Якщо твір не відповідає горизонту очікувань 

реципієнта, тобто не знаходить своєї аудиторії на час першого прочитання, він 

вважається таким, що випадає зі свого часу, навіть будучи експериментальним і 

новаторським. Такий парадокс рецепції з невтаємниченим читачем.  

Ще одна наука, сформована на межі філософії та лінгвістики, – семіотика – 

відкриває додаткові аспекти дослідження експериментальних творів модернізму. 

У. Еко [41], працюючи з особливостями «відкритих творів» з «рухомим 

текстом», вважав, що їх появу уможливив модернізм. Відкритість твору означає 

його незавершеність, відсутність відповіді письменника на порушені теми й 

проблеми, що дає змогу читачу стати співтворцем тексту, відкриває простір для 

множинності інтерпретацій. Така особливість модерністських творів 

корелюється з поняттям «експериментальний роман», власне «сюжетна 

(фабульна) проза» як різновид (поряд із орнаментальною прозою) 

експериментальної літератури, протиставної «сюжетному роману» (з 

одноплановим вираженням і міметичним, очевидно, аристотелівським 

розумінням відображення дійсності), що відповідає просвітницько-

реалістичному жанру, побудованому за класичними сюжетно-композиційними 

моделями.  

В українському літературознавстві з початку 2000-х років чимало 

досліджень присвячено експериментальній літературі. Значна частинна 

стосується різножанрової епіки 20–30-х років ХХ ст. О. Бенюк [9], 

відштовхнувшись від поняття наукового експерименту як засобу пізнання 
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нового, формулює розуміння мистецького експерименту, відстежує його в межах 

кінця XIX – першої третини XX ст. Накладені на нього наукові матриці зводили 

його до прямої відображально-наслідувальної функції. Натомість 

модерністський експеримент мав на меті «випробувати та змоделювати всі 

можливі засоби та способи творення, складові творчого процесу та художнього 

образу задля впровадження нового замість усталеного, загальноприйнятого» [9, 

c. 12]. Замість пізнання дійсності відомими науці методами, модерністський 

експеримент створював нову реальність завдяки новаторським – індивідуально 

авторським – засобам, способам і методам, часто незрозумілими для 

невтаємниченого читача. Модернізм, на слушну думку Х. Ортега-і-Гасета, не 

зобов’язаний «давати готові відповіді, сприяти пасивному спогляданню, а своїми 

експериментами порушував нагальні проблеми, спонукав до активних дій, до 

розуміння» [9, c. 13].  

Художні експерименти у практиці письменників-модерністів зумовлені 

потребою дослідити свого сучасника. Ставши свідком стрімкої механізації у 

сфері техніки й науки, він відчував екзистенційне відчуження і загубленість у 

ворожому світі, сповненому байдужості, революцій, війн. Традиційне мистецтво 

не завжди справлялося з таким завданням. Тому модерністи відкривали власні 

полістильові «лабораторії», в яких «досліджували» навколишній світ на підставі 

синтезу й інтермедіальності, при інтердисциплінарному залученні філософії, 

психології, історії, різних видів мистецтв. Такий художній експеримент, за 

словами Анни Білої, був «запліднений концептом наукового формалізму» [16], 

що й пояснює «лабораторність» і «штучність» конструювання 

експериментальних творів. 

Експериментальним має право називатися не лише формально ускладнений 

художній текст, а й поліпроблемний, у якому подано нове бачення складних 

ситуацій, знайдено додаткові сенси, ідейні рішення, які зазвичай «розкриваються 

через семантику досліду, тотожного “можливості інших можливостей”» [20, с. 

42]. Цю думку обґрунтовує Наталія Лобас: в кожній літературі трапляються 

художні явища неоднозначного змісту, які епатажністю та різностилевістю різко 
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відрізняються від типових, тому не доступних для розуміння традиційному 

читачеві [105].  

Літературознавець Людмила Ікітян розширює поняття художнього 

експерименту до меж творчої стратегії, яка передбачає специфічні прийоми 

характеротворення, вираження ідеї твору, структурування сюжету, художньої 

комунікації письменника з читачем [48, c. 33]. С. Підопригора [143] також визнає 

продуктивний діалог з реципієнтом, в результаті якого читач стає співтворцем 

тексту, декодуючи приховані сенси твору, стає учасником художнього 

експерименту, в якому письменник виконує роль суб’єкта, а читач – 

інтерпретатора його результатів.  

У сучасних літературознавчих дослідженнях актуалізовано розуміння 

художнього експерименту не лише у творчості, а й у житті письменників, які, 

«накладали» «різко індивідуальну поетику» з власних творів на своє життя, 

вподібнене до «інтелектуального проекту» [48, c. 32]. Це стосується не лише 

перформенсів, а й змалювання портретів Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова. 

 Означенням «експериментальний» щодо літературного твору треба 

оперувати обережно, зумовлювати застосування цього поняття культурно-

історичним оточенням, де функціонують  тексти, адже, як зазначала Оксана 

Боярчук, «поза контекстом своєї епохи вони [експериментальні твори – А. М.] 

можуть втратити кваліфікацію експериментальних, до того ж сприяти хибному 

уявленню про літературний експеримент як щось недалеке, дилетантське, 

недосконале» [20, c. 5]. Будь-який твір із системним й послідовним 

застосуванням нових зображально-виражальних засобів, які різко відрізняються 

від усіх попередніх (разом із пануючою) художніх традицій, можна назвати 

експериментальним. Коли новаторство співвідноситься з оновленням, 

переформатуванням традиції на основі притягування/відштовхування (Леся 

Українки, І. Франко, Наталя Кобринська, М. Коцюбинський, М. Яцків та ін.), то 

еспериментаторство стосується заперечення традиції й витворенням нової 

парадигми мистецтва (Г. Михайличенко, Ю. Яновський, М. Хвильовий, 

М. Йогансен, І. Костецький, В. Петров та ін.). 
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Наталя Лобас [105], узагальнюючи риси поетики експериментального 

твору, виведені в роботі Оксани Боярчук, називає такі: комунікативність, модель 

співтворення тексту автором і реципієнтом, ігрова природа, чинна на всіх 

структурних рівнях, іронія та парадокс. У дослідженні Оксани Боярчук йдеться 

також про експериментування як певну цілість, в якій «вигаданий, уявний 

елемент, гра не відмежовані від фактичного, образного матеріалу» [20, c.7-8], 

тобто нема протистояння реального й умовного світів, як це було, наприклад, у 

поетиці романтизму. Модерністи не копіюють життя і не відтворюють його в 

найменших подробицях аж до фізіологічних проявів, як це робили реалісти й 

натуралісти.  

Ольга Журенко [43] називає ще такі риси експериментальної поетики: 

змішування різних літературних жанрових кодів і мистецтв, що призводить до 

полістилістики, гри на зіставленні реального-умовного, маски і обличчя, 

фрагментаризація або «безликість» героя, творення схематичних образів [43, 

c. 15]. Остання ознака експериментальної прози свідчать про її інтелектуальність 

і філософічність, передбачає деяку штучність і концептуальну 

сконструйованість творів цього ґатурку. 

Важливими ознаками досліджуваного різновиду літератури є руйнування 

цілісності сюжету, металітературний характер з оголенням авторських прийомів, 

демонстрацією творчого процесу, перший (поверхневий) і другий (закодований, 

алюзійний) плани твору, експерименти з мовою та ритмікою твору (одивнення, 

неологізми тощо), пародійність, техніки «автоматичного письма» та «потоку 

свідомості», міфологізм. Чимало з цих прийомів модерністи запозичили у 

авангардистів, які маніфестували настанову на свідомий художній експеримент 

з формою. Це було зумовлено чіткою позицією відмежування традиційних 

канонів мистецтва й спробою витворити принципово новий його ґатунок за 

рахунок використання прийомів різних наук й різновидів мистецтва 

(експерименти кубістів, дадаїстів, конструктивістів, футуристів, 

абстракціоністів). Найрухомішою частиною твору є форма, тому саме вона 

зазнавала найбільших змін. Експериментаторство у сфері змісту творів 
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реалізувалося на рівні апеляції до заборонених (табуйованих) і маргінальних тем, 

а також – в епатуванні традиційних естетично-етичних цінностей [159]. 

Визначаючи родову приналежність експериментальних творів, зокрема 

прози, дослідники сходяться на думці про відсутність її сталої визначеності: це 

– понаджанрова категорія універсального характеру, що включає всі модифікації 

пригодницької літератури, «проблемні», дискусійні, інтелектуальні й любовні 

романи водночас, а також «есеїзовану белетристику» чи «белетризовані есе» [20, 

c. 12]. Твори письменників-експериментаторів мають яскраву інтелектуальну 

домінанту: інтелектуальний роман – це різновид «найбільш інформаційно та 

інтелектуально насиченого модерністського роману, в якому історія героя є 

опосередкованим вираженням авторського світоглядного пошуку» [84, c. 11]. 

Головна мета експерименту – художньо апробувати ідеї, думки, теорії на їх 

життєздатність і стійкість, усталені формули – на істинність. Тому герої 

експериментальних творів стають носіями певних ідей, концепцій, світоглядів, а 

«перевірка» їх на достовірність здійснюється завдяки особливим 

експериментальним умовам у творчій авторській лабораторії. 

 Ірина Куницька переконана, що словосполучення «експериментальна 

проза» є доцільним уточненням жанру, проте не становить окресленої жанрової 

форми [84, c. 7]. Навпаки – експериментальні твори зазвичай мають 

поліжанровий характер, що ще раз підтверджує тезу про синтез як визначальну 

ідею модернізму. 

Д. Наливайко обґрунтовує різноманітні жанрові новації (трансформації, 

руйнації) як наслідок модерністських художніх експериментів з ідейним змістом 

і філософським підтекстом. Зокрема йдеться про потребу художнього 

відображення «розпаду людської особистості», яке неможливе без руйнування 

жанрових структур роману і драми, що «засновані на цілісності людської 

особистості» й «детерміновані часовими і просторовими змінами» [125, с. 287]. 

Зміна предмета зображення в художньому тексті – цілісної особистості на 

фрагментарну й соціально не визначену одиницю – неминуче тягне за собою 

трансформації форми зображення, зокрема й жанрового визначення твору.  
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Поряд зі словосполученням «експериментальна проза» в літературознавчих 

працях можна натрапити на альтернативні назви – «авангардна проза» та «ліва 

проза» [162]. Однак такі означення звужують поняття досліджуваного явища й 

викликають небажані жанрово-стильові обмеження – авангардистські твори або 

сюжетна белетристика відповідно. І хоча поняття «авангардистська проза» та 

«експериментальна проза» корелюються, Ю. Ковалів наполягає на їх 

розрізненні: перший різновид має на меті епатаж, другий – позначений карбом 

елітарності й естетичності. Тому дослідник розрізняє «орнаментальну» прозу, 

«сюжетну» прозу й авангардиську прозу (до останньої літературознавець 

зараховує епіку Ґ. Шкурупія, Л. Скрипника й Д. Бузька). Очевидно, поняття 

«експериментальна проза» треба вживати щодо всієї нетипової, «гібридної у 

жанрово-стильовому відношенні» [162] літератури, яка різко відрізняється від 

традиційної, класичної літератури. У її парадигму потрапляють художні 

практики орнаменталістів і сюжетників.    

Дослідниця української епіки 20-х років ХХ ст. Олена Сайковська також 

вводить у поле прози експериментального ґатунку третю модель – 

інтелектуально-дискусивну [162, c. 41]. Проте абсолютно очевидно, що 

інтелектуальність і дискусивність є ознаками експериментальної прози загалом, 

а не її окремим різновидом.  

Отже, проаналізувавши ґрунтовні філософсько-літературознавчі 

напрацювання у сфері дослідження художнього експерименту й української 

експериментальної прози, можемо уточнити та сформулювати визначення цього 

поняття на двох рівнях узагальнення – широкому і вузькому. У широкому 

значенні експериментальна проза – це особливий різновид модерністської епіки, 

який разом із експериментальними драмою та лірикою можна об'єднати під 

загальною назвою «експериментальна література». У вузькому значенні йдеться 

про експериментальну прозу як особливе художньо-естетичне явище в 

літературі, у парадигмі якого співіснують орнаментальна (афабульна, 

психологічна) та сюжетна (фабульна) прозові практики, які відрізняються 

превалюванням тих чи інших ознак досліджуваного поняття.  
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Найістотнішими ознаками творів «експериментальної прози» 

виокремлюємо такі: 1) на рівні форми: а) порушення класичної часопросторової 

однорідності (суб’єктивізація хронотопу, розмивання меж реального й умовного 

світів/часів/дій завдяки посиленій увазі до ірраціональної сфери життя людини – 

снів, марень, психічних порушень тощо), б)інтерсеміотичність/ 

інтермедіальність (застосування смислових і формальних кодів інших знакових 

систем – музичних, образотворчих, архітектурних – для розширення спектру 

виражально-зображальних художніх засобів), в) міжжанрова та міжродова 

дифузія (ліризація прози, епізація малих прозових форм, драматизація прози 

тощо), г) руйнування класичної наративної моделі (фрагментаризація наративу, 

«полінарація»), ґ) експерименти з мовою («одивнення» слова, розширення 

семантичних меж слова завдяки застосуванню потенціалу словотворення, 

неологізмів, руйнування семантичних і синтаксичних зв’язків у 

словосполученнях і реченнях), д) порушення норм або руйнація класичної 

композиції, її елементів (відсутність зав’язки, конфлікту, пуанту); 2) на рівні 

змісту: а) дегероїзація (відсутність класичного протагоніста, головного героя, 

схематизація персонажів, персонажі-ідеї), б) пародійність, іронічність, 

гротескність, грайливість (стосується класичних традицій, традиційних 

естетико-етичних систем, загального пафосу твору), в) розкриття табуйованих і 

маргінальних тем (як протест проти зображення героїчного, типового), г) 

інтертекстуальність (цитування інших творів, алюзії на них, ремінісценції з них, 

їх пародіювання, стилізація), ґ) інтелектуальність, філософічність (превалювання 

думки над формою, порушення філософських проблем у творі, 

метатекстуальність, історіософічність), д) «відкритість» творів (відсутність 

однозначного розв’язання проблем, порушених у творі, смислова 

неоднозначність), е) відхід від життєподібності та побутописання 

(конструювання зміненої художньої реальності), є) дискурсивність, 

комунікативність (твір стає комунікативною подією, що актуалізується при 

кожній новій художній рецепції читача), ж) демонстрація процесу творчості 

(зміщення акценту з твору на процес творення), з) афабульність (превалювання 
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стилю над сюжетом), і) застосування засобів і прийомів, властивих природничим 

наукам (аналіз, синтез, створення штучних умов для досліду, спостереження). 

Прозові твори, написані з кін. XIX й протягом XX ст. можуть називатися 

експериментальними, якщо вони мають більшість із вищеперелічених рис. 

Ранньомодерністські твори, очевидно, мають радше експериментальний посил 

(за деяким винятком, наприклад, окремі оповідання А. Кримського), ніж 

повністю підпадають під категорію «експериментальної прози». 

Отже, в основі експериментальної прози покладено поняття «художній 

експеримент», яке виводиться з визначення наукового експерименту як 

специфічного методу дослідження речей і явищ. Метод експерименту перенесли 

у сферу літератури представники художньої школи натуралізму в другій 

половині XIX ст. Нового змісту й форми художній експеримент набув уже на 

межі XIX – XX ст. у практиці модерністів як «принцип спрямованого 

художнього апробування життєвого матеріалу», засіб творення нової естетичної 

реальності за допомогою індивідуально авторських засобів і прийомів. Потреба 

в художньому експерименті виникла у зв’язку з неспроможністю попередніх 

художніх систем, заснованих на аристотелівському мімезисі, відобразити реалії 

швидкоплинного, сповненого відкриттів і катастроф водночас світу, а також 

через настанову модернізму на творення нового мистецтва, в основу якого 

покладено ідею синтезу й ейдосу. Художні пошуки письменників-

експериментаторів відбувалися на двох рівнях тексту – формальному й 

змістовому. Серед основних рис експериментальної прози: руйнування 

традиційних наративних і часопросторових структур, типових засад 

образотворення, часопросторових координат, етичних і естетичних канонів, 

сформованих попередніми традиціями; синтез методів і прийомів різних наук, 

художніх технік споріднених видів мистецтв, перенесення концептів наукового 

формалізму в художню творчість та ін. У парадигмі експериментальної прози 

співіснують орнаментальна та сюжетна (фабульна) прозові практики. Деколи 

смислове поле експериментаторства охоплює не лише творчість, а й життя 

письменників, яке перетворювалося на інтелектуальний проект. 
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1.2. Передумови й умови експерименту модерністської прози: тяглість 

художнього досвіду від раннього до зрілого модернізму 

У теорії й практиці мистецтва найпоширеніша формула Аристотеля, за якою 

митцеві «доводиться відтворювати речі якимсь одним із трьох способів: або 

такими, якими вони були і є, або як про них кажуть і думають, або якими вони 

повинні бути» [4, с. 85]. Проектуючи концепцію давньогрецького філософа на 

пануючі у ХІХ-ХХ століттях художні стилі, виходить, що у першому разі йдеться 

про реалістів (зображення життя у формах життя), у другому – класицистів й 

«соцреалістів» (панування канону й позалітературного замовлення), у третьому 

– романтиків (змалювання світу, яким би він міг бути). Всі вони взалежнюють 

того чи іншого автора від зовнішнього, часто предметного світу, на думку Д. 

Чижевського, спричиняють «безліч непорозумінь: кожний літературний стиль 

бере образи та барви з дійсності, навіть фантастичні твори не мають інших 

джерел свого матеріалу, крім дійсності» [189, с. 17]. Письменник не тільки її 

відтворює, а й створює іншу, художню, не тотожну навколишній, чого не 

враховує мімезис Аристотеля, засвідчуючи власну обмеженість.  

На противагу такому розумінню наслідування існує не завжди згадуваний 

мімезис Платона, що полягає в безпосередньому наслідуванні першоідеї (ейдоса) 

– ідеї речей, які набувають конкретно-історичних визначених форм в 

емпіричному світі. Вона проектується на реалії, які стають її «тінню», котру, як 

правило, відображають у художніх творах, тобто – «тінь тіней» («Держава», 

«Бенкет» [144]). Тому філософ радив не захоплюватися поемами Гомера («тінь 

тіней»), надавав переваги  ліриці мелічних поетів, заглибленій в ейдос. Пізніше 

їхня художня практика утверджувалася в добу Середньовіччя, Бароко, частково 

романтизму й модернізму, характерних відходом від логоцентричних концепцій 

й поворотом до духовного світу людини. Через настанову модерністів 

відображати чисту ідею їхні твори були не зрозумілі широкому загалу. 

Найяскравіше герметичність модернізму виявилася у символістів, схильних не 
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до предметного зображення, а до натяків на речі та явища, до чистого «звукового 

образу».  

Змагання аристотелівської й платонівської концепцій мімезису не раз 

позначала зміну мистецьких стилів й напрямів разом із філософськими 

парадигмами на межі історичних епох. Так, різні принципи художньої свідомості 

й творчої діяльності покладено в основу «антитетичних» стилів Відродження й 

Бароко, класицизму й романтизму, реалізму й модернізму. Кожна історико-

літературна епоха коливалася між аполлонійством й діонісійством (Ф. Ніцше 

[130]) або в аспекті маятникоподібного руху, починаючи з монументального й 

орнаментального стилів, що обґрунтував Д. Чижевський в авторській «Історії 

української літератури» (1956). Він перейняв цю модель від М. Гнатишака, а той 

– у свою чергу – від Г. Вьольфліна. Монументальний стиль, позначений 

«ясністю», «простотою», «спокоєм», «закінченістю у собі», «викінченістю», 

«традиційною канонічністю» [188, c. 22], характерний для доби Ренесансу та 

Реформації, класицизму, реалізму. Орнаментальний стиль, в якому домінували 

«глибина», «пишність», «рух», «безмежність перспективи», «стремління та 

мінливість», «різноманітність», «новість», набув розквіту за доби Бароко, 

романтизму, символізму. Деякі напрями, на думку історіографа, не усталилися в 

ХХ ст. До них він, очевидно, відносив модернізм, що опинився поза колом його 

обсервації, яка зупинилася на символізмі. На цьому модернізмі часто проступали 

ознаки орнаментального стилю, хоча він був значно ширшим за будь-яке 

стильове утворення. Маятникоподібна модель Д. Чижевського відтворювала 

істотні положення аристотелівського й платонівського мімезисів. Тому 

поширене уявлення про «антиміметичні» стилі й напрями на зразок модернізму, 

чи «літературно-мистецькі тенденції неміметичного ґатунку» [104, с. 457] 

виявилося понятійною аберацією.  

Новий конкретно-історичний напрям сформувався на межі ХІХ – ХХ ст. як 

заперечення картезіанської моделі світорозуміння, заснованої на «культі 

розуму», нехтуванні великим багатством й повнотою людської душі з її 

емоціями, переживаннями, радощами, стражданнями, інтуїціями, видіннями 
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тощо, закономірність яких обґрунтована «філософією життя». Важливим для 

структурування модерністського дискурсу були герменевтичні студії 

Ф. Шлеєрмахера, концепції «світової волі» й трагізму світовідчуття 

А. Шопенгауера, аполлонійства й діонісійства, волі до влади як подолання в собі 

слабкостей Ф. Ніцше, історицизму (входження в історію, роблення історії, 

ставання історією) В. Дільтея, релігійного екзистенціалізму С. Кіркеґора, 

інтуїтивізму, «життєвого пориву» А. Берґсона, феноменології Е. Гуссерля, 

«софійності» В. Соловйова, психоаналітики З. Фройда та ін.  

На відміну від логоцентризму й міметичної утилітарності, «“філософія 

життя” обстоювала повноту людської природи, висвітлювала повноцінне буття, 

сприймала його як цілісне, постійне становлення, виправдовувала розширення 

людського «Я» до всесвітніх масштабів» [54, c. 14]. Реанімація таких способів 

пізнання дійсності як інтуїція, творче осяяння, миттєве враження створювали 

передумови для індивідуально-авторських художніх експериментів у мистецтві 

й зокрема літературі. 

В історіографії поширена думка про залежність українського модернізму від 

західноєвропейського, що вплинув на творче покоління межі ХІХ – ХХ ст. 

Насправді конкретно-історичний напрям в українській літературі формувався за 

іншим сценарієм, коли «поширена в європейських літературах «філософія 

життя» інспірувала властиву українському менталітету «філософію серця», тому 

можна твердити, що український модернізм виник на перехресті цих 

світоглядних систем» [54, с. 18]. Адекватному розумінню національного 

варіанту модернізму сприяє застосування теорії «зустрічних течій» 

Ол. Веселовського. Кардіоцентризм, будучи невід’ємною частиною 

національного світовідчуття українського народу, постійно присутній як в 

уснопоетичній, так і в літературній словесностях, починаючи від пам’яток 

Київської Русі – до творчості Т. Шевченка, В. Сосюри чи Гр. Тютюнника.  

Г. Сковорода, спираючись на Біблію, стверджував, що серце – є істиною в 

людині, а глибоке серце – її душею. Його міркування підтвердили й поглибили 

П. Юркевич, Д. Чижевський, І. Бичко та ін., не кажучи вже про письменників.   
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Модерністи не довіряли поверхневим явищам, заглиблювалися в сутність 

буття, прагнули осягнути його трансцендентні ознаки, безпосередньо не дані 

органам чуття або розуму. Художня творчість, як і вільне філософствування, 

проголошувалися основними методами пізнання дійсності, яка завжди була 

присутня в їхніх творах, але в сенсі платонівського мімезису, що стимулювало 

інтелектуальну активність письменників, захоплених таємничою загадкою світу. 

Вони не просто його зображали, а прагнули декодувати приховану знакову 

систему, часто підключали ресурси підсвідомого, розкриті в психоаналітиці З. 

Фройда. Спостерігався критичний перегляд розуміння мистецтва як 

«зображення життя у формах життя», «типових характерів у типових 

обставинах» на користь «творчості духу, самовияву митця і повної свободи цього 

самовияву» в естетичному значенні, «звільнення мистецтва від соціальних і 

моральних зобов’язань» [126, с. 45]. Першорядного значення набув принцип 

кантівського «незацікавленого інтересу».  

У художній літературі неминуче поширилися експерименти, але вони мали 

іншу мету й інше завдання, ніж в утилітарних лабораторіях реалістів, навіть 

натуралістів (Е. Золя), які першими звернулися до можливостей експерименту. 

Він у творах модерністів розгортався в людській душі, тому «об’єктивний 

дискурс поступився перед суб’єктивним. Визначальним у художній практиці 

стало не що, а як, а всевідний автор «розчинився» в тексті» [54, с. 13]. Набула 

актуальності верифікація усталених істин (їх розхитування, виявлення їхньої 

відносності, трансформації в сучасних умовах, життєздатності в нетипових 

обставинах), починаючи з міжжанрових й міжродових дифузій, синтетизму 

(інтермедіальність), метатекстуальності, дискурсивності, сильної іронічно-

пародійної стихії, ліризації наративу, переструктурування усталеної 

текстобудови, філософічності, інтелектуальності, а головне – естетизму. Простір 

літератури замість романів заповнила мала проза, насамперед новела, що 

засвідчувала новий тип художнього мислення. Вона відрізнялася від 

традиційного оповідання з його плавним розгортанням композиції потужною 
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напругою сюжетної лінії, схопленої переважно в кульмінаційний момент, з 

обірваною стрімкою, несподіваною розв’язкою.  

«Сюжетна напруга, – як зазначав І. Денисюк, – веде до драматичного 

загострення, до кульмінаційної вершини – пуанту» [37, с. 29]. Він  найповніше 

дослідив специфіку малої модерністської прози, виявивши в ній новелу-акцію з 

напруженою фабулою й афабульну новелу-вираження, новелу-настрій, а поряд з 

ними нові синтетичні жанрові утворення замальовок, шкіців, ноктюрнів, 

акварелей поезій в прозі тощо. В. Фащенко трактував їх як «твори рефлексії» без 

ознак традиційного сюжету, схильних розбудовувати відмінну сюжетність на 

«побудову мислі» зосередженої миті з певною ідеєю [182, с. 22]. 

І. Франко спостеріг новий тип письменників-експериментаторів, 

репрезентованих постатями М. Яцкова, В. Стефаника, Марка Черемшини, Ольги 

Кобилянської та ін., охоплених «чуттєвими рефлексіями тої душі, яку вони 

беруться малювати. Відси брак довгих описів та трактатів у їх творах і та 

непереможна хвиля ліризму, що розлита в них. Відси їх несвідомий наклін до 

ритмічності й музикальності як елементарних об’явів зворушень душі. У 

порівнянні до давніших епіків їх можна назвати ліриками, хоча їх лірика зовсім 

не суб’єктивна; навпаки, вони далеко об’єктивніші від давніх оповідачів, бо за 

своїми героями вони щезають зовсім, а властиво переносять себе в їх душу, 

заставляють нас бачити світ і людей їх очима. Се найкращий тріумф поетичної 

техніки, а властиво, се вже не техніка, се спеціальна душевна організація тих 

авторів, виплід високої культури людської душі» [184, с.108].   

Новелісти межі XIX – XX ст. належали до сецесії – перехідного етапу історії 

літератури, якому властивий критичний перегляд попередньої культурної 

традиції за принципом притягування/відштовхування, тобто прийняття й 

продовження одних її елементів й заперечення інших. «Сецесія не вкладається в 

певне творче покоління» [54, с. 22], вона проявляється в еволюції художнього 

світобачення письменників, у тенденції художнього експериментування, що 

було характерним від «парнасців» й «проклятих поетів» – до «Віденського 

Сецесіону», «Молодої Польщі», «Молодої Музи» чи російського «срібного 
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віку». Вони, спираючись на платонівський мімезис й кантівський імператив 

«незацікавленого інтересу», вслід за Т. Готьє обстоювали принципи «мистецтва 

для мистецтва», «чистої поезії», що не було втечею від дійсності, а стало 

заглибленням у її сутнісні глибини. Поки що в них не спостерігалося «чистого» 

модернізму, радше панував принциповий діалог між новим і традиційним 

мистецтвами, між якими не було розривів чи різких протистоянь, що можна 

проілюструвати прикладом художнього салону «Плеяда», заснованого 

реалістами й народниками Оленю Пчілкою, М. Старицьким, М. Лисенком для 

своїх талановитих дітей Лесі Українки, М. Обачного, Людмили Старицької, В. 

Самійленка, які прагнули нової художньої системи. То був експеримент 

сецесійного походження. Вихована в такій творчій атмосфері, модерністка 

неоромантичного спрямування Леся Українка, попри виступи проти «різних 

Нечуїв, Кониських, Чайченків і т. п. "корифеїв"» [91, с. 200], вважала, що 

«реалізм і романтизм єднаються в лиці одного автора на тисячі прикладів у всіх 

літературах і се цілком законне єднання» [91, с. 285]    

Сецесійний період, в якому загострювалися взаємини аристотелівського й 

платонівського мімезисів, переборював у собі ознаки fin de siécle, оформлювався 

в полістилізм і різноманіття художніх тенденцій, інтенсифікував жанрову 

деканонізацію й дифузію, міжвидову й міжродову взаємодії. Він перетікав 

досить бурхливо, в постійних гострих дискусіях, напружених полеміках, 

спрямованих на пошуки подальших шляхів розвитку літератури, що спалахнули 

між С. Єфремовим, Лесею Українкою та І. Франком на сторінках «Киевской 

старины» (1902, №10, 11, 12), «Літературно-наукового вісника» (1902, №2). 

Таких прикладів – чимало.  

Конфлікт інтерпретацій не завжди приводив до порозуміння між 

опонентами, але мав значення для еволюції українського модернізму в контексті 

світового. Д. Наливайко виокремлює кілька етапів розвитку європейського 

модернізму: 1) ранній «зі зневажливим ставленням до дійсності» (кінець XIX 

ст.); 2) зрілий – «із притаманним йому зняттям романтичної «поетики контрасту» 

та переходом до «поетики синтезу», що дає змогу інтерпретувати світ у його 
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складності й розмаїтті»; 3) фундаментальний, що «полягає у відкритості та 

універсальності художньої системи…» [54, c. 136]. Така умовна періодизація 

видається прозорою і логічною. Український модернізм, маючи свої національні 

особливості, перебуваючи у відмінних, ніж на Заході, історичних оточеннях, в 

основному відповідав такій «схемі», хоча повної синхронності не спостерігалося. 

Він постає поліваріантним художньо-стильовим напрямом з національною 

специфікою. Його періодизація в кожному письменстві зокрема буде відмінною. 

Коли у французькій літературі варто говорити модернізм з початку 80-х рр. XIX 

ст., то в більшості західноєвропейських країн він з’явився наприкінці того 

десятиліття, а в східноєвропейських країнах і США – на межі XIX – XX ст. І 

скрізь спрацьовував принцип «зустрічних течій».  

Траплялися випадки, коли український модернізм не тільки формувався 

майже одночасно з європейським, а й іноді випереджав його. Наприклад, поезії 

у прозі Наталя Кобринська написала 1884 р., де апелювала до «філософії життя» 

й естетизму, але не дозволила їх надрукувати через етичні переконання. Будучи 

закохана в І. Франка, вона не хотіла кинути на нього тінь. І лише 1934 р. ці поезії 

в прозі – цілком новий жанр, невдовзі поширений в модернізмі, – з’явилися з 

великим запізненням у збірці «Замість автобіографії».  

Схожа ситуація сталася і з експериментальною новелістикою 

А. Кримського. Його оповідання «Psychopatia nationalis.  Дещо з неврології, дещо 

з етнографії, дещо – так собі дещо», «Дивна пригода» та «Виривки з мемуарів 

одного старого гріховоди. Матеріали для діагнозу psychopathiae sexualis» (1890-

1894), випереджаючи свій час, були блискучими зразками психоаналітичної, 

філологічної прози, що розкрилася у 20-ті роки, зокрема в творчості М. 

Йогансена, згодом – І. Костецького, синтезом художнього й наукового дискурсу, 

властивого белетристиці В. Петрова (Домонтовича). Український письменник, 

знайомий з дослідженнями австрійського психіатра Р. фон Крафта-Ебінґа й за 

декілька десятиліть до появи аналогічних праць З. Фрейда про несвідомі 

процеси, сни і марення, художньо дослідив ці явища, зобразив клінічні картини 

патологічних станів людини як в малій прозі, так і в незакінченій повісті 
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«Лаговський». Її можна ідентифікувати філологічною повістю, означеною 

«високою культурою сцієнтизму» [55, с. 218]. 

Однак представник сецесійного психотипу А. Кримський, зорієнтований на 

платонівський ейдос, не зважився повністю перейти на інтуїтивно відчуті нові 

шляхи модерністської художньої свідомості, зробив вибір на користь стабільної 

філологічної праці. Схожа ситуація трапилася і з М. Грушевським, перу якого 

належать наповнені інтригою й несподіваними сюжетними поворотами 

модерністські оповідання «Історія Занети Альберіго з Венеції» та «Біжниця в 

Зомербергу» (1911-1914). Згодом до подібних прийомів звертатиметься 

експериментальна фабульна проза 20-х років, яка вписується у зрілий модернізм, 

а також МУРівського й післяМУРівського періодів (Ю. Косач, В. Петров, І. 

Костецький та ін.).  

У 90-ті роки ХІХ ст., коли ще в Україні не чули поняття «модернізм», яке 

озвучила Леся Українка 1899 р., а в Європі воно тільки-но приживалося, хоча не 

мало ще чіткого дефініювання, активно проривалася на терени нового напряму 

Ольга Кобилянська не так тенденційними повістями «Людина» й «Царівна», як 

новелами «Природа», «Він і вона», «нарисом» «Valse melancholique», що 

передбачили сенсаційну жіночу прозу в дусі Марії Цуканової. Леся Українка, 

неприхильна до епіки, показала вміння будувати сюжетний каркас на основі 

промовистої деталі, що характерно для написаних на початку 90-х років новели  

«Чашка» або повісті «Жаль». Цим прийомом оперуватимуть пізніше 

письменники «Ланки»-МАРСу, зокрема Г. Косинка («Циркуль»). Експеримент з 

деталлю буде ефективним і в малій прозі С. Цвейга, який дебютуватиме як 

новеліст у 20-ті роки.  

Ю. Косач, І. Костецький та В. Петров вже мали певну традицію при 

написанні аналогічних творів, хоч ніколи на неї не посилалися, хіба що згадували 

добу «розстріляного відродження» (переважно В. Петров), де панувала 

атмосфера експериментального пафосу. Особливо виразною вона була для 

модерністської прози, зокрема роману з багатьма «жанровими різновидами 

(філософський, екзистенціальний, урбаністичний, любовний, пригодницький, 
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фантастичний тощо), але домінантою лишався інтелектуальний» [56, с. 54] Він 

існував в українській літературі як визнаний факт, попри те що поняття 

запровадив Т. Манн, маючи на увазі жанр, поширений в європейській літературі.  

Експериментальна проза перетікала двома потоками – орнаментальним й 

фабульним, що відповідали розмежуванню письменства за Д. Чижевським на 

орнаментальне й монументальне, відображали діонісійські й аполлонійські 

тенденції (за Ф. Ніцше) відповідно. Вона мала в собі ознаки платонівського 

мімезису, тісно переплетеного з аристотелівським, адже «чистого» 

орнаментального чи фабульного тексту не було. За спостереженням дослідників, 

«перший потік найповніше реалізувався в орнаментальній прозі М. Хвильового 

і його сучасників та послідовників, характеризувався музичним, ритмізованим, 

ліричним пафосом. Фабула в таких творах відігравала незначну роль, хаотична 

композиція скріплювалася замальовками миттєвих настроїв, символічними 

деталями. Натомість другий сюжетний потік постав як полемічний жест проти 

орнаментального прозописьма. Цим творам властива художня трансформація 

фабули, сюжетотвірна лінія із стрімким розгортанням, загострена інтрига, 

несподівані повороти, колізії, конфлікти, протистояння та випробування 

персонажів» [56, с. 57].    

Експериментальна проза зрілого модернізму як цілісного і сформованого 

«комплексу літературно-мистецьких тенденцій» [103, c. 64] переосмислювала 

поетикальні традиції ранньомодерністського періоду. Для неї лишалися 

актуальними такі художні прийоми, як: сни, марення на яву, беззмістовні 

діалоги, мозаїчний текст, монтаж, змішування часів, психологічний хронотоп, 

театральність тощо. Разом з тим актуалізувався ігровий компонент тексту, який 

реалізується через прийоми пародії, іронії, топоси маски, двійництва, зміщення 

«твору у філософсько-психологічну площину, змінами в архітектоніці тексту»; 

такі зміни пов’язані насамперед із «функціонуванням модерністських структур 

авторської свідомості, витісненням традиційної розповіді й активацією 

широкого спектра культурологічно значущих інтерпретацій…» [181, c. 35]. На 

практиці ці тенденції проявилися у феноменах «сценарного» стилю, «візуальної 
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прози», «монтажного» наративу, алюзійності й метатекстуальності. Йдеться 

насамперед про нові виражально-зображальні й інтермедіальні можливості 

літератури завдяки синтезу мистецтв (екфразис). Спостерігалося особливе 

захоплення кіноматографією, що справила великий вплив на художнє слово, 

збагачене кінематографічними техніками. Кіноприйоми монтажу, фокалізації, 

багатошарової композиції, зміни масштабів і ракурсів зображення стали 

визначальними для створення максимального враження у творах Ю. Яновського, 

М. Йогансена, Ґ. Шкурупія, Л. Скрипника та ін. Надалі ці тенденції лише 

поглиблювалися й ставали невід’ємними елементами системи модерністських 

художніх засобів і прийомів.  

Часто епіки-експериментатори писали свої твори за моделлю кіносценарію. 

Так чинив В. Підмогильний в романі «Місто», що спирався на досвід української 

урбаністичної прози («Хмари» І. Нечуя-Левицького, «Для домашнього огнища», 

«Перехресні стежки» І. Франка, маломістечкові оповідання Л. Пахаревського й 

А. Крушельницького, віденські новели С. Яричевського та ін.), а найбільше – на 

французьку белетристику, яку письменник добре знав за оригіналами й 

перекладав. Його фабульна інтелектуальна проза з ознаками психоаналізу не 

тільки вписувалася в контекст європейської, а й випереджала як в 

композиційному аспекті, так і в філософському, зокрема в розумінні 

екзистенціалізму. Розв’язку розповіді, властиву «Місту», пізніше застосують Ж.-

П. Сартр («Нудота») й А. Камю («Чума»). Головні екзистенціали, заявлені у них 

– страждання, самотність, страх, відчай, втеча, марення, відчуження, нудота, 

самознищення, абсурдність, двійництво – стали аксіоматичними для творів 

першої половини XX ст. Йдеться не про запозичення, яких не могло бути, адже 

французькі письменники не знали В. Підмогильного. Мабуть, тут підходить 

теорія «самозародження сюжетів». Експерименти з персонажами – типові для 

творів В. Підмогильного. Вони проходять певне випробування не тільки в 

екстремальних чи побутових ситуаціях, а на підтвердження людської гідності. 

Тому невипадково серед них з’явився біохімік Славенко («Невеличка драма»), 

який, вважаючи світ недосконалим, прагне змінити його, не питаючись у нього 
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згоди. При цьому він обирає собі роль маніпулятора, вважаючи себе унікальною 

особою, хоча плутає Беатріче з бісектрисою.  

Схожий, також небезпечний, внутрішньо порожній психотип змальовано в 

романі «Доктор Серафікус» В. Петрова (Домонтовича), в якому рефлексолог не 

займається медичною практикою, лише пише коментарі до німецького журналу, 

також прагне змінити світ, але не із себе. Тому в романі майже нічого не 

відбувається, крім рефлексій внутрішньо розщепленого інтелектуала. 

Письменник не тільки експериментував зі своїми героями, вводячи їх у простір 

«неправдоподібних істин» («Дівчина з ведмедиком»), а й з жанром психологічної 

«белетристичної біографії» чи романізованої біографії («Романи Куліша», 

«Аліна й Костомаров»), що склалася з уривків статей, наукових нотаток, 

щоденникових записів, фрагментів листування тощо, створювала ілюзію 

достовірності, одночасно поєднував у собі письменника й науковця.  

Принцип деформування дійсності засобами художнього експерименту 

В. Петров збереже і в МУРівський період, переконаний, що «дійсности немає. 

Існує тільки функція універсального пляну […]. Замість запереченої дійсности 

природного й людського твориться плян нової зміненої й технічно деформованої 

дійсности. Плян панує над усім! Що таке плян? Ідея структурности!» [206, с. 

414]. Такі сумні наслідки дегуманізації суспільства констатував й німецький 

філософ Е. Гуссерль: «Наскільки віра в абсолютний розум, який надає смислу 

світу, зруйнувалася, настільки зруйнувалася й віра у смисл історії, у смисл 

людства, його свободи […]» [35]. Його думку немовби доповнює Д. Наливайко: 

«У ХХ столітті людина опиняється серед світу мертвих і в той самий час 

динамічних речей – світу механізмів, машин, автоматів і т.п., які роблять її 

залежною від себе, підкоряють її собі» [125, с. 283]. Літературознавець 

протиставляє два світогляди. Перший мав місце до XX ст. і полягав в 

одушевленні природи людиною, в духовно-практичному ставленні до 

навколишнього світу. Другий – прийшов разом із військовими діями й 

позначився втратою гармонійного зв’язку людини з природою, 

«опредметненням» людини, «автоматизацією її життєдіяльності та свідомості» 
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[125, с. 284]. За таких умов модернізм, трансформований у зрілий варіант, 

мимоволі стає «характерним продовженням» дегуманізації. Надто загрозливою 

така тенденція спостерігається в авангардизмі (абстракціонізмі), «який рішуче 

відмовився від зображення людини і “людських речей” і підмінив їх 

геометричними площинами, лініями, кольоровими плямами» [125, с. 284].  

Звичайно, модерністи застосовували й досвід авангардистів, але не 

сприймали настанов на деструкцію, хаос, епатаж, вуличну богему, що 

суперечило доцентровій художньо-конструктивній системі модернізму, від 

якого свого часу відгалузився напрям «мінус-культури». Принаймні, В. Петров, 

І. Костецький оперували прийомами й засобами авангардизму, але не відносили 

себе до нього. Навіть вбачали в ньому прояви дегуманізації суспільства. До таких 

висновків дійшов В. Петров, який в МУРівський період часто виступав в 

періодиці під псевдонімом В. Бер з філософськими, власне 

екзистенціалістськими статтями, пов’язував дегуманізацію суспільства зі зміною 

наукової картини світу, зумовленою відкриттями у сфері мікрофізики й 

механіки: «Модерна фізика не є фізикою об’єктивно даного природного світу; 

вона є фізикою технічно змінених процесів, так само як портрети Пікассо не є 

природою, сприйнятою в її прямій і безпосередній об’єктивній даності» [206, 

с. 402]. Художник-авангардист П. Пікассо розклав речі й саму людину так само, 

як фізики розклали раніше неподільний (на думку представників класичної 

фізики) атом. На його полотнах зображені «не-природа», «не-скрипка» і «не-

людина». Світ як цілісність вже не актуальний і в мистецтві. Зникає довіра до 

предметного світу, до аристотелівського мімезису, тому речі ставляться в 

лабораторні умови для виявлення нового знання про них і/або конструювання 

нової мистецької реальності, що властиво творам «Майстер корабля» 

Ю. Яновського, «Подорож ученого доктора Леонардо та його майбутньої 

коханки Альчести до Слобожанської Швейцарії» М. Йогансена, «Карусель» 

Л. Френкеля та Є. Яворовського тощо, для яких експеримент став «мистецтвом 

перебудови світу» [206, с. 410]. 
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В. Бер у своїх міркуваннях мимоволі перегукується з думками 

В. Підмогильного, уточнюючи їх новими тенденціями «доби розкладеного 

атома», що засвідчують «непевність епохи, тоталітарне суспільство, 

раціоналізація та технізація людського існування, плинність часу та відносність 

істини, історична пам’ять і відірваність від ґрунту, катастрофічна несталість 

людського життя, двозначність слів і почуттів, утрачена автентичність» [28, 

c. 29]. Ці тенденції  лягли в основу смислового та вербального наповнення 

філософсько-художньої доктрини екзистенціалізму, що зародився в річищі 

ірраціоналістично-гуманістичного напряму західної філософії наприкінці 

XIX ст. («філософія життя», релігійний екзистенціалізм С. Кіркеґора, 

феноменологія Е. Гуссерля) і став світоглядною моделлю зрілого модернізму. 

Аби урізноманітнити цей філософський напрям, письменники поєднували з ним 

інші напрями, часто протилежні, зокрема, ніцшеанську теорію надлюдини 

(І. Костецький), національний кардіоцентризм (Ю. Косач). 

Екзистенціалізм після К. Ясперса в інтерпретаціях  Ж.-П. Сартра й  А. Камю 

спрямовувався на «максимально деідеологізований, деполітизований світогляд, 

який зневірився в численних ілюзіях свого часу та всіх попередніх епох»;  вони 

орієнтувалися на «світогляд тверезий, навіть цинічний (життя – абсурдне й 

нікчемне), але не позитивіський чи матеріалістський: у можливостях наукового 

пояснення світу він теж зневірився. Світогляд, який ніби втратив опертя, проте 

отримав свободу, а тому й можливість сумніватися у всіх попередньо надбаних 

людством непохитних істинах» [84, c. 11]. Філософи вважали, що «справжньою» 

людина може бути лише в «межових» ситуаціях – моментах максимальної 

напруги, коли треба швидко приймати рішення – бути чи не бути, брати на себе 

обов’язок чи ні. Ті, хто відмовляється бачити трагічну реальність, усвідомлювати 

відповідальність за свої дії та рішення – живуть в ілюзії, у штучно створеній 

суспільними рамками світоглядній матриці, де за особистістю не залишається 

права на вільний вибір, а отже – свободу. В. Підмогильний у романі «Місто» 

переконливо проаналізував ці тенденції на образі Степана Радченка, охопленого  

пошуками свободи вибору, що стали для нього переживанням свого «буття в 
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світі». Він ближчий до міркувань Г. Сковороди про призначення людини, її 

духовного осередку, самопізнання, що забезпечує духовну свободу. На жаль, 

персонажеві не вдалося реалізувати високі екзистенціали.   

 Як засіб самозахисту від відносності й умовності всіх виявів емпіричного 

рівня життя, смуг відчуження модернізм, спираючись на позалогічні й архетипні 

моделі буття, вдається до міфотворчості, перебуває в пошуках  індивідуально-

авторських візій, які часто мають реальні обриси, тому що спираються на 

народний досвід. Таким зокрема постає історіософський міф «Україна – Третій 

Рим» Ю. Косача, що має в собі ідейну надмету, досконалий ейдос.  

Прагнення змінити літературний канон, витворити засоби, які дали би змогу 

під іншим кутом зору побачити реальність, застосовуючи новітні знання про 

людину і світ, спонукали письменників XX ст. вдатися 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. 

 

 

 

Висновки до першого розділу 

В основу експериментальної прози модернізму покладено платонівський 

принцип мімезису, тому що аристотелівське наслідування вже не могло 

відобразити логоцентричну кризу суспільства й свідомості, а також реалії 

швидкоплинного, сповненого відкриттів і катастроф водночас світу. Метод 

експерименту перенесли у сферу літератури представники художньої школи 

натуралізму в др. пол. XIX ст. У практиці модерністів він постав як «принцип 

спрямованого художнього апробування життєвого матеріалу», засіб творення 

нової естетичної реальності.  

Д. Наливайко виокремлює кілька етапів розвитку європейського 

модернізму: ранній, зрілий, фундаментальний. Письменники раннього етапу, 
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маючи «межове мислення», властиве сецесії, сповнені експериментального 

пафосу, перебували з традицією (реалізмом) в ситуації 

притягування/відштовхування, робили  виразні прориви в нову літературу, іноді 

рухалися одночасно із західноєвропейськими модерністами, які теж перебували 

у фазі становлення. Письменники «розстріляного відродження» (20-ті рр. XX ст.) 

виявили ознаки зрілого модернізму,  витворили дві продуктивні моделі в 

парадигмі модерністської експериментальної прози – орнаментальну й сюжетну, 

іноді випереджали свій час. Схожі тенденції спостерігалися і в 

західноукраїнській літературі міжвоєнного двадцятиліття.  

У роботі запропоновано уточнене визначення поняття «експериментальної 

прози» на двох рівнях узагальнення – широкому і вузькому. У широкому 

значенні – це особливий різновид модерністської епіки, який разом із 

експериментальними драмою та лірикою можна об'єднати під загальною назвою 

«експериментальна література». У вузькому значенні – експериментальна проза 

як особливе художньо-естетичне явище в літературі, у якому співіснують 

орнаментальна (афабульна, психологічна) та сюжетна (фабульна) прозові 

практики. Істотними ознаками творів, які належать до «експериментальної 

прози», можуть бути такі: 1) на рівні форми: а) порушення класичної 

часопросторової однорідності; б) інтермедіальність; в) міжжанрова та міжродова 

дифузія; г) руйнування класичної наративної моделі; ґ) експерименти з мовою; 

д) порушення норм або руйнація класичної композиції, її елементів; 2) на рівні 

змісту: а) дегероїзація; б) пародійність, іронічність, гротескність, грайливість; в) 

розкриття табуйованих і маргінальних тем; г) інтертекстуальність; ґ) 

інтелектуальність, філософічність; д) «відкритість» творів; е) відхід від 

життєподібності та побутописання; є) дискурсивність, комунікативність; ж) 

демонстрація процесу творчості; з) афабульність; і) використання засобів і 

прийомів, які використовуються в природничих науках.  
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Розділ ІІ. Експериментальний дискурс Мистецького українського руху 

Нове перманентне відродження української культури й зокрема літератури 

припало на другу половину 40-х рр. ХХ ст. й відбулося поза межами окупованої 

більшовицькою владою країни. Воно зумовлене соціально-політичним статусом 

вимушеного емігранта – жителя табору Ді-Пі (від. англ. Displaced Persons: 

«переміщені особи») на територіях Західної Німеччини й Австрії, окупованих 

американськими, французькими та британськими військами після закінчення 

Другої світової війни. На цих теренах виник Мистецький український рух (1945-

1948), що мав на меті утвердити національну літературу «нової» якості – «велику 

літературу». Багатьом представникам угруповання належать талановиті твори, 

які продовжили окцидентальну лінію української літератури. Палкі дискусії та 

обговорення були невід’ємним атрибутом з’їздів і конференцій МУРівців, 
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вагома друкована продукція засвідчили активну відповідь української творчої 

еліти на виклики й запити часу, наявність гострих літературознавчих проблем, 

які порушувало кожне літературне покоління. 

 

2.1. Алієнація письменника-емігранта: проекція на життя і творчість 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова  

Психотип письменника-емігранта відповідає феномену алієнації 

(відчуження) – «хворобі» вигнанців із батьківщини. Поняття містить 

амбівалентне значення: руйнівне (деструктивне) й плідне (конструктивне). 

Перше, засвідчене синдромом травми через відірваність від рідного ґрунту, 

призводить до руйнування коду ідентичності, деструктивної діяльності, 

поведінки, мотивів у творчості. Негативна форма відчуження має такі ознаки: 

соціальна та культурна ізоляція, відчуття безсилля й беззмістовності життя, 

відсутність норм. Другий модус співвідноситься з позитивним впливом 

відчуження на людину, стимулює розкриття нових граней особистості 

(приховані таланти, вміння), викликає якісні зміни особистісної ідентифікації 

(наприклад, віднайдення істинного себе), акумулює сили на долання нових 

викликів. Ольга Полюхович [148] висвітлює два концепти відчуження: втрата 

або відмова від чогось і як дивність та ворожість. Обидва концепти співвіднесені 

з деструктивною алієнацією, яка разом з позитивною характеризує літературну 

еміграцію, зумовлює множинність ідентичностей (імен і псевдонімів, 

національного самовизначення), симптом безґрунтярства, вимушене ідеологічне 

дрейфування між різновекторними політичними силами, приховану й 

парадоксальну поведінку, основні ідейні настанови й мотиви, що позначилися й 

на творчості письменників, зокрема на експериментальній прозі Ю. Косача, І. 

Костецького й В. Петрова, приречених пережити хвилю множинності імен і 

національно-особистісної самоідентифікації.  

 Ю. Косач – син М. Косача, молодшого брата Лесі Українки, нащадок 

українського аристократичного роду після втечі від ув’язнення за патріотичну 

діяльність із Західної України в Німеччину (1933) пережив деструктивні 
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симптоми алієнації, що позначилося на його творчості. Героєм прозових і 

драматичних творів письменника часто ставали вигнанці з батьківщини. Сам 

письменник змушений був ховатися під псевдонімами – Ю.К., Ю.Р-ко, Вадим 

Іскра, Орлине Перо, Аскольд Згорянич, Гордій Крига, Роман Мстиша, 

Ю.Волинський, Г.Рославець, Андрій Скиба та ін. Деякі з них вказують на 

заробітчанина – маляра, лісоруба, будівельника, вантажника, капітана баржового 

судна, золотошукача, працівника служби клінінгу [155] та ін. Життєві 

поневіряння давали як матеріал для творчості, так і  поглиблювали внутрішню 

драму розлуки з батьківщиною, змушували кидатися з однієї ідеологічної 

крайнощі в іншу, ставати інакшим серед своїх однодумців, що документалізують 

відгуки його колег: «непевність, роздвоєність, хиткість були його натурою, коли 

хочете – його хворобою» [81,  с. 133] (Ю. Шевельов); «цей уламок славного роду 

Косачів здатний був на все!» [33, с. 390] (Г. Костюк), «такої сумбурної людини я 

не стрічав ніколи» [68, с. 6] (Й. Гірняк), «у комунізм Косача, звичайно я не вірю. 

Але він у такому, ним створеному конфлікті, що можна повірити в шукання 

трибуни, в пристрасть до гонорару» [94] (Яр Славутич), «для мене ясно: як 

людині не було б погано, яких би цькувань вона не зазнала, вона – якщо вона 

наша людина, – повинна нести хрест до кінця і ніколи й ні за яких умов не 

контактувати з “сучасним” Києвом. Він не витримав»[85] (І. Костецький). 

 Множинність особистостей Ю. Косача була вимушеною даниною часу й 

опосередковано позначилася на його психіці. Він «відступав завжди, коли бачив, 

що наближаюся до меж, за якими вже тільки прірва аморальності і чудесного 

вседозволеного “релятивізму”» [97]. Прозаїк закликав зважати й оцінювати 

творчі особистості за їхніми художніми обдаруваннями, а не за соціально-

політичними поглядами, був переконаний, що для читачів важить лише талант 

письменника, його світогляд і погляди, втілені в художній формі. 

 Множинність та еклектичність соціальних ролей Ю. Косача, яка також 

була деструктивним наслідком алієнації, виявилася типовою для «синтетичної» 

людини доби модернізму, що спостеріг і виклав у «Історіософських етюдах» 

В. Петров: «Більше немає відмін, які відокремлювали робітника, доктора наук і 
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генерала […]. Що важать книги в житті сучасного письменника? Він возить 

рукопис своїх книг у польовій сумці або в наплечнику. Він давно вже забув, що 

його життя бодай якоюсь мірою може бути власним його життям, а не функцією 

режиму або ж наказом організації» [206, с. 411-412].  

Питання національного визначення для І. Костецького (перше прізвище – 

Мерзляков) не було таким однозначним, як для Ю. Косача. За материною лінією 

він був нащадком старого волинського роду Костецьких. Незважаючи на те, що 

в його родині питанню національно-політичної орієнтації не надавали 

особливого значення, Ігор (в дитинстві – Юрко) мав перші уроки історії України 

за М. Грушевським, яку йому читала материна сестра – «націоналістка» Олена. 

Зміна паспортних даних, а разом із нею – національної та особистісної 

ідентичності істотно позначилися на його психіці й творчості, на життєвій й 

художній філософії. Російське прізвище Мерзляков, яке син успадкував від 

батька, педагога-вокаліста з Башкирії, а згодом українізованого киянина, 

супроводжувало молодого театрального критика до 1941 р. Хоча світоглядні 

зміни відбулися ще 1938-го р. Як зізнався письменник у рукописі «Попередня 

сповідь», приводом для цього стало здобуття автономії Підкарпатської Руси 11 

жовтня 1938 р., а невдовзі – проголошення незалежності Карпатської України 15 

березня 1939 р. Саме тоді, у переддень Другої світової війни, народився феномен 

І. Костецького – спочатку як літературний псевдонім для автора статей в газеті 

«Вінницькі вісті», а згодом – як ім’я українського патріота – письменника та 

культурного діяча, який з 1942-го р. назавжди їде в німецьку еміграцію. 1938-го 

року, за умов національного відродження й масштабних катастроф, відбулася 

його свідома й остаточна українська ідентифікація: “З українською нацією я 

зв’язав себе зовсім не дурно. Наші долі мають дуже багато спільного – її і моя. І 

вона, і я, ми могли стати чим завгодно […]. Щодо мене особисто, то я міг з 

успіхом стати росіянином і поляком, навіть жидом. Для кожної з цих сфер у мене 

були духовні дані. Я став українцем» [77, c. 91].  

Алієнація мала для письменника конструктивне значення. Він на еміграції 

відчував себе вільним від ідеологічного втручання владних структур, 
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акумулював творчі сили, сподівався «довести [українську] мову до меж і поза 

межі, одним зосередженим ударом поставити її в рівень французької мови 

Маллярме і англійської Джойса, викарбувати цією мовою новелю й есей, дати 

нею театр, засвоїти нею добір з европейської поезії і прози, закласти нею, 

нарешті, монумент роману…» [77, с. 517] й у результаті –  «створити ваговиту 

планету української духовної та політичної державности […]» [77, c. 519]. 

 Натомість деструктивний сенс відчуження, втрати/відмови від чогось, 

також дивності й ворожості присутній як провідний мотив у творах 

І. Костецького. Його герої – чужинці/диваки в очах інших персонажів 

переживають кризу самоідентифікації. Творчу персону письменника (не 

перекладача й видавця) як і його експериментального дискурсу майже не 

сприймала традиціоналістськи налаштована більшість МУРу. 

 Множинність творчих і політичних ідентичностей характерна і для 

людини-парадокса В. Петрова. Втративши матір у 10-річному віці, він 

виховувався батьком – священиком зі ступенем кандидата богослов’я, який 

займався дослідницькою й творчою роботою і викладав в Одеському училищі та 

Холмській духовній семінарії. Він прищепив єдиному сину глибокорелігійну 

свідомість, переконання, що «людство може врятувати не техніка, а віра, 

християнський шлях церкви» [141, c. 17]. Високе соціальне походження стало 

фатальним для В. Петрова, адже «не могло залишитися поза увагою партійного 

керівництва […] й імовірно […] стало чи не основним джерелом під час 

вербування» [30, c. 42-43]. 

 Для В. Петрова, як і для Ю. Косача, питання національної визначеності не 

було актуальним. У всіх своїх творчих й соціально-політичних «обличчях» він 

залишався українцем. А от його особистісна ідентичність характеризувалася 

«нетривіальною множинністю» [6, c. 102]. В одній людині співіснували В. Бер – 

автор культурологічних й історіософських студій в еміграційній періодиці, 

прозаїк-модерніст В. Домонтович, історик, археолог, літературознавець й 

етнограф В. Петров. А ще низки криптонімів й псевдонімів: В. П., В. Плят, 

В. Петренко, В. Пет-в, Борис Веріго, А. Семенов [6, c. 103], якими змушений був 
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підписуватися В. Петров для літературної інтриги й приховування особистості в 

побутовому житті. Фікційні постаті В. Бера й В. Домонтовича були даниною 

жорстокому часу. За ними можна було сховатися від тоталітарної радянської 

влади, яка не сприймала літературу, «не заангажовану ідеологічною злобою дня» 

[1]. Через реальну загрозу фізичної розправи В. Петров погодився на 

співробітництво з каральними органами. «Для Віктора Петрова служіння будь-

якій ідеології було лише неуникною поступкою задля збереження своєї самості, 

творчої індивідуальності» [1, c. 51], – переконана Віра Агеєва.  

 Алієнація, яку переживав В. Петров, деструктивно позначилася на його 

свідомості, розщепленій на три іпостасі – письменника, науковця-історіософа й 

академіка-сексота. Перші дві, щільно взаємодіючи, уособлювали властивий 

модернізму психотип вченого-письменника, який реалізував у художній формі 

свої дослідницькі напрацювання. В. Петров усвідомлював свою справжню 

ідентичність. Невідворотна алієнація через матеріальні й світоглядні наслідки 

воєнних дій перної половини ХХ ст. позначилася на мотивах і героях у творах 

письменника й історіософських розвідках науковця, сповнених екзистенційними 

настроями безвиході, розчарованості, світоглядного безґрунтянства й пошуку 

шляхів виходу з кризи. 

Алієнація двозначно вплинула на особистості Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова.  Незважаючи на те, чи були вони причетні (про зв’язок видавництва 

«На горі» І. Костецького з радянською владою також ходили чутки) до 

радянської агентури, вирішальним лишається «антисовєтськість» їхньої 

творчості: «Увесь їхній [творів – А. М.] світогляд, уся система думання, уся 

проблематика настільки чужа радянським, водночас не полемізуючи з ними, 

лишаючи їх просто осторонь, що тут не можна говорити про якусь фальш чи 

підробку» [18]. Оцінюючи значення і місце цих письменників у літературному 

процесі XX ст., варто брати до уваги високий морально-етичний і художній рівні 

їхньої творчості, зважати на умови, у яких доводилося жити й творити цим 

особистостям. Ці умови (спочатку на окупованій батьківщині, а згодом – у 

вимушеній німецькій еміграції) та час (і не лише в літературній площині) можна 
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було б назвати типово «модерністськими», адже їхніми маркерами були реальні 

й світоглядні множинність, ускладненість, скептичність, парадоксальність, 

відчуженість, властиві психотипу людини «зламаної» епохи, зокрема 

вимушеного емігранта.  

 

2.2. Концепція української модерністської літератури в дискусіях 

МУРу:   протистояння традиціоналістів та експериментаторів 

Бурхлива діяльність МУРу відбувалася в напруженій ідеологічній, 

психологічній атмосфері еміграційного життя. Галина Журба з власного досвіду 

писала про трагедію письменника-вигнанця: «Тут, у т.зв. “вільному світі”, він 

опинився на психологічному безґрунті, повис у порожнечі загального 

розгублення, безметевости, пірваний маховим колесом безглуздого, сліпого 

“темпу”, чи пак лету в порожнечу […]» [42, с. 276-277]. Письменниця назвала цю 

болючу відірваність від рідного ґрунту трагедією Антея, що стала органічною 

причиною слабкості тогочасних українських письменників. Перед ними постала 

аксіологічна суперечність «між замкненістю землі як тим, де «людина засновує 

в її історичному здійсненні своє помешкання і свій дах» (М. Гайдеґґер), та 

«світом як розмаїттям шляхів індивіда» [59, с. 162]. Така дилема зумовила 

протилежні погляди на шляхи подальшого розвитку української еміграційної 

літератури: традиціоналістський та модерністський, проєвропейський. Перший 

проповідував неонародництво, яке розглядало літературу найдієвішим важелем 

для формування нації, державності, морально-етичного виховання народу. 

Духовними й художніми джерелами утилітарного письменства мав стати 

фольклор і творчість класиків. Серед головних ідеологів МУРу таку позицію 

обстоювали І. Багряний, У. Самчук і Ю. Шевельов. 

І. Багряний – член комітету правління МУРу був переконаний, що 

«література повинна займати одну ділянку цілого наступального фронту, а 

український письменник повинен бути в перших його лавах» [206, с. 20]. 

Ставлення до літератури як до зброї, яка «мусить мати допоміжну ролю» як 

«засіб ствердження сорокап’ятимільйонової нації», завжди була панівною в 
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історії української літератури. Знайшлося для неї місце і в еміграційних колах 

письменників, які гостро відчували потребу антиколоніального літературного 

дискурсу. Письменство, на переконання І. Багряного, мало зображати винятково 

національні час, оточення та епоху, творитися простою мовою, зрозумілою 

пересічній людині. Лише після створення передумов для відновлення 

української державності зможуть «прийти українські Мопасани й Стендалі, що 

вивершуватимуть започатковане нами змагання за велику українську 

літературу» [206, с. 23]. Остання теза зводила «велику літературу» до масової й 

нівелювала вільну творчість. 

Неонародницьку позицію поділяв також голова правління МУРу У. Самчук. 

Шлях до «великої літератури» – головної мети членів мистецького угруповання 

– пролягав, на його думку, через просту мову народу, в якій слово є чин. 

Література такого високо рівня повинна була містити в собі «найвищий 

моральний ареопаг, де судяться і дають присуд вселюдські моральні чи 

аморальні вчинки», бути насиченою «вищими правдами, вищими вольовими 

чинниками» [206, с. 438, 445] – тобто виконувати моралізаторську й виховну 

функції. Такій літературі чужий естетичний принцип «мистецтва заради 

мистецтва» та експериментальні художні методи й прийоми. Якщо І. Багряний 

«орієнтацію на Европу» вважав хворобою і завадою на шляху створення великої 

національної літератури, то У. Самчук, як і Ю. Шевельов, був переконаний у 

потребі «європейської школи» для української літератури, але з орієнтацією на 

світову класику. Вони не сприймали модернізму. У. Самчук після перегляду 

вистав за п’єсами Б. Шоу, Т. Вальдера й Б. Брехта дав безапеляційний вирок 

сучасному мистецтву: «Абсолютне безсилля, повна імпотенція […]. Відрікшись 

логіки слова, воно потрапило в мовчанку або в німоту з бурмотанням безглуздих 

звуків, ніби вони виходять з уст паралітика» [164, с. 296]. 

Ю. Шевельов, окреслюючи суть нового національно-органічного стилю, в 

якому має бути писана «велика література», протиставляв його «неокласиці», яку 

назвав неокласицизмом, та «хвильовизму». Роль сучасних «європеїстів» (серед 

яких Ю. Шевельов називав Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова) зводилася до 
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«вічних підголосків, більш або менш талановитих учнів, провінційних копіїстів» 

[206, с. 539]. Хоча заступник голови МУРу запевняв, що новий органічний стиль 

– це не етнографізм, не стилізація, а синтез національних літературних стилів із 

новими елементами [206, с. 544], його суть залишалася незмінною від часів С. 

Єфремова – цей стиль мав обслуговувати неонародницьку літературу, позначену 

лише «модернізованим регіоналізмом». Що ж до кризи в сучасному 

літературному процесі, якою її бачив Ю. Шевельов, то вона полягала в занадто 

повільному розвитку літератури, переважанні в останній «сірого й жуйкового», 

в бракові інтересу до загальнолюдської проблематики, ізоляції від світових тем, 

політичній заангажованості, «мілкості філософського підґрунтя», оспівуванні 

лише «сильної вольової людини» замість гуманістичного «культу лицарського 

відношення сильнішого до слабшого» [206, с. 549]. 

Протилежний погляд на шлях розвитку української літератури, яка 

творилася в еміграції, пролягав під гаслом «неповороту назад», тобто повного 

заперечення української народницької літературної традиції (таких її рис як 

хуторянство, утилітаризм, моралізаторство), апелював до європейського 

модерністського досвіду, в художньому дискурсі якого мала розвиватися 

українська література. Ці дві тенденції, що згрупували навколо себе основний 

творчий склад МУРу, Ю. Шевельов назвав відповідно «органічною» та 

«європеїстською». До першої групи літературознавець зараховував У. Самчука, 

В. Барку, Т. Осьмачку, до другої – Ю. Косача, В. Петрова, І. Костецького, 

І. Багряного. Таке розвішування ярликів було вмотивоване дуже слабко, адже, 

наприклад, Т. Осьмачка з наскрізним екзистенціалізмом мислення і 

стилістичним експресіонізмом у творчості аж ніяк не підпадав під категорію 

«органіста», а І. Багряний був безперечним неонародником за своїм світоглядом 

і неоромантиком у творчості. Ю. Косач, хоча й творив у експериментальному 

літературному дискурсі в річищі європейських провідних стилів – сюрреалізму 

та експресіонізму, проте мав наскрізно націоналістичний світогляд, був 

міфотворцем Imperium Ukrainum – історіософського художнього концепту 

України – Третього Риму. Об’єднували Ю.Косача з «органістами»-
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неонародниками й тези про високу відповідальність письменника перед нацією, 

безглуздість орієнтації на суто естетичні критерії мистецтва, важливість 

національного ґрунту, плекання вищої правди як єдиного дороговказу на шляху 

до «великої літератури», розуміння слова як чину, звернення до джерел 

національної літератури як невичерпного джерела художнього досвіду тощо.  

Посутньо відрізняло Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова від 

неонародників ставлення до реципієнта. Цю різницю тонко підмітив 

Г. Грабович: «Їхня [Ю. Косача та І. Костецького – А. М.] єресь полягала, 

попросту, в тому, що вони відкинули гегемонію читача, ба більше, звели його до 

найменш істотного чинника в тріяді літературної комунікації» [32, с. 570]. 

Концептуалізуючи українську культуру як самодостатній національно-духовний 

організм, зорієнтований на верхів’я психологічної Європи, Ю. Косач вважав: 

«Байдуже […], чи ця культура буде сприйнята всіма […]. Її значення в широких 

планах українського призначення в світі ніхто не в силі зменшити» [70]. Ця теза 

корелюється з однією з основних ознак експериментальної літератури – 

розходження горизонтів очікування реципієнтів і художніх творів, 

невписуваність останніх у рамки традиційних канонів. В. Петров («Хліб наш 

щоденний», 1946 [206]) розмірковував про цю «неприступність» творів 

проєвропейських письменників МУРу й визнавав, що такого ґатунку література 

– написана, на перший погляд, лише для обраних – зазвичай знаходить свого 

масового читача пізніше. 

 В. Петров полемізував у своїх літературознавчих статтях з 

Ю. Шевельовим, хоча й не відкрито. У нарисі «Проблеми літературознавства за 

останнє 25-ліття (1920-1945)» (1946) [206] дослідник літератури розглядав 

Літературну дискусію 20-х рр. ХХ ст. як боротьбу «плужан» – реставраторів 

етнографічного народництва – з М. Хвильовим та колом його творчих 

побратимів, діяльність яких пов’язана з «суцільністю національної акції» (а не зі 

сліпим копіюванням європейських тенденцій, як вважав Ю. Шевельов). Саме в 

цей час, на переконання В. Петрова, відбувся перехід українського письменства 

від статусу «провінційного відголоску російської літератури» до національної 
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літератури, від локально-етнографічної провінційної мови до єдиної 

літературної мови. Однак літературознавчі проблеми на тому етапі не були 

вирішені остаточно: протистояння змінилося компромісами та співробітництвом 

(зокрема, й унаслідок політичних обставин).  

 Новий виток дискусії припав на часи МУРу, але не здобувся на крапки над 

усіма «і». Заклики «література – це мова народу», «письменник – речник нації» 

нагадували єфремівсько-вісниківське уявлення про літературу. Твори, писані в 

експериментальному модерністському ключі, нерідко викликали упереджену 

критику. Наприклад, О. Грицай, висловлюючи спільну з журналом «Рідне слово» 

думку щодо п’єси «Спокуси несвятого Антонія» І. Костецького, писав, що для 

таких авторів потрібно «створити в громадянстві окрему комісію з лікарів-

психіатрів, завданням якої було б прослідити з усією серйозністю, чи дана 

людина душевно здорова, чи вона безнадійно поражена кожночасним 

камбрбумом?» [76, с. 6]. Критик, посилаючись на пародію Ю. Косача на 

вищезгадану п’єсу в альманасі «Буря в МУРі» (1947), казав, що її автор «як 

літератор недалеко втік від Костецького й літератури та літературної техніки 

камбрбуму […]»  [76, с. 6]. 

1947-го р. проявилися серйозні тенденції розколу в МУРі: «у ньому визрівав 

конфлікт світоглядів […], поколінь […], естетик» [136, с. 311]. 1948 р. Ю. 

Шевельов з’ясовував причину поразки не лише «великої літератури», а й «цілого 

українства XIX – XX ст.»: «Трагедія починається з того, що велика, може, 

переважна частина української еміграції не розуміє свого часу і свого місця в 

часі. Вона мислить категоріями минулого сторіччя, категоріями безслідно 

проминулого часу» [194, с. 63]. Парадоксально, але більшість членів ідейного 

ядра МУРу, як і сам Ю. Шевельов, також мислили архаїчними категоріями. 

Винятками були Ю. Косач, І. Костецький й В. Петров. 

 Розпад МУРу збігся в часі з терором радянської влади. Репатріаційні 

комісії полювали на людей, «перевозячи їх спочатку до радянського кордону, а 

тоді – далі й далі, в сибірські табори» [17, с. 16]. Тому почалися масові виїзди за 

океан. Такою нагодою скористався Ю. Косач, виїхавши із сім’єю у 1949 р. до 
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США. І. Костецький вирішив продовжити життя в Німеччині, «важко 

переживаючи масовий екзод українців та зникнення неповторного мікросвіту 

українських громад у таборах Ді-Пі» [173]. В. Петров, який так старанно уникав 

можливостей зустрічі з радянськими агентами, вийшов 18 квітня 1949 р. з дому 

в Мюнхені й зник. Пізніше стало відомо, що його повернули в УРСР.  

 Діяльність МУРу в Західній Німеччині стала черговим перманентним 

відродженням української культури. Питання, які порушувалися під час дискусій 

на з’їздах і конференціях, а також полеміки на сторінках часописів, стосувалися 

протистояння традиціоналістів і новаторів-експериментаторів, переоцінки 

попередніх художньо-історичних епох і вироблення орієнтирів для подальшого 

розвитку національного мистецтва слова.  

 

2.3. Cвітоглядні та художні засади творчості І. Костецького, Ю. Косача, 

В. Петрова 

 Із завершенням Другої світової війни стало зрозуміло, що на руїнах 

«старого світу» мусив постати новий. Найважче, на думку М. Шлемкевича, було 

його творити українській нації, що опинилася по обидва боки своєї бездержавної 

батьківщини: «Живемо як тіні серед тіней і боремося з царством тіней. Це 

трагедія української людини [...]. Ми утратили рідну землю, що нас в’язала. Ми 

утратили й той рідний, спільний для нас колись, голубий небосхил 

упорядкованих і своєчасних ідей, наш живий світогляд. На перехресті доріг 

стоїть українська душа в латаній свитині, зшитій із поношених і потертих 

мислей» [197, с. 34]. Українській еміграції довелося вирішувати, куди рушати 

далі з такого перехрестя. Ці питання не минули  Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова, які усвідомлювали повоєнну кризу як українців, так і європейців. 

Історіософ В. Бер знаходив її у світогляді й літературі першої половини ХХ ст., 

в ширшому за національній контекст масштабі. У статтях «Проблема епохи» 

[12], «Наш час як він є» [11], «Історіософічні етюди» (1946) [206] він обґрунтував 

концепцію культурно-історичних епох, багато в чому схожу з теорією 

Д. Чижевського. На думку В. Петрова, в основі змін епох лежить принцип 
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заперечення попередньої доби або діб: «Не поступ, а катастрофа, не еволюційний 

розвиток, а розвиток через кризу» [10, с. 22]. В історії жодної еволюції чи 

прогресу не відбувається, адже тоді останні два процеси суперечили б одне 

одному (як неможливість одночасного цивілізаційно-біологічного й технічного 

прогресу). Кожна наступна епоха не обов’язково краща за попередню – навпаки, 

вона зазвичай закінчується глибокою кризою. Саме таким духовним занепадом 

на тлі стрімкого технічного розвитку позначене XX ст.: «Нова епоха 

протиставила Богові людину, природу і розум» [10, с. 3], проте людина 

дискредитувала себе, природа виявилася байдужою до людини, а розум – не 

здатним забезпечити духовні потреби людства. Виникла трансцендентна потреба 

пошуку іншої моделі світогляду, який витягнув би індивіда з морального та 

ідеологічного вакууму. Таку модель, вважає В. Петров, слід шукати в 

середньовічній духовності: «Людство потребує спинити знищення, що стало 

самоціллю, однаково в мистецтві і в житті. Воно потребує нової людини й нового 

іншого мистецтва. Людство потребує воскресіння» [40, с. 215].  

 На відміну від Ю. Косача та В. Петрова, І. Костецький, хоча й не 

заперечував світоглядної кризи в післявоєнному світі, проте вбачав у ній  

плацдарм для нового витка розвитку української літератури, сприйнятої 

«дорослою і повною сил істотою, яка може відважно дивитися вперед», а про 

український літературний процес казав, що він «досяг того ступеня 

самоусвідомлення, на якому він не потребує реставрувати свого позавчора» [78, 

c. 33].  

 Для Ю. Косача маркерами літературних епох стають не мистецькі чинники 

(зокрема стильові тенденції), а національно-духовні особливості історичних 

періодів, втілені у творчості провідних письменників. Він трактував період 

життя і творчості І. Вишенського – «духовним повстанням України», XVIII ст. – 

«піснею помираючої нації», Т. Шевченка – «епохою національного гніву». 

Письменники поставали носіями національної волі, а не представниками 

художніх напрямів. З такого погляду, тяглість окцидентальної (елліністично-

візантійської) традиції має лягти в основу «великої літератури» модерністського 
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ХХ-го століття, що публіцист обґрунтував, посилаючись на  творчість автора 

«Слова о полку Ігоревім», Іларіона, І. Вишенського, Т. Шевченка, Ольги 

Кобилянської, Лесі Українки, В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Рильського, 

Ю. Липи, О. Ольжича, М. Куліша, М. Хвильового та ін. Ю. Косач таврував Ф. 

Прокоповича, Г. Сковороду, М. Гоголя й І. Котляревського за «байдужість до 

традиції та індиферентне ставлення до “трагедії нації, що скочувалась у прірву”» 

[176, с. 36] на їхніх очах. Українська література, втративши свій національний 

міф, стала хуторянською, малоросійською, периферійною. Винятком була 

творчість «самотнього велета» Т. Шевченка. 

Сучасному літературному процесу, на думку Ю. Косача, бракувало якісної 

історичної художньої белетристики. У статтях «До проблеми історичної повісті» 

[65], «Документ чи література?» [66] (1938 р.) він формулював головні вимоги 

до неї: звертатися до маловідомих подій минувшини, в яких концептуально 

відображати суть доби і розкривати роль людини в ній, поєднувати елементи 

історіографії, мистецтва і художньої вигадки з метою подати твір не для розваги 

читача, а задля формування у нього об’єктивної картини минувшини. Така 

історична проза мала протиставитися вальтерскоттівській моделі письма і 

розважальній продукції, яка стала «анекдотизацією підручника історії в 

популяризаторсько-виховних цілях» [65]. Письменник власною творчістю 

засвідчив модерне чуття історичності, в основі якого покладено синтез як 

визначальний принцип модерністського світогляду загалом і оформлення 

художнього матеріалу зокрема. 

 Для І. Костецького, як і для В. Петрова, посутнім був не так «творчий 

націоналізм», як письменницький діапазон художнього світогляду і його 

вербалізація. У такому разі важливими є мова (І. Костецький розглядав її 

феномен з онтологічної погляду в дусі герменевтичної філософії М. Гайдеґґера 

та Г.-Ґ. Ґадамера як таку, що несе не лише  інформацію, а передає вищу сутність, 

код національної ідентичності), звернення до світових тем та ідей (зокрема 

гуманістичних, на чому наголошував і Ю. Косач), універсальність письменника, 

відсутність різноманітних фобій та ідеологічна незаангажованість. До числа 
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таких письменників І. Костецький зараховував Г. Сковороду, Лесю Українку та 

П. Куліша, В. Петров – Т. Шевченка та Г. Сковороду.  

 І. Костецький цінував Лесю Українку насамперед за її мову: «Ця її мова, 

ще один варіянт, стоплений з перейманого народного, утворюваного 

інтелектуального, підбудовуваний вільним включенням елементів слов’янських, 

російських, французьких, німецьких […] – ще один варіянт, що […] міг би 

спроєктувати геть інакшу, всеоб’ємну лінію українщини», проте «ця мова тут і 

залишилася, у сховищах її листів» [77, c. 480-481]. За таке ж багатство й 

стрункість лексикону (а отже – й художньої свідомості) він надав перевагу П. 

Кулішу й протиставив його мовно-тематичній «вузькості» Т. Шевченка: «У 

творчості Шевченка українське життя звужується до однієї-єдиної теми […] до 

цієї теми була приладованай Шевченкова українська мова [...]. У тому, власне, й 

заліг принцип усіх бід» [77, c. 460]. На думку І. Костецького, мова Т. Шевченка, 

позбувшись церковнослов’янізмів та інших мовних шарів, втратила не лише в 

словниковому запасі, а й у світоглядних обширах, стала «мовою без власної 

назви». Це, в свою чергу, призвело до «анонімності, мовчазно узгодженої 

заказаності будь-якого прилюдного вияву своєї ідентичности» [77, c. 466].  

 Не менш критично І. Костецький поставився й до І. Франка, сказавши, що 

проблема останнього – «це проблема історії української літератури, робленої 

літературно не обдарованими людьми» [77, c. 473]. Письменник звинувачував 

І. Франка в прямодушності, одноплановості розуміння художнього мистецтва, 

яка передбачала звернення лише до одного смислу в ньому – прямого.  

 Усвідомлення неоціненного значення Т. Шевченка й П. Куліша для 

становлення української літератури об’єднує Ю. Косача з В. Петровим. 

Останньому належать ґрунтовні статті «Естетична доктрина Шевченка. До 

становлення проблеми» (1948) [140], «Проблеми великої літератури» (1946) [13] 

та ін., у яких він співвідносить обох письменників, віддаючи перевагу першому. 

В. Петров переконаний, що Шевченкова поетична (а не малярська) геніальність 

забезпечувалася «свободою від тиску академічного авторитета та різного роду 

регламентацій». Ця недосвідченість зумовила відсутність зовнішніх чітких 
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вимог і норм, що дозволило витворити унікальний творчий продукт. Хоча 

Т. Шевченко створював свій власний стиль, ритм і розмір вірша, поетику, проте 

робив це послідовно, концептуально, «зводячи творчий досвід на ступінь власної 

теорії» [50, c. 20]. Тому, переконаний В. Петров, «непречесаний шевченкізм» був 

вартіснішим від граматичної правильності П. Куліша, який хоча й подарував 

батьківщині україномовних В. Шекспіра, Й.-В. Ґете, Дж.-Г. Байрона й «Біблію», 

проте так і не знайшов власного художнього шляху. 

 «Першим і єдиним досі істинним “Praeceptor Ucrainae”» для І. Костецького 

й В. Петрова залишався Г. Сковорода. Цей факт є важливим, адже «філософія 

духу» українського мислителя XVIII ст. стала основою світоглядів не лише І. 

Костецького й В. Петрова, а й усієї української еміграційної плеяди XX ст. І. 

Костецькому найбільше імпонувала ідея життєтворчості Г. Сковороди: 

«дЂлатьизничего чудо, изсЂни – точность, датьгрязиипостась, а 

подлойтлЂнивеличіе» [77, c. 439-440], В. Петрову – ідея присутності Бога у 

всьому й зокрема в людині: «Бути своїм власним богом», «стати самому богом, 

найти в собі Бога» [137, с. 110]. Схожим для обох письменників виявилося і 

Сковородинське відчуття космополітичного та національного: «Чи ти рус?.. Будь 

ним. Чи ти лях? Лях будь… Все добре на своєму місці і в своєму лиці, і все 

красно, що чисто, природно, що не є підробкою, не перемішано з чужим по роду» 

[77, c. 440]. Особливо близьким світоглядним парадигмам І. Костецького та В. 

Петрова було парадоксальне сприйняття світу бароковим мислителем, 

почерпнуте з християнського вчення: «Той хто захотів бути всім, мусив стати 

нічим, бо тільки той, хто не має нічого, володіє всесвітом!» [137, c. 112]. Приклад 

Г. Сковороди визначальний ще й тому, що «на ньому доводиться можливість 

такої української культури, яка має вселюдське значення» [77, c. 459]. Саме такої 

культури для України прагнув І. Костецький, Ю. Косач та В. Петров. І вони 

боролися за неї все життя, адже «щаслив, кто сопряг сродную себь частную 

должность с общею. Сія есть истинная жизнь» [77, c. 443].  

 Отже, критерії відбору «предтеч» модерної української літератури 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова мали спільні й відмінні риси. Ю. Косач 



62 

 

до таких «предтеч» зараховував письменників-носіїв національної енергії та 

волі, виразників «творчого націоналізму», серед яких – автор «Слова о полку 

Ігоревім», І. Вишенський, Т. Шевченко, Леся Українка та ін. Для І. Костецького 

одним із найістотніших критеріїв став мовний (за ним він виокремлював 

Г. Сковороду), для В. Петрова – концептуальний та незаангажований. Такими 

були Г. Сковорода й Т. Шевченко.  

 Зближувала письменників проєвропейської орієнтації й рецепція панівної 

в Європі філософської доктрини екзистенціалізму. Аналізуючи відмінність між 

французьким та українським екзистенціалізмом, Ю. Шевельов назвав останній 

«антеїстичним», а першим твором, в якому з’явився цей світоглядний комплекс, 

– повість «Еней та життя інших» Ю. Косача На його думку, Косачів варіант 

екзистенціалізму збігається з положеннями французької концепції лише в тому, 

що є спільним для будь-якої гуманістичної філософії резистансу – в уявленні про 

свободу вибору й активний трагічний гуманізм. Ю. Косач утверджував «величну 

ідею визволення людини через визволення нації» [176, с. 28], тобто його 

загублена людина шукає порятунку в національному ґрунті й навіть не здобувши 

батьківщини фізично, перебуває в перманентному пошуку її духовної. 

Письменнику чужий нігілізм філософії Ж.-П. Сартра й А. Камю. «На тлі 

апокаліптичного змагу», «трагедії людських екзистенцій» [67, с. 89] не 

висловлене вербально спасіння окреслена християнська любов до ближнього, до 

батьківщини, до прекрасного, до Бога. Це дає сенс людському існуванню, нехай 

і трагічному, але вартому боротьби за високу мету в ньому. 

 І. Костецький у своїх творах втілював інший тип «антеїзму», в якому 

життєдайним джерелом і смислом життя ставало відкриття істинного «я» 

людини й опертя на цей «особистісний» ґрунт, а також – залучення до творчої 

співпраці з Богом. Як і Ю. Косач, І. Костецький вбачав порятунок людини в 

Богові та робив це в дусі неоромантизму – знаходячи в особистості божественну 

природу, а отже, здатність творити себе й світ навколо. І. Костецький 

переконаний, що людина сама обирає для себе призначення у світі: «Я відчуваю, 

що можу все. Можу стати злочинцем, і можу стати праведником […]. Людині 
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залишається єдине: встановити щоглу сенсу» [77, с. 517]. Водночас теза І. 

Костецького суголосна твердженню французьких екзистенціалістів про свободу 

вибору людини – як жити, ким бути. Однак, якщо в останніх такий вибір завжди 

супроводжується печаткою трагізму, адже екзистенційний герой вступає в 

непримиренний конфлікт із суспільством і часто гине, бо його екзистенція є 

станом «застрявання» між світом «буття» і «небуття», то І. Костецький сприймає 

це з абсолютно протилежним пафосом народження чогось величного, 

могутнього, самодостатнього. Тому ставлення письменника до екзистенціалізму, 

зокрема в сартрівському варіанті, негативне: «Сартризм це щось наче як 

погребіння живого під віко [...]. І головне: пощо? Таж Бог, життя, смерть, почуття 

провини, викуплення, свобода, обов'язок і т. д. – усе це речі неймовірно простіші, 

ніж їх намагаються зображувати ці паршивці вселенної» [94]. Його слова не 

суперечать впливу екзистенціалізму на творчість І. Костецького. Вони свідчать 

лише про тісніший зв’язок світогляду письменника з релігійним 

екзистенціалізмом.  

 Смислом життя людини, за І. Костецьким, стає діяння на благо людей та 

своєї країни. Воно несе з собою волю Бога: «Я мушу, отже, формувати лише те, 

чого від мене хоче Бог […]. Смак жертви, солодкий оцет зречення – понад це 

почуття я не знаю почуття радости» [77, c. 518]. Зближує кожного індивіда з 

Богом і «творча співучасть-партнерство в божественному процесі формування 

всесвіту», що є «непомітним перескоком людського в божественне й 

божественного в людське…» [80, c. 128]. Важливо зазначити, що не кожна 

людина спроможна на таку «співтворчість», а лише та, яка здатна піднятися над 

обмеженням свого «я», готова взяти на себе відповідальність за формування 

свого життя. Така умова «прозріння» істотна для екзистенціалістів, вона стала 

умовою вільного життя й у філософії Г. Сковороди, що й зближує І. Костецького, 

Ю. Косача та В. Петрова.  

 На основі вищенаведених аргументів спростовано твердження Соломії 

Павличко, яке вона виклала в «Дискурсі модернізму» [136], про «нігілістичний 

модернізм» І. Костецького. У художній візії світу письменника є Бог (хоча й не 
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вербалізований), а також потужна етична складова – невід’ємна умова 

переродження, самоідентифікації його героїв, є гуманізм, який надає вітального 

пафосу художній творчості І. Костецького. 

 Християнський Бог присутній у творчості В. Петрова. Письменник, як і 

філософ В. Бер, вважав єдино можливим шляхом порятунку людини від духовної 

кризи XX ст. (а ширше – післяренесансного світу) звернення до Бога, який дає 

шанс на воскресіння й повертає духовні цінності життя. Таке бачення присутнє 

в оповіданнях «Святий Франціск із Ассізі», «Француа Війон», 

«Передвеликоднє», «Мої Великодні». Це чи не єдині твори, у яких автор прямо 

вказує на релігійний шлях спасіння людства. Вони – ключ до розуміння 

художньої творчості письменника, у якій М. Р. Стех побачив лише «мовчазну 

трагедію загубленої одиниці» [174, c. 116]. Справді, у переважній більшості 

творів В. Петрова можна спостерігати сартрівські картини відчаю, тривоги, 

нудьги, безнадії, які виникають у екзистенційного героя – персонажа з 

роздвоєною особистістю або свідомого себе, проте відторгненого суспільством. 

Риси екзистенціалізму проявляються на всіх рівнях прочитання текстів 

письменника: проблемно-ідейному (загубленість людини у світі, відчуття 

нудьги, пошук себе, абсурдність світу), образному (герої з роздвоєною 

свідомістю, які перебувають у пошуку свого Я, скептики), поетикальному 

(парадоксальність, гра, прийоми сну, марення, сюрреалістичні візії тощо). 

В. Петров повсякчас ставить своїх героїв в екзистенційні ситуації вибору. Хто 

уникає прийняття рішення – гине і духовно, і фізично. Абсурдність у творах 

В. Петрова проявляється на декількох рівнях життя – соціально-політичному 

(наприклад, абсурдність радянської системи влади), національному (уявлення 

про рустикальність української нації, яке постає за словом «село» й набуває 

негативного антропологічного змісту), власне екзистенційному (наприклад: аби 

знайти себе, треба втратити себе). Варто зробити висновок, що його творам 

властива поетика, естетика й проблематика екзистенціалізму Ж.-П. Сартра, але 

художній свідомості письменника ближчий релігійний екзистенціалізм 

К. Ясперса.    
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 Важливою є відмінність у трактуванні абсурдності життя, яка є чи не 

основним мотивом у творчості письменників-екзистенціалістів. А. Камю 

абсурдність світу виводив із «абсурдної свідомості» («Нікчемний розум 

протиставив мене всьому творінню, і я не можу відмінити його розчерком пера» 

[52, c. 335]), натомість світ героїв Ю. Косача настільки абсурдний, наскільки він 

є таким для міфічного Сізіфа – це абсурдність безрезультатної діяльності 

(йдеться про вічні пошуки героями свого національного та особистісного 

ґрунту). І. Костецький, якого деякі українські літературознавці (зокрема, В. 

Мукан [123]) вважають засновником світової «драми абсурду», набагато глибше 

занурений в поетику цього явища, за допомогою якої прагне «відмовитися від 

здемаскованої логіки раціональних упереджень, аби проникнути в сутність 

свідомості й буття – за межі усталених понять, мовних основ логічної думки, 

дозволених уявлень про природу реальности – у метафізичний в своїй основі 

вимір “абсурду”» [77, c. 9]. І. Костецький використовує філософське поняття 

абсурду радше як метод для розкриття внутрішнього смислу речей, підсвідомої 

«логічної ірраціональності» думок героїв.  

Можна підсумувати, що екзистенціалізм в обох своїх варіантах – 

релігійному й атеїстичному – позначився на засадах творчого світогляду 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова і отримав художню реалізацію на 

ідейно-проблемному, образному та поетикальному рівнях їхніх творів. Однак у 

Ю. Косача екзистенціалізм набрав національного – «антеїстичного» – 

забарвлення, в І. Костецького – позбавився трагічного світовідчуття завдяки 

ніцшеанському уявленню про боголюдину, у В. Петрова – увібрав у себе риси 

релігійного екзистенціалізму. 

Спільність мистецьких платформ досліджуваних письменників полягала 

також в їхньому уявленні про свободу особистості й творчості митця. Так, 

Ю. Косач та І. Костецький, на противагу багатьом членам МУРу, обстоювали 

абсолютну свободу творчості письменника. Обидва письменники вважали, що в 

суб’єктивності погляду письменника на речі й події приховано не лише його 

читацький успіх, а й глибину розв’язання позачасових проблем новими шляхами. 



66 

 

Ю. Косач наголошував, що «лише в суб’єктивізмі – правда», а «в мистецтві […] 

цінимо тільки таку мистецьку індивідуальність, яка вміє нам показати інакше, 

ніж усі інші» [72, с. 15]. Письменників попередньої доби літературознавець 

називав «рабами», які «не раз убивали в собі теми, задуми, проблеми, обтинали 

крила своїх шукань, бо це все було “не на часі”, “суперечило загальній опінії”» 

[62, с. 58]. Історичну белетристику початку століття Ю. Косач вважав 

«знекровленою» й такою, що немає нічого спільного з традицією патріотичного 

жанру в національній літературі. Тому історичні романісти мають «розкривати 

надреальні діючі сили історії, відшуковувати її глузд», «фрагментарні елементи 

історії поєднувати з реальністю задля збереження єдності будучності» [22].  

Такі погляди поділяв й І. Костецький. Для нього важив «індивідуальний 

темперамент творця, який ніколи не заспокоюється […]. Не ЩО, а ХТО і ЯК, 

тобто, знов таки питання індивідуальної якості» [78, с. 34]. Ці формалістичні 

твердження дослідниця творчості письменника І. Юрова вважає складниками 

постструктуралізму та постмодернізму. На користь цієї думки свідчить те, що 

один із засновників герменевтики – Г.-Ґ. Ґадамер – лише через кілька десятиліть 

зробить цю тезу засадничою для своєї філософії – «питання про те, як 

висловлюється мистецтво, вагоміше, ніж питання, що через нього 

висловлюється» [26, с. 163].  

 У питаннях, яким має бути письменник української літератури 

європейського ґатунку, для І. Костецького важливим був органічний синтез 

індивідуальності письменника з його національною ідентичністю. Коли 

неонародники вважали, що національність митця слова мусить проявлятиcя в 

експлуатації «теми села, Запорізької Січі або Дніпрельстану, взятих нейтрально, 

взятих традиційно, взятих взагалі» [78, с. 34], І. Костецький був переконаний, що 

вона (національність) закорінена в людській індивідуальності: «Що 

неповторніша творча людська особистість, то кришталевішими виступають її 

національні первні» [78, с. 34].  

 Про думки В. Петрова з приводу рис творця модерністської української 

літератури можемо лише здогадуватися з його художніх творів і «виловлювати» 
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деякі тези з філософських і культурологічних розвідок. Письменник рідко брав 

участь у дискусіях МУРу, а у своїй науковій діяльності цікавився глобальнішими 

питаннями. Наприклад, художник В. Ван Ґоґ, головний герой оповідання 

«Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» (1948), аби вільно творити, 

повинен був позбутися «примусу як ззовні, так і зсередини» – тобто бути 

ідеологічно не заангажованим і прислухатися до свого творчого «Я». А людина 

поствоєнного світу мала «звільнитися від влади машин, […] розкрити в собі 

творчі сили» й духовно опанувати світ» [206]. Таке завдання стояло у першу 

чергу перед самим письменником. В. Петров мав схожі життєві принципи з Г. 

Сковородою. Він, як і український філософ, не вдавався до нав’язливого 

моралізаторства для своїх співгромадян, натомість усією своєю творчістю 

підкреслював важливість значення внутрішнього життя над зовнішнім, робив 

словесний парадокс фактом свого життя, вірив, що лише глибоко духовна 

людина є вільною. Як і філософ XVIII ст., В. Петров не раз був звинувачений у 

неморальності та нещирості серед своїх колег і знайомих, бо соціально-

політичний бік свого життя волів не обговорювати – не вважав такий показником 

для оцінки людини (як, до речі, і Ю. Косач). 

 Отже, у питаннях соціальної ролі письменника й мистецтва для Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова багато важив моральний складник художньої 

творчості. Її етична домінанта випливала насамперед з релігійності світогляду 

письменників. Визначаючи мету мистецтва, Ю. Косач, як І. Костецький та В. 

Петров, пов’язував її з Богом та пошуком правди: «Дух Божий і зустріч з Ним 

мистця після перемоги демона – це остаточна мета мистецтва, його етичний 

критерій» [62, с. 65]. Творчість трьох письменників містить потужний моральний 

складник, який проявляється в основних темах й проблематиці їхніх творів, 

випливає з мети, поставленої перед митцем слова як людиною, яка розставляє 

«дороговкази» на шляху подальшого розвитку людства. Крім того, важливою для 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова є суверенність письменника, 

автономність його творчої і громадянської позиції, а ще – суб’єктивність бачення 
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світу, оскільки саме вона забезпечує читацьке зацікавлення та глибину новизни 

прочитання історії в його творчості. 

У парадигмі досліджуваних питань важливе місце посідає проблема 

рецепції мистецьких явищ доби і стильових домінант у творчості Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова, їхнє бачення художньо-літературного 

національного та світового дискурсу. Ю. Косач вважав панівним 

літературним стилем, який забезпечував розвиток української літератури в 

еміграції повоєнних років, «псевдонеоклясицизм [«неокласика» – А. М.] як 

забронзовану, єдино визнану літературним імперіялізмом форму», у прозі й 

драмі – «еклектичну суміш імпресіонізму й сугубо натуралізму» [62, с. 52], що 

пояснювалося обмеженістю традиції та «літературним неуцтвом». Письменник 

констатував естетичну замкненість тогочасної української літератури від 

провідних європейських віянь і обмеженість стильової парадигми національного 

письменства. 

 Особливе розуміння трансформації стильових тенденцій в перших 

чотирьох десятиріччях XX ст. продемонстрував В. Бер. У праці «Засади 

естетики» (1946) [10] він простежив послідовність зміни стилів 

«антинатуралістичного мистецтва» з кінця XІX ст. до середини ХХ ст.: 

імпресіонізм – модернізм (зокрема символізм) – експресіонізм – феноменологізм 

(«формалізм») – штучно реставрований позитивістський реалізм XIX ст. 

(«соцреалізм»). Незважаючи на індивідуально-авторське оперування тоді ще не 

усталеною мистецькою термінологією, бачення В. Петрова тогочасного 

культурного виміру життя було суголосне з думками Ю. Косача: обидва 

констатували неспроможність попередніх стильових тенденцій «зрозуміти нове 

епохи». 

 Нове митецьке сприйняття дійсності полягало, насамперед, у особливих 

способах «прочитання» реальності, які Ю. Косач детально виклав у посланні «До 

доньї Ельвіри …» (1947) [64]. Він бажав бачити в сучасному творі мистецтва 

дійсність, взяту з реального життя, і доповнену «понадсвідомою» дійсністю, 

дійсністю «ізсередини», суб’єктивною авторською дійсністю, яка повинна 
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«освітити своєю власною правдою ідейно-емоційного характеру» [64, с. 52]. Ю. 

Косач висуває такі вимоги до літератури, які є провідними в модерністському 

мистецтві – творча деформацію реальності в глибоко суб’єктивізованих 

експериментальних практиках письменників. 

 Ще одним важливим елементом нового митецького світогляду є 

зосередження уваги на глибинах внутрішнього світу людини в її щоденному 

житті, про що писав І. Костецький у статті «Український реалізм XX сторіччя» 

(1947): «Я хочу читати темну книгу його [українського героя – А. М.] снів, […] 

блукати закрутинами його мрій, бо, не забувайте, його дня і його ночі ще ніхто 

не відтворив» [78, с. 36]. Для цих найважливіших завдань «нового стилю» – 

зображення понадсвідомої дійсності та занурення в людську психіку – були 

вироблені особливі художні прийоми (як уже усталені, так і експериментальні), 

про які неодноразово писали, а у власній творчості й застосовували, Ю. Косач, І. 

Костецький та В. Петров: «подання предметів та краєвидів через поступовість 

сприймання героїв», глибокий підтекст діалогів, «фіксація найвразливішого» в 

зовнішності героя, звернення до техніки потоку свідомості (або «потоку 

притомності», як називав Ю. Шевельов художній прийом І. Костецького), 

«шукання країни неприсутнього: сну, уявлення», «намагання вирватись з-під 

контролю розуму, розірвати раціоналістичні засоби – слово, синтаксу, мову, 

логіку», «злитись з істотою речі, предмету, показати річ у русі» [72, с. 16]. Так 

письменники визначали експериментальні риси на змістовому та формальному 

рівні літератури, в дискурсі якої творили. 

 Проблема визначення цього, нібито вже повністю сформованого «нового 

стилю», загострилася саме в період активної діяльності МУРу. Вона полягала в 

адекватності називання й окреслення його множинної стильової природи, а 

також у його стосунку до стильових течій попередньої доби. Термін «модернізм» 

на Першому з’їзді МУРу (1945) ще не звучав, але роздуми І. Костецького, імена 

письменників, на яких він посилався, свідчили про потяг до «апології 

європейського модернізму з його широтою, всепоглинальністю, мовною 

деструкцією, космополітизмом, розривом з традиціями і філософіями» [151, с. 
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295]. Проте ні І. Костецький, ні Ю. Косач ще не наважувалися назвати цю нову 

митецьку концепцію світу. Натомість вони зверталися до багатьох евфемізмів на 

її позначення, серед яких найуживанішими виявилися два  – романтизм та новий 

реалізм.  

 Вживання терміна романтизм у значенні митецького світогляду середини 

ХХ ст. приваблювало Ю. Косача й І. Костецького тим, що в ньому містилася 

настанова на суб’єктивність сприйняття дійсності мистцем, ірраціональність як 

основу природи навколишнього світу, зацікавленість станом душі людини. 

Ю. Косач у 1947 р. давав такі характеристики цього стилю: вольово-динамічний, 

експльозивний, ірраціоналістичний [64, с. 52]. Такому романтизму автор 

протиставляв класицизм, ототожнений зі «скам’янілістю мертвих канонів», 

«ув’язненням усякої творчої думки штампом “зразковости”», «позаідеологічною 

надбудовою формалістичної генези».  

 Не менш великого значення романтизмові як понадепохальному 

світоглядові в мистецтві відводив І. Костецький: «Для мене особливо велика 

література всякої великої доби завжди ототожнюється з тим внутрішнім змістом, 

який вкладається в термін романтизм» [78, с. 33, 35]. Письменник розумів 

небажаність плутання понять «відродження терміна» й «відродження явища», 

тому частіше використовував нейтральніше, на його думку, поняття – реалізм. 

Воно вживалося у двох значеннях – як літературний (історичний) стиль та 

митецький світогляд. Друге – домінувало: «Дана доба вимовляє поетичним 

словом як вираз погодження з дійсністю, яку вона вважає за реальну, тобто, 

справжню, незфальшовану, існуючу, – це є літературний реалізм доби» [78, 

с. 35]. Реалізм XX століття було прийнято називати «новим», «абсолютним» і 

пов’язувати з незбагненними джерелами підсвідомості, снами і 

«позапритомними імпульсами» – тобто сферою позасвідомого життя людини, 

якій надавалася більша реальність ніж іншим сферам існування людини.  

 Не менш складною видається ситуація з «модернізмом» В. Петрова – 

«пропуск, замовчування терміна здається послідовним і свідомим» [151, с. 329], 

хоча він розрізняв поняття «модерне мистецтво» як синонім до «сучасного 
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мистецтва» і власне термін «модернізм». Останнє поняття письменник вживав у 

вузькому значенні (про це – далі), а в основі нового художнього стилю 40-х рр. 

ХХ ст. прагнув бачити раціоналізм і реалізм нової якості: «суворий і послідовний 

доведений до логічної завершеності реалізм Пікассо і сюрреалістів» [21, с. 148]. 

Е. Мане, В. Ван Ґоґ, К. Моне, С. Далі та ін. для В. Петрова були настільки 

реалістами, наскільки точно вони відтворювали «потрясіння нашої психіки». 

Проблема модернізму виразно постає в романі «Без ґрунту» (1947). Такий 

художньо-світоглядний напрям у творі представляє директор музею Арсеній 

Витвицький. Проте тут ховається пастка для дослідників творчості В. Петрова – 

герой твору ілюструє ставлення автора до модернізму саме в українському 

варіанті й саме в іпостасі символізму як стильової течії модернізм. Звідси – 

неможливість поширення поняття «модернізм» на комплекс стильових явищ в 

європейській літературі. Натомість представником справжнього модернізму (а у 

творі – «абсолютного реалізму») постає інший герой роману – художник-

архітектор Степан Линник.  

Подібні думки про модернізм спостерігаються в розвідці «Микола Зеров та 

Іван Франко» (1946) В. Петрова [139]. У ній йдеться про істотну різницю між 

модерністами, власне символістами – М. Вороним, О. Олесем, Г. Чупринкою і 

«неокласиками». Негативною «заслугою» перших письменник вважає 

«модернізацію регіоналізму», натомість «гроно п’ятірне» повстає проти цього 

хуторянства, протиставляючи йому «вимогу літератури “великого стилю”, і 

літератури, яка воліє […] опосісти рівноправне місце в колі світових літератур» 

[139]. В. Петров називав модернізмом те, що було лише національним 

перехідним етапом до нього. Натомість справжній модернізм, у 

експериментальному дусі якого написані твори досліджуваних письменників, 

залишався без чіткої назви.  

З листа І. Костецького до Ю. Лавріненка (від 07. 10. 1957) можна  

довідатися, що адресант також перехопив таку завузьку й негативну 

інтерпретацію терміна «модернізм», як і В. Петров: «Маленька поправка: крім 

Грановського, є ще – “модерністи” Карманський і Яцків. Отже, повна твоя рація: 



72 

 

Бойчука і Юрія Тарнавського таким іменем назвати не можна. Я й сам проти 

цього терміну […]. У майбутніх статтях шукатиму стислішого й властивішого 

означення» [95]. Річ у тому, що вже в 20-х рр. XX ст. за раннім модернізмом, 

який ототожнювався з символізмом, в Україні закріпилася негативна думка, 

мовляв М. Вороний зі своїми однодумцями перетворили цей стильовий напрям 

на «сентиментальну кашу» – у ньому не було нічого нового й перспективного. 

Тому на означення узагальненої назви стильового розмаїття в літературі ХХ ст. 

шукали інших назв. 

Отже, у сучасному літературно-художньому дискурсі Ю. Косач, 

І. Костецький і В. Петров бачили однакові риси, проте уникали використання 

терміна, який їх увібрав – «модернізм», замінюючи його на «романтизм» і 

«новий реалізм» (Ю. Косач, І. Костецький), або називаючи таким лише ранню 

стильову течію – український символізм (В. Петров). 

Посутнім у межах досліджуваних проблем постає питання стильових 

домінант творчості Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова. Як відомо, 

модернізм є «складним комплексом літературно-митецьких тенденцій, що 

виникли наприкінці XIX ст.» [103, c. 64], а саме – символізму, неоромантизму, 

імпресіонізму та ін. Його відгалуженням є авангардизм, що найяскравіше 

виявився у таких стильових тенденціях як експресіонізм, сюрреалізм, дадаїзм та 

ін. Наразі варто з’ясувати, до якого з цих художніх напрямів тяжіли у своїй 

творчості досліджувані письменники.  

 Ранні твори, особливо поетичні, Ю. Косача були позначені революційною 

романтикою. Неабияку роль у творчому самоусвідомленні молодого 

письменника відіграв М. Хвильовий. Згодом у творчості митця слова 

з’являються імпресіоністичні нюанси, що додало його творам психологічної 

наснаженості. Неоромантизм з його героїчним пафосом і винятковим героєм раз 

і назавжди сформував основу художньо-світоглядної платформи Ю. Косача, так 

само як і серцевину життєтворчості І. Костецького. Надалі Ю. Косач зацікавився 

філософією екзистенціалізму, експериментальними пошуками сюрреалістів, 

необароковою образністю: «Якщо екзистенціалізм у тлумаченні Ю. Косача 



73 

 

виступає як універсальна філософська основа літератури, то сюрреалізм – як 

“художнє світовідчування” […]» [49, с. 216]. Художні засоби та прийоми 

модернізму як полістильового явища він зараховував до сюрреалістичних: 

йдеться про перевагу внутрішньої акції над зовнішньою, потоку свідомості – над 

традиційною фабулою, складних психологічних конфліктів – над перипетіями 

реальної дії; застосування описів природи та предметів як рефлексій свідомості. 

Письменник усвідомлював провідну настанову модернізму на перетворення 

дійсності в художній формі: «Сила краси в очах модерної людини кінець-кінцем 

не в симетрії, а в деформації» [62, с. 64]. Тематика та проблематика художньої 

творчості Ю. Косача обумовлена неоромантичною та екзистенційною 

парадигмами, а поетика тяжіє до сюрреалізму.  

 Неоромантизм також мав вирішальний вплив на ідейно-естетичне ядро 

творчості І. Костецького. Концепція надлюдини, суцільна героїка подвигу 

(внутрішнього та зовнішнього), самозречення та готовність взяти на себе 

обов’язок Божого співтворіння, а ще – безмежний оптимізм та віра у спасіння 

світу шляхом подолання егоїстичних поривань людини. Художнім обрамленням 

такої концепції стала авангардистська поетика, проте радикальніша й більш 

всеохоплююча, ніж у Ю. Косача: «Був він найпослідовнішим “формалістом” 

серед українських літераторів епохи МУР-у, активним пропагатором гегемонії 

“митецької форми” над “ідейним змістом”, щоразу наголошуючи, що “тема 

житиме лише у чинній відповіді на питання як. Бо як – це і є кардинальне питання 

мистецтва”» [77, с. 164]. Остання теза викликала антитетичні міркування 

дослідників творчості І. Костецького. М. Р. Стех, який докладно вивчав не лише 

публіцистичну діяльність письменника, а і його творчість, справедливо 

зауважував, що така єдиновекторна настанова на примат форми є «своєрідною 

маскою, що за нею ховається мало не протилежний імпульс» [77, с.165]. 

Натомість Соломія Павличко бачила в подібних заявах І. Костецького лише один 

план їх прочитання, не співвідносячи останні з багатовимірністю творчості 

письменника. Звідси – її висновок про те, що І. Костецький неглибоко зрозумів 

філософський зміст європейського модернізму, проігнорував світоглядні основи 
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естетики модернізму, перейняв лише деструктивні настанови, які стосуються 

форми й мови твору. І як наслідок – назвала письменника «нігілістом» [151, с. 

339-340]. На ці думки Соломії Павличко, з якими ми не погоджуємося, можна 

було б відповісти словами самого І. Костецького: «Те, що називається ідеєю, я 

ніколи не висловлюю фронтально. Я лише утворюю певне середовище, в якому 

ідея має матеріалізуватися» [69, с. 112]. Письменник не приховував, що саме 

зображення є для нього важливим, воно завжди постає самодостатнім, проте 

обов’язково – підтекстом (хоча й не дослівним), кутом зору на певну значущу 

проблему. 

 Дослівності не знайти також у позбавлених романтичного пафосу й героїки 

творах В. Петрова. Модерністські (а також постмодерністські) прийоми іронії, 

пародії, маски, парадоксу є стилетворчими для письменника. Його прозі 

притаманні водночас імпресіонізм і експресіонізм, які майстерно «приховані під 

зовнішнім шаром квазіреалістичного стилю» і «контролюються потужним 

інтелектуальним струменем» [30]. Серед стильових домінант творчості 

В. Петрова деякі дослідники називають «неокласику». Очевидно, така теза 

виправдана лише в одному аспекті – інтертекстуальності й інтелектуальності. 

Натомість класична гармонійність, виваженість, добірна й «висока» мова 

«неокласиків» навряд чи могли би ужитися з мотивами абсурдності життя, 

відносності істини, роздвоєності особистості, досліджуваних у творах 

В. Петрова. 

Певно, ще суперечливішою видається теза про причетність І. Костецького 

до «неокласиків», яку припустила Ірина Бурлакова: «Письменник залишався 

прихильником естетичної програми “неокласиків”, які утверджували особливий 

статус слова як матеріалу літературної творчості» [21, с. 52]. З таким міркування 

важко погодитися, адже мовотворчість І. Костецького ближча до лінгвістичних 

шукань авангардистів, бо несе в собі експресію, епатаж і «непрозорість», хоча й 

не позбавлена ритму, який сам письменник вважав обов’язковою умовою будь-

якого мистецького явища. До речі, Ю. Шевельов позбавляв «неокласиків» права 

на існування в післявоєнній літературі: «Це етап розколотої свідомости, 
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розхитаної душі. Не неокласична ясність раціоналізму, а зовсім інші явища й 

системи світосприймання повинні тепер вибитися назверх» [106, с. 13]. 

 Важливо з’ясувати, яким є стильове коріння експериментаторства 

І. Костецького. Воно закладене в естетиці експресіонізму. В. Барка, аналізуючи 

своєрідність експериментальної поетики свого колеги, вбачав у ній схожість із 

шахами, яким притаманні водночас «стилістична незвичайність Сходу» і 

«вишуканість европейського строю». Це порівняння пов’язане з 

експресіоністськими пошуками письменника, в яких виразно проявляється 

тяжіння до орнаментального стилю та «дограничної раціоналістичності мови». 

Сам І. Костецький також визнавав першорядну роль експресіонізму в розвитку 

нового мистецтва, називаючи його заслугою появу «нових художньо-технічних 

термінів: учуднення і зсув» [77, с. 388]. Серед інших художніх інновацій 

модернізму І. Костецький називав «оголення засобу», «пакувальний матеріал», а 

також вироблення нового «мітологічного мистецтва».  

 Для Ю. Косача, на відміну від І. Костецького, була важливіша зануреність 

ідеї у форму й прозорість форми у виявленні ідеї: «Я ворог неточности сказання. 

Ворог невикінчености малюнку, руху, слова» [67, с. 86]. На думку письменника, 

метою мистецтва є переплавлення ідеї та форми в «залізну цілість». Однак 

незважаючи на ці твердження, знаходилися критики, які бачили у творах 

письменника суцільні ребуси й складність форми.  

Спільним для трьох письменників було тяжіння до поетики українського 

бароко, яку частково перебрав на себе сюрреалізм, або, як писав І. Костецький  

до Ю. Лавріненка (лист від 27. 7. 1959): «Таж барокко це наш притаманний 

українсько-польський, “органічно-національний” стиль, так як для французів 

класицизм, а для німців – романтичні стилі» [96]. Письменник, як і Ю. Косач, 

вважав, що барокову світоглядно-стильову концепцію втілено в Києво-

Печерському патерику, творчості М. Смотрицького, І. Вишенського, 

Г. Сковороди, Т. Шевченка. Натомість «період неукраїнської літератури 

українською мовою» починається Панасом Мирним і закінчується «пострілом 

“Соняшних кларнетів”» П.Тичини. І хоча в українській літературі, яка є 
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частиною європейської, мають бути представлені всі художні стилі, її 

національний первень повинен залишатися незмінним – і шукати його треба у 

бароковій культурі. Формальні елементи поетики бароко наявні у таких 

художніх прийомах і засобах, як розмивання межі між реальністю та сном, 

використання символів, метафор, риторичних фігур, контрастів (парадоксів), 

поліжанровості та полістилізмі.   

 Отже, ідейне наповнення творчості І. Костецького та Ю. Косача 

позначилося глибинним впливом неоромантизму, а концепція свободи людини, 

розроблена екзистенціалістами, збагатила проблематику творів усіх трьох 

досліджуваних письменників. Об’єднує письменників і використання 

авангардистської поетики, зокрема звернення до парадигми сюрреалізму та 

експерсіонізму. Прикметним також є полістилізм трьох письменників: 

поєднання елементів неоромантизму, імпресіонізму, експресіонізму, 

сюрреалізму, барокової ідейної та поетикальної наснаженості й навіть 

постмодернізму.  

 У контексті теми дисертації важливо відзначити, що декларовані 

Ю. Косачем, І. Костецьким, В. Петровим теоретичні принципи художньої 

творчості є передумовами до творення експериментального літературного 

дискурсу. Йдеться про настанови на перетворення (деформацію) дійсності в 

художніх формах; цінування суб’єктивно-авторської художньої концепції, коли 

письменник «вміє витиснути свою особистість на предметі, тобто наблизити нас 

до свого світу, який для нього є реальністю» [72, с. 15]; зміщення акценту на 

зображення (не що, я як), яке стає самодостатнім кутом зору на певну проблему; 

художнє обігрування екзистенціоналістського мотиву абсурдності світу; 

апологія художнього аналізу позасвідомої сфери життя людини; застосування 

особистого досвіду (прийомів і методів) з інших галузей знань (історії, філософії, 

лінгвістики) в художній практиці (йдеться про історіософські студії Ю. Косача 

та В. Петрова, апеляцію до семіотичних можливостей мови І. Костецького). 

Висновки до другого розділу 
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Післявоєнний експериментальний дискурс української прози творився 

головним чином поза межами країни в німецькій та австрійській еміграції, 

переважно в оточенні Мистецького українського руху (1945–1948).  Українські 

письменники-репатріанти творили національний літературно-критичний 

простір, позначений пасіонарністю, місійністю і «трагічним оптимізмом», 

зумовленим алієнацією (відчуженням). Обидва її складники – деструктивний і 

конструктивний – позначилися на житті членів МУРу, відобразилися в 

життєтворчості Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова.  Основні проблеми 

дискусій стосувалися змісту й стилю національної літератури, її концепції, яку 

бачили у «великій літературі» (У. Самчук) й «національно-органічному стилі» 

(Ю. Шерех), що не неповністю відповідала дійсності. Насправді вододіл 

пролягав між традиціоналістами й модерністами-експериментаторами. 

Настанову «неповороту назад» поділяли Ю. Косач, І. Костецький та В. Петров. 

Головними засадами їхньої проєвропейської платформи були: заперечення 

тенденційності, заангажованості й утилітарності літератури; відмова від 

аристотелівського мімезису (зображення життя таким, яким воно є) зі 

сприйняттям дійсності, якою вона може бути; свобода особистості й творчості 

письменника; зміщення акценту на зображення (не що, а як) у творі; найвища 

цінність у індивідуально-авторській художній концепції деформації дійсності; 

обов’язкова національна підоснова творчості письменника; апологія художнього 

аналізу позасвідомої сфери життя людини. Ідейне наповнення художнього 

доробку І. Костецького та Ю. Косача мало ознаки неоромантизму, а 

екзистенціалістська концепція свободи людини збагатила проблематику їхніх 

творів, в яких іноді застосовано елементи сюрреалізму й експресіонізму, а також 

необароко. Якщо Ю. Косач апелював до поетики (форми) модернізму з 

глибинним ідейним змістом, В. Петров ховав за нею зашифровані глибокі 

підтексти, то І. Костецький уникав повного вивершення змісту в формі, 

вважаючи останню самодостатнім утворенням із власним «підтекстом».  

Розділ ІІІ. Експериментальна парадигма різножанрової прози 

Ю. Косача, І. Костецького, В. Петрова 
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3.1. Образний та ідейно-тематичний рівні прочитання 

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

Різножанрова експериментальна проза Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова другої половини 30-х – 40-х рр. XX ст. позначена філософічністю, 

інтертекстуальністю, прагненням не лише збагнути ситуацію, у якій опинилася 

людина за умов світових війн і тоталітарних режимів, а й з’ясувати зміни в її 

свідомості, дати свій варіант виходу зі світоглядної кризи. Актуальною стала 

філософія екзистенціалізму, зумовлена самотністю людини у ворожому світі, її 

пошуком автентичного «Я». Помітний карб на цю проблематику накладав 

національний кардіоцентричний досвід, філософія Г. Сковороди, християнська 

етика, й особливо – специфічні історичні обставини: бездержавність України, 

тоталітарний режим і як наслідок – вимушена еміграція з притаманною їй 

деструктивно-конструктивною алієнацією. Такі обставини позбавляли вигнанців 

психологічного й національного ґрунту. Вони, байдуже – чи «нонкоформісти», 

чи «конформісти», переживали трагедію Антея (герої Ю. Косача), заново 

«відкривали» себе для світу й світ для себе (герої І. Костецький) або перебували 

в перманентній боротьбі справжнього «Я» зі своєю маскою (герої В. Петрова). 

Особа в дисгармонійованому світі часто змушена вступати з ним у гру, 

маскуватися, аби приховати свою «інакшість», зберегти себе від сартрівської 

«нудоти», уникнути моральної та фізичної загибелі. Не часто серед них 

з’являлися творці, проповідники або аскети, що, усвідомлюючи певну місію, 

готові на самозречення для вищих ідеалів. Здебільшого були двійники, поглинуті 

абсурдом буття, в якому слова «стверджуватися» й «руйнувати» – тотожні, 

наділені мудрістю психічно хворі, диваки, мандрівники з рисами спостерігача. 

Особливо загостреною була для емігрантів проблема імені, його ідентифікації, 

повна або часткова відсутність, переназивання, втрата, пошуки, знаходження 

автентичного «Я».  



79 

 

3.1.1. Особливості художньої реалізації проблеми втрати та віднайдення 

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

В. Петрова 

 Однією з головних проблем, яка концептуально розроблялася в 

експериментальній прозі Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова міжвоєнного 

й післявоєнного періоду стала проблема втрати/віднайдення національної й 

особистісної ідентичності, що набула історіософського змісту. Опинившись на 

румовищах вчорашнього дня, далеко від батьківщини (або на ній, зруйнованій 

матеріально й духовно), українська людина розуміла трагізм своєї життєвої 

ситуації, як висловився однин з героїв Косачевої повісті «Еней та життя інших» 

(1946): «Ми приречені бути deracines – вирваними з ґрунту... Це неспокій, це 

вічний бурелом, що в душі, й цим неспокоєм ми тавровані. Є в цьому 

одержимість, є й приреченість. І трагізм нашої доби – нас, безґрунтян, нас – 

deracines, нас – гнаних, мов перекотиполе, нас – м’ятежних і метушливих» [147, 

с. 263].  

 Е. Сміт («Національна ідентичність» [172]) називає багато видів 

ідентичності людини: родова, просторова, соціальна, релігійна, етнічна, 

національна. Деякі з них – родова, етнічна та національна – закладені історично. 

Однак прибічники теорії процесуальної ідентичності («Ідентичність та 

діяльність в культурному світі» (1998) [204]) вважають, що ідентичності ніколи 

не виникають уже сформованими: вони набуваються в процесі соціального 

життя [204, с. 2]. Людина затиснута в лабетах минулого досвіду, який укорінює 

в ній певні ідентичності, й сучасного дискурсу, який спонукає до зміни себе в 

процесі пристосування до нових умов життя. На підставі перманентного 

самостановлення ідентичності постають своєрідними стрижнями людини, які, 

проте, залежать від соціального впливу й залишаються потенційно змінними. 

Остання властивість дає людині можливість змінювати власне життя, «творити» 

нові світи навколо себе й у собі. Такі ідентичності, як просторова, соціальна, 

релігійна є «рухомими»: за потреби їх досить легко змінити. Родова, етнічна й 
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національна – майже незмінні, вони накладають відбиток на людину на 

генетичному рівні.  

В еміграційній літературі найактуальнішою була національна ідентичність, 

що забезпечує приналежність людини до роду, народу, країни, які разом 

витворюють особливий макрокосм, випавши з якого, індивід стає чужинцем у 

світі. Усвідомлення власної національної ідентичності є потужним засобом 

самовизначення особистості та її орієнтації у світі, самореалізації у просторі 

колективної свідомості й національної культури. 

Особистісна та колективна ідентичності також є категоріями літературної 

імагології. У цій міждисциплінарній галузі знань акцент ставиться на 

етнокультурній ідентичності індивіда та колективу, який/які втілюються в 

літературних образах (іміджах) – продуктах конкретної національної свідомості. 

Головною функцією етнокультурної ідентифікації є «самовизначення і 

самоорганізація індивіда у світі крізь призму колективної особистості та своєї 

самобутньої культури» [178, с. 35]  Саме такий шлях самопошуку властивий 

багатьом героям-протагоністам еміграційної літератури. 

 Персонажі Косачевої малої та середньої прози переживають «кризу 

“себезнайдення”», яку «поставлено в ширший контекст тотальної кризи епохи» 

[151, с. 14]. Їхня доля позначена карбом трагізму саме тому, що віднайдення 

власного «Я» може відбутися лише на теренах рідної України, потрапити на яку 

їм або не судилося, або вони не можуть пізнати її через надто глибоку прірву 

духовної та територіальної розірваності з нею. У новелі «Голос здалека» (1937) 

віднайдення власної ідентичності набуває трансцендентного звучання, бо 

пов’язане з містичною силою «родового» голосу, який примушує головного 

героя не лише замислитися над питанням, хто він і де його місце в житті, а й 

пережити фрагменти історії свого роду. Невиліковна хвороба, яка з’їдає тіло 

героя, суголосна внутрішнім мукам себезнайдення, яку він так і не реалізував, 

тому помер. Та перед тим він доходить важливого переконання, яке стало 

водночас рецептом і діагнозом для всього міжвоєнного та післявоєнного 

покоління: «Найти себе в минулому... Це найти свою рівновагу, своє 
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призначення, своє місце в космосі. Всі нещастя людства походять з того, що 

люди не так часто находять свій зв’язок із минулим. Звідси вічний бунт людей, 

вічна блуканина в хащах і темряві. Звідси всі звихнені існування» [151, с. 59]. Ця 

теза була єдино рятівною для українців, які на час видання твору – 1937 рік – 

пережили жорстокі репресії й голодомор, унаслідок яких фактично залишилися 

нацією без історії та майбутнього: цвіт нації в обличчі інтелігенції був 

репресований, а сільських господарників піддано голодній смерті. Українські 

письменники, які уникнули такої долі через втечу за кордон, глибоко розуміли 

трагедію свого народу й актуалізовували її у творчості саме через потребу 

віднайдення своєї національної, а через неї – особистісної ідентичності. 

Стефанія Андрусів, досліджуючи проблему національної ідентичності у 

львівському тексті 30-х років XX століття, наголосила на унікальному значенні 

«себезнайдення» для людини: «Ідентичність усуває почуття загубленості, 

непевності, незахищеності, непоінформованості, неврози, сумніви щодо 

правильного / неправильного вибору поведінки, зберігає нормальний стан 

свідомости в умовах високорозвиненої цивілізації» [3, с. 37]. Потреба кожної 

людини знати, хто вона й де її місце у світі забезпечується усвідомленням нею 

свого національного й далі – родинного коріння, яке робить її причетною до 

певного закритого колективу таких самих людей зі спільною історією, 

культурою, територією проживання. Тому обидва українці з новели Ю. Косача 

мають однакове прізвище й неймовірно подібну зовнішність. Е. Фромм вважав, 

що «ідентифікація – це процес емоційного та інших видів психологічного 

ототожнення особистості з іншими людьми» [185, с. 36]. У творі таке 

ототожнення відбувається на двох рівнях (обидва містично забарвлені) – 

фізіологічному та психологічно-емоційному. Зовнішнє двійництво героїв 

безпосередньо вказує на зв’язок між ними й приналежність їх обох до однієї 

спільноти – національної (українців) та родової (вони дуже далекі родичі). 

Психологічно-емоційна тотожність репрезентована теорією головного героя про 

вічне переселення духу та його мареннями, у яких він знову переживає події з 

минулого свого роду. Отже, у новелі «Голос здалека» проблема власної 
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ідентифікації людини прямо пов’язана з пошуком її національної та родової 

приналежності та ілюструє в художній формі одну з головних тез історіософської 

концепції Ю. Косача-есеїста – про єдність будучності, в якій нерозривно 

поєднане минуле-теперішнє-майбутнє.  

Пошуками автентичної сутності перейнятий і головний герой оповідання В. 

Петрова «Ой поїхав Ревуха та по морю гуляти» (1949). Твір сприймається як 

розширена смислова версія новели «Голос здалека» Ю. Косача. Вацлав 

Ржевуський, підкреслено романтичний персонаж (це випливає вже зі 

стилізованої під народні думи назви твору), отримав у спадок від батька 

множинність національних ідентичностей – він і поляк (Северин Ржевуський, 

батько Ревухи, спочатку жив і працював у Польщі), і австрієць (згодом батько 

зрікся вітчизни й почав служити монархам іншої країни), і українець (Ревуха 

походив із гетьманського роду). Твір, очевидно, має історичний підтекст – 

тривале перебування західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої й 

Австрійської імперії, а також історіософський складник – розкривається 

поліетнічна сутність української нації, яка проявляється на рівні ДНК 

(міжнаціональні шлюби) й передбачає змішання декількох національних 

ідентичностей з домінуванням основної, пошуком якої і перейнятий герой 

оповідання В. Петрова. Ревуха подається шукати своє автентичное «Я» до 

екзотичної країни Арабії. Він доходить висновку, що «польська шляхта – це 

нащадки чотирьох арабських племен», а сам Вацлав – «є прямим спадкоємцем 

імператриці Зеновії, королеви Пальміри» [40, с. 340]. Своє захоплення конями, 

які у творі стають символом волелюбності героя, Вацлав перетворює на справу 

життя. Як і герой твору «Голос здалека» Ю. Косача, Вацлав від початку живе «не 

своїм» життям – «свобода, втеча від цивілізації, екзотика визначили напрямок 

його життя» [40, с. 341]. Ключовим модусом існування героя протягом його 

«мусульманського» етапу життя стає втеча, яка попри романтичне забарвлення, 

набуває екзистенційного характеру: він тікає від цивілізованої Європи в 

пустелю, від свого високого походження до статусу бедуїна, від християнської 

церкви в Мекку, від мови своїх предків у чужу арабську, від подружнього життя 
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в чин вільного лицаря Сходу. І хоча таке самопереконання Ревухи у своїй східній 

національній ідентичності тривалий час задовольняє героя, зрештою він 

повертається до своєї справжньої сутності українця. Євшан-зіллям для 

персонажа стає українська народна пісня, яка «супроводила все життя Ревухи, 

починаючи від колиски, з малих літ…» [40, с. 352].   

Отже, В. Петров актуалізує такий невід’ємний концепт національної 

ідентичності як мова, адже, за словами Г.-Ґ. Ґадамера, «у реальному вимірі 

батьківщина – це передусім мовна батьківщина» [26, с. 189]. І якщо хвороба 

безґрунтярства героя твору «Голос здалека» Ю. Косача реалізована у 

фізіологічній площині, то недуга Ревухи радше полягає в тому, «що людина 

втрачає навички комунікативного мовлення, якщо більше не чує своєї власної 

мови... Такий людський вимір будь-якого вигнання [і втечі – А. М.]» [26, c. 189]. 

Ревусі, на відміну від героя Ю. Косача, пощастило «вилікуватися». Цьому 

сприяло повернення на споконвічні землі предків та усвідомлення себе частиною 

власного народу. Такі зміни не принесли спокою в життя Ревухи – знайшовши 

своє місце у світі, він як екзистенційний герой йде на конфронтацію з владою і 

решту життя проводить у боротьбі з нею, як, зрештою, і вся українська нація, яка 

століттями виборювала свою незалежність. 

 Під іншим кутом досліджуваної проблеми себезнайдення варто провести 

паралелі між новелами Ю. Косача «Голос здалека» та І. Костецького «Тобі 

належить цілий світ» (1946). Головний герой останньої – Фріц, також переживши 

кризу «себезнайдення», говорить: «Тепер я німець і не-німець. Саме тепер я 

німець, що не-німець» [77, c. 182]. Варто порівняти це міркування зі словами 

героя новели «Голос здалека» Ю. Косача: «Я от не знаю, чи смію себе називати 

українцем. І так, і ні – от який я українець!» [77, c. 54]. Наприкінці  твору 

оповідач з сумом констатує: «Так умер нащадок мазепинця Ч…, засланого на 

віки в Вологодську губернію, може, найкращий у світі українець [курсив – А. 

М.]» [151, с. 64]. Йдеться про те, що усвідомлення людиною своєї приналежності 

до певної нації визначається не гучними фразами про її патріотизм чи сліпим 

виконанням наказів влади цієї країни. Це усвідомлення можливе лише тоді, коли 
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особистість знає особливості мікрокосму, в якому і яким живе її народ – його 

історію, культуру, світовідчуття, намагається віднайти своє істинне «Я», яке 

забезпечує їй не лише національну визначеність, а й місце у світі. Таку подвійну 

ідентифікацію пережили герої творів трьох письменників. Фріцу, як і Ревусі, не 

треба було відкривати для себе власну батьківщину, але він відкрив себе у ній. 

Молодий солдат зрозумів, що німцем його зробить не бездумна смерть у 

безглуздій війні, на яку йдуть його побратими – тут він «не-німець», бо не 

поділяє теорії нацизму, – а усвідомлення себе вільною особистістю, яка здатна 

сама вирішувати, за що їй боротися, і в цьому разі Фріц відчуває себе «німцем» 

– повноцінною людиною, яка знає, хто вона, де її місце і яка її мета в житті: «Я 

теж воюватиму з усім світом, поки він не дозволить обняти його» [77, с.182].  

 Ситуація, у якій опинився герой новели «Голос здалека», трагічніша, бо 

подвійна ідентифікація виявилася для нього неможливою. Герой відкрив для 

себе Україну, проте лише в примарних візіях із минулого, знайшов своє коріння 

в ній, але повернутися до нього так і не вдалося. Тому мазепинець Ч. має право 

називати себе українцем, бо він проникся всією душею і серцем у цю іпостась, і 

водночас він «не-українець», оскільки його індивідуальна ідентифікація не 

змогла відбутися через постійний пошук національної. 

 Проблема віднайдення своєї ідентичності яскраво заявлена у повісті «Еней 

та життя інших» (1946) Ю. Косача. Ю. Мариненко помітив, що «персонажі твору 

є людьми, вирваними “з ґрунту”, з рідної землі і, що важливо, усвідомлюють це 

як особисту трагедію, бо уникнути ролі жертви в тих умовах у них немає 

можливості» [114, с. 54]. Головні герої твору – Ірин та Галочка – прагнучи, по 

суті, одного – знайти себе, своє місце у світі, роблячи свою справу, – ідуть 

різними шляхами до цієї мети. Е. Фромм у праці «Втеча від свободи» (1941) [185] 

писав про два способи подолання людиною почуття безсилля та самотності у 

світі: перший шлях пролягає крізь любов і «споріднену» (сковородинський 

мотив!) працю й веде до єднання зі світом без відмови людини від свого «я»; 

результатом такого способу життя стає «позитивна» свобода. Другий шлях 

передбачає відмову людини від власної волі та свободи заради подолання 
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відчуття самотності; за таких умов індивід втрачає зв’язок зі світом (з 

макрокосмом) і його життя перетворюється в автоматичну й вимушену 

діяльність.  

Перший шлях подолання самотності й знаходження свого зв’язку зі світом 

(віднайдення індивідуальної та національної ідентичностей) вибрала Галочка. 

По-перше, вона зробила свідомий вибір своєї національної ідентичності: «Я 

стала українкою», й це рішення виявилося наслідком не логічних умовиводів чи 

раціоналістичних висновків, а виринуло з глибин її душі разом із розумінням 

того, що «Україна була їй казкою, далекою-далекою, сповитою в голубині імли» 

[151, с. 263]. По-друге, вона, як і герої новел «Голос здалека» та «Ой поїхав 

Ревуха…», віднайшла своє родове коріння, тим самим засвідчивши свою 

присутність в історії України, ставши її частиною. І знову лунає повсякчасний 

мотив у творчості Ю. Косача про позачасовість й вічність духу людського, про 

нескінченну круговерть часу, який нікуди не дівається, а в кожній хвилині 

пересікає виміри минулого, теперішнього і майбутнього. Такий мотив 

«модерного історизму» є однією з головних ознак експериментальної 

історіософської прози Ю. Косача, який прагнув зробити сучасника очевидцем 

подій минувшини, тим самим засвідчивши нерозривність її зв’язків із 

сьогоденням. Нарешті, по-третє, Галочка послухалася свого серця у виборі 

справи, яка дала змогу їй остаточно віднайти особистісну ідентичність – вона 

пішла захищати свою батьківщину: «Її підпільництво – вже не дівчача примха, 

вже не вередливий бунт. Воно пройшло через утому й розчарування і з потреби 

самовияву стало виявом програми – не якоїсь політичної, з параграфами й 

артикулами, а життьової, внутрішньо відчутої» [151, с. 220]. Галочка раніше за 

Ірина зрозуміла безглуздість ідеї побудови миру засобами війни: «Я маю досить 

тієї крови. Я маю досить терору. Я переростаю цю вашу ідею, що будує на 

нищенні й на смерті, я хочу жити», й далі: «Ти все нищив, не я. І вірність, і 

людину, й найніжніший тремт душі. А я проношу в ніч наймовчазнішу мрію» 

[151, с. 323]. У таких пафосних і від того дещо штучних монологах головної 

героїні повісті спостерігається реалізація принципу побудови образу за моделлю 
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«персонаж-ідея», «персонаж-поняття», що характерно для експериментальної 

прози. Такими носіями ідей, які автор «випробовує» на достовірність і живучість 

та які перебувають у відносинах протягування-відштовхування, є всі персонажі 

творчості Ю. Косача. 

 Галочка не може й не хоче йти на компроміс із собою, оскільки відчуває, 

що не такими методами досягається щастя людей. На відміну від головної героїні 

повісті, Ірину не треба відшуковувати своєї національної ідентичності. Він, як 

ніхто інший з-поміж персонажів повісті, знає свої місце і справу. Проблема 

полягає в іншому. Микола Ірин, маючи колосальну життєву енергію, витворив із 

себе такий образ, який, на його думку, відповідав потребам доби і власній 

ідентичності. Однак в останньому він помилився. Ця помилка багато в чому 

пояснюється важким тягарем місії, яку взяв на себе Ірин – керувати долями 

людей для вдалого звершення революції. Про велику вагу такої відповідальності 

писав Ф. Ніцше у праці «Так казав Заратустра» (1883-1885): «Наказувати важче, 

ніж коритись. І не тільки тому, що зверхник бере на себе тягар покірливих, який 

може його легко розчавити, – сміливість і ризик побачив я у наказах: адже той, 

хто наказує, завжди важить своїм життям. Навіть наказуючи собі, він іще мусить 

спокутувати свій наказ. Він мусить стати суддею, месником і жертвою власного 

закону» [131 с. 113].  

 Справді, Ірин не лише кожної хвилини здатний принести себе в жертву 

революції. Читач здогадується (бо внутрішній стан героя не описується), як він 

щомиті йде на самозречення, оскільки змушений постійно грати роль тієї маски, 

яку вирішив на себе вдягти. Ця обставина викликає значний резонанс у ставленні 

до його персони інших героїв. Зокрема, професор Кравчук вважає Ірина 

«виконною силою, урядовцем, бюрократом революції» [151, с. 332]. Натомість 

Еней відчуває, що Ірин – «це людина, що має шалену снагу зламати межі свого 

існування» [151, с. 337], його впевненість у внутрішній силі Миколи 

безсумнівна: «Я вірю в Ірина, як у Бога» [151, с. 328], товаришка Ірина Зойка 

називає його «володарем», «корсаром». З огляду на це, надто однозначним 

видається присуд Ю. Шевельова: «Ми з особливою силою переконуємося, що 
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Ірини («вісниківство») були теж помилка, як помилка є все те, що не бере людей 

такими, як вони є, а змушує чи штовхає їх робити себе» [151, с. 215]. Певно, 

помилка Ірина була не в тому, що він «зробив себе», адже на таке здатна лише 

людина, вільна від умовностей світу, яка має непересічну рису – усвідомлення 

своєї внутрішньої свободи. І не буде багато Іринів, оскільки лише одиниці 

можуть свідомо присвятити себе боротьбі, ставлячи на кін своє життя. Помилка 

в тому, що Ірин, як і Фріц на початку новели «Тобі належить цілий світ» І. 

Костецького та Отто фон Гагенав з твору «Остання атака» Ю. Косача, вирішив 

піти другим шляхом, про який писав Е. Фромм – відмовитися від своєї 

ідентичності й підкорити себе комусь або чомусь сильнішому. Цим сильнішим 

стала ідея революції, сподвижником якої і зробив себе Ірин. «З тобою вмирає 

революція, з революцією – ти» [151, с. 323], – сказала Галочка, й ще: «Ірин це 

міт. Ірина нема і не було» [151, с. 333]. Усе це сказано про той феномен Ірина-

корсара, про маску, яку вдягнув Ірин, але вона, не відповідала його істинній 

ідентичності. І тут захований шанс на прозріння, яким скористалися герої 

І. Костецького і Ю. Косача – Фріц та Отто: отримавши новий, хоча й негативний 

досвід, Ірин зрозумів, що зло не перемагається злом. Саме любов – найчистіше 

людське почуття – спроможне зробити людину цілісною: «Любов… – основа 

індивідуальності... Любов – це власне індивідуальність як цілісна свідомість» 

[26, с. 78]. І саме цього почуття, яке могло б гармонізувати високі прагнення 

Ірина та світ навколо, йому забракло. Любовні стосунки своїх товаришів 

(дезертира та Зої), які призвели до загибелі одного з них, Ірин вважав «оскомою 

доби», а закохану в нього Галочку протиставляв собі рустикальному як 

уособлення «загибання соціяльної класи» [151, c. 300]. Однак наприкінці твору 

автор дає промінчик надії: якщо не в батькові, то принаймні в синові – дитині 

Ірина та Лариси – бунтарська натура зможе поєднатися з людяністю й принести 

«новий день» рідній землі.   

Ще одним (поряд з Галочкиним і Миколиним) способом взаємодії героя з 

дійсністю й самоідентифікацією в ній є життя Вадима Васильовича (Енея). На 

символічному рівні твору він є «українським блукачем, який змушений ходити 
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чужими землями» [169, c. 25], а в алюзійній площині – новітнім козаком Енеєм з 

поеми І.Котляревського «Енеїда». Можна провести й історичні паралелі, які 

спонукали до появи такого типу героїв у різні часи: зруйнування Запорізької Січі 

у XVIII ст. («відтоді українське козацтво було позбавлено місця свого 

проживання і змушене вирушити в чужі землі в пошуках кращої долі» [169, 

c. 25]) та становлення тоталітарного режиму в Радянському Союзі в XX ст. 

(«радянський режим поставив собі за мету перетворити український народ у 

рабів системи» [169, c. 25], тому українці були змушені масово емігрувати за 

кордон). Таким чином, Косачів Еней стає узагальненим образом української 

людини, яка змушена поневірятися світом у бурхливій першій половині XX 

століття. 

Відрізняє Косачевого Енея від історичного персонажа пасивна позиція в 

житті. Тому інтертекстуальність в цьому разі має іронічний відтінок. Натомість 

у героя експериментальної повісті з’являється інша провідна риса – 

толерантність і повага до інших, якої так не вистачає пасіонарію Ірину. Тому 

філософія Вадима Васильовича, з одного боку, програє дієвому й готовому на 

самозречення в ім’я високої мети Миколі Ірину, а з іншого – вона має лягти в 

основу міжлюдських стосунків у важкій боротьбі за національне визволення.  

 Відкритий фінал повісті – одна з ознак експериментальної прози – 

наштовхує на роздуми про те, якою має бути людина завтрашнього дня. Кожен 

персонаж-ідея, персонаж-філософська візія ситуації у творі письменника несе в 

собі варіант способу життя. Однак жоден із них не задовольнить реципієнта-

інтелектуала. Дискурсивність повісті Ю. Косача передбачає післяфінальну 

роботу читача, який сам має сконструювати героя «завтрашнього дня», 

аналізуючи плюси й недоліки запропонованих автором концепцій. На нашу 

думку, такий герой має поєднувати риси Ірина, Галочки та Вадима Васильовича, 

тобто бути вольовим, творчим сподвижником, наділеним внутрішньою 

свободою, що дає можливість виходити за межі світу умовних істин й водночас 

не припускає зазіхання на свободу інших людей, несе в собі зерна любові, а не 

руйнування. Така філософічність творчості Ю. Косача відсилає до парадигми 
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експериментальної орнаментальної прози, якій притаманне превалювання ідеї і 

думки над фабулою, психологізму над композицією, боротьби думок над 

сюжетними перепитіями.  

 Серед спроб Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова намацати в темряві 

кінця механістичної ери бодай якийсь світоглядний ґрунт нового дня важливе 

місце посідає проблема розколотості свідомості людини, яка не може позбутися 

вантажу минулого та пристосуватися до нових умов. Такою трагічною 

обставиною – конфліктом «архаїчної» свідомості індивіда зі світом, який стрімко 

змінюється, пояснюється криза себезнайдення у творчості та криза людства в XX 

ст. у філософських розвідках В. Петрова: «Жоден з нас не має власної біографії, 

бо його біографія належить відтінкам епох, які круто відрізняються один від 

одного [...]. Трагедія останніх поколінь полягає в тому, що вони живуть уривками 

уявлень різних діб, тоді як вони належать новій, іншій, якої вони ще не уявляють 

собі» [138, с. 179].  

 Яскравим художнім втіленням цієї думки є образ Сави Чалого з оповідання 

«Приборканий гайдамака» (1947) В. Петрова. Антитетичними образами-

символами двох вимірів, у яких змушений екзистувати герой, є місяць як 

виразник традиційного народного світобачення й годинник – як втілення 

цивілізаційних технічних досягнень, чужих герою. У сюжеті твору такою 

незбагненною для героя стає наука Пилипа Орлика – «мандрівника, вигнанця, 

людини без вітчизни, без власної хати» [40, c. 268], який вирішив взяти шевство 

над гайдамацьким ватажком, щоб зробити з «безшабашного розбишаки» 

«полетику, куртизана, геометра» [40, с. 275], іншими словами – змінити 

особистісну ідентичність Сави. Останній, розуміючи, що нова історична 

дійсність потребує від ватажків бути освіченими й діяти альтернативними до 

фізичної боротьби методами, намагається змінити свою сутність. Герой 

перевтілюється зовні, пробує опанувати незрозумілі науки, перейняти манери 

придворних мужів, однак «усе пручається всередині в ньому, змагається, 

протестує» [40, с. 283]. Сава ототожнював себе з селом, рустикальністю. 

Дослідниця Олександра Черненко вважає таке самопозиціонування української 
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інтелігенції хибним шляхом, який не дає змоги піднятися до найвищих керівних 

посад в управлінні країною: «Це постійне ототожнення себе із селянськими 

масами, а не з інтелектуальною елітою характерне для української інтелігенції в 

творах Домонтовича» [187, с. 108]. Сава Чалий апологетизував народні уявлення 

про світ, які донедавна лежали в основі його психологічного ґрунтярства. 

Натомість із заглибленням у науку з’ясувалося, що «не було нічого по-простому, 

по-людському, нічого сільського» [187]. Сава відчував себе маленьким 

коліщатком великого складного механізму. Йому здавалося, що «машина 

нищила людське, хлопське, сільське… – самого Савку нищила» [40, c. 284]. 

Зрештою, спроба піти на компроміс із собою призвела до розщеплення 

свідомості гайдамаки та його фізичної смерті в боротьбі з неприйнятим собою.  

 В. Петров розставив нові акценти у добре відомому українській літературі 

сюжеті про гайдамацького ватажка. Письменник зосередив увагу на трагічній 

невідповідності автентичної ідентичності героя запитам нової доби – проблемі, 

яка стала причиною кризи свідомості людини XX ст. Ірина Бурлакова влучно 

сформулювала це спостереження: «Ключовою проблемою, на фоні якої у творах 

згаданих авторів [Ю. Косача, І. Костецького, У. Самчука, В. Барки, 

В. Винниченка – А. М.] формується екзистенційна ситуація, є втрата особистістю 

автентичності через раціоналізацію, надмірну ідеологізацію та контроль життя, 

що становить сутність тоталітаризму» [21, c. 158]. В. Петров для втілення своєї 

думки знаходив влучні історичні паралелі із сучасністю, адже письменник 

осмислював історію не як прямолінійний еволюційний рух, а цілісно та 

позачасово, що зближує його уявлення з історіософською концепцією 

«модерного історизму» Ю. Косача. Спільним у цьому разі виявляється і 

орнаментальна модель експериментальної прози, до якої тяжіють обидва 

письменники, хоча в чистому вигляді у Ю. Косача й В. Петрова її не знайти. 

 Зайвими в умовах тоталітарного суспільства постають і герої оповідань 

«Професор висловлює свої міркування», «Емальована миска», роману «Без 

ґрунту» В. Петрова. Зокрема, персонаж твору «Професор висловлює свої 

міркування» (1944) колишній журналіст Радецький, якого в концтаборі земляки 
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прозвали професором, абсолютно безпорадна людина і бездарний виконавець 

примусових робіт. У екзистенційній ситуації, яку створюють умови табору, 

в’язні роблять вибір, як жити в нових умовах. Одні стають непокірними 

бунтарями, інші – слухняними виконавцями наказів. Радецький належить до 

останніх, бо не здатен ні фізично, ні морально протистояти обставинам. Однак 

його свідомість освіченого інтелігента не може збагнути алогічності таборової 

дійсності й тим більше не погоджується з абсурдністю тоталітарної системи. 

Герой, який умів жити лише попереднім життям, отримує виробничу, а в 

підтексті – світоглядну травму: рубає сокирою ногу. Ця рана, з якої фонтанує 

кров, стає експресіоністичною метафорою глибокої кризи особистості, яка 

втрачає себе в умовах нового ворожого світу й мусить калічити себе, 

пристосовуючись до нових антигуманних умов життя: «Наше нещастя, що ми 

народилися за інших часів і надто довго прожили тоді, коли кожен думав, 

говорив і робив те, що йому хотілось. Тепер нам надто важко збагнути, що ми 

більше не належимо собі» [40, c. 192]. Оповідання має глибокий 

автобіографічний підтекст, адже освіченому інтелігенту В. Петрову, щоб 

фізично вціліти, довелося співпрацювати з більшовицькою владою. Це призвело 

до психологічних травм і творчих поступок, що було рівносильно 

самовідтинанню частини свого єства. 

 У лабетах минулого дня почувають себе й герої вже згадуваної повісті 

«Еней та життя інших» Ю. Косача. Незважаючи на те, що Галочка повсякчас 

закликає всіх не вдаватися в минуле, воно не дає жодного персонажа твору стати 

повноправними учасниками завтрашнього дня. Слухаючи професора Кравчука 

про те, що «визволення злочину закінчується», «екліпса минає», «ми, панове, є 

свідки, як народжується нова доба історії», Еней зауважує: «Попередня доба ще 

відносно довго продержить нас у своїй владі. Звичайний закон інерції» [74, c. 

316]. Це проявляється й у романтичному пафосі, яким позначені розмови та 

вчинки апологетів реалізму й головних противників романтики – Ірина та 

Галочки, у часовому вимірі життя Ганни Олексіївни, який завис у 1913 році, у 

незмозі мультимільйонера Фреда продовжувати життя після воєнних дій. Він 
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відчуває, що «не повинен був пережити цієї війни й багатьох людей, знайомих, 

друзів» й замість життя в кредит вирішує вкоротити собі віку. Неможливість 

переступити межу історичних діб констатує й Еней: він певний, що живе в 

проміжній стадії між сном, яким видавалася світоглядно сюрреалістична 

ситуація війни, та стадією «відкриття очей», «новим, реалістичним світом» [40, 

c. 279]. 

 У згаданих творах Ю. Косача та В. Петрова прочитується спільна тема 

Середньовіччя, яке чітко проступає на палімпсесті сучасності. Наприклад, 

професор Кравчук, розмірковуючи про кінець доби, у якій живе, характеризує її 

так: «Цикл оновленого середньовіччя замкнено. Звичайно – я це називаю умовно 

“середньовіччям”. Із горінням готичного світу ця доба не мала нічого спільного. 

Поява “Божого бича” повторилась» [40, c. 316]. Як і темна варварська епоха 

Середньовіччя, перша половина XX ст. позначена тавром жорстокості та великих 

амбіцій очільників могутніх країн. «Божим бичем» для людей тих часів було 

насильницьке хрещення та криваві наслідки завойовницького перерозподілу 

земель. Модерна доба, по суті, принесла те саме – хрестові походи змінилися 

загарбницькими війнами, у яких так само загубилося Боже ім’я.  

 Професор Радецький, герой оповідання В. Петрова, помітив такий 

парадокс своєї генерації: «Ще до війни й революції… ми пропагували й 

підносили культ середньовіччя […], ми підносили моральну вагу здержаности, 

захоплювалися з приниження й стверджували високу етичну ідеальність злиднів. 

Тепер, коли нас зроблено злидарями і нас принижено і покірність перестала бути 

для нас мрією, ми обурюємося» [40, c. 193–194]. Професор, як і його в’язні-

побратими, є новітнім мучеником в епоху темного «середньовіччя» XX століття 

– але мучеником він став не добровільно й не через релігійні переконання, а у 

зв’язку з національною та соціальною приналежністю. Однак, крім темного, у 

Середньовіччя був й інший бік, який позначився приматом релігійної віри, що 

принаймні теоретично мав передбачати високодуховність. Про цю рису 

історичної епохи йдеться у статті «Християнство і сучасність» (1947) В. Петрова, 

і з приводу цього невід’ємного атрибуту IX-XV ст. ледь помітно ностальгує 
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оповідач у творі «Мої Великодні» (1946). Споглядання величного 

середньовічного собору спонукає героя оповідання В. Петрова задуматися над 

моральними пріоритетами післявоєнного часу: «Та доба підносила велич 

Божого, ми – велич людського. Та доба знала єдиного творця землі й неба – Бога. 

Наша як творця ствердила людину... Колись гідність людського міряно мірою 

Божого, тепер її міряємо вагою в кілограмах і центнерах» [40, c. 208]. Й ніби 

поділяючи цю думку, Косачів професор Кравчук наполегливо стверджує, що 

нова історична доба має керуватися єдиним законом – Божим, моральним, «що 

регулює нашу ідіотичну diversitas буття».  

 Отже, досліджувані письменники послідовно апелювали до епохи 

Середньовіччя як до амбівалентного культурно-історичного явища. З одного 

боку, В. Петров і Ю. Косач у своїй творчості проводили паралелі між темними й 

жорстокими часами минувшини та сповненої жахом війни сучасністю, 

спростовуючи думку про часові обмеження історичних епох, а з другого боку – 

всі три письменники знаходили єдино можливий порятунок людства в плеканні 

християнських цінностей і активній месіанській діяльності, спрямованій на благо 

інших або всередину себе для розкриття й реалізації власних творчих потенцій.  

 Повертаючись до проблеми загубленості людських доль у міжчассі, варто 

звернутися до оповідання «Емальована миска» (1942) В. Петрова. Головний 

герой екзистує у двох вимірах – реальному фізіологічному та психологічно-

філософському. У першому вимірі (тоталітарної дійсності) – герой є пацієнтом 

божевільні з діагнозом «шизофренія», а насправді – в’язнем, що потрапив у 

трохи кращі за таборові умови життя за статтею «класовий ворог». Цей світ 

реальності, як і в оповіданні «Професор висловлює свої міркування», постає 

абсурдним: головний лікар божевільні – алкоголік, ледащо із «зірким хижацьким 

оком яструба», для якого пацієнт – це «ніщо», лише – історія хвороби й не 

більше. Він, як і всі навколо, вважає себе нормальною людиною серед «не-

нормальних» пацієнтів. Натомість  головний герой – учений-історик, який 

присвятив себе науці й вважав справою життя написати розвідку про філософію 

французького мислителя XVII століття Гассенді – поводить себе більш ніж 
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адекватно. «Я хочу мислити, а мене замкнули до лікарні разом з божевільними. 

Я людина, я такий, як і всі, а мене помістили в клітку з мавпами» [40, c. 129], – 

скаржиться пацієнт оповідачу у творі – лікареві, через свідомість якого ми 

бачимо події у творі. Однак не «таким, як і всі» бачить оповідач головного героя: 

читаючи в бібліотеці історичну розвідку про Гассенді, лікар розуміє, що пацієнт-

шизофренік більше схожий на «поета, філософа і мрійника». В уяві оповідача 

постає образ пророка, у прозорих синіх очах якого відблискує майбутнє [40, c. 

130]. Нагадаємо, що архетип пророка зазвичай асоціюється з трагічним 

неприйняттям його суспільством через ідеї, які не узгоджуються з цінностям 

загалу. Саме такі пріоритети, які суперечать тоталітарному режимові – «доброта 

й зрозуміння, щоб людству існувати й не загинути» – проповідував головний 

герой твору. Крім того, на його аксіологічну парадигму вказує досліджувана ним 

гуманістична філософія Гассенді, в основі якої лежить етична концепція: людина 

має досягти щастя на землі, шляхи до якого – громадянські чесноти, 

розсудливість, відсутність страху перед смертю та усвідомлення безсмертя 

інтелектуальної душі, подарованої Богом [132]. 

 На думку К.-Ґ. Юнґа, пророками можуть стати як філософи та люди 

мистецтва й релігії, так і вчені. Особливість пророків і геніїв у тому, вважає 

інший філософ XX ст. Ф. Бродель (услід за А. Берґсоном), що для них «не існує 

різниці епох, часів, культур, натомість є нероздільний і невхопний зв'язок 

смислів» [167]. Такий зв'язок головний герой «Емальованої миски» знаходить 

між сучасністю та минулим. Він каже: «Історія для мене – проєкція в майбутнє, 

проєкт майбутнього. Це той схематичний плян, що його викреслило минуле, щоб 

ми й наші нащадки збудували за ним будівлю. О, як приємно зачерпнути води 

ще з не скаламучених джерел майбутнього!» [40, c. 131]. Отже, вкотре йдеться 

про охоплення світу не по частинах, а в цілісності. На таке здатні генії та 

пророки. Філософська лінія, оприявлена в «Емальованій мисці», а також в інших 

творах В. Петрова, як і Ю. Косача, дає нам право робити висновки про 

експериментальну творчу лабораторію письменників, у якій синтезуються 

щонайменше чотири гуманітарні науки – історія, філософія, психологія та 
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літературознавство – які разом надають творчості МУРівських письменників 

інтелектуальності, філософічності, метатекстуальності. 

 Для деспотичної влади будь-які гуманістичні концепції, особливо 

футуристичного спрямування, є шкідливими. Саме тому пацієнта, який плекає 

найвищі людські цінності й хоче відкрити для своїх сучасників філософів-

проповідників високоморальних принципів життя, режим вважає небезпечним 

для суспільства, тому й запроторює вченого до божевільні. Жорстокість системи 

при цьому виражається в експресіоністичних образах людини-тіні, людини-

трупа та людини без голови. Ці образи як мінімум тричі зустрічаються у творах 

В. Петрова – в оповіданні «Емальована миска», у біографічній новелі «Самотній 

мандрівник простує по самотній дорозі» та в романі «Без ґрунту». Застосування 

таких метафор відсилає нас до сюрреалістичної абсурдної дійсності XX століття, 

у якій «людини більше немає, є труп, не-людина, тінь, двійник людини, буття 

тіні, ілюзія існування» [40, c. 135]. Вчений-історик із задатками пророка, який 

знає, який шлях має обрати людство, аби не дійти до морального звиродніння, є 

зайвою людиною у країні з тоталітарним режимом. Тому в нього, як і в інших 

персонажів твору, немає імені, «оскільки “людям без властивостей” більше 

пасували б номери» [180, c. 59]. Крім того, «науковець як характерний тип епохи 

racio в ірраціональному інтер’єрі мусить поставати найбільш трагічною чи 

трагікомічною фігурою» [180, c. 58], певно, пародійною. Саме такими змальовує 

В. Петров професора Радецького та пацієнта-шизофреніка з «Емальованої 

миски».  

 Нарешті зайвими людьми своєї епохи постають ще два герої творів 

В. Петрова – Арсен Витвицький, директор музею мистецтв, і Степан Линник, 

художник – обидва персонажі роману «Без ґрунту» (1948). Як і всі герої твору, 

Арсен Витвицький позбавлений ґрунту. Він зізнається, що «ніколи в житті не був 

собою» і відчуває «неможливість виявити, розкрити себе» [40, c. 397]. Оповідач, 

Ростислав Михайлович, порівнює директора музею із середньовічним святим, 

диваком для свого оточення: «Його покликання було мріяти, голодувати, 

молитись, стати святим. Та час, за якого йому довелося жити, не надавав ніякої 
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ваги подібним справам. Той час зневажив це. Людину, покликану бути 

Франціском Ассізьким, примушували носити заштопані дружиною шкарпетки й 

працювати в бюро» [39, c. 297]. Проте таке порівняння зі святим звучить 

іронічно, як і загальний пафос роману. На відміну від Франціска Ассізького, 

Арсен Петрович не мав чіткої життєвої позиції, побудованої на релігійній чи 

культурній місії. Навіть теоретично він не зміг би присвятити себе високій місії, 

оскільки «не мав широти круговиду», а непевність у собі робила його фізично 

хворим. Єдине, що об’єднує директора музею зі святим, це випадання зі свого 

часу і, як наслідок, – утеча від реальності (Витвицький – у мистецтво, Франціск 

– у релігію).  

 Степан Линник, на відміну від Арсена Петровича, не просто впевнений у 

собі, а є надіндивідуалістом. Він також не приймає реальність, «ігноруючи 

дійсність в незалежному від нього бутті». Більше того, він мізантроп, постає 

проти всього людського, жорстокий, невблаганний і як наслідок – самотній. 

Однак це не та самотність, яка з’їдає відданого народу, але не визнаного ним 

В. Ван Ґоґа («Самотній мандрівник йде по самотній дорозі»), і не та, яку відчуває 

придушений системою Радецький («Професор говорить…») і головний герой 

«Емальованої миски». Самотність Линника – це бунт духу проти всього 

тілесного та матеріального. Перед нами амбівалентна постать. З одного боку, 

Линник подібний до самодостатніх героїв І. Костецького, оскільки «він творив 

себе з середини себе самого», а також «вірив у своє призначення» – створити 

мистецтво прийдешньої епохи. Як і пацієнт «Емальованої миски», він має риси 

пророка: «У Линника були завдатки соціального реформатора, політичного 

діяча, партійного лідера, що змінює дійсність, формує її згідно з параграфами й 

пунктами світоглядної доктрини» [39, c. 327]. Крім того, аби творити мистецтво 

майбутнього, треба знати, яким буде це майбутнє. У візії Линника воно 

поставало невтішним – його «хвилювали образи великих зрушень і вирішальних 

змін, страшні примари катастроф, які принесуть загибель старому світу» [39, c. 

342] – тобто це той світ, від якого намагався застерегти людство пацієнт-

шизофренік з «Емальованої миски».  
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Художник перебував у абсолютній дисгармонії зі світом і з собою: він 

працював «з одчаю, з безнадії, з ненависти до самого себе, з почуття 

самозаперечення» [39, c. 324], «не ототожнював світ і свої почуття, світ і себе» 

[39, c. 341]. Світ поставав в уяві Линника «розшарованим, протиставленим, 

різноплощинним», а Линник для цього світу був «сконцентрованим згустком 

присмерку, туманності» [39, c. 327]. Герой не приймав готової сконструйованої 

віками дійсності, яка крокувала до катастрофи, а шукав фундаменту світу – 

«первісного, основ реального – каменя, скелі» [39, c. 344] – тобто 

першопочаткового істинного ґрунту, який втратило людство і він сам. Таке 

опертя Линник, як і герої творів «Еней та життя інших» Ю. Косача та «Мої 

Великодні» В. Петрова, знаходив в епосі Раннього Середньовіччя – IV-X 

сторіччя, за часів імперії Святослава й Володимира. Втіленням концепції 

художника є спроектована ним церква, яка стала вінцем «всенародного, 

універсального мистецтва». 

 Герої роману «Без ґрунту» В. Петрова – Арсен Витвицький і Степан 

Линник – постають зайвими людьми для своєї доби. Вони не можуть ні знайти у 

ній себе, ні відкрити її у собі. Єдина різниця в тому, що письменник-модерніст 

абсолютно загубив свою особистість у міжчассі, а Линник, хоча й перебував у 

постійній боротьбі з собою, але мав непохитну віру у своє призначення, а також 

чітку художню платформу. Тому, на питання, чи був «ґрунт» у Линника, Ю. 

Барабаш однозначно відповідає – був: «Так, він інший, ніж у «народників»…, 

навіть у його однодумців по «антинародництву»…, але він є, і цей ґрунт – 

національна історія, доба ранньої України-Руси» [6, c. 120-121]. До речі, саме з 

цього періоду давньої національної історії виводить свій державницький міф 

України-Третього Риму Ю. Косач. 

 Основні відмінності в художніх інтерпретаціях проблеми ідентичності у 

творчості Ю. Косача, В. Петрова та І. Костецького полягають, по-перше, у 

масштабі й характеристиках дійсності, на яку проектується проблема, по-друге, 

у вираженні/не вираженні проблеми національної ідентифікації особистості. 

Художня дійсність у творах Ю. Косача й В. Петрова, в порівнянні з 
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І. Костецьким, більш фактографічна й національно маркована, тому видається 

реалістичнішою. Те саме можна сказати про їхніх героїв, питання національної 

приналежності яких майже завжди вербалізоване. Пошуки письменниками 

ідентифікаційного коду нації, покоління, особи, відбувається на двох рівнях – 

особистісному та державному. Особистісний передбачає зосередження уваги 

героїв на пошуку власної ідентичності, державний – розширює такий пошук до 

меж розмірковувань про форми політичного, соціального й релігійного устроїв, 

найбільш відповідних потребам країни й людства загалом. Для прози Ю. Косача 

та В. Петрова характерні обидва рівні розкриття зазначеної проблеми. Для І. 

Костецького – переважно лише перший.  

 На концепції духу Г. Сковороди, уявленні про надлюдину Ф. Ніцше й 

філософії серця, іманентній національній свідомості українців, будується 

бачення «нової людини» І. Костецького. Цю гуманістичну ідею письменник 

втілює у масштабі універсальної, космополітичної особистості. Людина в 

концепції І. Костецького насамперед залежить сама від себе – власних духовних 

резервів і потенцій, а не від історичних чи соціальних обставин. Останні можуть 

стати хіба-що рушійною силою для психологічних перетворень індивіда. А 

оскільки письменник зосереджує всю свою увагу на мікрокосмі людини, її 

зв’язках зі світом природним і матеріальним, то докладна локалізація такого 

«дослідження душі» в конкретних часі й просторі могла б призвести до 

небажаної соціалізації й політизації теми.  

 У віднайденні особистісної ідентифікації героїв І. Костецького їхня 

національна й родова самовизначеність теж важливі, але ця проблема не має 

такого трагедійного (й конкретно історичного) забарвлення, як у Ю. Косача та В. 

Петрова, часто просто не вербалізована. Наприклад, герої новел «Божественна 

лжа» (1946) та «Перед днем грядущим» (1947) віднаходять своє місце й місію у 

світі – боротися за батьківщину проти загарбників – без найменшої передісторії 

їхнього шляху до національного самовизначення. Це не цікавить письменника, 

ця сходинка на шляху до себе й так є обов’язковою. Домінантами для 

фокусування стають внутрішнє дозрівання свідомого вибору, процес 
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самотворення й самоствердження героїв. Йдеться про «чисту» орнаментальну 

модель експериментальної прози, у якій зовнішній сюжет зведено до мінімуму, 

дії розгортаються в площині людського духу, а матеріальний світ схематизується 

й робиться штучним (завдяки відсутності «живих» обставин місця й простору) 

задля мікроскопічного аналізу роботи людської психіки. 

 Художнє дослідження процесу «себезнайдення» людини представлене в 

схожих за ідейним наповненням і композиційною схемою новелі Ю. Косача 

«Остання атака» (1937) та вже згадуваному творі «Тобі належить цілий світ» 

(1946) І. Костецького. Доля обох героїв – Отто фон Гаґенава та Фріца Мюллера 

– наперед визначена жорстокими правилами війни – вони мають стати «одними 

з тих сірих міліонів великої армії, що мусили стрічати смерть на чужих землях» 

[74, с. 45]. Засліплені пафосом неодмінної перемоги, наївні у бездумному 

послуху владі, вони впевнені, що «колеса повинні крутитися для перемоги, і ще: 

спершу перемогти, тоді подорожувати» [77, с. 176].  

Думки героїв про війну, як про «музику, вічне свято», зникають, коли вони 

безпосередньо потрапляють у цю «м’ясорубку всього живого». Символічними 

моментами змін у свідомості Фріца стають два удари по голові, які герой отримує 

під час війни. Перший удар змушує вояка усвідомити, що наразі він керується не 

своєю волею, а виконує накази «великої мокрої блощиці, більшої за 

бронтозавра». На думку спадають слова прусського короля Фрідріха II: «Якби 

мої солдати почали думати, жоден би не лишився у війську». Фріц відчуває себе 

«маленьким ідіотиком» – людиною ошуканою, приниженою, позбавленою свого 

права на свободу. Він ще не знає, як йому відшукати шлях до самого себе. 

Застосовуючи художній прийом репортажної мови, автор дає зрозуміти, що саме 

фіксує свідомість героя з навколишнього світу – це смерть багатьох людей, 

хлопчик, у якого нема хліба, а в «кишені самі нитки та сміття», камера 

ув’язнення, в якій азербайджанець українською мовою (!) «навчає: свобода 

народам, свобода людині». У голові Фріца лунають докірливі слова: «Тобі 

належить цілий світ, німче, ти ж ганебно зрікся влади» [77, с. 178]. У цьому разі 

не йдеться про владу над світом арійської нації, значення цих слів більш 
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універсальне – володарем цілого світу є кожна людина, яка спроможна цей світ 

у себе ввібрати, злитися з ним у гармонії. А на це здатен лише той, хто має 

свободу в душі й цілісність свого «Я», непідвладного нікому чи нічому чужому. 

Відтак у німецькому солдаті прокидається відчуття світової волі – отримавши 

другий удар по голові, герой остаточно переконується у своїй миротворчій місії 

в житті. Його особиста ідентифікація відбулася, а разом із нею прийшло 

розуміння засад світоустрою загалом. «Я все знаю», – каже Фріц й відкриває для 

себе таємниці Божих заповідей – «відмовся від себе, і все дістанеш... Відмовся 

не від себе, а від того, чого найбільше хоче твій живіт. Тоді все буде твоїм: трава, 

повітря і людська щирість» [77, с. 181]. Герой стає абсолютно свідомим своєї 

воістину святої справи: «…твій закон, друже: буди людей своїми тихими очима. 

Позаду тебе чорна завіса. Що попереду. Труд будження... Ти маленька людина. 

В собі несеш маленьке зернятко. Дай прорости, не переч» [77, с. 181].  

Символічною обставиною є те, що проповідь, яку збирається читати Фріц 

людям, починається словами Т. Шевченка – «обніміте, брати мої, найменшого 

брата». Важливо, що джерелом вселюдського гуманізму автор обрав саме 

філософію українського письменника, тим самим утвердивши за нашою 

культурою першість у плеканні гуманістичних цінностей універсального 

масштабу.  

Герой новели Ю. Косача Отто фон Гаґенав теж переживає символічні 

«удари» по голові й еволюціонує в усвідомленні своєї місії під час війни. Раніше 

за Фріца Отто починає розуміти безглуздість і руйнівну силу війни: «Війна! Це 

безцільна, брутальна різня людей з волі кайзера і союзних держав. Кому це 

потрібне?» [151, с. 32]. Герой швидко сам доходить до думки, яку герою І. 

Костецького Фріцу підказав божественний внутрішній голос: «Власне, 

надлюдина й повинна бути вища своєю мораллю над усе. Що для надлюдини ці 

всі бомби, етичні розмови про обов’язок, кайзера й батьківщину! Найвища 

мораль – це я. Жага могутності – це, власне, запанувати над усіма умовностями 

життя» [151, с. 32]. Проте відчуття своєї свободи та могутності духу ще не є 

запорукою віднайдення зв’язку зі світом і як наслідок – своєї особистісної 
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ідентичності в ньому. Отто, на відміну від Фріца, ще не бачив страждання людей 

під час війни, він не підозрює, що навколо нього є ще оте «життя інших», із яким 

треба рахуватися. Тому, поки герой І. Костецького нотував у своїй пам’яті 

жахливі картини війни, Отто переживав «апотеозу свого великого егоїзму» – він 

почав жити в природній місцевості, далекій від боїв і цивілізації. Така поведінка 

схожа на один із етапів пошуку ідентичності Вацлава Ржевуцького, героя 

оповідання «Ой поїхав Ревуха та по морю гуляти» В. Петрова. Відчуття своєї 

могутності навіть перед стихіями, легковажність, примарна певність себе й своєї 

гедоністичної мети, втеча в пустелю від цивілізованого світу – усе це об’єднує 

героїв обох творів.  

Як Фріц зі стану «маленького ідіотика» перетворився у сильну духом 

людину, якій «належить цілий світ», як Ревуха усвідомив свій патріотичний 

обов’язок боротися за свободу власного народу, так і Отто зрозумів, що для нього 

мало бути просто вільною людиною і жити у своєму мікрокосмі. Символом 

переродження героя стала буря, під час якої «наростало в ньому якесь нове, 

могутнє почуття. Змагалося й перемагало» [151, с. 40]. Остаточно впевнила Отто 

в його життєвій місії зустріч із пораненим на війні хлопцем. Герой зрозумів, що 

його вибір відмовитися від безглуздої війни мусить стати вибором кожної 

людини, а щоб це відбулося, Отто повинен дати світу ту саму проповідь, що й 

Фріц: «Він мусить іти до них, до всіх тих сірих людей, яких загнано сюди 

вмирати. Він мусить проголосити їм правду, повести їх до нового чину!» [151, с. 

47]. Таким чином, герої новел «Остання атака» Ю. Косача та «Тобі належить 

цілий світ» І. Костецького, переживши внутрішню трансформацію, 

«трансмутацію» людської prima materia в ніцшеніанську «надлюдину», змогли 

не лише віднайти свою особистісну ідентичність, а й взяли на себе місію 

проповідувати християнські гуманістичні цінності між людьми. 

На підставі дослідження особливостей реалізації проблеми себезнайдення 

та самовизначення на рівні особистісному та національному у творчості 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова, ми дійшли висновку про глибоку 

філософічність, метатекстуальність і дискурсивність прози письменників, що є 
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ознаками її експериментального характеру. Так, монологи, полеміки й внутрішнє 

мовлення персонажів Ю. Косача та В. Петрова часто 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. Такі особливості сюжетобудови відсилають нас до парадигми 

орнаментальної прози, хоча в чистому вигляді вона зустрічається лише у І. 

Костецького. Серед інших ознак експериментальної прози письменників – 

відсутність класичного протагоніста (здебільшого у В. Петрова), впровадження 

персонажів-ідей, дискурсивність творів, метафоричність, алюзійність.    

 

3.1.2. Специфіка реалізації мотиву двійництва 

Амбівалентність між- та післявоєнного світу, втрата соціальної, 

національної та особистісної ідентичностей сприяли поглибленню 

розщепленості свідомості людини першої половини XX ст., «розриву між 

зовнішнім і внутрішнім існуванням особи» [29, c. 200], а в літературі – зумовили 

появу образів двійника, маски й тіні. Художня розробка мотиву двійництва у 

прозі Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова потребує аналізу в контексті 

історіософічності їхньої експериментальної творчості, яка сконцентрувала в собі 

всі найсуттєвіші світоглядні ознаки доби.    

Явище двійництва пов’язане з феноменом існування Іншого, який у 

філософсько-психоаналітичній літературі реалізовується у двох парадигмах: 

Інший як частина особи суб’єкта (Воно) та культурний, світоглядний Інший – 

окремий суб’єкт. В останньому випадку до дискурсу Іншого/Чужого 

приєднується імагологічний контекст. Тому ведучи мову про мотив двійництва, 

варто розрізняти – двійника породжує свідомість героя – й тоді йдеться про 

протистояння «Я» героя і його маски (Іншого), чи двійником героя постає якийсь 

персонаж (Інший), що має з ним подібність (фізіологічну чи психологічну). Так, 

А. Рубан, зводячи різні класифікації двійництва в одну, виділяє три його типи: 
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двійники-антагоністи, карнавальні пари, близнюки. Однак універсальнішим для 

нас видається розмежування типів двійництва за С. Кржижановським: індивід 

роздвоєний та індивід подвоєний [82]. У першому разі йдеться про розщеплення 

свідомості героя, яке не виходить за межі суб’єкта. У другому разі – 

іншість/маска/тінь героя матеріалізується в окремому персонажі. У прозових 

творах В. Петрова, Ю. Косача та І. Костецького зустрічуються обидва типи 

двійників героїв. 

 Поява двійників двох типів зумовлена душевним протистоянням самості 

героя та нав’язаної йому зовні ідентичності, а також побудовою сюжету на 

основі контрасту різних ідеологій простежується в оповіданні В. Петрова 

«Приборканий гайдамака». У Саві Чалому живуть дві людини: один – 

«рустикальний хлоп, який повставав проти панів-ляхів» (його ідеологічним 

двійником є Гнат Голий), другий – «геометр-полетика, який діяв за механічним 

розрахунком машини» [120, c. 92] (двійником цієї личини/маски героя є Пилип 

Орлик). Іншим Сава почав ставати саме пізнаючи ненависну йому науку Пилипа 

Орлика, бо як відомо, «освіта, здобуття будь-якого типу знань є входженням в 

апріорну інакшість. Це набуття нового досвіду через відмову від досвіду 

минулого, який суб’єкт починає бачити як «інший» [163, с. 20]. Саме тому після 

опанування нових знань повернення до колишнього Сави вже не могло 

відбутися.   

 Прірва між іпостасями народного ватажка й полковника-полетики 

постійно поглиблювалася, безжально розриваючи внутрішній стрижень Савиної 

особистості. Герой «страждав, ніколи не знав, чи то один Савко всередині його, 

чи то другий щось каже, чи зробить» [40, c. 287], «не був він певен себе» [40, c. 

292], «двоїлося почуття», «двоївся і він сам», «світ роздвоювався на дві частини» 

[40, c. 292]. 

 Вирішальним випробуванням на міцність Савиної особистості мала стати 

його зустріч з гайдамацьким ватажком Гнатом Голим, вдача якого достоту 

суголосила колишньому «рустикальному» Саві. Тепер полковник-полетика 

повинен був «завербувати» Гната, як колись його самого – Пилип Орлик. Зустріч 
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таки відбулася, однак не в реальності, а в уяві Сави Чалого. На арені Савиної 

свідомості зустрілися двоє запеклих ворогів – народний ватажок і полковник 

коронної служби. Нервова напруга, доведена до піку, породила галюцинації й 

герою довелося «фізично» зіштовхнутися зі своїм двійником. Проте запланована 

розмова склалася по-іншому: не полковник завербував ватажка, а ватажок 

«викрив» зрадництво полковника, який «колись пішов з людьми проти панів-

ляхів, а тепер… з панами йде проти людей» [40, c. 294]. Ці слова, яких Сава 

найбільше боявся і весь час гнав від себе, пролунали як смертельне 

обвинувачення, на основі якого він не так давно звелів порубати свого побратима 

Онисима (ще одного ситуативного двійника героя). Тепер зрадником став Сава. 

Асоціація себе з запроданцем Онисимом стала фатальною для героя. Вирок Сава 

Чалий виконав над собою самотужки, «вистріливши» у свою совість, свою 

личину «зрадника». 

 Варто зазначити, що Сава Чалий, на відміну від головних героїв новел 

«Остання атака» Ю. Косача та «Тобі належить цілий світ» І. Костецького, не зміг 

вчасно зробити вибір на користь свого автентичного «Я» і відмовитися від маски 

Іншого. Остання надто сильно вкорінилася у Савиному єстві, підмінивши його 

екзистенційне «Я» ілюзорним Іншим: «ролі та маски закрили автентичне, 

загнали його углиб свідомості, щоб потім герой чув його голос з глибоких надр 

власного “Я” як голос двійника, що набув іпостасі позасвідомого фрейдівського 

“Воно”» [60, с. 98]. Конфлікт в середині героя вже не міг бути вирішений 

зусиллями сили волі, адже зрада Сави стала точкою неповернення до 

колишнього життя.  

 Ще один твір В. Петрова, в якому провідним мотивом є двійництво – це 

біографічна новела «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» (1948). У 

центрі твору – «народний» художник Вінсент Ван Ґоґ, який усе життя шукає 

себе: спочатку в релігійному та соціальному апостольстві, згодом – у мистецтві. 

Однак, яку б роль-ідентичність герой не обирав, завжди на нього чекали 

нерозуміння й неприйняття оточення, що кожен раз залишало сильні рани на 

вразливій душі митця. Іншими словами, причина нещасть і самотності В. Ван 
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Ґоґа полягала у його відмові грати за правилами конформістського соціуму, який 

був не здатен оцінити самопожертву героя.  

 Зрештою, переживши глибокий душевний розлад аж до самознищення, 

В. Ван Ґоґ «самоофірою… здобув для себе свою геніальність» [40, c. 398] і став 

«малярем селян». З героєм В. Петрова відбувся той самий процес, якому 

підлягають усі персонажі-екзистенціалісти І. Костецького: художник пережив 

крах власної особистості, щоб відродитися у своїй істинній ідентичності – митця. 

 Певний час герой знаходить розраду у творчості, однак незадоволена 

потреба в людській любові з’їдає митця зсередини. Шанс віднайти таку любов 

з’являється у В. Ван Ґоґа під час зустрічі з Полем Ґоґеном, який приїжджає до 

героя, аби разом творити. Однак товаришування двох художників стає 

фатальним для В. Ван Ґоґа.  

 Вдачі митців абсолютно різні. В. Ван Ґоґ – подібний до Франціска 

Ассізького своїм всепоглинаючим бажанням підкорення комусь і самозречення 

заради інших. Тоді як Ґоґен – амбітний, високомірний деспот, егоцентрик, який 

прагне лише підкорювати й владарювати, брати і нічого не давати натомість. 

Вінсент, наївний і довірливий, вірить у Ґоґена, як у Бога. Тому не дивно, що 

приятель швидко оволодіває не лише увагою, а й душею В. Ван Ґоґа, роблячи 

його буквально своїм рабом. «Роздвоєння» особистості художника завуальоване 

для нього й для читача, й відбувається воно посередництвом мистецтва. 

 Поки Ґоґен у прихованій грі зі своїм товаришем удає з себе іншого, того, 

ким він не є, Вінсент починає втомлюватися від підневільного становища й 

потроху втрачати себе. Його фізичні сили підриваються надмірним вживанням 

алкоголю, наркотиків, «упертою, понад людські сили працею, палкими 

дискусіями». Психологічною травмою, яка оголює внутрішню роздвоєність 

свідомості В. Ван Ґоґа, стає його портрет, намальований Ґоґеном. Герой бачить 

на полотні божевільного – «похмуру й знищену людину, і при цьому 

надзвичайно схожу на нього» [40, c. 447]. Цей Інший Вінсент тепер не дає спокою 

героєві. Він мучиться питанням, чи це справжнє єство художника чи Ґоґен 

помилився й це лише його домисли? Таке питання ставить автор новели перед 
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читачами, проте для В. Ван Ґоґа воно не стоїть – тепер він мусить визнати, що 

божевілля стало результатом «небезпечних й одчайдушних експериментів», які 

він проводив над собою ціле життя, коли «плекав в собі прагнення дійти до 

останніх меж самозречення, обернути своє “я” в одкриту рану, що кровоточила, 

в згусток оголених нервів, в приймач найвищої чутливости, здібний реагувати на 

кожен душевний порух іншої людини» [40, c. 447].  

 Як і Степан Линник з роману «Без ґрунту», В. Ван Ґоґ «знищував в собі все 

зовнішнє […], що відокремлює і замикає дух» [40, c. 448]. Однак якщо Линник 

був самодостатньою особистістю, яка не потребувала жодної творчо-духовної 

спільності з будь-ким, то В. Ван Ґоґ прагнув такої співпраці з кимось, хто мав би 

Божу іскру. Хибно обравши за такого «посланця» Духу Ґоґена, герой «віддав» 

всього себе «лжепророку» й тепер не належав собі – «він втратив владу над 

собою», «центр його душі перемістився назовні», «був уже не в ньому, а поза 

ним», «дивне становище людини, що більше не керує собою, бо внутрішню 

істоту його зв’язано з шматком полотна, фарбами, лініями рисунка!» [40, c. 448]. 

Й так само, як душа Сави Чалого була закрита в палатах графа Потоцького, так і 

дух В. Ван Ґоґа ув’язнив Гоген у своєму полотні. Відтепер герой, через свою 

покірність, мав змиритися з новою для себе ідентичністю Іншого – божевільного. 

Як і Сава Чалий, В. Ван Ґоґ вже не мав волі зректися нав’язаної йому ролі, яка 

суперечила автентичному єству художника. Тому йому нічого не залишалося, як 

вкоротити собі віку. 

 Зупинимося детальніше на значенні портрета в аналізованому оповіданні 

В. Петрова, оскільки його присутність у літературному творі апелює до 

інтерсеміотичності (інтермедіальності), яка є ознакою експериментальної прози. 

На полотні, як і у дзеркалі, людина не тотожна своєму відображенню. Там вона 

може побачити лише себе Іншу. Взагалі, «Інший потрібний для власної 

ідентифікації, для повернення до своєї самості, для можливості об’єктивного 

погляду “збоку”» [30, с. 212]. Однак М. Бахтін робить таку ремарку: «Очима 

фіктивного Іншого можна побачити не своє істинне обличчя, а лише личину» [30, 

с. 212]. Так, Іншим можна вважати як самого Ґоґена, який намалював «свого» В. 
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Ван Ґоґа, а значить – несправжнього, його «личину», так і власне результат 

авторського самописання Вінсента – автопортрет, на якому виписаний Інший, 

який мав зв'язок з автором лише на момент процесу творення, а не як готовий 

продукт. Тому в будь-якому разі В. Ван Ґоґ не був тотожний своїм портретам. 

Однак зранена душа митця не змогла протистояти зовнішній одномоментній 

оболонці, з якою художник змагався все життя, й підкорилася їй.  

 Суперечність людської натури, у якій часто співіснують непоєднувані 

риси, ілюструється в новелі «Ноктюрн b-moll» (1946) Ю. Косача. Так, у 

німецькому командувачі Гельмуті реалізується перший тип двійництва – індивід 

роздвоєний. Він «постає перед читачем, з одного боку, витонченим естетом, 

скрипалем з тонкими музичними пальцями, з принадною мужністю, причетністю 

до високої культури […], а з іншого, органічним садистом, якому приносять 

насолоду людські страждання» [92, с. 14]. Цікаво, що сам Гельмут не лише 

визнає амбівалентність німецької натури, а ще й пояснює героїні твору Ромі 

коріння такої роздвоєності: «Бог нам дав пророка Ніцше, але він говорив до 

маленьких людей, до надто людяних людей, і ми все взяли на віру, зостаючись у 

душі Вертерами» [151, c.183]. З одного боку, Гельмут констатував – «ми 

хлопська нація […] і тому ми не страшні», а з іншого боку, усвідомлення своєї 

вади підсилювало маніакальне бажання «могти наказувати». Як бачимо, автор 

новели дуже яскраво розкрив суть нацистської ідеології, яка будувалася на 

повному підкоренні волі солдатів фюреру й шовіністичній ідеї вищості над 

іншими націями. У мислячих солдатів рейху така доктрина породжувала 

психологічну роздвоєність між «сентиментальною емоційністю Вертера» [92, 

с. 14] та бажанням бути ніцшеанською надлюдиною. Образ Гельмута, таким 

чином, розкривається через імагологічний етнокультурний імідж (образ), адже 

герой є втіленням колективного культурного Іншого (а саме німецької нації). 

Відтак, відбувається пізнання світу Чужого через його ідентичність.  

Фріц, герой твору «Тобі належить цілий світ» І. Костецького, переміг свою 

роздвоєність, відмовившись від егоцентричної ідеології на користь 

християнської проповіді любові до ближнього. Так само, нагадаємо, вчинив 
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герой новели «Остання атака» Ю. Косача Отто фон Гаґенав (хоча він і не був 

німецької національності). Однак феномен роздвоєності героя твору «Ноктюрн 

b-moll» Гельмута полягає в тому, що вона не викликає гострого конфлікту в його 

душі, результатом якого мали б стати пошуки істинної ідентичності. У цьому разі 

йдеться про «ще одну модифікацію феномена двійництва» – «ідею естетичного 

“двосвіття” (“дзеркала” і “задзеркалля”)», яка «полягає в змалюванні 

паралельного існування одного героя в абсолютно різних реальностях» [60, с. 

100]. Один із цих вимірів – свіцьке життя Гельмута, в якому він талановитий 

скрипаль, інтелектуал і галантний кавалер Роми. Інший – пивна, де він зі своїми 

побратимами-катами веде аморальний спосіб життя. Вторинна маска вже 

настільки укорінилася в єство героя, що годі зрозуміти, яка ж його ідентичність 

є первинною, а яка – вторинною. Таке трактування мотиву двійництва суголосне 

постмодерній візії світу.    

 Ілюстрацію зовнішнього двійництва героя, індивіда подвоєного, 

знаходимо в новелах «Голос здалека» Ю. Косача  та «Ціна людської назви» 

(1945) І. Костецького. Інтерпретація цієї проблеми у новелі Ю. Косача вже була 

здійснена. Цікавим видається порівняння її з реалізацією теми двійництва у творі 

«Ціна людської назви» І. Костецького. Головний герой цієї новели має двійника 

– людину з таким самим ім’ям і прізвищем. Але, якщо у творі Ю. Косача однакові 

ймення героїв забезпечували їх національну та родинну причетність, то 

абсолютно іншій функції служить ця тотожність у І. Костецького.  

 Соломія Павличко співвідносить проблему двійництва у цьому творі з 

конфліктом «двох поколінь митців (художників), двох манер – академічної й 

модерної» [151, с. 344], кожну з яких представляє відповідно – Павло Карпига та 

Павло Палій. Однак перспективнішою для поглиблення нам видається думка з 

цього приводу Ю. Коваліва: «Ідеться про неподоланну амбівалентність 

людського єства, що позбавляє свідомість сподіваної певності й визначеності, 

про розірвані зв’язки між означуваним та означником, які позбавляють мислення 

традиційної референтності» [53, с. 95]. На думку літературознавця, йдеться про 

два паралельні виміри існування – світ «гаразд неусвідомлених реалій» та 
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«довколишнім примарним світ, фіксований у логічних, сенсуально сприйнятих 

формах, які наразі виявляються порожніми знаками, як той же псевдонім» [53, с. 

95].  

Автор твору порушує сутнісне питання: чи є запис у паспорті справжньою 

(істинною) ідентифікацією людини, чи це те неповторне «Я», що забезпечує 

людині її винятковість у всіх сферах життя? – «Людина робить своє ім’я, а не 

навпаки, як дехто думає» [77, с. 87]. Індивід, на глибоке переконання 

Костецького-письменника, має у своїх руках величезну життєтворчу силу для 

вибудовування себе, своєї долі. Її істинне ім’я ототожнюється з її індивідуальною 

(а не соціальною) ідентифікацією, одне без іншого для письменника неможливе. 

Саме тому головний герой новели І. Костецького, «створивши» один раз 

феномен Павла Палія, може відмовитися від свого псевдоніма й заново 

«народитися» в іншій своїй ідентичності – Павла Карпиги (що навряд чи зміг би 

зробити «пашпортний» Павло Палій, адже «право народжувати нові імена в 

культурі є лише в змістовної людини» [21, с. 56]).  

Питання творчої участі індивіда у власному житті буде докладно розглянуто 

далі. Наразі слід звернутися до думки про парадоксальну «мудрість 

абсурдності», що виявляється в ситуації формального (засвідченого в реальності) 

двійництва героїв, які у сфері позалогічних і позараціональних соціальних 

координат є абсолютно різними індивідуальностями. Метою застосування 

такого модерністського прийому (абсурдної ситуації двійництва) є прагнення 

«відмовитися від здемаскованої логіки раціональних упереджень, аби 

проникнути глибше в сутність свідомости й буття – за межі усталених понять, 

мовних основ логічної думки, дозволених уявлень про природу реальности – у 

метафізичний в своїй основі вимір “абсурду”» [77, c. 9]. На думку Оксани 

Колотової, «у таких випадках двійники як “відображення” героїв несуть на собі 

ознаки “задзеркалля” як викривленого, неправильного світу, часопростору з 

перевернутими опозиціями» [60, с. 97]. У знеціненому, формалізованому світі, 

де зовнішня оболонка слова важливіша за його сутнісний зміст, живе паспортний 

Павло Палій. Він репрезентує філософію абсурдності своєї доби. З іншого боку, 
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двійник-антагоніст виконує і позитивну функцію в житті головного героя – 

допомагає останньому повернутися до своєї самості. Можна навіть припустити, 

що двійник у житті Павла Палія-професора з’являється через свідоме прагнення 

художника академічного стилю подолати внутрішню роздвоєність між Павлом 

Карпигою – представником козацього роду з Лубен – і «штучно» створеним 

Павлом Палієм (псевдонім Павла Карпиги), ім’ям якого підписані картини 

митця. Тоді слушною видається думка Оксани Колотової, що метою головного 

героя є «віднайти двійника, а потім знищити його, щоб здолати внутрішнє 

роздвоєння та здобути шанс розпочати життя з чистого аркуша» [60, с. 97]. 

 Варто згадати й про ставлення І. Костецького до мовного питання, адже 

письменник виступав проти «одноплановості, однолінійності, дослівності», які 

панували в переважній більшості літератури на той час. Він гостро відчував 

знецінення не лише слова, а й людського імені, яке, особливо під час військових 

дій, ставало порожнім символом на позначення «гарматного м’яса» у війні за 

владу. Саме тому І. Костецький у новелі «Ціна людської назви» не лише показав 

ситуацію такого знецінення (у світі панування логіки та ratio людина з 

псевдонімом Павло Палій стала порожнім знаком, оскільки в цій системі 

координат право на існування отримав паспортний Павло Палій), а й знайшов 

вихід з неї – «відкрити» себе знову.  

 Зазначимо, що існує й інший погляд на реалізацію мотиву двійництва у 

творчості І. Костецького. Такий, зокрема, представлений у статті «Особливості 

інтерпретації І. Костецьким теми двійництва» І. Юрової. Дослідниця стверджує, 

що в прозі, на відміну від драми, письменник «зберігає протистояння двох 

персонажів, проте змінює антагонізм суб’єкта і його тіні або відображення в 

дзеркалі на протистояння героя та антигероя» [200, с. 270]. Йдеться про те, що 

герой та його антагоніст мають багато спільних рис і єдину відмінну – перший, 

потрапивши в екзистенційну ситуацію, «переживає катарсис», другий – ні. Таких 

«героїв-двійників» літературознавець знаходить у багатьох творах І. 

Костецького: «Шість ліхтарів і сьомий місяць», «Перед днем грядущим», 

«Повість про останній сірник», «Божественна лжа» та ін. Однак, на нашу думку, 
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таке звуження мотиву двійництва до меж антагонізму персонажів (без 

внутрішнього протистояння ідентичностей героя) позбавляє це явище 

філософсько-психологічної глибини. 

 Отже, мотив двійництва концептуально розробляється в 

експериментальній прозі досліджуваних письменників, засвідчуючи її глибоко 

філософський та психологічний підтекст. 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 (двійника). Зовнішній рівень двійництва, крім можливої 

психологічної подібності, передбачає фізіологічне двійництво. Йдеться про двох 

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

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

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. 

 

3.1.3.  Поняття «Іншого/Інших» у творчій концептосфері 

письменників-експериментаторів: імагологічні смисли різножанрової 

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

У попередньому підрозділі вже заходила мова про поняття Іншого в 

смисловому полі мотиву двійництва. Категорія Іншого/Чужого є 

міждисциплінарною, оскільки потрапляє у функціональні сфери філософії, 

психології та імагології. Залежно від художнього контексту твору й авторського 

задуму ця категорія актуалізовує ті чи ті смисли в текстах. На часі розглянути 

поняття Іншого/Інших/Чужого як частини соціуму, за характером контакту з 

яким визначається міра моральності й суспільний статус героя, тобто йдеться про 

імагологічну парадигму. 

Найвизначніший твір української еміграції 30-40-х рр., який вже своєю 

назвою відсилає до проблеми Іншого, є повість «Еней та життя інших» 
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Ю. Косача. Оскільки ми вже детально розглядали її в одному з попередніх 

підрозділів, розставимо лише деякі акценти, що стосуються досліджуваної 

проблеми. Калейдоскоп ідей та думок Інших персонажів повісті знаходять 

резонанс у свідомості оповідача – Вадима Васильовича (Енея), хоча й не 

викликають у ній нічого, крім рефлексій. Тому його роль зводиться до 

«колекціонування вражень, образів, настроїв» Інших.  

Варто визначити, яку функцію виконують у повісті Інші. За теорією 

М. Бахтіна «істина […] постає як перехрещення думок багатьох Інших, як 

плюральність інтерпретації, вона виникає в полілозі, розкладаючи, таким чином, 

принцип монологізму і одноосібного права на істину» [177, c. 16]. Таким чином, 

у багатоголоссі Інших реципієнт здатен почути голос правди, верифікувавши всі 

концепції та теорії. Інші потрібні також для самопізнання й погляду на себе 

збоку. У. Еко зазначав, що «погляд Іншого визначає і формує нас [...]. Ми […] не 

здатні усвідомити, ким ми є, без погляду та відповіді інших» [41, с. 15]. Так, за 

допомогою діалогів і полілогів своїх друзів і товаришів саморефлексує Вадим 

Васильович: «Через інших головний персонаж перетворюється на своєрідний 

інтелектуальний продукт, де інші герої стають приводом для осмислення його 

становища у світі» [147, с. 66]. Йдеться про статус українського емігранта, 

занесеного долею в чужі далекі країни.  

Крім того, ставлення до Інших стає лакмусовим папірцем для головних 

персонажів твору – Вадима Васильовича та Ірина: стосунки з друзями, 

товаришами, колегами визначають міру моральності та благородності двох 

героїв-антиподів. 

Вадим Васильович поважає право на власну думку всіх персонажів твору, 

виражає свою прихильність або принаймні нейтральність до них. Своїм 

призначенням герой вважає «іти поряд інших, життя нести наопашки, плечем об 

плече торкатись і смерти й надії» [151, с. 345] й лише іноді «крадькома 

підглядати за чужим щастям». На думку Віри Агеєвої, Вадим Васильович «ніким 

не жертвує утилітарним потребам», для нього «не людська цілеспрямованість і 

воля, не прагнення підпорядковувати, а саморух життя стає найвищою цінністю»  



113 

 

[151, c. 12]. Таким чином, імагологічні образи Інших сприймаються героєм у 

їхній самобутності й таким чином зберігається їхня інакшість. Вочевидь автор 

довірив саме Енею вести розповідь у повісті, бо він відкритий до життя і 

витримує дистанцію щодо Інших. Така модель співіснування з Іншим/Чужим 

характерна для новітніх часів [178].  

Натомість інший персонаж твору – корсар Микола Ірин – втілює давнє 

сприйняття Іншого/Чужого, коли «Своє екстраполювалося на Чуже й 

відбувалося “присвоєння” останнього» [178, с. 35]. Заради ідеї революції Ірин 

ладен пожертвувати не лише своїм життям, але й долею Інших. Його кредо – 

мета виправдовує засоби. Він відверто зневажає тих, хто робить вибір на користь 

особистого життя замість звитяги, нехтує навіть закоханими в нього жінками. 

Про Ірина Віра Агеєва пише так: «Для нього інші ніколи не постають суб’єктами, 

лише об’єктами-коліщатками, рух яких має спрямовувати вища воля революції» 

[151, c. 12]. Саме через цей чинник – байдуже ставлення до Інших, коли «Чуже 

сприймається [...] як варіант свого світу» [178, с. 35] – методи протистояння злу 

Ірина зазнають краху. 

 Відмова від допомоги Іншим, свідоме перенесення уваги з Інших на власну 

персону стала фатальною для героїні оповідання «Без назви» (1944) В. Петрова. 

В екзистенційному ключі у творі розв’язується проблема вагання у виборі в 

межовій ситуації. Поїхавши з професором в Афганістан для боротьби з чумою, 

дівчина не витримала випробування на відданість своїй роботі, не змогла 

зректися себе заради порятунку Інших. Вона «пала жертвою чуми, адже… 

виказала право бути індивідуальністю, перейнялася жалем до себе» [180, с. 58]. 

Натомість професор розумів, що він «не має права боятися», адже «живе у 

змаганнях з смертю» [40, c. 172,173]. Він також намагався пояснити дівчині, що 

«в кожної людини бувають моменти, коли вона не сміє вагатися» [40, c. 173]. 

Порушивши це правило у грі зі смертю, дівчина заплатила власним життям. 

Таким чином, коли йдеться про життя Інших, власні амбіції та страхи мають 

відходити на другий план, поступаючись людяності, взаємодопомозі та 

співчуттю. 
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Найбільшим прикладом зречення себе заради Інших за всі часи існування 

людства вважається Ісус Христос, який дозволив себе вбити, щоб викупити гріхи 

людей перед Богом. Образ Месії, як і багатьох новозавітних персонажів, не раз 

з’являється в «Повісті про останній сірник» (1940) І.Костецького. Зокрема, 

постать Ісуса як взірця самопожертви для блага Інших раз у раз випливає з 

розмірковувань філософа Джефрі Мельника. В основі такої офіри лежить велика 

любов: «І в очах – увесь світ, і це світ величенної, незміренної, незнищенної 

любові», яка береться «з перемоги над собою… зі зречення» [77, c. 220]. Деякі 

риси новозавітного Месії у творі перебирає на себе ватажок революційного руху 

Хосе Отава. Він стає поборником прав і свобод Інших – простих людей: «Ми 

хочемо, щоб ти і ми всі були рівні перед Богом, щоб кожний сповняв свій 

обов’язок з власної відповідальности, а не з чийогось примусу. Ми хочемо… 

повної свободи особистости, свободи людського духу» [77, c. 237]. 

Отже, ставлення до Інших, готовність простягнути їм руку допомоги чи 

навіть пожертвувати собою заради них – це тест на моральність і 

високодуховність для всього воєнного покоління, яке на власному досвіді 

відчуло, що таке знеособлення людини, нехтування її правами й свободою. 

 Важливо зазначити, 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 інтересах і на благо Інших, є чужою або незрозумілою 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. Приїхавши в іншу країну, герой «багато 

зусиль поклав, щоб вивчити нову мову і щоб бути корисним нації, яка розмовляє 

цією мовою», під час тамтешніх революцій він «врятував багатьох людей від 

вірної смерті», навіть намагався «прищепити дітям засади ласкавости» [77, c. 

206]. Однак, з гіркотою визнає Манфред, за всі ці спроби стати корисним народу 

останній навіть не спромігся купити йому нове вбрання, добру краватку чи хоча 

б сигару. Причина такої з першого погляду невдячності нації криється у статусі 
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героя, який накладає на нього пожиттєве клеймо – емігрант. Йдеться про те, що 

«еміграція є особливий хронотоп, який трансформує ідентичність суб’єкта і 

робить його Іншим, маргіналом, що перебуває на межі культур» [177, с. 21]. 

Різновидами статусу Іншого, яким стає людина щодо суспільства, можуть бути 

такі архетипні образи, як мандрівник, відлюдник, спостерігач, дивак тощо. 

 Психологічний бар’єр між Іншим/Чужим і суспільством пояснюється тим, 

що перший – «це людина, чия система цінностей відрізняється від прийнятої в 

цій місцевості або культурі» [177, с. 20]. Така особа своєю поведінкою, 

поглядами або й 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, яка була 

змушена виїхати за кордон. 

 Ще одним Іншим для суспільства у повісті І. Костецького постає вже 

згадуваний філософ Джефрі Мельник. Одна з героїнь повісті називає його то 

«чужинцем», то «диваком». Це пояснюється тим, що по-перше, його прізвище – 

українське! – яскраво вказує на іншу національність (як і прізвище повстанця 

Хосе Отави), що apriori робить його чужинцем серед місцевого населення, по-

друге, на тлі революційного руху він постає спостерігачем на кшталт Вадима 

Васильовича з повісті «Еней та життя інших» Ю. Косача. Функція Джефрі 

Мельника, як і героя Ю. Косача, – рефлексувати з приводу подій та 

опосередковано у своїх роздумах вказувати на основні проблеми сьогодення й 

прийдешнього. По-третє, і це основне, для героїні не зрозумілі вимоги героя до 

людства, аби воно «цікавилося не існуванням об’єктивної правди, а 

суб’єктивним прагненням її» [77, с. 213]. Джефрі називає себе пророком, він 

подає візії майбутнього, у якому світ стане штучним, існування стандартизується 

до примітивного будівництва за заданим планом. А пророки, як уже йшлося в 

попередньому підрозділі, зазвичай не можуть бути сприйняті позитивно, адже 

їхні віщування часто суперечать сподіванням людей.  

 Із дослідження післявоєнних текстів щодо якісних характеристик Іншого, 

яке здійснили К. Ясперс, Т. Адорно та ін., можна означити такі основні типи 
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суб’єктивності Іншого: 1. потенційна жертва, 2. агресор, 3. спостерігач щодо 

перших двох категорій, чиї вчинки визначають «моральними» залежно від його 

активних дій щодо порятунку жертви, 4. людина, яка «фізично належить до 

іншого покоління, проте переживає почуття провини за свою націю (державу) і 

тому стає учасником проекту контркультури» [177, c. 17]. За цією класифікацією 

Джефрі Мельник, як і Вадим Васильович, належать до третього та четвертого 

типу суб’єктивності Іншого. Як приклад, уривок з діалогу між героями І. 

Костецького – Джефрі Мельником і Естрелією: «Мій фах: стояти осторонь. – І 

критикувати нас, коли ми знаходимося, закасавши руками, будувати нове 

царство. – А чому би й ні. – Але ж, друже, це зрада революції. – Навпаки: жертва 

на її вівтар» [77, c. 221]. Отже, можна констатувати, що такий тип суб’єктивності 

Іншого як «спостерігач» пасивний лише у фізичних діях (тому Джефрі не 

претендує на роль предтечі, він вважає себе «просто сучасником»). Натомість 

потужний реформаторський заряд несе його думка, погляди на теперішнє та 

майбутнє.  

 Серед інших МУРівських героїв-«спостерігачів» варто окремо виділити 

Ростислава Михайловича – героя роману «Без ґрунту» В. Петрова. В цьому 

персонажі, вважає дослідниця Соломія Ушневич-Штанько, автору вдалося 

«змоделювати індивідуального героя нового типу, образ якого прочитується 

через схрещення абстрактного (класичний конформізм) та конкретного (типовий 

інтелігент міжвоєнного періоду)» [181, с. 29]. Цей герой є зразком некласичного 

протагоніста, характерного для експериментальної прози першої половини ХХ 

ст. Він – амбівалентна постать, для якої характерне усвідомлене психологічне 

безґрунтярство й національна «байдужість». 

 Я. Поліщук називає Ростислава Михайловича «черговою модифікацією 

поширеного в модернізмі образу слабкого і пасивного чоловіка» [146]. 

Незважаючи на слушність цих спостережень дослідника, варто було б зарахувати 

таку особливість героя В. Петрова до експериментально-модерністських і 

постмодерністських рис творчості автора, адже подібний чоловічий образ стане 

популярним в літературі кінця XX – початку XXI ст., зокрема в романах Оксани 
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Забужко та Ліни Костенко. Коріння скептицизму й пасивної рефлективної 

натури Ростислава Михайловича, як і Вадима Васильовича з повісті «Еней та 

життя інших» Ю. Косача, сягає філософського екзистенційного та 

психологічного фройдистького ґрунту. Натомість більшість побратимів-

письменників В. Петрова та Ю. Косача культивували у творах постать сильної 

духом незламної особистості (зазвичай чоловічої статі), надихаючись пафосом 

неоромантизму.  

Вадима Васильовича («Еней та життя інших») та Ростислава Михайловича 

(«Без ґрунту») об’єднує принцип скептицизму, з яким обидва герої сприймають 

усе, що відбувається навколо. Для них властивий «ідейний ваґабондизм», їх не 

може задовольнити якась одна ідеологія. У такому способі мислення є свої 

позитивні сторони – «на міцність» перевіряються всі концепції розбудови 

післявоєнного життя, а також «утверджується новий тип ставлення до дійсності 

[…] – споглядально-філософський» [147, с. 67]. Недоліком такого пасивного 

ставлення до життя є свідоме небажання робити вибір, конкретні дії, будувати 

новий лад.  

Якщо в повісті Ю. Косача відбувається яскраве протиставлення «філософії 

чину та активної дії» (Микола Ірин, Галочка) і «споглядання, яке, на відміну від 

чину..., передбачає рефлексію» (Вадим Васильович), то у творі В. Петрова жоден 

із персонажів не має альтернативної спогляданню та критицизму позиції, яка 

була б перспективною для пошуку нових світоглядних орієнтирів. Тому роман 

«Без ґрунту» справедливо можна назвати безгеройним, оскільки в ньому немає 

традиційного героя-протагоніста.  

 Як уже йшлося вище, суб’єктивність Іншого може реалізовуватися і в 

архетипах відлюдника та мандрівника. Дослідник сучасного літературного 

процесу З. Бауман вважає, що «культуру модерну, налаштовану на створення 

ідентичності й цілісності, утілювала фігура Паломника» [112, с. 155]. Паломник 

(відлюдник, мандрівник), як і спостерігач, залишається осторонь різних 

соціальних процесів, однак має активну життєву позицію, зумовлену приписами 

його віри. Цей тип героя також є Іншим у сприйнятті загалу, зануреного в 
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мирські турботи й проблеми. Однак паломник часто намагається не лише знайти 

себе за допомогою релігійного служіння, а й навернути на шлях правди і віри 

людей навколо. До таких образів у творах досліджуваних письменників 

належать: Климентій (Ю. Косач, «Учта Климентія») та Франціск Ассізький (В. 

Петров, «Святий Франціск із Ассізі»). Аналіз цих творів буде здійснений в 

наступному підрозділі. 

 Отже, мотив Іншого в усіх смислових виявах – як один із дихотомічної 

пари внутрішніх і зовнішніх двійників, узагальнений образ соціуму, з яким 

вступає в контакт герой і як узагальнююча ознака-назва для образу 

чужого/емігранта/паломника/мандрівника/пророка є одним із провідних у 

творчості Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова. Це зумовлено насамперед 

знеціненням людської особистості, яке відбувалося на тлі глобальних соціальних 

катастроф  XX ст. – революцій, громадянських і світових війн, встановлення 

жорстоких диктаторських режимів. Перед тими, хто вцілів під час цих 

катаклізмів, поставав неминучий вибір – зберегти своє людське обличчя й 

зціпивши зуби, відклавши власні амбіції, будувати новий лад, заснований на 

довірі, взаємодопомозі й самовідданості спільній справі, чи закритися у власній 

шкаралупі від світу та людей, підмінити поняття свободи поняттям сваволі й, не 

зважаючи на інших, жити гедоністично й егоїстично. Від цього вибору – як 

ставитися до Інших і позиціонувати себе серед них – залежали перспективи 

майбутнього післявоєнного життя. Кожен із досліджуваних письменників МУРу 

намагався передбачити ці перспективи у своїх творах, надаючи останнім ознак 

історіософічності.  

 

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

І. Костецького, В. Петрова 

Бурхливі події першої половини XX ст. не лише спричинили до глобальної 

переоцінки цінностей і світоглядних орієнтирів довоєнного світу, а й 

перетворили повсякденне життя людей в театр, у якому, за словами В. Петрова, 

«ми – актори й глядачі водночас – озираємося в присмерках сутінків» [138, 
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с. 180]. Світоглядні сутінки спричинювали страх і розпач перед невідомістю. 

Такий напружений психологічний стан природно призводив до верховенства в 

поведінці людей інстинкту самозбереження, одним із виявів якого є здатність 

пристосовуватися до різних ситуацій та умов життя. Одні, зрозумівши цю 

закономірність, навчилися вдягати маски й прилаштовуватися до несталих 

правил гри нового світу, тоді як інші, чия натура опиралася конформістській 

позиції в житті, ставали маргіналами, диваками, «чужими» – тобто Іншими для 

суспільства.  

Однак гра була не лише психологічним пристосуванням до нових умов 

післявоєнного світу. Вона також становила частину модерністського світогляду, 

зокрема була експериментальним способом організації художнього тексту. Так, 

«на відміну від ригоризму реалістів, модерністи прагнули доносити ідеї до 

читача не в моралістично-дидактичному вигляді, а значною мірою через 

алюзійність, інтелектуальну гру-співтворчість» [129, с. 110]. До гри на різних 

рівнях художнього тексту вдавалися письменники-експериментатори, морально 

готові до конструювання нового типу стосунків із читачем, в яких останній брав 

на себе частину роботи по декодуванню художніх ребусів письменників. 

Інтелектуальні ігри у подібних 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. До таких експериментувань у 20-х рр. XX ст. вдавалися 

М. Йогансен, В. Підмогильний, М. Яловий, М. Хвильовий та ін. Після доби 

«розстріляного відродження» цю традицію найповніше перехопив В. Петров, у 

творах якого «гра не лише повторюється, – вона функціонує майже завжди і 

скрізь, не вкладаючись у часопросторові рамки і трансформуючись у модус 

існування» [30, с. 210].  

Важливо проаналізувати змістові особливості (про поетикальний рівень 

йтиметься в наступних підрозділах) функціонування мотивів гри та маски у 

прозових творах досліджуваних письменників, оскільки вони є невід’ємними 
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складниками художньо-філософських візій й експериментальної парадигми 

творчості митців слова. 

Для визначення природи гри та її атрибуту – маски – варто звернутися  до 

хрестоматійної праці «Homo ludens» (1939) Й. Гейзінги [27]. Гра, до якої людина 

схильна від народження, має низку ознак: добровільність, спрямованість на 

перемогу, перевдягання («перевдягнувшись чи сховавшись за маскою, людина 

«грає» іншу роль, іншу істоту» [27, с. 20]). Однак не всі ознаки гри, про які 

говорить дослідник, властиві свідомій грі людини на сцені театру життя першої 

половини XX ст. Зокрема, вона позбавлена таких рис, як несправжність (грань 

між реальністю та ігровим виміром стерлася), ритм і гармонія, відсутність мети 

отримати зиск. Отже, «театр життя» XX ст. і правила гри в ньому були 

відкориговані умовами війн, надавши грі ознак вимушеності, пристосуванства та 

матеріальної вигоди. 

Найповніше мотив гри та маски розкрито у творі В.Петрова «Без ґрунту». 

На думку Соломії Ушневич-Штанько, всі основні персонажі роману вдягають на 

себе маски: Ростислав Михайлович вдає зацікавленість у роботі Комітету 

охорони пам’яток старовини; Арсен Витвицький  – «ніколи в житті не був 

собою»; Гуля «усі речі, ідеї, явища сприймає винятково функціями тієї установи, 

де він працює» [181, с. 63]. Саме на прикладі роману В. Петрова можна детально 

проілюструвати дві сфери (формальну та змістову), в яких реалізується мотив 

гри.  

Змістовий (смисловий) аспект гри передбачає розгляд цього концепту у 

двох площинах: гри-захисту та гри-розваги. Необхідністю гри-захисту, як уже 

йшлося вище, стало домінування інстинкту самозбереження в людей, які зазнали 

або можуть зазнати морального і/чи фізичного каліцтва внаслідок гуманітарних 

катастроф. У такому разі людина, якою керує страх і водночас бажання 

поліпшити своє матеріальне становище, починає пристосовуватися до 

найрізноманітніших ситуацій і умов життя, щоб виходити «сухою з води» в будь-

яких ситуаціях. Її специфіка полягає у «певній моделі поведінки: триматися 

осторонь, нічого не знати, не займати жодної позиції, адже правий сьогодні може 
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виявитися неправим завтра» [129, с. 112]. Така ситуація була добре знайома 

досліджуваним письменникам-емігрантам, зокрема Ю. Косачу та В. Петрову, 

неоднозначна поведінка й множинність ідентичностей яких багато в чому 

пояснюється такою вимушеною грою-захистом. 

До гри-захисту були втягнуті всі персонажі роману В. Петрова. Насамперед, 

це Ростислав Михайлович, який краще за інших розумів, що будь-яке 

необережно вжите слово, невинна на перший погляд суперечка чи скарга навіть 

поважної серед загалу особи «може обернутися в найкатастрофічніше 

обвинувачення, наслідки якого навряд чи можна передбачити завчасно» [39, 

c. 302]. Саме тому герой обирає жорстку модель поведінки: «не слухати і не 

думати», коли інші прокламують небезпечні думки; «висловлюватися дуже 

обережно», «не казати ні “так” ні “ні”», «обминати гострі кути, уникати темряви 

– й тіней», аби врешті «сказати красномовно й не сказати нічого», коли відповіді 

таки не уникнути [39, c. 304]; й нарешті – «знищити іншого, щоб врятувати себе», 

коли цей інший тягне на дно тебе через свій безнадійний, але смертоносний 

протест проти дійсності. 

На відміну від інших персонажів роману, лише Ростислав Михайлович, 

одягаючи захисну маску, глибоко розуміє реальний стан речей. Інші персонажі 

настільки втягнуті в гру, що або вже повірили в її реальність, або сліпо 

виконують її правила, щоб не програти й не опинитися за бортом соціально-

політичного життя країни. Так, «народники» Криницький і Півень, намагаючись 

зберегти свою ідентичність, із запалом виступають на захист «української хати» 

проти «коробок модерного стилю»; «гнівний пророк», а насправді дрібний 

чиновничок Гуля фанатично, але цілком формально, виконує свою роботу, не 

звертаючи уваги на реальні загрози перед суспільством; інженер-будівельник 

комуністичної країни Бирський зі зміїним спокоєм розповідає про майбутні 

перспективи життя в країні, де «усе повинно бути підпорядковане крицевій владі 

партії: людина, її особиста вдача, її мораль, її погляди, її взаємини до людей, 

побут, житло» [39, c. 296]. І лише Ростислав Михайлович усвідомлює, що в цій 

дискусії всі і кожен «сподіваються врятувати свою власність в цю останню 
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хвилину, коли, захитаний бурею, гине світ!» [39, c. 298]. Однак про якісь дії у 

відповідь на усвідомлення такого стану речей не йдеться. Адже гра-захист, як і 

будь-яка гра загалом, не передбачає виявів агресії чи надмірної доброти, вона «не 

несе в собі ніякої моральної функції; такі цінності, як гріх і доброчесність, не 

прикладаються до неї» [27, c. 13]. 

У гру-розвагу персонажі роману вступають тоді, коли їхнім інтересам і 

життю нічого не загрожує. Наприклад, у грі-розвазі за спільної добровільної 

згоди беруть участь Ростислав Михайлович і Лариса Сольська. Вони грають у 

любов, хоча обидва розуміють, що «кохання за наших часів стало 

антипсихологічним. Ми не говоримо ніколи «Я люблю!», абож навіть якщо ми й 

кажемо «Я кохаю!», то ми не вкладаємо в ці слова жадного почуттєвого змісту. 

Такий є стиль нашої доби» [39, c. 437]. Гра в кохання стає засобом надати 

небуденності й нових відчуттів рутинному життю. Однак про якісь справжні 

почуття говорити годі – це суперечило б правилам гри, одним із яких є умовність 

реальності ігрового виміру і ролей у ній.  

Про ілюзорність своєї поведінки натякає й сама Лариса Сольська: «Як і 

кожна жінка, більше над усе я люблю театр для себе» [39, c. 387]. За всіма 

правилами гри Лариса щоразу, змінюючи маску, перевдягається в нове вбрання. 

Під настрій і залежно від обраної маски вона говорить про кохання до свого 

чоловіка, господаря кавказької шашличної, Ростислава Михайловича. Останній, 

приймаючи ці правила гри, то впадає у відчай і ревнощі, то тішить своє его, коли 

вибір Лариси падає на нього.  

Крім ігрового рівня роману, на зовні проступає й історіософський – 

В. Петров тонко вловлював аксіологічний релятивізм доби, в яку жив, коли такі 

почуття як кохання, дружба, обов’язок набували ознак штучності, умовності й 

ситуативності. Відтак смисловими домінантами/пафосом роману «Без ґрунту» 

стає іронічність і карикатурність.  

Отже, усі сфери життя головного героя твору – Ростислава Михайловича – 

підпорядковані двом видам гри: грі-захисту та грі-розвазі. Справжнім герой 

буває лише в моменти самозанурення. Тоді, коли грати не потрібно й з’являється 
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час прислухатися до глибин свого єства, виникає гірке відчуття немов «щось 

назавжди загублено і натомість не знайдено нічого» [39, c. 287]. 

Єдиний персонаж роману В. Петрова, який категорично не погоджувався 

вступати в гру і вдягати маску – це архітектор і художник Степан Линник. Через 

це він добровільно ізолювався від світу: фізично – у своєму помешканні, 

психологічно – в бурхливій творчій уяві. Справу з реальністю Линнику 

доводилося мати лише, коли йшлося про задоволення найнеобхідніших потреб – 

харчування та заробітку грошей. На полотнах художника поставали 

апокаліптичні візії справжнього, на його думку, світу – первісного, 

незаангажованого, без театру і масок, в якому панує сувора природа. Її 

уособленням у малярській уяві Линника були суворі скелі та каміння – символ 

вічності й першооснови життя. 

Хоча прозовому доробку Ю. Косача та І. Костецького не властива подібна 

тотальність застосування мотивів гри та маски, все ж можна знайти твори, у яких 

є ці лейтмотиви. Наприклад, у новелі «Ноктюрн b-moll»  Ю. Косача кілька ролей 

грає німецький офіцер Гельмут (він одночасно й інтелігентний естет, який 

володіє майстерністю гри на скрипці, і жалюгідний садист); у повісті «Еней та 

життя інших» Микола Ірин обирає для себе роль байдужого до життя інших 

корсара (однак невдовзі розуміє хибність вибору такої маски); з нав’язаною 

суспільством грою вирішує порвати й професор Карпига з оповідання «Ціна 

людської назви» І. Костецького (герой відмовляється від офіційної маски, під 

якою його багато років позиціонувало оточення, й вирішує повернутися до свого 

справжнього єства); Естрелья з «Повісті про останній сірник» І. Костецького 

також відіграє в суспільстві певну роль – вона належить юрбі, має її розважати й 

давати насолоджуватися собою (коли героїня зосереджується лише на собі, люди 

навколо починають обурюватися). 

Отже, мотиви гри та маски стають одними із провідних не лише в художній 

літературі, а й у філософській думці XX ст., яка художньо опрацьовується в 

експериментальній прозі Ю. Косача, І. Костецького й більшою мірою – 

В. Петрова. Причиною звернення до цих мотивів стали події першої половин 
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сторіччя – громадянські та світові війни. Життя у свідомості багатьох очевидців 

цих трагедій стало нагадувати театр, у якому виставою керує групка людей, які 

роздають ролі акторам і змушують їх грати за певним сценарієм. Саме так 

виглядали Перша і Друга світові війни. Після цих подій людям, щоб вижити в 

мінливому і несталому світі, довелося знову вдягати маски. Тільки так вони, 

гонимі страхом і відчаєм, могли пристосуватися до нових умов життя. 

Письменники, як і філософи, одними з перших збагнули ситуацію, у якій 

опинилася особистість сам-на-сам із ворожим світом, і відобразили її у своїх 

творах, зокрема за допомогою мотивів гри та маски. Також гра стала одним із 

експериментальних методів організації художнього тексту, що яскраво 

виявилося у творчості В. Петрова.  

      

3.1.5. Екзистенційні горизонти експериментальної прози 

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

вчення 

 Тема себезнайдення у творчості Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова 

концептуально пов’язана з іншим ідейно-тематичним комплексом – творчою 

діяльністю екзистенційних героїв. Про вплив філософії екзистенціалізму на 

мистецьке світобачення трьох письменників йшлося в попередньому розділі. 

Наразі звернемося до авторських художніх інтерпретацій цієї філософії у 

творчості досліджуваних митців слова, а також проаналізуємо галерею їхніх 

екзистенційних героїв.   

 Ключовими філософськими поняттями екзистенціалізму є: екзистенція 

(екзистування) – «стан поміж буттям і небуттям, між часом і вічністю, між 

життям і духом, між матерією і мисленням, між суспільством і одиницею» [7, 

с. 7]; воля і свобода; межова ситуація; екзистенційний вибір; обов’язок / 

відповідальність людини за своє життя; бунт. Для письменників-представників 

цієї доктрини найважливішим було те, що «екзистенціалізм віддає у володіння 

кожній людині її буття і покладає на неї повну відповідальність за існування» 

[165, с. 170]. Ще в I ст. н. е. давньогрецький філософ і письменник Сенека дійшов 
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висновку: «Жити – значить боротися». Ця теза отримала концептуальне значення 

у філософії екзистенціалізму – «людське життя – це вічна боротьба. Людина не 

потребує раю, ані відпочинку» [7, с. 7]. Один із героїв-екзистенціалістів малої 

прози В. Петрова Пилип Гудзь «усвідомлював, що немає виходу, але намагався 

сперечатися... Він заперечував. Не погоджувався. Був він упертий, непокірливий 

і гордовитий..» [39, с. 160, 167]. У цьому полягає трагізм ситуації й водночас 

надія на самоствердження, адже найважливіше в екзистенційній боротьбі для 

особистості – «виконати свою функцію щодо світу, який вона реалізує або в 

якому вона примушена екзистувати». Ж.-П. Сартр писав: «Коли відкриваємо, що 

нічого абсолютного на цій землі нема, що нас не звільнить від нас самих, що ми 

тісно зв’язані з нашим «я», тоді лиш почнемо бути дійсними людьми. У цю мить 

відкриваємо, що людина знаходить мету в собі самій [виділ. – А. М.]» [7, с. 7]. 

Цю ідею достоту підтверджує і розвиває концепція себезнайдення, особистої 

ідентифікації людини у творчості Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова.  

 Натомість з іншим вагомим пунктом філософії екзистенціалізму (у його 

атеїстичному варіанті) – про приреченість екзистенційного героя на самотність 

у світі, сповненому жахом, тривогою, нудотою, про неможливість врятуватися – 

Ю. Косач і В. Петров погоджуються частково, а І. Костецький його повністю 

заперечує.  

 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. Тому для цих письменників стає ближчою 

філософія християнського екзистенціалізму Е. Кіркеґора та К. Ясперса, яка 

проголошує: «Лише релігійне переживання Неосяжного як Абсолютного, як 

Бога, є запорукою спасіння людини» [85, с. 294]. І далі: «Людина має насамперед 

повернутися до себе, стати самою собою… І лише той, хто став самим собою, 

здатний принести себе в жертву Богу» [85, с. 295].   

 Важливо зазначити, що нотки трагічного світобачення, властиві героям Ю. 

Косача, пояснюються не трансцендентним конфліктом людини зі світом, а 
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конкретними політично та соціально зумовленими мотивами – безґрунтярством, 

зміщенням ідентифікаційного коду цілого покоління українців. Однак 

перспектива віднайдення свого місця у світі через процес національної та 

особистісної ідентифікації завжди стоїть перед Косачевими героями, а 

наприклад, у повісті «Еней та життя інших» ця перспектива реалізовується на 

прикладі Галочки та Ірина. Більше того, відкриваючи безмежну свободу в 

людині й роблячи її вільною у своєму виборі, атеїстичні екзистенціалісти, однак, 

не надають їй шансу на спасіння через акт божественного творення, у якому 

людина може дорівнятися до свого Творця. Саме такий вихід із ситуації 

конфлікту зі світом бачать Ю. Косач, В. Петров й ще більшою мірою – І. 

Костецький. 

 Джефрі Мельник, герой «Повісті про останній сірник» І. Костецького, 

говорить: «Світ стремить стандартизувати людину. Я проти цього. Диваки це 

незадоволені люди. Я хочу, щоб був світ незадоволених людей. Адже з чийогось 

незадоволеного прагнення виник наш космос» [85, с. 212]. Ця думка є дуже 

глибокою й актуальною, хоч і не новою. Світовий поступ завжди забезпечують 

особистості, які силою духу й усвідомленням своєї індивідуальної свободи 

можуть протистояти конформізму, якого невпинно вимагає від нас суспільство. 

Такі люди часто видаються дивними. Про них писав Е. Фромм: «Людина, 

нормальна в сенсі хорошої адаптації, часто менш здорова в сенсі людських 

цінностей, ніж невротик [тут – людина, яка погано пристосовується до 

навколишнього оточення – А. М.]. Хороше пристосування часто досягається за 

рахунок відмови від своєї особистості, людина при цьому намагається […] 

уподібнитися тому, що від неї вимагають [...]. Невротик може бути 

охарактеризований як людина, яка не здалася у боротьбі за свою особистість» 

[185, с. 96]. Такими є переважна більшість героїв Ю. Косача, В. Петрова та І. 

Костецького. Для них характерне «роздвоєння людини на екзистенційне «я» і «я» 

видимості, ілюзії» [30, с. 9]. Їхні герої – не конформісти, «усвідомлюючи потребу 

бути чесними принаймні з собою, шукають самовизначення», однак майже 

завжди приречені в цьому пошуку на несприйняття суспільством, на тяжкі 
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тернисті стежки, які нерідко приводять до смерті. Така доля героїв доводить, що 

«без захисного маскування людині не дозволено повноцінно існувати серед 

інших... Відхиленням від норми стає не наявність маски, а її відсутність» [30, с. 

12]. Ця теза вкотре підтверджує думку екзистенціалістів про ворожість світу до 

людини, яка вирішила не бути конформістом, не грати у світовому театрі абсурду 

й натомість знайти свою місію в житті й взяти на себе обов’язок її виконання. 

Серед таких героїв – композитор Людвіґ ван Бетховен («Вечір у 

Розумовського» (1934)), який вважав рабами всіх, хто приспав свій дух і жив 

лише для задоволення потреб свого тіла; це полтавець Ширяй («Бунчужний 

Ширяй» (1937)), який, пропрацювавши за кордоном на заробітках багато років, 

так і не зміг пристосуватися до життя поза Україною та ін. Серед героїв 

І. Костецького – це Григор із новели «Божественна лжа», який не захотів бути 

маріонеткою у світі «камбрбуму» й знайшов себе в служінні батьківщині; це 

письменник із твору «Перед днем грядущим», непохитне рішення якого віддати 

своє життя за оборону батьківщини було розцінене іншими як вияв гордині й 

мазохізму та ін. Нарешті – це такі герої творів В. Петрова, як Пилип Гудзь 

(«Трипільська трагедія», 1943), який протиставив ідеологію спротиву й правди 

комуністичній тиранічній владі, це Лариса Сольська («Без ґрунту»), яка «воліє 

йти власним шляхом» по магістралях уніфікованого радянського життя та ін. 

Таким героям протиставляються інші – конформісти, яким набагато легше 

змінювати маски відповідно до потреб життя й які не готові пожертвувати 

матеріальними благами заради свого духовного розвитку. Насамперед таким 

персонажем є Котенко, герой новели «Клубок Аріядни» Ю. Косача (1937). Він – 

авантюрист, якого жодна об’єктивна обставина в житті не може поставити в 

глухий кут. Усе, що він робить – продиктовано його власними 

індивідуалістичними потребами, тому щиро звучить його зізнання: «Моя 

діяльність – чиста ілюзія. З неї і після мого імення нічого не лишиться» [151, 

с. 20]. У конфлікті двох кутів зору на смисл життя – присвятити його корисній 

праці на благо людства чи гедоністичному існуванні – Котенко дотримується 

другого.  
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Схожим на нього є герой оповідання «Відьма» (1942) В. Петрова  – Іван 

Федорович. Він «грав у дипломатію та іронію, замасковану скромністю» [39, 

с. 154], був на короткій нозі водночас з представником радянської влади і її 

ворогом – духовенством.  

Сліпим наслідувачем приписів влади є також комічний персонаж серії 

оповідань В. Петрова тов. Портянко. Його вчинки – заборона згадувати на уроках 

історії князів – «противних» комунізму «гадів, людського кодла», полювання на 

відьом у комуністичному селі тощо – показує всю абсурдність ідеології, яку він 

сповідував. Ця серія творів є пародією на будівничих соціалізму в країні рад, 

пропозиції й дії яких часто не мали здорового глузду. 

У новелі «Вечір у Розумовського» Ю. Косача антиподами постають 

Людвіг ван Бетховен та граф К. Розумовський. Останній відчуває сум за 

Україною, йому приємно слухати національні пісні, поринати мріями в 

романтичні крайовиди своєї батьківщини, однак його політична позиція є 

пристосувальницькою й це дуже гостро відчуває поборник людської свободи 

Л. Бетховен. Композитор неприємно дивується, чому граф, «будучи патріотом 

своєї країни, працює для імперії, що позбавила волі його батьківщину» [151, 

с. 152]. Та згодом маестро доходить прикрого висновку: «Він також має рабів і 

сам раб» [151, с. 154].  

Варто окремо звернути увагу на неоднозначних героїв оповідання 

«Апостоли» (1946) В. Петрова. У творі особливо яскраво постає конфлікт двох 

характерів – ентузіастичного та скептичного (відповідно Петро – Хома). 

Важливо, що жоден із них не є протагоністом в оповіданні. Ентузіасту Петру, 

попри значну активність, не вистачає віри в себе й у божественні цінності, які б 

зробили його непохитним у своїх переконаннях. Скептику Хомі, незважаючи на 

усвідомлення жертви Ісуса й шляху спасіння людства – не вистачає «дієвості», 

повноти віри для подвигу. І хоча мовчання (статичний стан Хоми) інколи може 

бути потрактоване як «місце зустрічі людини зі своїми переживаннями, стан, що 

уможливлює вихід до трансцендентного мовчання» [30, с. 39], у цьому 

оповіданні стан Хоми ототожнюється з бездіяльністю та безплідністю його віри.  
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Творчість І. Костецького не багата на подібних героїв, але деякі приклади 

можна навести. Зокрема, гості, які прийшли привітати наречених Григора та 

Валюшку (новела «Божественна лжа» (1946)), не переймаються жахливими 

обставинами війни в Україні. Єдине, на що один із них здатен – це придумати 

порожнє слово «камбрбум» для означення неспокійного часу у світі. А далі – 

численні голоси гостей зливаються, у свідомості Григора відбиваються лише 

уривки їхніх слів і фраз – беззмістовних, дріб’язкових і сповнених суєти. Ці герої 

задовольняються в житті малим, і тому Григору нема місця в їхньому колі.   

У «Повісті про останній сірник» героїнею, яка уособлює негативний бік 

служіння безликій масі, є танцюристка Естрелья. «В душі їй було цілковито 

порожньо», вона відчувала себе нещасною, проте змінити цю ситуацію героїня 

навіть не намагалася. «Їй личить не думати зовсім або думати ні про що. Так 

кожному, хто належить масі, юрбі, безликому народові» [77, с. 196]. Проте 

апофеозом бездіяльності, у міру алюзійності всієї ситуації, у творі є префект. 

Своїми рисами вдачі він нагадує євангелістського Понтія Пілата, який побоявся 

бути відповідальним за прийняття важливого рішення. У справі Хосе Отави, 

революціонера й алюзійного Спасителя, префект має свою думку: «Я не бачу 

вини на цьому чоловікові» [77, с. 210]. Але, коли заступник головного зверхника 

друкованого слова – алюзійний Каяфа – вимагає покарання для повстанця, а 

натомість – амністії для кримінального злочинця, префект не відстоює своєї 

думки й «умиває руки»: «Добре, а я знімаю з себе всяку відповідальність за його 

долю» [77, с. 210].  

Усі згадані герої – конформісти, які не здатні взяти на себе відповідальність 

за своє життя, прислухатися до власного «я» і почати змінювати світ навколо. 

Вони – раби обставин, могутнішої за них сили. Відсутність внутрішньої 

цілісності є причиною втрати особистістю своєї ідентичності, що веде до 

необхідності підпорядкуватися чомусь сильнішому.  

 Варто звернутися до особливостей екзистенційних героїв, які роблять 

вільний вибір на користь людства, користуючись своєю свободою, й плекають 

божественне в собі посередництвом процесу творення. Х. Ортега-і-Гасет у 
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трактаті «Повстання мас» [134] писав про нечисленність таких особистостей у 

реальності: «цих кілька одиниць, що виявилися спроможними на спонтанне […] 

зусилля, виділяються окремішньо, наче монументи в нашій свідомості. Це люди 

добрі, шляхетні, єдино активні, а не лише реактивні, для яких життя – це постійне 

напруження, безнастанне тренування» [134, с. 52]. Саме такі особистості в 

історіософських концепціях досліджуваних письменників несуть надію на 

духовне спасіння людства, є запорукою його виходу з морально-етичної 

післявоєнної кризи.  

Творча спрямованість діяльності таких героїв полягає, за словами 

І. Костецького, у «постійному плеканні в собі внутрішнього божества, що вільно 

і без перешкод стикається з божеством зовнішнім» [80, с. 128]. Йдеться про 

релігійний шлях людини, сповненої віри в понадземне й надії на вічність і 

нетлінність. Ця надія стає рятівним колом людства в концепції трьох 

письменників: «Справжнє самопізнання досягається лише через богопізнання» 

[85, с. 167]. У статті «Християнство і сучасність» (1947) В. Петров переконливо 

стверджував: «Тепер людство мусить сказати: Не механічна каузальність, а чудо. 

Не техніка, а віра. Християнський шлях церкви» [141, с. 17]. Звісно, можливість 

такого порятунку розуміють лише ті герої творів, які усвідомлюють свою 

свободу, земне призначення, які готові на самозречення і служіння вищому, аби 

таким чином поєднатися з ним у акті творення – чи то свого власного життя, чи 

то мистецтва для мас (Храму Божого на землі), чи долучитися до божественного 

шляхом проповідництва або аскетичного життя. Таке різноманіття варіантів 

християнського вибору у творах письменників зумовлювало виокремлення трьох 

вимірів, у яких може проявлятися творча натура їхніх екзистенційних героїв: у 

безпосередній ролі (іпостасі) Творця або проповідника; у творенні об’єктів 

мистецтва; на загальнолюдському рівні (творення іншої реальності 

посередництвом зміни існуючого ладу). 

Вільним у своїй схожості з Творцем є головний герой повісті «Ґуґа, Ґоґа, 

Ґіґо» (1952–1959) І. Костецького – Анатоль. Він постає перед нами абсолютно 

природною людиною, зосередженою на своєму внутрішньому житті, яка 
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знайшла контакт зі світом і це забезпечило їй гармонію з оточенням. Анатоль – 

дервіш, він сидить зі схрещеними ногами на траві біля узбережжя. Ця по-

експериментальному схематична картина (позбавлена життєподібних рис) є 

метафоричною – відсутність одягу на герої свідчить про його незаангажованість 

мирськими турботами, місце і поза сидіння героя означають його єдність зі 

світом, а узбережжя – певну межу (можливо, між людським і божественним 

світами), біля якої постійно перебуває Анатоль. Тональність, стилістика оповіді 

у творі нагадує біблійну історію про створення світу. В контексті такого 

порівняння Анатоль уподібнюється до першої людини, навіть – до боголюдини, 

нового Адама, істоти чистої у своїх помислах, яка відчуває себе частиною 

природи й від того почувається щасливою. «Я все знаю», – говорить герой.  

Сутність Всевишнього – бути творцем. Анатоль, зустрівши двох жінок, бере 

на себе обов’язок творення й дає імена обом героїням – Ґоґа й Ґіґо.  

Жіночі персонажі у творі теж символічні. По-перше, вони разом із Анатолем 

утворюють сакральне число три – символ єдності, по-друге, образ кожної з них 

несе протилежне смислове навантаження у концепції твору: одна – чорнява, 

асоціюється з небом, рожевим кольором, інша – білява, асоціюється з річкою, 

блакитним кольором. Цей асоціативний ряд можна продовжити дихотомією 

тіло-душа, Сарра-Агарр, повелителька-рабиня, розум-природа тощо. По-третє, 

обидві героїні є втіленням людства взагалі й жінки (Єви) як його прародителя 

зокрема.  

Анатоль, як вища людина, яка розуміє Бога ближче, ніж всі інші, навчає Ґоґу 

і Ґіґу (імена двох жінок) тому, що «жертва потрібна для рівноваги. Рівновага 

потрібні для творчости. Ніхто не знає істоту Творця... Можна лише з певних 

ознак здогадуватися, що Йому потрібен матеріал для врівноваження творчого 

процесу. Людською мовою можна б сказати: Йому потрібен матеріал добра» [85, 

с. 276]. Анатоль або Ґуґа (як його нарекли жінки) усвідомлює, що «матеріалом 

добра» для Божого творення кожна людина може (а в ідеалі повинна) стати лише 

тоді, коли наважиться принести в жертву свою індивідуальність. Адже, як 
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йдеться в християнському вченні, лише втративши себе, можна присвятити себе 

Богу.  

Ґуґа бере під свою опіку Ґоґу і Ґіґу (з їхнього дозволу) й намагається 

«протегувати» їх у царині світоглядній. Він стає їхнім пастирем, зв’язковим між 

ними і Богом. З уст Ґуґи линуть обов’язкові, як і в будь-якій релігії, умови 

сповідування віри (в цьому разі християнської): «Я вимагаю від вас абсолютної 

покори, для того щоб ваші душі були очищені для вільного рішення. Володар 

значить: той, хто невхильно нагадує про можливість вільного рішення» [85, 

с. 276].  

На перший погляд, вимога повного підкорення вищій волі може здатися 

деспотичною, однак справжній християнин глибоко переконаний, що 

«підкорюючись божественній владі, ми ніколи не маємо повного усвідомлення 

цієї влади, тому вона ніколи не може притісняти нашої свободи» [198, с. 29]. 

Зрештою, дія твору переходить «на землю» – у матеріальний вимір буття, й Ґоґа 

з Ґіґою віддаляються від Ґуґи, поринаючи у світське життя. Отже, на прикладі 

Анатоля-Ґуґи (а можна ще згадати Джефрі Мельника з «Повісті про останній 

сірник» в іпостасі проповідника) бачимо один із виявів ідеї І. Костецького про 

творче партнерство людини з Богом, коли вона уподібнюється до Творця – 

провідного мотиву його історіософської експериментальної прози.    

Одним із найяскравіших проявів партнерства людини з Богом у творчості 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова є процес набуття героєм свого імені (не 

«паспортного», а внутрішнього імені – тотожного ідентичності людини), 

самотворення людини. Ця проблема була актуальною не лише для дискурсу між- 

та післявоєнної літератури. «Пошук свого «імені» в аспекті естетично-стильової 

самоідентифікації був онтологічно важливим завданням письменника-

емігранта» [21, с. 56] взагалі й в умовах деструктивно-конструктивної алієнації 

зокрема. Проблема імені вже розглядалася на прикладі новели «Ціна людської 

назви» І. Костецького й твору «Голос здалека» Ю. Косача. Варто розширити 

смислове поле інтерпретації цього засадничого для творчості досліджуваних 

письменників мотиву. Набуття людиною імені (ідентичності) є важливим 
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процесом, його значення розшифровується в трансцендентній площині, адже 

«головним завданням творчої людини в першій фазі життя й самоформування є 

пошуки свого… імені» [85, c. 19].  

По-перше, ім’я за своєю природою є словом, а останнє, у свою чергу, – 

першопричиною утворення космосу. Про таке євангельське значення імені пише 

Ольга Слоньовська: «Йдеться насамперед про те, що в ідеалі могутності імені 

немає меж, що саме іменем створений і на іменах тримається світ, оскільки з 

перших хвилин свого існування ім’я стало тим потужним зарядом енергії, який 

фізики сьогодні називають першопоштовхом, що привів у рух всесвіт [курсив – 

А. М. ]» [171, с. 207]. Оскільки релігійність є іманентною рисою художнього 

світогляду І. Костецького, то таке трактування людського імені без сумніву має 

місце в його експериментальній прозі. Крім християнського підтексту, проблема 

імені була зумовлена чітким історичним контекстом: І. Костецький, як і Ю. 

Косач, розумів небезпеку знецінення і втрати імені-ідентичності людини у 

воєнну та післявоєнну добу. Реалізацію цієї небезпеки констатував В. Петров у 

своїх історіософських статтях: «Кожна людина числить за собою кілька 

життєписів. Одне ім’я стало явно недостатнім для людини. Тотожність імені 

більше не відповідає зламам етапів... Функція людини за однієї доби одна, за 

іншої – інша. У зміні діб утрачає вагу сталість особи» [138, с. 178-179]. До речі, 

саме така доля (втрата обличчя людини, символом якого є ім’я) спіткала 

головного героя роману «Без ґрунту» В. Петрова Ростислава Михайловича. 

Автор навмисно не дає своєму персонажу прізвища, аби універсалізувати його, 

зобразити типового чиновника-космополіта без національного обличчя, який 

спроможний лише зрідка ностальгувати за втраченим національним минулим, 

проте не здатний творити майбутнього.  

Людина може змінювати реальність, перетворюючи себе внутрішньо. 

Західний дослідник проблеми ідентичності М. Перессіні підтверджує цю думку: 

«Ідентичність також генерує із себе дійсність […]. Подібно до уяви або релігії 

ідентичність перетворює хаос на лад і надає світові форм, вносячи в нього сенс» 

[3, с. 37]. І. Костецький процес перетворення-віднайдення людиною своєї 
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справжньої (а не нав’язаної суспільством) ідентичності (що ототожнюється з 

ім’ям) бачить так: «Знищення основ старого життя, включно з уявленням про 

особисте “я” («Ціна людської назви») [згадуються слова Заратустри Ф. Ніцше: 

«Ти маєш спалити себе у власному полум’ї: як же ти оновишся, коли спершу не 

станеш попелом!» [131, с. 64] – А. М.], пробудження індивіда в новій реальності 

(“Божественна лжа”) і життя самостійної людини за новими законами (“Перед 

днем грядущим”)» [77, с. 17]. Незважаючи на те, що у творах Ю. Косача поява 

«нової людини» не має таких чітко прописаних «етапів», проте бачення 

письменником цього процесу в суті своїй збігається з концепцією І. Костецького. 

У творчості В. Петрова звернення до мотиву зміни імені людини 

простежується у творах «Напередодні» та «Ой поїхав Ревуха та по морю гуляти». 

У першому оповіданні – «Напередодні» (1933) – головний герой отримує три 

імені протягом життя. Перше – Франсуа-Ноель Бабеф, син наймита Кльода 

Бабефа. У статусі Франсуа-Ноеля герой поневіряється протягом всього 

дитинства: «Маленьке «я» малого Франсуа розчавлене родинними злигоднями, 

замкнене, загнане в ці злидні» [40, с. 30]. Перед смертю батько залишає синові 

настанову рівнятися на героїв Плутархових життєписів, які понад усе цінували 

волю і виборювали її для інших. Після того, як Франсуа стає головним 

годувальником родини, а невдовзі й власної сім’ї, оповідач уже зве героя не 

інакше як Бабеф – головний представник і продовжувач роду Бабефів. Однак 

важливішим залишається «неназване» ім’я персонажа, винесене автором у 

підзаголовок твору, проте жодного разу не використане в тексті – Ґракх Бабеф. 

Саме це ім’я розкриває істинну ідентичність героя, який пережив якісні зміни від 

упослідженого й приниженого Француа-Ноеля Бабефа, сина чесного злидаря, до 

високоморального поборника свободи і волі Ґракха Бабефа – за аналогією до 

римських трибунів Ґракхів, які боронили права плебеїв. Отже, зміна імені 

головного героя в оповіданні «Напередодні» ілюструє якісні внутрішні 

перетворення в його душі. 

 Нові імена на різних щаблях життя отримує і герой вже згадуваного твору 

«Ой поїхав Ревуха та по морю гуляти» В. Петрова. Різним етапам долі головного 
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персонажа відповідає інакше ім’я. Шляхетній польсько-австрійській 

ідентичності героя, успадкованій від батька, відповідало ім’я Вацлава 

Ржевуського, ідентичності бедуїна, переможця стихії – ім’я Тадж-ель-Фаґер 

(«вінчаний славою») й нарешті автентичній національній ідентичності українця 

– ім’я Ревухи, під яким головний герой і залишається до кінця життя. 

 Отже, проблема втрати й віднайдення імені людини, яка безпосередньо 

пов’язана зі змінами ідентичності особистості, була однією з найактуальніших у 

між- та післявоєнній літературі загалом і в історіософській прозі МУРівських 

експериментаторів зокрема. Велика увага до цієї теми спричинялася зокрема 

психічними та психологічними травмами, які переживало воєнне покоління. 

Близька вона була й досліджуваним письменникам, які в умовах еміграції й 

переслідування змушені були використовувати безліч псевдонімів (деякі з яких 

стали другим обличчям митців слова – наприклад, В. Бер і В. Домонтович). 

Пошук розв’язання цієї проблеми мав повернути людину до її першоджерел – 

національних, особистісних, родових, аби дати їй шанс почати життя спочатку.  

 Ще одним виміром, у якому може реалізовуватися творчий бік натури 

героїв Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова, є світ мистецтва. У повісті «Еней 

та життя інших» Ю. Косача професор Кравчук, розмірковуючи над суттю творчої 

діяльності людини, доходить висновку: «Мистецтво це свобода... Той митець, 

хто сміє дивитись у перед, хто вільний […] від так званої логіки, бо в мистецтві 

логіки немає, а єсть чудодійність, фікція, абстракт, нереальність» [151, c. 289]. 

Шлях творчості – це ще один спосіб віднайдення своєї особистісної ідентичності: 

«Мистецтво дає змогу не лише звільнитися від власного емпіричного “я”, а й 

зазнати радості самотворення, наближення до автентичної сутності» [30, с. 18]. 

З такою метою звернулися до мистецтва головні герої творів «Учта Климентія» 

(1937) та «Глухівська пані» (1938) Ю. Косача. Вони збагнули, що все матеріальне 

минає, руйнується, як і тлінне тіло людини. Єдиний спосіб перемогти кінечність 

життя – це створити щось незнищенне і в акті творчості стати ближчими до Бога.  

Для мандрівного поета Климентія («Учта Климентія») мистецтво є тим 

чинником, який дозволяє побачити просвіток у темному мороці життя: «…Така 
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вже недовершеність наша і такий наказ Божий: людям у тузі вічній бути... Єсть 

одно знане в цій тузі людській: стріла вогниста. Мистецтво та стріла. Як серед 

темної ночі засвище, прониже темряву, шугне в морок душі і її засвітить. Стане 

ясність» [69, с. 572]. У творчій діяльності людина реалізовує протест проти 

умовностей світу, намагаючись створити іншу реальність. Особистість, яка 

зусиллям своєї волі й через усвідомлення власної свободи, зважилася на 

протистояння світу мирському в акті творення нематеріальних цінностей за 

допомогою слова Божого (у цьому разі), буде за це винагороджена: «Все одно 

словотворцю життя райське й вічне обіцяно. Все минає, всі замки, міста 

розваляться, а слово, хоч легеньке, ох і легеньке ж – живе. От де містерність!» 

[69, с. 566]. Проте земний шлях таких людей зазвичай складний, сповнений 

нерозуміння й презирства з боку інших. Це – їхній хрест, їхня жертва задля того, 

щоб стати «добрим матеріалом» у руках Божих. Зокрема, Климентій посеред 

своїх постійних мандрівок між людей (своєю вдачею герой схожий на 

мандрівного українського філософа Г. Сковороду) часом змушений зупинятися 

через душевну втому, й у такі хвилини він усвідомлює тягар свого самозречення: 

«Може й відчув, що зостався сам, на ласці широких пустельних доріг, що вже 

ніколи й ніде не повернеться, а як повернеться, то нікому непотрібний, 

недотепний, слабкий. І байдужі нараз видались ті люди, що були біля нього» [69, 

с. 578]. У своїй втомі Климентій подібний на Ісуса Христа, який пішов у пустелю 

для відновлення сил, а самотністю – на Месію з драматичної поеми Лесі 

Українки «Одержима».  

Так само високо здатність людини творити цінує головна героїня повісті 

«Глухівська пані» Ю. Косача. Княгиня Олександра Скоропатська, гостро 

відчуваючи швидкоплинність життя, вирішує зробити справу, гідну 

високодуховної людини – побудувати великий храм на місці Харлампієвої 

Пустинки. Героїня, міркуючи про призначення людини на землі, говорить про 

два типи людей – тих, що занурюються в матеріальне життя – як челядь, мужики 

– й перетворюються на «червів, тварин, що живуть тільки в тілесному, у полоні 

матерії, і з нього ніколи не вийдуть» [69, с. 416], та вільних душею особистостей, 
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які пізнають вищий сенс життя: «Щастя пізнати одвічне допустить тільки пан, 

вольний, мислитель, лицар… Коли тільки він творить щось тривале, окуплює 

ним все» [69, с. 416]. Саме такі високоморальні інтелектуали, починаючи від 

києворуських князів і їхніх літописців, розбудовували духовний світ української 

нації, обстоювали державну самостійність, підтримуючи – хто словом, хто ділом 

– міф про Україну-Третій Рим, який розбудовував у своїх історіософських есе й 

художній творчості Ю. Косач.   

Ціннішим і величнішим стає мистецтво, спрямоване на благо народу, 

покликане змінити світ на краще. Таке понадособове мистецтво, метою якого 

було змінити на краще дійсність, творили герої В. Петрова Вінсент Ван Ґоґ 

(«Самотній мандрівник…») і Степан Линник («Без ґрунту»). Проте, якщо В. Ван 

Ґоґ поклав своє життя на те, щоб служити Богу й людям посередництвом 

«соціального мистецтва», то творчість Степана Линника мала 

антигуманістичний пафос. Джерело віри й переконань художника-архітектора 

ховалося не у світлій любові до Бога, а в дикій первісній силі. Стан, який 

переживає людина, перебуваючи в полоні цієї сили, подібний до хвороби, а світ 

навколо – до хаосу. Згадаймо принагідно безлад, який панує у всіх сферах життя 

Линника, нестерпний характер героя, основними рисами якого є злість, 

ненависть до людей, дратівливість, «руїнницькі» настрої. Дисгармонія – 

найточніша ознака внутрішнього стану художника. Єдине, що могло б зцілити 

героя – «відновлення відношення основи [самості людини – А. М.] до Бога» 

[192]. Однак в ситуації з Линником це було неможливо. Тому зараховуючи цього 

героя до персонажів-творців, маємо робити суттєву обмовку – ця творчість не 

була пронизана Богом Любові. В її основі лежала жорстока боротьба природного 

проти людського. 

Отже, герої творів Ю. Косача та В. Петрова віднаходять спосіб не 

загубитися в марноті життя, не втратити свою ідентичність і водночас 

наблизитися до Бога посередництвом творчої діяльності (навіть якщо в її основі 

лежить не любов, а дика первісна сила). 
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Якщо попередні два виміри творчої реалізації людини у світі пролягали 

через суб’єктивну площину, оскільки герої насамперед намагалися пізнати себе, 

Бога в собі, віднайти гармонійне співжиття з природою й увічнити себе у 

творчому акті, то головні герої творів Ю. Косача «Еней та життя інших», 

«Остання атака», новел і повістей І. Костецького «Перед днем грядущим», «Тобі 

належить цілий світ», «Повість про останній сірник», оповідань В. Петрова 

«Напередодні», «Без назви», «Помста» та інші присвятили себе не менш творчій 

справі – змінити світ задля покращення життя інших.  

Ці герої обрали для себе порятунок не в егоїстичному пориві, не в 

усамітненні, коли врятуватися означає покинути мирський світ, полинувши у 

вічність. Єдиний шлях порятунку для них – змінити навколишню дійсність так, 

щоб над нею не панувала смерть. Така відмінність у психології героїв 1-2 і 3 груп 

дає змогу умовно означити два типи персонажів, які переважають у творчості Ю. 

Косача, І. Костецького та В. Петрова – ті, творча енергія яких спрямована на 

саморозвиток, самовдосконалення, краще пізнання свого внутрішнього «Я». За 

класифікацією М. Шлемкевича [197], таких героїв можна зарахувати до 

сковородинського типу: для нього характерне зміщення акценту з матеріальної 

сфери життя на духовну задля розбудови свого духовного єства. На противагу 

цій групі персонажів, філософ називає шевченківський тип героя – 

визначальними рисами якого є пасіонарність і патріотизм. І хоча не у всіх творах 

досліджуваних письменників героями виступають українці (а саме про них 

йшлося в класифікації М. Шлемкевича), основні риси вдачі персонажів 

шевченківського типу збігаються з характеристиками, які презентують третій 

тип вияву творчої активності екзистенційних героїв у творчості Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова. Єдине, що лишається відзначити: шевченківський 

тип особистості є результатом перетворення сковородинського типу, оскільки, 

щоб збагнути своє місіанське завдання, герой повинен спочатку пізнати себе, 

знайти свою ідентичність.  

Протагоністи творів Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова – сильні духом 

екзистенційні герої, яких не задовольняє конформістська позиція у суспільстві, 
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через що вони постають проти умовностей і конечності світу за допомогою 

плекання Божого начала в собі, віднайдення свого ідентичного «Я» і активного 

втручання в перебіг історії своєї країни. Для художньої реалізації цих творчих 

вимірів діяння героїв досліджувані письменники використовують біблійні 

алюзії, мотив імені/називання, який має християнський та екзистенційний рівні 

прочитання, мотив протистояння природного й людського/цивілаційного.  

Художня концептуалізація історичних подій і осмислення сьогодення 

посередництвом нашарувань релігійного, філософського, етнопсихологічного, 

соціологічного, літературознавчого смислів надає творчості досліджуваних 

письменників історіософського значення, а окремим творам – 

метатекстуальності, інтерсеміотичності та дискурсивності, що є ознаками 

експериментальної літератури. Крім того, тяжіння прозового доробку 30-40-х 

років Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова до орнаментальної моделі (поряд 

з сюжетною, яка також зумовлювала природу творчості Ю. Косача та 

В. Петрова) експериментальної літератури на змістовому рівні забезпечується 

превалюванням внутрішнього сюжету над зовнішнім, підпорядкуванням 

композиції твору законам людської психіки, абсолютною увагою до підсвідомої 

сфери життя людини, відсутністю класичного протагоніста, впровадженням 

мотиву гри й організацією сюжетних ліній згідно з її моделлю, іронічно-

пародійним пафосом (зокрема у В. Петрова), поліжанровістю (змішування 

жанрових кодів новели/оповідання/повісті/роману з історіософським есе і 

трактатом), увагою до маргінальних і табуйованих тем (як протест проти 

зображення типового й героїчного у попередніх літературних традиціях, а також 

з метою зміщення акценту з гостросюжетності на філософічність, розкриття 

нових граней добре відомих сюжетів), конструюванням образів персонажів за 

моделлю персонаж-ідея/персонаж-поняття (коли автор свідомо втілює в 

персонажеві якусь ідею чи поняття, які мають пройти перевірку на достовірність 

і/чи живучість у творі).  

Разом з тим, експериментальність прозової творчості досліджуваних 

письменників персоналізується в авторських ідіостилях. Так, творчість 
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Ю. Косача позначена модерним відчуттям історичності, яке забезпечується 

поєднанням історіографії з філософськими розмірковуваннями й 

модерністським художнім оформленням. Експериментальній парадигмі 

творчості В. Петрова найбільше властива наскрізна інтелектуальність, яка 

проявляється в абсолютному превалюванні думки над формою, тісному 

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

й художнього світогляду В. Домонтовича (письменницької іпостасі В. Петрова). 

Проза І. Костецького є зразком «чистого» художнього орнаменталізму: зовнішня 

форма його творів повністю підпорядкована внутрішній і тому зведена до 

абсолютного мінімум – місце й час дії, а також образи персонажів повністю 

схематизовані, натомість важливу роль відіграє художня деталь.  

 

3.2. Експериментальна поетика різножанрової прози І. Костецького, Ю. 

Косача, В. Петрова 

 Література першої половини XX ст. розвивалася в річищі панівного 

напряму модернізму, який взявся творити новий художньо-духовний космос 

посередництвом принципу творчого експерименту, осяяння, інтуїтивізму, 

втаємничення у трансцендентну сутність буття, в центрі якого перебуває 

людина. Для досягнення цієї мети оновлювалися художні засоби, вироблялася 

парадигма експериментальної поетики, яка часом набувала яскраво авторського 

забарвлення. Основні формальні зміни, які принесло мистецтво нової доби, 

відбувалися на рівні художнього хронотопу, наративу, жанрової природи тексту, 

його мови. Характерною для експериментальних творів ставала така ознака як 

інтерсеміотичність (інтермедіальність), яка забезпечила новації у сфері 

виражальних засобів, а також розширила можливості психологізації прози.       

 Влучно характеризує особливості модерністського тексту дослідник 

емігрантської літератури В. Мацько: мова експериментальних творів «звільнена 

від лінгвістичного пуританства, в них переважають асоціації, химерні сцени, 

картини, видіння, немає наскрізного чіткого образу», а все тому що «ідеал 

цілісної особистості зникає, письменник відмовляється від образності» [119, 
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с. 44]. За таких умов визначальним фактором художньої якості твору стає 

внутрішній світ письменника – глибина його філософських узагальнень, 

відкритість до експериментальних форм художнього вираження, вміння 

проводити змістові паралелі й шукати нові смисли, дивитися на речі та явища 

«зсередини». У колі цих мистецьких тенденцій у європейському літературному 

просторі утвердилися таланти Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова, найбільш 

плідний період творчості яких припадає на 30-40-ві рр. XX ст. – еміграцію і 

діяльність у МУРі. До художнього експериментування, зазначає Ірина 

Бурлакова, письменників-емігрантів спонукала саме атмосфера просторової та 

часової ізоляції й статус переміщеної особи, який передбачав загострене відчуття 

абсурдності світу й екзистенційної межової ситуації. Історія й сьогодення, таким 

чином, сприймалися й переосмислювалися письменниками-емігрантами через 

категорію теперішнього.  

 У попередньому підрозділі ми проаналізували експериментальну природу 

малої та середньої прози Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова на змістовому 

рівні. Наразі звернемося до експериментальних пошуків письменників на рівні 

форми: дослідимо особливості поетики – в найширшому значенні цього терміна 

– творів досліджуваних письменників. Для цього звернемося до найвиразніших 

у сенсі розкриття експериментувань на формальному рівні текстів – «Ноктюрн 

b-moll» Ю. Косача, «Тобі належить цілий світ» І. Костецького та «Без ґрунту» В. 

Петрова. Найпоказовіше експериментальна поетика виражена в них на рівні 

наративу, хронотопу, конструювання образів персонажів, а також – у 

використанні різноманітних кінематографічних технік і художніх кодів інших 

видів мистецтв (зокрема, музики, малярства та архітекстури).  

 

3.2.1. Синтетичний наратив як вияв суб’єктивізації експериментальної 

прози 

Ю. Шерех у «Післямові до “Ноктюрн b-moll”» [151] одним із 

найважливіших художніх прийомів психологізму й водночас панівним методом 

зображення світу в новелі називає потік свідомості. Сутність цього 
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експериментального художнього прийому полягає в тому, що образ подій 

подається через свідомість героя, а не класичними описовими конструкціями. 

Головна героїня твору Рома відчуває світ навколо себе у всіх його вимірах – 

звуковому, кольоровому, графічному, запаховому; у її свідомості відбиваються 

не предмети, а їхні образи, пов’язані з ними асоціації: «Закрила очі: побігла 

вулиця з рядом притьмарених ліхтарень, сніг на тротуарі, мокрий, пелехатий 

сніг, як пудель-цуцик…» [151,  с. 175] або «І кімната, мов чарка, зайнялася, 

шарлатні хвилі вина запінились враз і клаптями синьої завіси, що обірвалась, 

барка з музикою знялась і поплила» [151, с. 177]. Такому імпресіоністичному 

світосприйняттю героїні відповідає особлива мова – інверсійна, метонімічна, з 

послабленими логічними зв’язками між реченнями та їхніми елементами, з 

нанизуванням слів і словосполучень, з частими фігурами замовчання: «Підійшов 

до радіо, увімкнув, бачила спину його, в сірому з червоними смужками, 

кремовий колір сорочки й на тім’ї ледь-ледь видний промінь лисини. В білявому 

волоссі він терявся. Озвався Берлін, уривок пісні…» [151, с. 173]. Перед 

реципієнтом постає стенограма вражень Роми. Надмірність художніх тропів 

(метафор, епітетів, порівнянь, персоніфікацій тощо) спрямована на найточнішу 

передачу психологічного малюнка, який забезпечують всі органи сприйняття 

людини, а також – на ліризацію прози. Епічне тло жанру новели, таким чином, 

суб’єктивізується, набуває ознак орнаментальної експериментальної моделі 

прози.  

 У мовній канві твору широко застосовані елементи репортажного штибу, 

які органічно поєднуються з іншими прийомами психологізму й спрямовані на 

ту саму ціль – відтворити фрагментарне, побудоване за законами психіки 

людини, бачення героїнею новели навколишнього світу. Ще однією метою 

використання такого мовного жанру є створення «ефекту присутності автора на 

місці висвітлюваної події», що надає динамічному монологічному наративу 

документальності й правдивості й є художнім втіленням авторської концепції 

«модерного історизму». Наприклад: «Цей дім на 3-й, у кравчині, в третій кімнаті. 

Двоє на канапі, один у кріслі, біля столу, з нотатками» [151, с. 177].  
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 Ще одним виявом прийому потоку свідомості у новелі є постійна фіксація 

героїнею окремих деталей інтер’єру, одягу, зовнішності інших персонажів: 

«Потім обличчя, роздерті гримасою, дамські капелюхи набакир, смужка крови 

від уст на підборіддя, перекинений трамвай, спіралі дротів і крик» [151, с. 179]. 

Подібне бачення світу також характерне для специфічної техніки в кіно, про що 

піде мова далі. Таким чином, використання прийому потоку свідомості «дає 

змогу авторові створити зовнішню та внутрішню напругу, посилити динаміку 

подій, показати переплетіння уривчастих ниток свідомості» [23, с. 10], що в свою 

чергу привідкриває таємниці ірраціональної людської психіки – одне з основних 

художніх завдань письменників-експериментаторів. 

Крім власне потоку свідомості, спостерігаємо у новелі й такі різновиди 

опосередкованих і безпосередніх форм суб’єктивізації оповіді, як мова наратора, 

внутрішнє мовлення, пряма мова, невласне пряма мова. Наприклад, у мову 

наратора плавно проникає невласне пряма мова героїні Роми: «Рома перестала 

вірити в любов, у весну, що неодмінно прийде, навіть у день, ця ніч нехай була 

б, нехай, нехай – тільки не знати, тільки нічого не бачити, тільки слухати й 

западатись у темінь, плисти з баркою, колихатись» [151, с. 178]. Ледь вловимим 

є перехід від одного з названих прийомів до іншого, які разом дають змогу 

максимально точно відтворити свідомі й підсвідомі процеси та імпульси, відбиті 

у миттєвих враженнях, відчуттях і думках героїв. Мова стає тим 

фрагментарнішою, уривчастішою, чим стресовіша ситуація і сильніші 

переживання героїні й навпаки – стан спокою сприяє більш-менш розміреному 

потоку думок Роми, що безпосередньо впливає на специфіку 

експериментального хронотопу новели, про що йтиметься далі. 

 Техніка потоку свідомості (в авторському варіанті – «потоку 

притомности») продуктивна і для творчості І. Костецького. У новелі «Тобі 

належить цілий світ» письменник висвітлює картину «суворої ініціації молоді 

під час Другої світової війни» [53, с. 97] через суб’єктивний вимір сприйняття 

подій солдата німецької армії Фріца Мюллера. Як і Ю. Косач, І. Костецький 

використовує з цією метою особливий мовний стрій: М. Р. Стех назвав цю 
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новелу «телеграфною міні-версією психологічного роману» [77, с. 171], в якому 

«драматизм […] зосереджується в сфері особистої проблеми героя, переважно 

психологічної» [77, с. 171]. Як й у випадку з Ромою, свідомість Фріца фіксує 

лише найяскравіші для нього деталі, продукуючи репортажний штиб мови: 

«Небезпека: зелені шинелі, шоломи, в руках одного на сонці блиснуло. Не такі 

німці, лихі. Небезпека. Валка, перележати» [77, с. 177].  

 І. Костецький, як і Ю. Косач, творить синтетичний наратив, в якому 

авторське мовлення і слова персонажів інтерферовані. Для цього письменник 

використовує метонімічні прийоми й не дотримується правил пунктуації. Саме 

через останню обставину можна спостерігати майже непомітний перехід між 

різними формами оповіді – авторським наративом, прямою мовою героя, 

втручанням реплік інших персонажів й зрештою – внутрішніми суперечливими 

голосами Фріца: «Тобі належить цілий світ, німче […], але підстаршина був  

страшенний причепа, навіть давав стусанів, а очі Інгріди на двірці такі телячі і 

милі…» або «Вже багато вмію. Він що, розуміє по-українському. Хі-хі, і це знаю: 

питають, чи розумію я по-українському» [77, с. 176].   

 Незважаючи на подібність застосування методу потоку свідомості в 

новелах Ю. Косача та І. Костецького, останній робить це з глибшою деструкцією 

мови на всіх її рівнях, закріплюючи за собою статус «чистого» 

експериментатора-орнаменталіста. Ірина Бурлакова окреслює у прозовому 

доробку письменника два панівні види стилістики: конструктивістську й 

сюрреалістичну [22].  

 Для першої стилістичної групи характерний чистий мовний експеримент, 

який проявляється у повному руйнуванні звукової – і як наслідок – смислової 

оболонки слова. Цей художній хід зумовлений бажанням «передати природу 

“машинної” цивілізації» [21, c. 57], показати штучність вербальних зв’язків у 

соціумі. Такий мовний експеримент характерний насамперед для 

абсурдистських драм І. Костецького, але він нерідко зустрічається і в новелістиці 

письменника. Наприклад, у творі «Божественна лжа» реципієнт стає свідком 

творення нових беззмістовних слів на позначення воєнної дійсності – «розняґа», 
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«камбрбум», «шамбрбюм», «чемб’збам», а згодом – і речень з цими словами: 

«камбрбум – камбро – Рауль дю Камбре – омбр – Льомброзо – обри – кобри – 

кабро – Ебро – церо…» [77, c. 49]. Григор, головний герой твору, відчуває себе 

маріонеткою у абсурдному та порожньому світі «камбрбуму», тому виривається 

з нього і йде захищати Батьківщину. М. Багрій [5] слушно зауважує, що за 

допомогою таких прийомів як потік свідомості, очуднення мови, використання 

периферійних мовних шарів, «псевдосемантичних словотвірних гнізд», 

порушення пунктуаційних, синтаксичних і семантичних норм, а також – 

актуалізації ритміки фрази, письменник відновлював авангардистські традиції в 

національній літературі.  

 Сюрреалістична стилістика у творчості І. Костецького проявляється в 

передачі позасвідомих ірраціональних станів людини за допомогою обірваних 

«фрагментів повідомлень», покликаних «активізувати розуміння всеєдності та 

взаємопов’язаності усього, відчуття космізму, безперервності буття, його 

містично-сакральної природи» [22, c. 57]. В аналізованій новелі І. Костецького 

«Тобі належить цілий світ» ця стилістика яскраво виражена за допомогою 

абсурдистського прийому автоматичного письма, яким послуговувався автор 

задля ефекту всеохопності життя в обмежених умовах часопростору художнього 

твору: «…і тоді справді твердішало розуміння, що ці гуси і молочні вироби, і 

запахи, і природні дівчата в безмежно запорошеному просторі, і взагалі все, і 

чому, справді не брати, коли дається, а разом з тим повітря не перестаючи 

тремтіло і щодня приходили накази, накази, накази, аж до перших експедицій…» 

[77, c. 176]. Ірина Бурлакова пропонує вивести в окрему жанрову групу малої 

прози твори І. Костецького, побудовані на широкому застосуванні прийому 

автоматичного письма. Однак цей прийом є текстотвірним і для багатьох інших 

письменників-сюрреалістів, зокрема А. Бретона, Л. Араґона, П. Елюара та ін., 

твори яких не здобулися на окремі авторські жанри.  

 Мова новели «Тобі належить цілий світ» вражає своєю синтаксичною, 

графічною і пунктуаційною анормативністю: у ній є інверсії, написання слів по 

складах, численні повтори лексем, словосполучень і речень, безособові й неповні 
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структури, інфінітивні форми дієслів тощо. Що ж до причин «створення» такої 

мови, варто погодитися зі Світланою Матвієнко: І. Костецький відтворює 

особливий тип свідомості – травмованої, з психічними відхиленнями, яка, однак, 

«не стримує “викиди” безсвідомого» [115, с. 179-180].  

 Якщо одним із головних завдань для розкриття внутрішнього світу своїх 

героїв Ю. Косач та І. Костецький вважали представлення химерного плетива 

підсвідомих думок персонажів, то для інтелектуала В. Петрова цього було 

замало. Його герой не лише прислухається до внутрішнього голосу, а й активно 

намагається його аналізувати. Таку можливість забезпечує особливий художній 

прийом – про все, що відбувається у творі, Ростислав Михайлович розповідає з 

відстані років. Тому всі кроки його та інших персонажів, слова, навіть думки 

пропущені крізь рефлективну свідомість героя, яка межує з психоаналізом. Саме 

тому чистого «потоку свідомості» у Ростислава Михайловича майже не знайти: 

«Залізним ломом я мушу пробивати шар криги, що відокремлює підсвідоме од 

свідомости. Я звик сприймати підсвідоме, не гасячи світла, не в присмерках, а 

при повному соняшному сяйві, в чітких контурах логічних і раціональних 

категорій» [39, c. 354]. Навіть сп’янівши від алкоголю, герой контролює все, що 

фіксує його затуманена свідомість: «І коли ми так стоїмо і на мене хвилями 

напливають уривки згадок про вчорашній вечір, хаотична суміш звуків, барв, 

думок, почуттів, сказаних слів, мені починає здаватись, що все, що було сьогодні 

ввечорі, було химерою…»  [39, 424]. Таким чином, за художнім образом 

оповідача у творі неприховано стоять історіософ-інтелектуал В. Бер і науковець 

В. Петров, які транслюють свій світогляд через центрального персонажа роману. 

 На відміну від Ю. Косача та І. Костецького, які широко застосовували 

експериментальні художні прийоми «потоку свідомості» та «автоматичного 

письма» для розкриття психології своїх героїв, В. Петров вдається до масштабної 

інтелектуалізації творів, наділяючи своїх персонажів здатністю до самоаналізу. 

Це призводить до дещо штучного структурування та схематизації поведінки й 

характерів персонажів і провокує пастку для довірливого читача, який може 

взяти на віру висновки героїв про самих себе й навколишню дійсність. 
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 У романі можна знайти характерні для експериментальної поетики зразки 

синтетичного наративу, в якому поєднані різні види художньої мови. Крім 

традиційних прямої та непрямої мови персонажів, у тексті свідомо й візуально 

виокремлені слова автора: «Ремарка Автора. Ростислав Михайлович полемізує. 

Він сперечається. Він міркує про гоголівську тему в сучасності…»  [39, c. 316]. 

У межах виділених слів автора вжито ще один прийом – справжній автор ніби 

відокремлює себе від автора роману «Без ґрунту», говорячи про нього в третій 

особі: «Для Автора мало вагу визначити коло зорових вражень, ідей і думок, 

крізь які пройшов в черговій послідовності його герой під час своєї подорожі…» 

[39, c. 316]. Такий «трюк» характерний для авангардистської літератури, у якій 

гра з читачем, маскування та театралізованість у творі стають головною метою 

письменника. Зокрема, фіктивний автор-штукар з’являється в повісті М. 

Йогансена «Подорож доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести до 

Слобожанської Швейцарії» (1932). Він звертається до читача, оголюючи свої 

творчі прийоми, пояснюючи дії персонажів, зрештою – ламаючи коло очікувань 

реципієнта. Схожі мета й маска автора в романі В. Петрова. Завдяки 

вищезгаданим прийомам письменник вступає в гру з читачем. Спочатку перед 

нами постає освічений Автор, який цитує М. Гоголя, розповідаючи, про що думає 

його герой. Далі ще одна маска письменника пояснює вже дії Автора, 

викликаючи у читача сум’яття – хто ж зараз до нього звертається? Такий 

художній прийом має викликати у читача сумнів щодо реальності того, що 

відбувається, показати, що твір є певною конструкцією, що персонажі не є 

самодостатніми, а ними керує автор як лялькар. Таким чином, на невербальному 

рівні твору з’являється мотив театралізованого дійства, в якому персонажі 

беруть участь у грі (про гру-захист і гру-розвагу йшлося в попередньому 

підрозділі). Пояснення Автором особливостей мислення Ростислава 

Михайловича як героя, що має «ухил в психологізм», видається майстерно 

сконструйованою пасткою для читача і відсилає до думок про пародіювання 

популярних психоаналітичних студій. 
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 Найпоширенішим різновидом художньої мови героя в романі В. Петрова є 

внутрішнє мовлення. Йому притаманні емоційність, асоціативність, 

наповненість окличними і питальними інтонаціями. Однак, на відміну від 

«потоку свідомості», воно чітко структуроване та дисципліноване.  Порушують 

останнє правило хіба-що складні синтаксичні конструкції: надмірні повтори 

особового займенника «Я» («Я не витримую. Я обертаюся, спустошений, 

розчарований, в німому пригніченні. Я потребую співчуття. Я нарікаю. Я 

скаржуся» [39, c. 287]), речення з множинною сурядністю, яку забезпечує 

сполучник «і» («І оце я стою біля вікна, й вітер дме в обличчя, і я дивлюся на 

далеке місто, де я не був з дитинства, і у мене в серці…» [39, c. 287]), розгорнуті 

синонімічні ряди («Він здібний був сприймати лише непохитні істини, величні, 

громіздкі, важкі, вилляті з чавуну, висічені з граніту…» [39, c. 288]), смислова 

ампліфікація («Він не знаходив слова, яке могло б вичерпати й втілити глибину 

його розпачу. Йому не вистачало ні мови, ані подиху. Він задихався. Він стогнав, 

страждаючи, в муках, свідомий свого безсилля» [39, c. 292]). Такі прийоми 

мають подвійну функцію. З одного боку, вони спрямовані на психологізацію 

мови персонажа, мають розкривати його емоції, настрій, ставлення до всього. З 

другого боку, такі конструкції синтаксично переобтяжені й тому мають вигляд 

штучних й «зарозумілих». 

 Вище вже йшла мова про авангардистську мовну деструкцію в текстах 

І. Костецького, яка, з одного боку, мала на меті «очуднення української лексики, 

намагання повернути прапервісну семантику» [5, c. 17], а з другого – ілюструвала 

втрату смислових зв’язків між денотатом і сигніфікатом, втілювала хаос між- та 

післявоєнних часів і викривлені стосунки між людьми. Останнє завдання ставив 

перед собою і В. Петров, застосовуючи для цього інші можливості мови. 

Зокрема, йдеться про мовні та смислові парадокси, які становлять невід’ємну 

частину ігрової природи творів письменника та характеризують абсурдну 

дійсність загалом. Наприклад, такі оксиморонні фрази з тексту роману «Без 

ґрунту», як: «Мовчазний крик, для якого немає в мене слів» [39, c. 287], «І 

вип’ємо за обмірковані випадковості та за розсудливість, що вміє бути 
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безглуздою», «На збори я прийшов надто рано і саме тому спізнився» [39, c. 369], 

«Я відкладаю Макіавеллі з його проповіддю милосердної жорстокості» – з 

одного боку, виглядають як гра з читачем, а з другого – під абсурдним, на перший 

погляд, формулюванням приховують внутрішню суперечність будь-яких явищ у 

світі, стверджуючи таким чином багатовимірність і неоднозначність життя. А. 

Бондаренко слушно вважає, що такі мовні парадокси також свідчать про те, що 

«семантика безґрунтярства проникає й у поняття мови. Наповнена словесним 

знаками ідеології соціалістичної доби […], вона вихолощується, стає 

порожньою: це мова заради неї самої» [19, c. 54]. Цю думку також можна вважати 

правильною щодо мовних експериментів у прозі І. Костецького. 

 Модерністський синтетичний наратив характерний для експериментальної 

поетики всіх трьох досліджуваних письменників. Мета його використання – 

розкрити глибинні психологічні процеси, які відбуваються всередині людини – 

сучасника, відобразити тогочасну дійсність через призму хворої на 

безґрунтярство свідомості героя. Проте якщо 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 

(«потік свідомості») й підсвідомого («автоматичне письмо»), то 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, яка, однак, у 

«чистому» вигляді зустрічається лише в доробку І. Костецького.     

 

3.2.2.    Експериментальні підходи до змалювання персонажів 
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Ще однією важливою формою опосередкованого психологізму у творах 

досліджуваних письменників є портретні характеристики їхніх персонажів. 

Художня специфіка таких портретів також пов’язана з уже згадуваною 

специфікою подачі інформації через суб’єктивізовану площину. Таким чином, у 

свідомості центральних персонажів аналізованих творів – Роми («Ноктюрн b-

moll»), Фріца («Тобі належить цілий світ») та Ростислава Михайловича («Без 

ґрунту») відображаються не об’єктивні риси зовнішності людей, а асоційовані з 

їхніми окремими прикметами образи.  

 Наприклад, зовнішній вигляд Гельмута у творі Ю. Косача постає в нашій 

уяві уривчасто, фрагментарно, ми бачимо лише частини його тіла, 

схарактеризовані досить метафорично: «Пальці обіймали гриф скрипки, цупкі 

пальці,  із шліфованими нігтями – пальці, пальці хисткі, не тремтливі…» [151, c. 

173] або «…і над скрипкою обличчя, власне, трикутник його. Довгий ніс – лінія, 

риса на щелепі – лінія, чоло, брови – лінія. Засміявся – широкий рот, тонкі, надто 

червоні губи…» [151, c. 173]. Прикметно, що особисте сприйняття Ромою 

Гельмута є кардинально різним на початку і в кінці новели. Обставиною, яка не 

давала Ромі здійснити план вбивства Гельмута одразу, було перше уявлення про 

нього – «Гельмут стояв посеред них, принц, майстер, джентльмен з його 

високими раменами, яструб’ячим лицем, пан серед черні, Просперо серед 

грубіянських, тваринуватих, таранкуватих калібанів, володар – хлоп’я, чудо» 

[151, c. 184]. Такого таємничого й привабливого ореолу в Роминих очах 

Гельмутові надавала музика, точніше його вміння грати на скрипці. А ми знаємо, 

що саме в добу модернізму «вищим знанням проголошували… поезію (музику), 

спроможну, зважаючи на її здатність одухотворювати довкілля, проникати в 

найпотаємніші, недоступні картезіанству глибини світобудови» [103, c. 65]. 

Отже, коли цей примарний ореол «віртуозності» розвіявся і справжньою 

виявилася лише фізична і духовна слабкість Гельмута, Рома зважилася: 

«Підлота, – промайнуло Ромі, – тепер я його сама зліквідую…» [151, c. 186].  

 Важливими є ті означення і якості героїв, які фіксує в їхній зовнішності 

свідомість Роми, адже вони дають ключ до розуміння дуалізму природи 
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німецької нації, який проявився в одній з її історичних іпостасей – нацизмі (про 

мотив двійництва на прикладі образу німецького офіцера йшлося у попередніх 

підрозділах). Зокрема, про товариша Гельмута Сеппа «фіксується» таке: 

«Підійшов до неї затираючи червоні руки сутулий кнур» [151, c. 184], «Сепп зняв 

блюзку, його спина з підтяжками і впертий, ситий карк, відбивала кнуряче, 

товсте животіння» [151, c. 185], нова секретарка Гельмута постає «з нахабними, 

безсоромними очима й видалася навіть у своїй сукні голою, розкішноголою [...] 

з хижими ніздрями, з точеними колінами, нахабна жага з проклятими устами» 

[151, c. 184–185]. Подібних характеристик можемо знайти безліч, важливо, що 

вони відбивають суб’єктивне бачення Ромою нацистів зблизька, адже 

пам’ятаємо, що Ю. Косача цікавила не достовірність історичних подій і явищ, а 

відбиття їх у людській свідомості. Таким чином, усі причетні до нацистської 

ідеології постають перед читачем тваринами, якими керують фізіологічні 

інстинкти. Така сама мотивація характерна й для солдатів під час воєнних дій, 

коли людське відходить на другий план перед реальною загрозою смерті чи 

маніакальним бажанням перемоги. 

 Із тією самою метою вдається до прийому деталізації І. Костецький. 

Зокрема, нацистська загарбницька влада, що підкорює собі волю солдатів і 

робить їх своїми маріонетками, постає у свідомості Фріца, як «велика мокра 

блощиця, велика за бронтозавра, і я коло неї приліпився» [77, c. 176]. У 

зовнішності своєї дружини герой фіксує лише «телячі й милі» очі, які передають 

її покірливу (як і в солдатів) вдачу і різко протиставляють її персону вольовій та 

харизматичній Дусі. Крім того, трагізм воєнної ситуації переданий такими 

безоціночними з боку автора й героя міні-ситуаціями: «Хлопчик плаче, на шляху, 

білявий. Нема хліба для хлопчика, в кишені самі нитки і сміття» [77, c. 178]. 

Отже, Ю. Косачу та І. Костецькому вдалося розкрити основні психологічні 

передумови й складники нацизму як ідеології, по суті, тваринної, потворної, і 

зробити це через суб’єктивований вимір свідомості Роми та Фріца. 

 Застосовуючи подібні художні прийоми, В. Петрову вдалося так само 

цілісно розкрити психологію радянської влади, втіленої в образах дрібних і 
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великих чиновників. У галерею типажів, характерних для 30-40-х років XX ст., 

потрапили постаті абсолютно різнопланові – представники старшого та 

«втраченого» покоління й апологети нової комуністичної віри. З нещадною 

іронією та гротеском детально описані всі «заангажовані» персонажі роману 

«Без ґрунту». Робить це автор завдяки спостереженням головного героя. У цьому 

разі варто говорити про всуціль асоціативну свідомість Ростислава 

Михайловича, що надає йому схожості з персонажами новел Ю. Косача та 

І. Костецького. Наприклад, образи дрібних кабінетних чиновничків часто 

співвідносяться в уяві Ростислава Михайловича з бридкими комахами: «опара, 

що повзе з макітри» [39, c. 280], «з бляшаного тюбіка повзе, хробаком 

згортається червоний крап-лак» [39, c. 285]. Секретар Комітету охорони 

пам’яток старовини й мистецтва Петро Стрижиус видається оповідачу трупом, 

«який багато часу пролежав у морзі». Крім його зовнішньої деталізації – «блідий 

і безбровий з рідким, їжачком зачесаним волоссям, з стосами жиру, 

відкладеними на спині», оповідач визначає головні риси його вдачі: «Він був 

дріб’язковий, причіпливий і мстивий [...]. Протягом цілого дня він майже ніколи 

не підводився зі стільця за своїм столом [...]. Він приходив до  установи першим 

і йшов останнім.., він копирсався в папірцях […], він утворював в установі 

уявність якоїсь роботи, діяльності, цілковитої упорядкованості» [39, c. 280-281]. 

Отже, перед читачем розкривається психологія типового образу дрібного 

чиновничка, який позірно перевиконує свою роботу, а насправді – «у справах 

комітету панує хаос і цілковите безладдя» [39, c. 281]. Таким був реальний стан 

справ у численних держустановах СРСР, де працювали «трупи», а не люди. 

 Так само «неживим» видається оповідачу й інженер-будівельник 

Станислав Бирський – «сухорлявий і вузький, тонкий, відточений, як лезо ножа 

гільйотини», «холодний тон людини, яка почуває себе вище за будь-кого 

іншого», «байдужий і нерухомий» тощо. «Керівник справою Запоріжжя», він був 

справжнім втіленням верхівки радянської влади – холоднокровним, «людиною 

розрахунків і коньюнктур», зі звірячою хижістю, «певним у своїй необхідності 

для історії […] власне інакше: історії для нього» [39, c. 295]. Прикметно, що 
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уособлена в образі Бирського влада не змінила своєї звички із часів раннього 

християнства – змивати бруд із рук після злочинів. На це вказує промовиста 

біблійна алюзія: «він витяг білу хустку й витер дбайливо свої тонкі й темні 

пальці» [39, c. 295]. За допомогою метафоричних портретних характеристик 

Петра Стижиуса й Станіслава Бирського перед реципієнтом постає узагальнений 

образ чиновника радянської доби – «трупа» з високим ступенем 

холоднокровності та вигідності, який лише на словах відстоює примарні 

постулати партії, а на ділі не знає як і не хоче їх виконувати. 

 Для всебічного показу обличчя радянського чиновника в текст введений 

ще один персонаж – Іван Ґуля. Він має промовисте прізвище (цей прийом 

характерний для поетики В. Петрова), бо є ніби «ґулею» на чолі радянської 

системи: персонаж протестує проти проекту Бирського, за яким Линникова 

церква має бути стерта з лиця землі для побудови на її місці великого «бльок-

комбіната». Однак за щирою стурбованістю та бажанням Ґулі зберегти релігійну 

пам’ятку ховається не поцінування справжнього мистецтва й благоговіння перед 

культовими спорудами, а порожній фанатизм у виконанні своїх обов’язків. Хоча 

порівняно з Бирським і Стрижиусом Іван Ґуля й «найдієвіший» чиновник, однак 

насправді він не потрібний ні владі (бо суперечить вказівкам з верхівки), ні 

захисникам старовини (бо нехтує сакральністю пам’яток, які захищає). Всі три 

представники нової влади показані у карикатурно-саркастичному світлі з 

акцентом на безплідність їхньої діяльності, яка під собою не має жодного 

справжнього світоглядного ґрунту. 

 Калейдоскоп типологічних образів у романі В. Петрова спонукав 

Ю. Шевельова порівняти цей твір з «Мертвими душами» М. Гоголя. Та й сам 

оповідач Ростислав Михайлович не раз згадує українського містика у своїх 

роздумах. Перегуки з творами письменника XIX сторіччя вбачаються також на 

композиційному, образному та поетикальному рівнях. Особливо помітно, що 

«подорож головного персонажа роману «Без ґрунту», яка відкриває галерею 

різних характерів, можна аналізувати як аналогію до мандрів Чичикова» [108, 
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c. 17]. Це свідчить про те, що В. Петрову вдалося подати узагальнену картину 

провладних типажів свого часу й надати твору інтертекстуальності. 

 Для портретних характеристик, які розкривають психологізм в романі «Без 

ґрунту», характерна також увага до окремих деталей у зовнішності персонажів, 

які вказують на основні риси характеру самого оповідача. Наприклад, 

спостерігаючи за секретаркою на роботі, Ростислав Михайлович помічає лише 

«довгі промені шовкових панчіх», «кармін уст» і «чорний блиск лякованих 

черевик» – він бачить у героїні лише жіночі принади й жодних людських якостей. 

 Імпресіоністичного відтінку набирають враження героя від споглядання 

навколишньої дійсності. Так виникають мозаїчні картинки свідомості, насичені 

деталями, кольорами, формами й звуками. Наприклад: «В очах у мене 

промайнула біла хустка, срібло скронь, сивина бороди, сутулість плечей, чорнота 

бронзи, червоний блиск лаку на шліфованій поверхні стола» [39, c. 408] або 

«Знов замиготіли засмаглі ноги кондукторки по дошці вздовж вагону. Крутилися 

барвисті паперові стрічки з її шкуратяної торби. Вгору неслися дерева, обтяжені 

гронами квіту» [39, c. 371]. Такий прийом вибіркової фіксації дійсності 

свідомістю героя хоча й поступається реальності «потоку свідомості» в новелах 

Ю. Косача та І. Костецького, однак виконує ту саму функцію в системі 

експериментальної поетики – розкриває миттєвий плин думок і вражень 

персонажа.    

Насамкінець варто зазначити, що не лише люди, а й предмети та явища 

постають в уяві Ростислава Михайловича у зміненому, дещо 

експресіоністичному вигляді: «…серед порожніх берегів тече оголена ріка. 

Пляска й безбарвна, вона здається нудною й вимученою вигадкою дадаїстичного 

поета. Абстрактною формулою механістичної теорії. Жадна ріка! Не ріка, а труп 

ріки. Мертвотний плин нерухомої рідини. Схематизований кресленик з 

підручника гідрографії» [39, c. 287]. Завдяки асоціативній свідомості героя читач 

може глибше збагнути світогляд і внутрішній стан персонажа, його емоційне 

ставлення до побаченого чи почутого. Крім того, створюється ефект оголеності 

думки героя, безпосереднього спостереження за процесом його мислення. Ще 
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одним рівнем прочитання цитованого уривку про враження оповідача від 

споглядання ріки є мистецтвознавчий, адже саме так – схематизовано – 

сприймали світ і речі в ньому найвидатніші представники авангардистського 

живопису П. Пікассо та С. Далі.    

 Отже, одним із продуктивних виявів експериментальної поетики 

психологізму у творах досліджуваних письменників є портретні характеристики 

персонажів і фокусування на деталях зовнішнього світу, яке відбувається крізь 

свідомість персонажів. Акцентування уваги  на окремих елементах зовнішності 

героїв, асоціативне сприйняття їхнього портрету зумовлені своєрідністю 

сприйняття навколишньої дійсності Ромою («Ноктюрн b-moll»), Фріцом («Тобі 

належить цілий світ») та Ростиславом Михайловичем («Без ґрунту»). Крім 

власне поетикальної функції, портретна характеристика героїв має важливу роль 

для розкриття сутності двох систем – нацистської  та радянської, а також 

опосередковано характеризує психотип самих героїв-трансляторів вражень і 

думок.  

 

3.2.3. Кінематографічна техніка у структурі експериментальної 

поетики: особливості застосування 

У попередніх підрозділах згадувалося, що деякі експериментальні художні 

прийоми Ю. Косач та І. Костецький (меншою мірою В. Петров) запозичили з 

кіномистецтва. Такому інтермедіальному (міжмистецькому) підходу в художній 

літературі передували філософські зміни у творчій свідомості письменників-

модерністів, про які пише Леся Назаревич: «Із рецепцією праць Ф.Ніцше 

літературні твори втрачали цілісність, лінійність, набуваючи рис мозаїчності, 

стали фрагментарними, уривчастими» [124, c. 7]. Такі риси були притаманні як 

орнаментальній моделі експериментальної прози, працюючи на психологізацію 

і ліризацію епічного полотна, так і сюжетній – забезпечуючи стрімкі перепитії, 

гостросюжетність і подієву динаміку. 

 Ю. Шерех одним із перших помітив широке застосування 

експериментальних кінематографічних прийомів у творчості Ю. Косача: йшлося 
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про «кінові напливи», зміну й монтаж широких і локальних планів, ефект 

прожекторного освітлення, які «дають змогу динамічно вихоплювати то одну, то 

другу частину цілости, створюючи враження швидкого руху» [151, c. 225-226]. 

З’ясуємо, як ці художні прийоми впливали на поглиблення орнаментальної 

складової творчості письменника на прикладі аналізованої новели. 

В основі художнього монтажу і «напливів» лежать «внутрішні, емоційно-

смислові зв’язки», які «видаються важливішими, ніж зовнішня, причинова 

зумовленість» [103, c. 74]. Перед нами постають картини і ситуації такими, 

якими їх продукує Ромина свідомість, всуціль асоціативна та схильна до 

постійної фокалізації: «І пальці водили смичком. І це гостре обличчя 

вимріювалось з усмішкою настирливим спогадом привиду, вирізком із книжки, 

як вірш. Обличчя то зникало, то виринало в мряці, в темряві, то осяювалось, як у 

грозову ніч, обличчя, мов зоря, таким переливом-мерехтом-тремтом» [151, 

c. 178]. Ось Рома бачить Гельмута, він «весь у димовій імлі – мов принц 

Просперо на причалі», в наступний момент це видиво «майнуло», Рома 

заплющила очі й реципієнту передається вже її фізіологічні відчуття – «вино 

горіло, вії обважніли», «паркет скрипів», крізь вії знов виринає зорово-почуттєва 

картина, фіксована в свідомості вибірково: «Знов кремове світло поплило з кута 

в кут, але картина-квіти стухла, й фотелі, й вікно. Гельмут вовтузився біля радіо» 

[151, c. 176]. Перед нами – звуковий кіноепізод, покликаний для того, аби ми 

дивилися на художню дійсність Роминими очима й від того відчували свою 

присутність у часі й просторі твору. Ніяких пояснень і рефлексій – одна 

почуттєва картинка, яка забезпечується кінематографічними прийомами, 

перенесеними в літературний твір.  

Техніка монтажу та прийом фрагментування подій у новелі «Тобі належить 

цілий світ» І. Костецького випливають вже з фабульних особливостей твору – 

Фріц двічі отримав удар по голові, тому після кожного з них у його свідомості 

фіксуються абсолютно різні події. Вибір «малюнків» для монтажу також 

спирається на особливості свідомості Фріца, яка наводить фокус на 

найприкметніші для нього деталі. Наприклад: «Потім балка. Потім постріли. 
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Потім щось тяжке й незрозуміле. Ich verstehe gar nichts. Перед ротом револьверна 

цівка, і під’їздять іще машини» [77, c. 178]. Натомість прийом напливів, такий 

частовживаний у новелі Ю. Косача, для новели І. Костецького не характерний. 

Письменник надто швидко змінює вектор думок свого героя, щоб докладно 

зупинятися на чомусь одному. Це може бути зумовлене травмованою свідомістю 

героя, для якої характерний хаотизм у виборі точок для фокусування. Іншою 

причиною є уже згадуваний текстотвірний прийом «автоматичного письма», 

який передає ірраціональну роботу підсвідомості Фріца. 

Кінематографічні художні прийоми, властиві насамперед авангардистській 

поетиці й перейняті у «пом’якшеному» вигляді модерністами, не були 

головними ознаками творчої техніки В. Петрова. У творах письменника можна 

знайти хіба-що зміну планів зображення (близького та далекого). Зокрема, у 

романі «Без ґрунту»: «…кожне враження стає тепер несподівано чітким і 

завершеним: лінія виделки, яку вона тримає в руці, прямий контур бров, злам 

віконного кута, і на ріці за рамою вікна гострий, рожевий, як крило фламінго, 

клин піскової коси» [39, c. 437] або «Посередині ріки на чорній труні човна 

нерухомо сидів чоловік, зігнувшись над вудочками. За рікою по захмареному 

небу тяглися смуги диму з фабричних димарів. Над чорними силюетами 

заводських конструкцій, які розташувались вздовж берега, спалахнуло похмуре 

жовтаве або синьо сіре полум’я» [39, c. 435]. Однак техніку напливів, фокалізації, 

прожекторного освітлення, якщо й можна відшукати у творчому доробку 

письменника, то швидше це буде винятком, ніж правилом.  

 Що ж до мозаїчної композиції, характерної для модерністського кіно, то в 

романі «Без ґрунту» вона проявляється у використанні вставної новели про 

Степана Линника, яка перериває послідовну оповідь героя, та у відступах-

спогадах Ростислава Михайловича про минулі зустрічі з колегами. Однак про 

такий художній прийом автора йтиметься в наступному підрозділі, який 

стосуватиметься хронотопу досліджуваних творів. 

 Отже, Ю. Косач та І. Костецький широко застосовували кінематографічні 

техніки й прийоми в експериментальній прозі. Їхня головна функція у творі –  
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відтворити процес сприйняття дійсності психікою людини, який 

характеризується мінливістю, кліповістю, швидкою зміною точок фокусування. 

Крім того, експериментальні методи, перейняті зі світу кіномистецтва, служать 

для акцентування найважливіших для героїв моментів дійсності. Й нарешті 

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.  

 

 

3.2.4.    Специфіка хронотопу в модерністській експериментальній прозі 

Тісно пов’язана з попередніми прийомами психологізму в новелах 

«Ноктюрн b-moll» Ю. Косача, «Тобі належить цілий світ» І. Костецького та 

романі «Без ґрунту» В. Петрова специфіка хронотопу. Проблема 

часопросторової організації творів стосується “теорії світобачення й довкілля, 

висвітлює емоційно забарвлені просторово-часові аспекти письменства та 

змальованих персонажів” [103, c. 564]. У модерністській художній практиці це 

поняття змінює свої класичні ознаки під дією настанови на експериментаторство 

та нового філософського світогляду XX ст. Художній час твору визначають два 

фактори – наповненість важливими подіями та їх просторове розгортання. Відтак 

художній простір в експериментальній прозі  не збігається з місцем дії 

персонажів, пейзаж і локальний інтер’єр розмикаються у ширший простір 

завдяки ретроспективним технікам. Це можуть бути вставні конструкції у формі 

спогадів, снів і марень тощо. Тобто йдеться про зміну традиційного епічного 

часопростору на психологічний – такий, що залежить не від реальних подій, а від 

сприйняття цих подій свідомістю героя. В іншому разі специфіка епічного 

часопростіру – розгортання дії в часі й художньому просторі – може взагалі 

нівелюватися (наприклад, у повісті «Еней та життя інших» Ю. Косача): дія 

практично відсутня і не розгортається, час не рухається, простір майже не 

змінюється.    
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Особливість психологічного хронотопу, як зазначає Д. Наливайко [128], 

полягає в тому, що суб’єктивізується епічний світ, «“фізичне” розчиняється в 

психологічному», визначальним для розповіді стає закон людської пам’яті, якій 

притаманні зміщення часових площин, асоціативна розгалуженість, 

вибірковість. З огляду на це в класичній теорії хронотопу з’являється нове 

поняття – персонажна темпоральність, яка узалежнює часопросторові зв’язки у 

творі від індивідуального сприйняття світу персонажем. Тетяна Бовсунівська 

зазначає, що поява цієї категорії не була винаходом модерністів, однак саме у 

творчості останніх вона стала визначальним чинником сюжетної нестійкості: 

«численні накладання часопросторових ознак призводили до змішування 

теперішнього – минулого – майбутнього, а отже, і до утворення темпоральної 

нестійкості внаслідок різного переживання часу персонажами» [18, c. 130]. Саме 

такі нетрадиційні закони, чи-то пак беззаконня, часопросторової композиції 

діють у експериментальних творах досліджуваних письменників. 

 У новелі Ю. Косача хронотоп зумовлений двома чинниками – 

особистісним виміром сприйняття дійсності Ромою і специфікою музичної 

композиції твору, у творі І. Костецького – специфікою «хворої» свідомості 

Фріца, у романі В. Петрова – законами пам’яті й архітектурною та музичною 

темами. 

 Простором, у якому тривалий час перебуває героїня Ю. Косача, є кімната. 

Проаналізуємо, якою вона постає перед нами: «кімната-дзвін сахнулася», «в цій 

теплій, аж душній кімнаті скрипіла долівка», «брунатні стіни відбивали шерех, 

репродукували кинені давно голоси, скравки речень, віддихів», «синява йшла, 

вливалась у кімнату, в кремову повідь і мішалася з нею, а потім мряка впала, і 

Рома побачила все гостро, в фокусі» тощо. Вже з цих уривків із твору можна 

помітити, що простір кімнати насправді є особистісним психологічним 

простором Роминої свідомості, у якому форми, звуки, кольори становлять одне 

ціле. Крім того, можемо говорити про множинність просторових і часових 

вимірів, які існують у свідомості Роми паралельно з реальними. Бачимо таке 

зображення просторово-часових вимірів, коли один із них реалізується в 
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Роминому сні-маренні, інший презентує реальну дійсність: агроном розказує про 

звірства Гельмута: «Сто тридцять закладників, відразу, без надуми. Багато 

жінок», в цей же момент «Рома згадала жінку з закритими під дощем брудно-

золотого волосся. “Яка глупота, це був сон”» [151, c. 182]. Суб’єктивний простір 

сну героїні накладається на реальні події. Більше того, наприкінці новели 

з’являється ще один потенційний простір, який реалізується в граматичній 

формулі умовного способу («а якби?»). «Вона хотіла взяти точний приціл. 

Уявляла собі його – обличчя на паперах... Волосся б упало вниз, на чоло, і лисина 

засвітилася б. Пальці упали б на зелене сукно стола…» [151, c. 184] і, моделюючи 

можливий простір у майбутньому, Рома в реальності вбиває Гельмута. Але: «Це 

був сон, чи яв…». Хронотоп у новелі Ю. Косача набуває особистісних вимірів і 

характеризується множинністю і ускладненістю взаємодії з реальною дійсністю.  

 Про суб’єктивний вимір простору і часу, який існує паралельно з реальною 

дійсністю, варто говорити й тоді, коли йдеться про героя новели І. Костецького. 

Свідомість Фріца вибірково сприймає навколишню дійсність, створюючи два 

виміри існування героя – «внутрішній» і «зовнішній». «Зовнішній» вимір подій 

(між першим і другим ударами по голові) є дуже динамічним – Фріцу дають 

таємне завдання, він його виконує, отримує чергове доручення, потрапляє в 

полон, на його очах розстрілюють товаришів, потім його відправляють до 

Бухенвальду. Всі ці події в новелі займають трохи більше однієї сторінки саме 

тому, що особистісний («внутрішній») вимір їх сприйняття Фріцом не збігається 

з їхньою реальною протяжністю. Такий прийом використаний з метою розкрити 

особливості психіки людини (у даному разі – «хворої» психіки солдата), 

зосередити увагу на специфіці її сприйняття дійсності.  

 Як і в новелі Ю. Косача, у творі І .Костецького також існує реальний та 

ірреальний виміри існування героїв. Якщо у випадку з Ромою ірреальний план 

забезпечувався технікою сновидінь, то в новелі «Тобі належить цілий світ» він 

реалізовується завдяки «паралельним» сферам мислення Фріца. Найяскравіше 

цей прийом застосовано в кінці новели, коли до героя говорять його дружина та 

рідні. У цей час Фріц, з одного боку, контактує  з реальним оточенням (рідними), 
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а з другого – поринає вглиб себе, де веде більш напружений діалог, у якому 

беруть участь його «Я» і понадособисте (божественне) «Ти». До того ж «Я» 

Фріца спроможне лише фіксувати якісь події теперішнього і минулого – 

наприклад, пригадує й водночас приховано порівнює харизматичну Дусю зі 

спокійною Інгрідою. Натомість понадособисте (позасвідоме, колективне за 

К.-Ґ. Юнґом) «Ти» Фріца промовляє голосом божественно мудрим, у якому 

відчувається пізнана істина життя: «Взагалі кажучи, твій закон, друже: буди 

людей своїми тихими очима. Позаду тебе чорна завіса. Що попереду. Труд 

будження» [77, c. 181]. Таким чином, формується дихотомія вимірів життя героя, 

яка дає змогу автору глибше поринути у незвідані куточки людської психіки.  

 Для роману В. Петрова, як і для модерністських творів його колег-

експериментаторів, характерна часова та просторова множинність, яка залежить 

від багатьох чинників. Насамперед ідеться про співіснування різних часових 

вимірів – теперішнього, минулого та майбутнього. Ростислав Михайлович веде 

свою розповідь у теперішньому часі, хоча ми знаємо, що насправді він пригадує 

події багаторічної давнини. До минулого часу оповідач звертається у двох 

контекстах – пригадуючи знайомство з персонажами, яких зустрічає в 

теперішньому часі, й заглиблюючись в історіософські роздуми з приводу 

походження українців, їхніх культурно-звичаєвих традицій та геополітичного 

устрою. Майбутнє ж вривається в теперішній час оповіді як логічний наслідок її 

ретроспективності: Ростислав Михайлович знає, як реалізуються бурхливо 

обговорювані суспільно-економічні проекти 1930-х рр. через кілька десятиріч: 

«В непам’ять пішли з тих пір імення авторів проєктів цих будинкових комбінатів, 

житлових комун» [39, c. 300].  

 Ще одним чинником, який зумовлює часову та просторову множинність 

роману, є переплетення реального та умовного способів, у яких відбуваються 

події. Зокрема, реальним є все, що мало місце в минулому і є пережитим 

оповідачем. Натомість роздуми оповідача про можливі події швидше потрібні 

для гри з читачем, якому пропонується багато варіантів розгортання подій на 

вибір. Наприклад, роздумуючи про дивовижне знайомство з Ларисою 
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Сольською, Ростислав Михайлович вагається: «Можливо, я зустрів її колись у 

знайомих на вечірці [...]. Можливо, […] ми разом відпочивали влітку в санаторії 

де-небудь на півдні [...]. Чи, може, й не те зовсім, а в попелі забутих переживань 

спалахнула в середині мене іскра сантиментальної згадки про яку-небудь з давніх 

моїх студенток в Інституті…» [39, c. 353]. Умовність часу також стає предметом 

роздумів самого Ростислава Михайловича: «В мені прокидається почуття 

умовності часу. Час опрозорюється. Усувається спротив часу. Зсуваються події. 

Вчинки й люди, змальовані Гоголем, втрачають свій зв’язок з часом» [39, c. 316]. 

Таким чином, В. Петров інтелектуалізував свій твір, вкладаючи у вуста героя 

концепцію часової умовності історіософа В. Бера.    

 Як і персонажі новел Ю. Косача та І. Костецького, герої роману В. Петрова 

живуть у двох вимірах – реальному та ірреальному. Другий вимір реалізовується 

через сни і марення Ростислава Михайловича, а також завдяки позачасовому 

сприйняттю дійсності, яке притаманне Степану Линнику. 

 Про ілюзорну реальності Ростислав Михайлович не лише здогадується, а й 

хоче втекти від неї: «В мене прокидається бажання […], забувши про світ, який 

є, і про все довкола, поринути в схему ілюзорної дійсности, витвореної собою 

самим…» [39, c. 312]. На засіданні з приводу Варязької церкви герой 

відособлюється від розмови й поринає у свої думки: «Ілюзорна умовність 

дзеркальних відблисків одкривала перед моїми очима далечінь, якої немає й яка 

здається в своєму відчуженні примарою сну. Я сню» [39, c. 304]. Прикметно, що 

в цьому разі до стану півсну спонукає споглядання себе й усіх навколо в дзеркалі, 

яке є архетипом, що означає перехід між світами, реальним та ірреальними 

вимірами. Ростислав Михайлович, наділений здатністю до самоаналізу та 

інтелектуальних рефлексій, розуміє, що відображення в трюмо «сумнівне і 

двозначне, де все повторено в своїй цілковитій тотожності і де все обернено й 

подвоєно: стривожений я, що стою перед самим собою…» [39, c. 304]. Прийом 

дзеркала як засобу показати неоднозначність, роздвоєність людини був 

характерний не лише для творчості модерністів. Його застосовували й 
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постмодерністи. Тому можна сміливо говорити про постмодерні тенденції у 

творчості В. Петрова. 

 Якщо Ростислав Михайлович лише інколи поринав у стан забуття, то для 

архітектора Степана Линника це було нормою життя. Фізично цей персонаж 

перебував у тих самих просторово-часових координатах, що й інші герої роману, 

однак психологічно належав до зовсім іншої реальності: «Линник виробив в собі 

химерну звичку жити поза часом, поза зміною дня й ночі, лічбою діб і тижнів. 

Ритм його життя не мав нічого спільного з природою. Він жив в собі, поза 

природою» [39, c. 323]. На прикладі Линника можна простежити яскраво 

виражену персонажну темпоральність, яка не узгоджується з реальним 

хронотопом, існуючи паралельно з ним.  

 Варто також згадати, що часову та просторову послідовність у романі 

В. Петрова порушують додаткові жанрові структури, зокрема вставна новела про 

Степана Линника, екскурси в історіо- та культурософські дискурси, які 

реалізуються через вмонтування в художній текст уривків із наукових розвідок 

та есе В. Бера та В. Петрова. Така розгалуженість структури тексту властива і для 

повісті «Еней та життя інших» Ю. Косача. Таким чином, модерністський 

експериментальний текст стає дискурсивним метатекстом, в якому 

актуалізується множинність пластів – смислових, часопросторових, жанрових, 

міждисциплінарних. Таким чином, модерністським експериментальним  текстам 

першої половини XX ст., зокрема творчості досліджуваних письменників, 

притаманна багаторівнева ускладненість на структурних і смислових рівнях, яка 

стане засадничою ознакою постмодерністської літератури.   

 Отже, некласичний хронотоп є однією з головних рис творчості Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова. Він або суб’єктивізується і функціонує за законами 

персонажної темпоральності (у творах Ю. Косача та В. Петрова), або 

редукується до декількох епізодів, коли весь простір твору заповнюють розмови 

персонажів. 
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3.2.5.  Інтермедіальність як структуро- та смислотвірна ознака 

експериментальної прози 

Іншим чинником, який зумовлює особливості експериментальної прози 

Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова є інтермедіальні зв’язки, які в 

досліджуваних творах реалізуються через музичну та архітектурну теми. 

Міжмистецька взаємодія в цьому разі відбувається на двох рівнях – 

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

та смисловому (створення настроєвості, додаткових смислових контекстів, 

участь в образотворенні).    

 У статті «З нотатника в міждіб’я» (1946) Ю. Косач пише: «Кожен твір сам 

по собі є жанром і нема нічого гіршого від клясицистичної впорядкованості й 

канонічності» [67, c. 87]. Сама назва новели «Ноктюрн b-moll» відсилає до 

музичного твору, який традиційно виконували ввечері під відкритим небом: 

«ноктюрн в літературі – лірична, елегійна п’єса, пов’язана з нічними роздумами, 

переживаннями, мріями» [103, c. 133]. Відштовхуючись від основних ознак 

цього музичного жанру, Ю. Шевельов так писав про «Ноктюрн b-moll» Ю. 

Косача: «…він відтворює химерний і кошмарний настрій ночі, проведеної в 

середовищі катів. І майстерність побудови тут досягає високих щаблів» [151, c. 

172]. Твір є досить «музичним», зважаючи на те, яка лексика добирається для 

характеристики тих чи інших процесів і явищ: «forte-forte, заревіло», «хрипіло в 

кімнаті», «стіни відбивали шерех», «мова прозвучала товсто», «голос говорив 

розхвильовано, далеко, дуже далеко», «в дзеркалі брязнуло її обличчя» та ін. 

Крім того, у творі згадані відомі композитори й музичні твори, що розширює 

культурологічний контекст новели: Ф. Шопен, Ф. Ліст, Л. ван Бетховен, Р. 

Ваґнер, вальс, рапсодія, менует та ін.  

 Ще одним мовним рівнем, на якому проявляється музична тема у творі, є 

стилістичний. Зокрема використання таких прийомів, як асонанс і алітерація, 

співзвучні закінчення слів забезпечують тональність і задають ритм оповіді: 

наприклад, «Ромі здавалось, що вони не самі, але ні, вони були таки самі й ця 

рапсодія й вино, шарлат вина» або «Говорили через мряку — в мряці блимало 
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вино-троянди» [виділення жирним – А. М.]. Для І.Костецького ритм був одним 

із обов’язкових формотворчих елементів: «Шукати ритмів. Не обмежуватись у 

засобах […]. Ритм – усе. Він веде у браму самодатности, туди, де є відповідність, 

рівноправна й самостійна…» [206, с. 302] й далі: «…мистецтво співпадає з 

життям небезпосередньо […], але тільки асоціацією – через добір – через 

ритмізацію…» [206, с. 303]. Без ритмічної структури твір не має художньої 

вартості, вважає письменник. Така думка повністю відповідає орнаментальній 

моделі експериментальної прози, до якої тяжів (поряд з сюжетною моделлю) Ю. 

Косач і якій повністю відповідав художній доробок І. Костецького. 

 Ноктюрн як жанр має специфічну музичну структуру, яка утвердилася 

після створення віртуозних зразків у цьому жанрі Ф. Шопена – твір написаний у 

тричастинній або рондальній формі та містить темпові контрасти – повільно-

швидко-повільно. Саме таку часопросторову ритміку можна відчути, 

спостерігаючи за чергуванням вечірніх сцен у кімнаті як просторі Роминої 

свідомості з повільним темпоритмом, і катівні, згадки про динамічні події в якій 

переривають сонливий плин думок героїні. «Кардіограму» новели можна було б 

охарактеризувати так:  «Довгі абзаци, плавність фрази переростає у рвучкість, 

підкреслену лаконічність, не виділення прямої мови дійових осіб з авторського 

тексту, опис подій переривається короткими портретними характеристиками» 

[93, c. 52].  

Варто принагідно згадати ще один рівень використання музичної теми, який 

проявляється у способі конструювання персонажа Гельмута, природа 

особистості якого полягає у двійництві. Одна з його ідентичностей – творча, 

оскільки він скрипаль. Однак якщо музичне мистецтво облагороджує людину, то 

в єстві німецького командувача ця творча іпостась не є домінантною, швидше це 

його личина, спосіб сублімації надлишку емоційної напруги, яка неодмінно 

з’являється після численних наказів про страту людей.  

 Отже, інтермедіальні зв’язки, зокрема з музичним мистецтвом, у новелі Ю. 

Косача реалізуються на трьох рівнях – структурному, мовному та 

образотвірному. У першому разі йдеться про часопросторові «коливання» 



166 

 

розповіді у ритмі жанру ноктюрну – повільно-швидко-повільно. Другий тип 

впливу проявляється на мовному рівні – семантичному та стилістичному: 

лексика новели багата дієсловами на позначення різноманітних звуків, що 

створює музичний настрій твору, а прийоми асонансу й алітерації забезпечують 

музичну сугестивність. Третя функція музичної теми в «Ноктюрн b-moll» – 

образотвірна – формує одну з двох дихотомічних іпостасей персонажа Гельмута. 

Особливістю функціонування музичної теми в новелі «Тобі належить цілий 

світ» І. Костецького є її вплив на структуру твору, а також – опосередковано – на 

забезпечення ритму в ньому. Насамперед йдеться про поліфонію «музичних» 

мотивів та музичну техніку контрапункту, яким підпорядковується епічна 

композиція. М. Р. Стех аналізує поліфонію двох основних тем у новелі – «тобі 

належить цілий світ, німче» та «обніміте, брати мої, найменшого брата». Вони 

спершу перебувають у відносинах контрапункту, оскільки є конфліктними: 

війна-мир. Пацифіська тема врешті виступає на перший план, трансформуючи 

мілітарну, «а оскільки це “музика душі”, “потоку притомности” героя, то 

трансформація оцих “музичних” тем є підґрунтям психічного росту» [77, с.  174]. 

Отже, можемо говорити про зв’язок музичної теми з розгортанням 

психологічного конфлікту у новелі. Проаналізуємо цей зв’язок детальніше. 

Музична техніка контрапункту співвідноситься з фрагментарністю 

мислення головного героя, а також з наративним дискурсом у новелі. Її 

особливість полягає у «перериванні цілісності розповіді і включенні кількох 

оповідачів [у цьому разі – автора, «Я» і «Ти» героя – А. М.], рівномірному веденні 

оповіді з різних висхідних пунктів, з різних площин осмислення, що дає в 

кінцевому підсумку широку панорамність і глибину осмислення явищ чи 

процесів, ефект їх поліфонічного звучання […]» [157, c. 10]. Оскільки 

протистояння двох «музичних» тем у новелі розгортається на психологічному 

рівні, а техніка контрапункту дає змогу місткіше показати внутрішній світ героя, 

варто говорити про музичні засоби поліфонії та контрапункту, що сприяють 

глибшому проникненню у таємниці людської душі. 
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Ритміка тексту новели І. Костецького строката, але повсюдна. Ось уривок 

нерозчленованої пунктуацією мови Фріца й інших персонажів, оформлений 

автором в колонку: 

Сказати: сірий вовк, павутиння, сімнадцять три. 

Wie, wie. 

Сі-рий вовк, па-ву-тиння, сім-над-цять три. 

Сірі вофк, розумію, павучіна — 

Па-ву-тиння. 

Павутіннія. 

Сімнадцять три. 

Сімнадціяті трі. Сірі вофк, па-ву-тіннія, сімнадціяті трі. 

Молодець. 

Розумію [77, с. 177] 

Ритм у такому разі забезпечується повтореннями слів, розбиттям лексем на 

склади, алітерацією й асонансом. Нерідко можна побачити пунктирний ритм у 

новелі: «Небезпека. Валка, перележати. Зелені шинелі ступають рівно, дуже 

ланцюжком. Перележати. Під самим носом крилата комашка залітає в ямку. 

Ящірка, хвостик. Погладити, але тікає. Пташка» [77, с. 178]. Такий ритм 

динамізує оповідь, працюючи в парі з репортажним стилем й прийомом 

«автоматичного письма». Уривчасті ритмізовані частини тексту перебиваються 

подовженими, розлогими, які уповільнюють оповідь, повертають її з 

підсвідомого до притомного контексту: «Тобі належить цілий світ, німче, ти ж 

ганебно зрікся влади. Так легко цього, звичайно, ніхто не визначав, але 

виразними й чутними були смугнасті штани і куртка і голова підло обчекрижена, 

та й вартовий був страшенний причепа, раз у раз давав стусанів […]» [77, с. 181]. 

Музична, а також архітектурна та малярська стихії стрімко проникають і в 

роман «Без ґрунту» В. Петрова. Зокрема, музика стає невід’ємним атрибутом 

стосунків Ростислава Михайловича з Ларисою Сольською. Їхнє знайомство 

починається дуже «музично» – з «ляйтмотиву Другої симфонії Шиманівського». 

Однак на уважного читача тут чекає інтелектуальна пастка – твір польського 
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композитора ліричний, тоді як героїня В. Петрова «уособлює суцільну 

антижіночність, емоційну стриманість, непідлеглість фальшивим умовностям 

моралі» [135, c. 11]. Роман коханців швидше нагадує скерцо (п'єса стрімкого, 

ритмічно-гострого характеру, часто гостро римована, насичена несподіванками 

та мелодичними зворотами): він бурхливо розвивається, має багату почуттєву 

гаму й стрімкий кінець.  

 Крім «любовного» темпоритму, музика сприяє й переходу головного героя 

у вимір ірреальності: «Вона співала романси... І я був сповнений дивного 

почуття, немов я перенесений був у зовсім інший світ, неподібний і найменше 

звичний. Усе, що відбувалося, діялося в цьому зміненому світі, де все було те 

саме і разом з тим інше. Її голос був люстром, що відображав цей невидимий 

світ» [39, c. 439]. У цьому разі спів героїні виконав ту саму функцію провідника 

в інший вимір, як і трюмо, в якому Ростислав Михайлович бачив обернений світ.  

 Музика має великий вплив на почуття героїв, здатна доводити їхні емоції 

до піку, змінюючи відчуття реальності: «В умовному просторі кімнати постала, 

творилась музика. Музика була надмірна. Почуття було надмірне. Напруженість 

палання оберталась в абстракцію. Реальне було знищено. Фізично неможливе 

ставало можливим метафізично» [39, c. 365]. Для деяких персонажів твору 

мистецтво загалом і музика зокрема стають призмою для сприйняття 

навколишнього світу, засвідчуючи їхній синкретичний світогляд: «Арсен 

Петрович Витвицький […] володів незагальною здібністю сприймати життя в 

його передчуттях: міті, поезії, музиці. Він пізнавав всесвіт в ритмах поезії, барвах 

музики, образах міту»  [39, c. 396-397]. Такі питомо модерністські герої, здатні 

«вічність розкрити в її зародках», проте вони зайві для раціоналістичної доби 

індустріалізації. Тому Арсена Витвицького швидше можна назвати останнім із 

могікан, винятком із правила. 

Друга тема, яка проходить крізь роман В. Петрова – архітектурна. У 

розвитку цієї теми важливим є вже згадуваний прийом контрапункту, який із 

музичної площини переміщається в текстуальну й набуває значення 

політематичності твору. Основними «мотивами», які «конкурують» у романі 
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«Без ґрунту», є принципи побудови радянської архітектури, засновані на 

ідеології соціалізму, індустріалізму та колективізації, й принципи сакральної 

архітектури, яка сторіччями вбирала духовно-звичаєвий досвід народу. Хоча 

виразного протистояння цих тем у художньому тексті немає, на смисловому рівні 

між ними весь час іде боротьба. Зокрема, в необхідності розбудови радянського 

житла-комуни переконує Станіслав Бирський. Особливість такого житла в тому, 

що в ньому «жадних окремих мешкань», «не кімната, а заля», «колосальні залі-

ресторани, величезні загальні спальні» [39, c. 297]. Автор змальовує в уяві читача 

світ, схожий на той, що в романі «Ми» Є. Замятіна. Принцип побудови такого 

матеріального світу для суспільства майбутнього спирається на технічний спосіб 

творення архітектурного стилю, в основі якого лежить єдність функції та форми: 

«Цілковита співпідпорядкованість матеріялу, функції й форми. Функціональна 

доцільність будови розкрита й стверджена в єдності матеріялу й форми. Гола 

наочність цегляної коробки [...]. Врода народжується з комбінації геометричних 

форм, площин і кубів…» [39, c. 300]. Однак мова йде лише про архітектурні 

перспективи соціалізму, реальна ситуація має зовсім непривабливий вигляд: «Я 

пізнав знайомі місця. За довгі роки тут ніщо не змінилося. Усе те саме степове 

місто. Жадного нового будинку. Жадних нових пішоходів. Купа сміття на 

наріжному безпарканному пустирі, бур’ян довкола шкільної кам’яниці…» [39, c. 

371]. Функціоналізм змін, які сповідують радянські будівничі, завдає нищівної 

шкоди природі: «Та сама безкрая безмежність простору й неба, що була й колись, 

але вже не степової цілини, а рейок, шлаку, стрілок, вантажних і пласких, 

червоних і зелених вагонів, білих льодовень, одкритих плятформ, цистерн […] 

вже нема й сліду родючої землі [...]. Залізо, чавун, кам’яне вугілля, кокс, цемент, 

цегла обернули степ у чорне гробовище» [39, c. 287]. Оповідач не раз звертає 

увагу на зміни, яких зазнали знайомі й дорогі його серцю краєвиди. Такі 

порівняння зазвичай відбуваються не на користь змін. Зокрема, контрастно 

карикатурні атрибути радянської ідеології – зроблені з «бюджетного» матеріалу 

грандіозні кепки Ілліча й біблійні бороди Маркса, якими всіяна алея. Натомість 
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в описі Дніпра й неба нема й тіні насміху – навпаки: оповідь набирає поважного 

і величного тону, оскільки йдеться про вічні й непереможні стихії. 

Контрастують із радянською архітектурою церковні споруди, зокрема 

Варязька церква, спроектована Степаном Линником. У її описі домінує 

аксіологічна складова: «Найдорожчий вияв січового творчого духу в архітектурі! 

Справжня творчість запорожців» [39, c. 301]. Відчувається, з яким трепетом і 

любов’ю Ростислав Михайлович описує цю споруду: «Я хочу зберегти в своїй 

пам’яті всю повноту й суцільність раптового враження: синя безодня неба, сіре 

палання граніту, біле сяйво церкви й на відстані зеленобіле довкілля квітучих 

дерев. Ця кам’яниця на кручі над Дніпром становить собою маленький 

архітектурний шедевр. В ній є щось Спаса на Нередиці, дещо від давньої 

дерев’яної архітектури і найбільше від довільної творчої мрії митця, Степана 

Линника, про імператорську пишноту Візантії, про Ольжине, перед-

Володимирове християнство, про варязькі початки християнства на Україні-

Русі» [39, c. 319]. Неважко спостерегти, на яких контрастах постають описи 

радянської і церковної архітектури: функціоналізм-духовність, гігантоманія-

вишуканість і велич, знеособлення-індивідуалізм, технологічність-природність, 

ідеологічність-позачасовість, безликість-тяглість традицій тощо. Боротьба цих 

двох «мотивів» (радянського та релігійного) має не лише сюжетотвірну функцію 

(Варязька церква стає приводом для відрядження Ростислава Михайловича, 

навколо неї палко дискутують члени Комітету охорони пам’яток і Художнього 

музею, церковній споруді присвячена значна частина вставної новели про 

Степана Линника), а й впливає на хронотоп роману. Зокрема, більшість 

ретроспективних або футуристичних відступів у творі, які переривають оповідь, 

уповільнюючи її, стосуються спостережень головного героя за змінами 

ландшафтів й архітектури, їхніх описів. У цьому разі йдеться про ще одну 

площину втілення головної проблеми роману, оприявленої в його назві – 

безґрунтярства. Воно стосується всього, що пов’язане з радянською системою 

мислення – цінностей, архітектури, способу життя. 
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 Отже, дослідивши специфіку експериментальної поетики у вибраних 

творах Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова на рівні наративу, хронотопу, 

образотворення та міжмистецької взаємодії, ми дійшли висновку про 

орнаментальну природу прози письменників 30-40-х рр., яка домінує (поруч із 

сюжетною моделлю) у творчості Ю. Косача та В. Петрова й проявляється у 

«чистому» вигляді в доробку І. Костецького. 

Серед головних рис експериментальної й зокрема орнаментальної поетики 

в новелах «Ноктюрн b-moll» Ю. Косача, «Тобі належить цілий світ» 

І. Костецького та роману «Без ґрунту» В. Петрова можна окреслити такі: 

синтетичний наратив (поєднання таких художніх прийомів і форм оповіді як 

«потік свідомості», «автоматичне письмо», мова автора, мова автора про автора, 

пряма мова персонажів, невласне пряма мова героя); подання портретних 

характеристик персонажів з метою виявлення суб’єктивного сприйняття 

дійсності героями; застосування кіноматографічної техніки «напливів», монтажу 

та ефекту прожекторного освітлення; створення специфічного хронотопу, який 

характеризується наявністю суб’єктивних множинних просторів і часових 

вимірів, а також вставними конструкціями; виявлення синтетичного художнього 

світобачення, яке виявляється у використанні музичної та архітектурної тем, які 

виконують структурну та смислову функції у творах.  

 

Висновки до третього розділу 

Різножанрова епіка Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова 30-40-х рр. ХХ 

ст. позначена філософічністю, інтертекстуальністю, широтою проблематики й 

багатством мотивів, проблемою втрати та віднайдення національної та 

особистісної ідентичності. Для прози Ю. Косача та В. Петрова характерні обидва 

рівні розкриття зазначеної проблеми. Для І. Костецького – переважно другий. 

Художня дійсність у творах Ю. Косача й В. Петрова в порівнянні з І. Костецьким 

більш фактографічна й національно маркована. Те саме можна сказати про їхніх 

героїв, національна приналежності яких майже завжди вербалізована. Творам Ю. 

Косача, І. Костецького та В. Петрова властиві інтертекстуальність, 
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дискурсивність, метатекстуальність, пародійність, іронічність, грайливість, 

відхід від життєподібності й побутописання, образотворчість за моделлю 

«персонаж-ідея», «персонаж-поняття». У галереї героїв письменників особливе 

місце посідають герої-творці, які усвідомлюють свою свободу волі, мають 

визначену місію в житті й готові піти на самозречення задля служіння вищим 

ідеалам. Спільними для трьох митців слова є також мотиви двійництва й 

абсурдності світу, сковородинський мотив, мотив творення/зміни імені.  

Особливістю експериментальної прози В. Петрова є її наскрізний 

інтелектуалізм, який проявляється в «онауковленні» й історіософічності 

художнього тексту завдяки введенню у нього великого культурологічного 

матеріалу (відомостей з історії, філософії, етнокультурології), а також 

спрямованості на гру з читачем. Експериментальна парадигма творчості 

І. Костецького на змістовому рівні зумовлена  концепцією «нової людини» в 

«межових ситуаціях», яка ґрунтується на «філософії духу» Г. Сковороди, 

уявленні про надлюдину Ф. Ніцше й кардіоцентризмі. Орнаментальна модель 

оповіді зводить зовнішній сюжет до мінімуму, дії розгортаються в площині 

людського духу, а матеріальний світ схематизується задля мікроскопічного 

аналізу роботи людської психіки. 

Друга половина третього розділу присвячена дослідженню 

експериментальної поетики (у найширшому значенні цього терміна) Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова на рівні наративу, хронотопу, образотворення та 

міжмистецької взаємодії. Аналіз вибраних творів письменників дозволяє дійти 

висновку 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. Їхня 

експериментальна проза засвідчує синтетичний наратив; подання портретних 

характеристик персонажів через психологізовану деталь; застосування 

кіноматографічної техніки «напливів», монтажу та ефекту прожекторного 

осітлення; створення специфічного хронотопу, в основі якого лежить 
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персонажна темпоральність; виявлення синтетичного художнього світобачення, 

яке виявляється у використанні музичної та архітектурної тем.  

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено комплексне дослідження явища модерністської 

експериментальної прози першої половини ХХ сторіччя на прикладі 

різножанрової епіки українських еміграційних письменників Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова (Домонтовича) періоду МУРу з урахуванням їхньої 

творчості міжвоєнного двадцятиліття, участі в формуванні зрілого модернізму. З 

цією метою висвітлено ґенезу й філософсько-літературознавчий дискурс 

експериментальної прози, а також особливості її функціонування в українській 

літературі раннього та зрілого модернізму.  

Визначено, що в основі експериментальної літератури лежить мистецький 

експеримент – цілеспрямований спосіб апробації життєвого матеріалу в 

художніх формах. У літературу цей прийом принесли письменники-натуралісти 

в другій половині ХХ ст. з метою її «онауковлення». Однак справжнього 

естетичного значення й художнього дискурсу експеримент набув лише в 

мистецтві модернізму, в якому став провідним методом пізнання мінливої 

дійсності, а також способом естетичної перебудови світу. 

На основі детального студіювання вітчизняного та зарубіжного 

методологічного матеріалу, присвяченого художній експериментальній 

літературі, а також дослідження філософсько-літературознавчої бази цього 

явища, уточнено й доповнено понятійний апарат й класифікаційні ознаки 

експериментальної прози та її внутрішніх різновидів. Зокрема, 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 
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сюжетна (фабульна) прозові практики, які відрізняються превалюванням у 

творах цих різновидів тих чи інших ознак досліджуваного поняття.  

Серед основних ознак творів, які належать до експериментальної прози, 

визначено такі: 1) на рівні форми: а) порушення класичної часопросторової 

однорідності; б) інтермедіальність; в) міжжанрова та міжродова дифузія; 

г) руйнування класичної наративної моделі; ґ) експерименти з мовою; 

д) порушення норм або руйнація класичної композиції, її елементів; 2) на рівні 

змісту: а) дегероїзація ; б) пародійність, іронічність, гротескність, грайливість; в) 

розкриття табуйованих і маргінальних тем; г) інтертекстуальність; 

ґ) інтелектуальність, філософічність; д) «відкритість» творів; е) відхід від 

життєподібності та побутописання; є) дискурсивність, комунікативність; 

ж) демонстрація процесу творчості; з) афабульність; і) використання засобів і 

прийомів, які використовуються в природничих науках.  

Досліджено, що сама природа модернізму, в основу якої ліг платонівський 

мімезис і діонісійське творче начало, сприяла усталенню художнього 

експерименту як основного вияву авторської індивідуальності в процесі пізнання 

світу в усіх галузях знання. В культурній сфері життя відбувся поворот «вглиб 

людського єства» – митців почало цікавити внутрішнє життя індивіда (як і за 

доби романтизму), яке завдяки сучасним на той час відкриттям у 

психоаналітичній сфері, виявилося набагато складнішим і багатограннішим ніж 

вважалося досі. Крім того, необхідність погляду «всередину» людини за 

допомогою таких позасвідомих відчуттів як інтуїція, осяяння, творчий порив 

декларували представники «філософії життя» – теоретичного підґрунтя 

світогляду модернізму. 

Визначено, що в українській літературі ці загальносвітові тенденції 

підсилювалися колоніальним статусом, 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. Однак, встановлено, що вже в останніх 

десятиліттях ХІХ ст. у національній літературі з’являються безпрецедентні 
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твори, які засвідчують домінування в нашій культурі окцидентальної традиції. 

Випереджаючи європейську літературу більш ніж на два десятиріччя, блискучі 

зразки психоаналітичної філологічної прози подає А. Кримський, фабульної – М. 

Грушевський. Про пориви до художнього експериментування йдеться у 

творчості пізнього І. Франка, Лесі Українки. Новаторські методи художньої 

обсервації дійсності засвідчують творчість Ольги Кобилянської, В. Винниченка, 

М. Коцюбинського та ін. Підсумовано, що текстам ранньомодерністського 

періоду притаманні такі експериментальні риси як полістилізм, жанрова дифузія, 

психологізм, синтетизм.   

Наступним етапом, під час якого експериментальний імпульс перетворився 

у провідний спосіб художнього пізнання й конструювання дійсності, став зрілий 

модернізм. В українській літературі він припав на 20-ті рр. ХХ ст. і найяскравіше 

виявився у творчості письменників «розстріляного відродження», яка 

функціонувала у двох продуктивних моделях експериментальної прози – 

орнаментальній та сюжетній. Визначено, що першій моделі притаманні 

афабульність, ліричність, нагромадження стилістичних фігур, ускладнений 

синтаксис, семантична гра, ритмізація письма тощо. До найяскравіших 

представників орнаментальної прози належать М. Хвильовий, А. Любченко, 

Ю. Яновський, Г. Косинка, М. Яловий, І. Костецький та ін. Для сюжетної моделі 

прози визначальними є чітка композиція, гостросюжетність, акцент на сюжетних 

колізіях і перипетіях, схематичність персонажів, апсихологізм. Така художня 

модель притаманна творчості Б. Антоненко-Давидовича, В. Підмогильного, І. 

Дніпровського, М. Йогансена, О. Слісаренка та ін. Досліджено, що 

експериментальна проза зрілого модернізму, у порівнянні з раннім, збагатилася 

кінематографічною технікою, радикалізувалася під впливом авангардизму, стала 

художнім виявом загальної дегуманізації суспільства, що відобразилося на 

посиленні філософського підтексту творів цього ґатунку, деформації реальності 

в них й тяжінні їх до метатекстуальності та дискурсивності. 

У міжвоєнний та післявоєнний періоди українська експериментальна проза 

продовжила розвиватися поза межами батьківщини. Визначено, що на художній 
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світогляд того часу – 30-40-х рр. XX ст. – значний вплив справила філософія 

екзистенціалізму. Досліджено, що українським письменникам-модерністам був 

ближчий релігійний екзистенціоналізм С. К’єркеґор і К. Ясперс, ніж 

нігілістичний Ж. П. Сартра і А. Камю, який став панівним у європейській 

філософії того часу. Це пояснюється, зокрема, іманентним українській 

ментальності кардіоцентризмом, в якому Бог, людська душа і серце становлять 

одне ціле. Прикметно, що розмірковування над призначенням людини, аналіз 

таких «екзистенціалів», як самотність, відчай, свобода, страх, рабство були 

характерні для українських письменників, починаючи з доби Бароко й творчості 

Г. Сковороди. Екзистенційне мислення також було притаманне Лесі Українці, В. 

Підмогильному, В. Петрову та ін. 

Визначено, що експериментальний дискурс національної літератури в 

післявоєнній еміграції (таборах ДіПі на території Західної Німеччини й Австрії) 

творився в межах угрупування культурних діячів Мистецького українського 

руху (1945-1948), а саме – у координатах протистояння між традиціоналістами 

та письменниками проєвропейської орієнтації. До останніх належали Ю. Косач, 

І. Костецький та В. Петров. На відміну від прибічників «модернізованого 

провінціалізму», вони взяли за основу гасло «неповороту назад» та апелювали 

до європейського модерністського досвіду, в художньому дискурсі якого, на 

їхню думку, мала творитися національна література. 

У психоаналітичному ключі досліджено особливості психотипу 

письменника-емігранта, основними рисами якого стають конструктивно-

деструктивна алієнтація і як наслідок – безґрунтярство, множинність 

ідентичностей, стани психозів, скритності, ворожості. Ці риси спроектовано на 

персоналії Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова, основні віхи життєтворчості 

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. 
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На основі аналізу літературно-критичних, публіцистичних, історіософських 

статей і розвідок, а також епістолярію досліджуваних письменників визначено 

засади їхньої мистецької платформи, яка обумовлює художні експерименти 

митців слова. 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 

концепції деформації 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, зокрема звернення до парадигми сюрреалізму та 

експресіонізму. 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».  

На основі аналізу різножанрової прози Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова 30-х – 40-х рр. ХХ ст. – найбільш плідного і яскравого для розкриття 

теми дисертації періоду їхньої творчості, встановлено експериментальну 

природу їхньої малої (оповідання, новели) та середньої (повісті, романи) епіки 
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на рівні змісту та форми. Зокрема, досліджено 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. 

На основі аналізу багатьох творів Ю. Косача визначено, що проблема 

особистісної ідентифікації героїв творів письменника прямо пов’язана з 

пошуком їхньої національної та родової приналежності та ілюструє в художній 

формі одну з головних тез історіософської концепції письменника – про єдність 

будучності, в якій нерозривно поєднане минуле-теперішнє-майбутнє. Такий 

мотив «модерного історизму» є однією з головних ознак експериментальної 

історіософської прози Ю. Косача, який прагнув зробити сучасника очевидцем 

подій минувшини, тим самим засвідчивши нерозривність її зв’язків із 

сьогоденням. 

Особливістю експериментальної прози В. Петрова визначено її наскрізний 

інтелектуалізм, який проявляється в «онауковленні» й історіософічності 

художнього тексту завдяки введенню у нього великого культурологічного 

матеріалу (відомостей з історії, філософії, етнокультурології), а також 

спрямованості на гру з читачем. 

Досліджено, що експериментальна модель творчості І. Костецького на 

змістовому рівні зумовлюється концепцією «нової людини», яка ґрунтується на 

«філософії духу» Г. Сковороди, уявленні про надлюдину Ф. Ніцше й 

кардіоцентризмі. Йдеться про індивіда, який віднайшов свою особистісну 

ідентичність, потрапивши в «межову ситуацію». Домінантами для художнього 

фокусування стають внутрішнє дозрівання свідомого вибору, процес 

самотворення й самоствердження героїв. Спостерігається «чиста» 

орнаментальна модель експериментальної прози, у якій зовнішній сюжет 

зведено до мінімуму, дії розгортаються в площині людського духу, а 
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матеріальний світ схематизується й робиться штучним задля мікроскопічного 

аналізу роботи людської психіки. 

 Серед інших експериментальних ознак епіки Ю. Косача, І. Костецького та 

В. Петрова на рівні змісту визначено такі: інтертекстуальність, дегероїзація, 

дискурсивність, метатекстуальність, образотворення за моделлю «персонаж-

ідея», «персонаж-поняття», відхід від життєподібності та побутописання, 

пародійність, іронічність, грайливість. 

Детальний аналіз поетикального рівня вибраних творів досліджуваних 

письменників дав змогу виділити риси експериментальної прози Ю. Косача, 

І. Костецького та В. Петрова на рівні форми. 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 з 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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Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Ращенко А. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелі 

Ю. Косача «Ноктюрн b-moll». Літературознавчі студії. Вип. 31. 2011. С. 344–

351. 

2. Ращенко А. Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ 

Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної 

ідентифікації митця слова в емігрантській українській літературі. Сучасні 

проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 16. 2011. С.254–257. 

3. Ращенко А. Проблема стилю української літератури в післявоєнну 

добу на еміграції: мистецькі погляди Юрія Косача та Ігоря Костецького. Вісник 

Черкаського університету: Серія : Філологічні науки. Випуск 25. 2012. С.97–101. 

4. Ращенко А. С. Європейське крило МУРу: ідейні та художні 

орієнтири. Літературознавчі студії. Вип. 37. Ч. 2. 2013. С.242–250. 

5. Мукан А. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах 

Ю. Косача  «Ноктюрн b-moll» та І. Костецького «Тобі належить цілий світ». 

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 19. 2013. С.126-131. 

6. Мукан А. Світоглядні типи героїв у прозі 40-х рр. XX ст. Ю. Косача, 

І. Костецького, В. Домонтовича. Літературознавчі студії. Вип. 39. Ч. 2. 2013. 

С.191–202 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, 

що включені до міжнародних наукометричних баз даних 

7. Мукан А. Особливості реалізації мотиву двійництва у малій прозі 

В. Домонтовича, Ю. Косача, І. Костецького (на матеріалі вибраних творів). 

Науковий вісник МГУ. Серія: "Філологія". № 42. 2019. С. 40–43. 

 

Статті в закордонних наукових періодичних виданнях 



197 

 

8. Мукан А. Творческие ипостаси героев-экзистенциалистов в прозе Ю. 

Косача, И. Костецкого, В. Домонтовича. Научная дискуссия: вопросы филологии, 

искусствоведения и культурологии. 2013. С. 56–66. 

9. Мукан А. Особливості експериментальної прози зрілого модернізму. 

Spheresofculture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, 

Political Science, and Cultural Studies. VolumeVIII. Lublin, 2014.  S. 120–127. 

10. Мукан А. С. Від раннього до зрілого модернізму: філософська та 

історико-літературна парадигми. Наукові праці. Вип. 15. Тбілісі, 2015. С.133–147. 
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Основні положення дисертації представлено в доповідях на міжнароднихта 

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 фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київський національний університет 

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

 

 

 


