Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть
2020. Випуск 14. C. 65–73
УДК 821.161.2-3.09 Михед

Пiдопригора Свiтлана,
доктор фiлологiчних наук, доцент,
в. о. завiдувача кафедри журналiстики
Чорноморський нацiональний
унiверситет iменi Петра Могили

АРТБУК «МОРОКИ» О. МИХЕДА:
СПЕЦИФIКА СИНТЕЗУ
ВЕРБАЛЬНОГО ТА ВIЗУАЛЬНОГО
ОБРАЗIВ
У
статтi
дослiджується
специфiка
художнього
синтезу
вербального та вiзуального образiв в збiрцi «Мороки» О. Михеда.
Акцентовано, що збiрка «Мороки» сконструйована як артбук.
Однак книгу автор наповнює не фотоколажами та авторськими
малюнками, як спостерiгаємо у артбуках Ю. Iздрика та М. Бабака,
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Pidopryhora S. Artbook “Darkness” by O. Mykhed: Specificity of
Synthesis of Verbal and Visual Images.
In the contemporary art space, there is an increasing generalization of
meaning, not in textual form, but in visual expression. The change in the
cultural paradigm, which took place in the early twentieth century, led to the
emergence of visual literature (comics, graphic novels, artbooks), in which
the artistic boundaries were mixed, balancing the importance of verbal and
visual narratives for understanding content.
Interesting in coordinates of intermedial synthesis are artbooks, which
combine the features of an art album and a work of art, forming a syncretic
genre of experimental prose. Among modern Ukrainian artbooks (project
«no message: no text, no image», collections «Flash drive — 2 GB», «Flash
drive. Defragmentation», «Underwor (l) d») by Ju. Izdryk, «Alder Blood»,
«Eden Demes» by M. Babak) the collection «Darkness» by O. Mykhed, is
distinguished by original artistic decisions.
The visual category is distinguished in the works of such scholars as
R. Barth, M. Heidegger, F. Jameson, U. Eco, J.-F. Lyotard, M. MerleauPonty. J. Berger, L. Mulvey, W. Mitchell and others have studied the specific
features of visual culture and the visual image. The field of visual study has
been formed. The subject of visual study is any artistic phenomenon that
contains a visual component (such as comics, video games, advertisement
etc.) and is related to ideology, social myths, and economics.
O. Mykhed’s collection «Darkness» is designed as an artbook. However, the
author does not fill the book with photo collages and author’s drawings, as

© Пiдопригора Свiтлана

66 Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть. 2020. Вип. 14
we see in the artbooks by Ju. Izdryk and M. Babak, but with paintings by
professional artist Sophia Melnyk. Pictures marked with an expressionistic
manner of execution and often occupy the entire space of one or two pages.
Dark colors, fuzzy lines, blurred images of people, animals, mystical creatures
convey the hypertrophied tension of people’s emotions in crisis situations of
breaking the established picture of the world.
Key words: visual literature, visual narrative,
intermediate synthesis, illustration, photo collage.

artbook,

Постановка проблеми. У сучасному мистецькому просторi все
частiше вiдбувається загальна генерацiя смислу не в текстуальному,
а у вiзуальному вираженнi. Вiзуальнiсть стає базовим модусом
iснування сучасної соцiальностi, загальним принципом структурування
культурних форм [3, с. 90]. Змiна культурної парадигми, що вiдбулася на
початку ХХ столiття, спричинила появу вiзуальної лiтератури (комiкси,
графiчнi романи, артбуки), в якiй «розгерметизовуються» мистецькi
межi, урiвноважується важливiсть вербального та вiзуального
наративiв для розумiння змiсту.
Цiкавими у планi iнтермедiального синтезу є артбуки, якi
сполучають ознаки мистецького альбому та художнього твору,
формуючи синкретичний жанр експериментальної прози. В
артбуках актуалiзується iнтермедiальний зв’язок мiж вербальними
та вiзуальними компонентами у формi медiакомбiнацiй, а
мультимодальнiсть стає ключовою рисою, що дозволяє поєднувати
специфiку книги для читання та «книги для очей» [13]. Серед сучасних
українських артбукiв (проект «no message: no text, no image», збiрки
«Флешка — 2 GB», «Флешка. Дефрагментацiя», «Underwor(l)d»)
Ю. Iздрика, «Вiльхова кров», «Едемськi бiси» М. Бабака) вирiзняється
збiрка «Мороки» О. Михеда, прикметна оригiнальними художнiми
рiшеннями.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Категорiя
вiзуального вирiзняється у працях таких авторитетних науковцiв,
як Р. Барт [1], М. Гайдеґґер [15], Ф. Джеймiсон [20], У. Еко [16],
Ж. Лiотар [4], М. Мерло-Понтi [5]. До вивчення специфiчних ознак
вiзуальної культури, осмислення вiзуального образу зверталися
Дж. Бергер [18], Л. Малвi [23], В. Мiтчел [22] та iн.
Загалом у наукових студiях кiнця ХХ столiття формується
поле вiзуальних дослiджень, предметом яких є будь-якi мистецькi
явища, що мiстять вiзуальну складову (наприклад, комiкси, вiдеоiгри,
реклама тощо), яка пов’язана з iдеологiєю, соцiальними мiфами
та економiкою. На сьогоднi зацiкавлення вiзуальною риторикою,
вiзуальним (графiчним) наративом, вiзуальною художнiстю, а разом з
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тим i вiзуальною лiтературою зростає не лише серед зарубiжної наукової
спiльноти (В. Айснер [19], Х. Фрей, Я. Бетен [17], С. МакЛауд [21],
В. Колодiй [3] та iн.), а й серед українських лiтературознавцiв,
мистецтвознавцiв, культурологiв (Г. Клочек [2], А. Татаренко [14] та
iн.).
Артбук «Мороки» О. Михеда здобув схвальнi рецензiї на сайтi
книжкового порталу «Буквоїд» [11] та веб-порталi про сучасну
українську та зарубiжну лiтературу «ЛiтАкцент» [12]. Однак
збiрка потребує глибшого наукового осмислення як яскравий
приклад розвитку української вiзуальної лiтератури. Думається, що
дослiдження такої лiтератури, зокрема артбуку, сприятиме вирiзненню
та окресленню характерних ознак сучасного лiтературного процесу.
Мета статтi — дослiдити специфiку художнього синтезу
вербального та вiзуального образiв в артбуцi «Мороки» О. Михеда.
Виклад основного змiсту. Серед художнього доробку сучасного
прозаїка та лiтературознавця Олександра Михеда — роман «Амнезiя»
(2013), збiрка оповiдань «Понтиїзм. Казки кiнця свiту» (2014),
психотрилер «Астра» (2015). Книга «Амнезiя» стала пiдґрунтям
лiтературно-мистецького мультимедiйного проекту «АмнезiЯ project:
Вiдкрита платформа» (www.amnezia.in.ua), у якому виявляється синтез
рiзних медiа, використовуються можливостi вiдео- та аудiоформату
для здiйснення бiльшого естетичного впливу на глядача/читача. У
друкованому примiрнику роману в кiнцi книги є цифровi фотоколажi,
котрi поглиблюють, доповнюють її сенс, стаючи одним цiлим iз
текстовою частиною. Про важливiсть у життi сучасної людини
механiзмiв вiзуалiзацiї (телебачення; ресурси, що дозволяють знiмати
та розмiщувати вiдео в мережi Internet тощо), котрi фактично
формують навколишню реальнiсть, заявлено в монографiї О. Михеда
«Бачити, щоб бути побаченим» [10]. Епоха популярностi реалiтi-шоу,
соцiальних мереж, доступностi стрiму формує емоцiйно насичену
аудiовiзуальну культуру, вiдходячи вiд логоцентризму минулих столiть,
створює реальнiсть, у якiй людинi доводиться жити.
До художнього синкретизму О. Михед удається в збiрцi «Мороки»
(2016): художнє оформлення книги виступає не просто iлюстративним
матерiалом, а становить потужний вiзуальний засiб для донесення
авторської концепцiї до читача/глядача. У рецензiї на книгу на сайтi
«Лiтакцент» «Мороки» визначено як артбук авторства письменника
Олександра Михеда та художницi Софiї Мельник, результат творчого
тандему митцiв. «Поєднання тексту вiд автора. . . Олександра Михеда
iз темними i фактурними картинами художницi-анiматора Софiї
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Мельник створює цiлiсну об’ємну iсторiю» [12], — зазначається в
рецензiї. Картини, позначенi експресiонiстською манерою виконання,
часто займають увесь простiр однiєї або двох сторiнок. Темнi фарби,
нечiткi лiнiї, розмитi зображення людей, тварин, мiстичних iстот
передають гiпертрофовану напругу переживань та емоцiй людей у
кризових ситуацiях зламу усталеної картини свiту. У всiх творах збiрки
(оповiдання «18, 17, 6, 3, 2, 2, 1», «Мороки», повiсть «Д-р Металевий
кулак проти Вiтязя») ведеться пошук вiдповiдей на питання: що ж
таке реальнiсть i якi «мороки» її створюють, змiнюють, руйнують? На
фестивалi «Intermezzo» (травень, 2016 р., м. Вiнниця) Олександр Михед
оприявнив поняття «мороки» через мультимедiйний перформанс.
«Морок — особливий тип реальностi, — роз’яснює автор, — iлюзiя,
яку створює для своїх ворогiв чарiвник. . . . Мороки живуть у
нас, просто змiнилися чаклуни, тi, хто тиснуть на кнопки нашої
сутностi i породжують вiру/зневiру, тi, хто створюють нашу
реальнiсть. . . » [8]. У художньому свiтi творiв персонажi часто не
можуть визначитися, що страшнiше — вигадка чи реальнiсть, оскiльки
реальнiсть має здатнiсть кардинально змiнюватися вiд того, пiд яким
кутом її висвiтлюють, наповнюватися симулякрами, котрим немає
вiдповiдникiв у дiйсностi. Подiбний пошук реальностi, що розпадається,
стає крихкою, є i в романi «Астра». Через увесь твiр проходять видiленi
курсивом словосполучення: «все, що ти знаєш, — брехня», «весь
свiт — лиш вигадка». Такi висновки акумулюються подiями в життi
героя твору Вiталiя: «. . . весь свiт — лише вигадка твого хворого
розуму» [7, с. 78], «Реальнiсть знову не була стабiльною, вона
перетiкала, її межi розтягувалися» [7, с. 125]. На рiвнi потрактування
теми виявляються iнтертекстуальнi зв’язки з фантасмагоричними
свiтами творiв Ю. Iздрика, В. Пєлєвiна. Увага О. Михеда до художнiх
рiшень згаданих митцiв стає очевидною в критичнiй статтi, де вiн
зiставляє їхню творчiсть на рiвнi символiв i понять, сюжетiв та
художнiх прийомiв, героїв [6].
У збiрцi повiсть «Д-р Металевий кулак проти Вiтязя» представляє
сучасну трансформацiю сюжету Шевченкової поеми «Катерина». Тема
зневаженої дiвчини, уплетена в основну розповiдь, проектується на
сучаснiсть, здобувається на мiстичнi подробицi. Автор випробовує
сюжет серед жанрових матриць масової лiтератури, вдаючись
до повторення як iнновацiї, оскiльки оригiнальнiсть в естетицi
постмодернiзму є не чим iншим, як можливiстю безкiнечних варiацiй.
Так, у художнiй структурi твору актуалiзовано жанровi формули
мiстичного трилеру, детективу, любовного роману, роману жахiв.
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Виглядає, що автор бере до уваги та пiддає художнiй обробцi ту
iнформацiю, котра викликає найбiльший читацький/глядацький
iнтерес у споживачiв теленовин, журналiстських розслiдувань,
мiстичних, кримiнальних iсторiй, формує їхню реальнiсть, правдивiсть
якої знаходиться пiд сумнiвом. Зникнення дiтей, убивства,
нещасливе кохання, людоїдство, надзвичайнi здiбностi, манiакальнi
переслiдування, потойбiчний свiт — цi аспекти динамiзують оповiдь,
однак їхнє нагромадження повiдомляє про штучнiсть, умовнiсть
ситуацiї.
Обрамленням основної iсторiї стають роздуми оповiдача на початку
твору про панiчний страх, що може передаватися словами, та його ж
готовнiсть далi боротися зi злом наприкiнцi повiстi. Щоденниковi записи
журналiста каналу «СТБ» (вiддiл «Таємницi iсторiї») Родiона Ранета,
вiднайденi, як ми розумiємо, слiдчим, поступово переносять розвиток
iсторiї в мiстичну площину, де неможливе та iрреальне вривається в
узвичаєний триб людського життя.
Цiкаво, що точкою вiдлiку мiстичних подiй стає реальний бiй
«Кличка проти Повєткiна», що вiдбувся 5 жовтня 2013 р. Маркетинговий
хiд, котрий дратує Родiона, а саме «перетворення спортсменiв на
богатирiв iз мертвих казок» [9, с. 33], — бiй доктора Металевого Кулака
проти Вiтязя, у художнiй системi повiстi перетворюється на символ
вiчної боротьби Добра зi Злом.
У щоденнику зафiксованi всi дiї майже погодинно за 6, 7, 8, 9
жовтня, однак щодалi репортажний стиль викладу порушується, думка
оповiдача втрачає чiткiсть, а час набуває умовно позачасового вимiру
(43:68:12; листопад 37, пiзнiше), позбавляється послiдовної логiчностi.
Пошук зниклих дiтей обертається для журналiстiв (Родiон та Вано)
на злу й недобру казку, коли вони знаходять у лiсi занедбану хатину
та дивну бабцю Катрю. Вiдбувається нагнiтання ефекту страхiтливостi
старої жiнки, яка поводить себе незвичним чином: («попробувала вариво
дерев’яною ложкою i ледь її не з’їла» [9, с. 37], «гарчить, як звiр» [9,
с. 39], «у нiй живе ненаситний бiс голоду» [9, с. 40], «вiдкушує шмат
тарiлки» [9, с. 40]).
Перегляд бою пiсля спожитої огидної вечерi по чорно-бiлому
телевiзору без звуку дисонує з оточуючою персонажiв темрявою.
Реальнiсть, що транслюється по телевiзору, «замовкає», поступаючись
мiсцем неймовiрному на образному, звуковому та кольоровому
рiвнi. Чорти, що вилазять iз димоходу, надзвичайної вроди оголена
дiвчина, у рисах якої вгадується стара баба, перетворення дiвчини на
скаженого хижого звiра актуалiзує фольклорну матрицю свiтовiдчуття.
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Родiон перестає розумiти, де вiн знаходиться, як розмежувати
сон та реальнiсть. Це вiдчуття супроводжує його аж до загибелi:
«Реальнiсть розпадається на шматки» [9, с. 41], «Де сон? Де правда?
Де реальнiсть?» [9, с. 44], «Реальнiсть завмирає, слухається її. Вона
ставить життя на паузу» [9, с. 52], «Боюся не спати, стiнки
реальностi надто крихкi . . . » [9, с. 56].
Динамiзм переживань персонажiв у творi пiдкреслюється через
експресiонiстський стиль малюнкiв. Статичнiсть картини порушується
намаганням передати людину в русi. Образ оголеної жiнки змальовано
нечiтко — незафiксоване обличчя та руки подвоюються, що створює
враження нестiйкостi, примарностi та руху [9, с. 46]. Образ хижого звiра,
на якого перетворюється жiнка, його розкрита з гострими зубами паща
також подвоюється, акцентуючи на неймовiрностi та жахливостi того,
що вiдбувається [9, с. 54]. Якщо ж образ людини зображено статично,
то «пульсувати» починає тло картини завдяки надмiру ввiгнутих та
зрiзаних лiнiй.
Iсторiя вiдьми Катерини розкривається, коли вона стає беззахисною,
спустошуючи фiзично свою жертву. Тут простежується алюзiя до
поеми «Катерина» Т. Шевченка, де автор послiдовно йде за сюжетом
поеми, майже переказуючи її: кохання молодої сiльської красунi до
москаля, народження позашлюбного сина Iвася, вигнання дiвчини
батьками з дому з прокльонами, пошуки коханого, зустрiч з ним та
його вiдмова визнати в змученiй бабцi «з бровами, якi чорнiли, немов
два крила маленької пташки» [9, с. 69], матiр своєї дитини. Однак
закiнчення цього сюжету не подiбне до Шевченкового — Катерина не
гине, а з ненавистi та лютi «пила кров. . . », «гризла плоть. . . » [9, с. 75]
власного сина. Вона отримує здатнiсть помирати й вiдроджуватися
через людську кров та спрагу ненавистi.
Паралельно до посилання на поему, малюнок, що супроводжує
iсторiю, подiбний до картини Т. Шевченка «Катерина». Тут змальовано
сумну молоду дiвчину, яка намагається приховати свiй стан, пiднiмаючи
запаску. Однак замiсть степу вдалинi її оточує лiс, вона залишається
самотньою серед сутiнок. Вiдповiдно до концепцiї твору палiтра
малюнка цiлком протилежна тiй, що бачимо в Шевченка, — насичена
темними барвами — фiолетовими, синiми, сiрими, чорними, лише
сорочка дiвчини вирiзняється бiлою плямою. Наступний малюнок —
Катерина закриває обличчя руками серед баских коней, котрi над
нею вивищуються, загрожуючи збити з нiг. Текст, розмiщений на
самому малюнку, конкретизує змальований момент, коли у вiдчаї,
усвiдомивши, що коханий вiд неї вiдмовляється, вона промовляє:
« — Милий-миленький, — . . . падає на колiна» [9, с. 71].
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Малюнки увиразнюють драматичний настрiй, поповнюють певну
репортажнiсть стилю висвiтленням надривних емоцiйних нюансiв
i знову акцентують на неможливостi вiдрiзнити сон вiд реальностi,
що вiдчувають персонажi. Згадки про Катерину Родiон вiднаходить
i в 1933 р. — єдина вижила з усього села. Потiм вона — дружина
полiцая, згодом — офiцера концтабору. Вона сiє та збирає страх,
зло, ненависть та смерть, залишаючись молодою та гарною. Родiон
гине, однак за справу береться слiдчий, що читав щоденник. Битва
продовжується i питання, якою стороною повернеться реальнiсть,
залишається вiдкритим. Як бачимо, у збiрцi «Мороки» О. Михеда
креативно-смислова продуктивнiсть тексту постає у синтезуваннi
вiзуальної та вербальної складової.
Висновки. Збiрка О. Михеда «Мороки» сконструйована як артбук.
Однак книгу автор наповнює не фотоколажами та авторськими
малюнками, як спостерiгаємо у артбуках Ю. Iздрика та М. Бабака, а
картинами професiйної художницi Софiї Мельник. Картини, позначенi
експресiонiстичною манерою виконання, часто займають весь простiр
однiєї або двох сторiнок. Темнi фарби, нечiткi лiнiї, розмитi зображення
людей, тварин, мiстичних iстот передають гiпертрофовану напругу
переживань та емоцiй людей у кризових ситуацiях зламу усталеної
картини свiту.
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