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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Наукове дослідження присвячено 

вивченню віршової формотворчості українських поетів кін. 1990-х – поч. 2010-х 

рр. На основі комплексного віршознавчого аналізу визначено основні тенденції 

розвитку вірша в українській ліриці означеного періоду. Головну увагу 

акцентовано на метричних, строфічних та фонічних аспектах у ліриці сучасних 

авторів. 

Актуальність роботи зумовлюється необхідністю цілісного наукового 

дослідження сучасної української поезії, зокрема твори молодого покоління 2000-

х-2010-х років. Питанням метрики, ритміки, строфіки, фоніки в українській ліриці 

означеного періоду сучасні науковці приділяють не надто багато уваги. Існує 

потреба у систематизації уже напрацьованого віршознавчого матеріалу. Через 

відсутність такого дослідження втрачається можливість більш об’єктивного 

розуміння законів розвитку української літератури, прогнозування подальших 

етапів її еволюції. 

Сучасна українська поезія перебуває на етапі активної інтеграції у світову 

літературу. Глобалізація, мультикультурні рухи останніх років спонукають 

дослідників звертати ширшу увагу на національну ідентичність української поезії. 

Вивчення  метрики, ритміки, строфіки, фоніки української лірики сучасного 

періоду дає можливість виявити її художню своєрідність і водночас осмислити як 

вагому частину світової культури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі історії української літератури, теорії літератури та 

літературної творчості Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в межах наукової теми «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г.Ф. Семенюк). Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 19 від 20 грудня 

2014 року). Тема уточнена на засіданні кафедри історії української літератури, 

теорії літератури та літературної творчості 26 вересня 2017 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у з’ясуванні 

особливостей функціонування і розвитку лірики кін. 1990-х – поч. 2010-х років 

насамперед в аспекті метрики, строфіки та фоніки, окресленні головних 

особливостей формотворчості та її змістотвірної функції у ліриці. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– проаналізувати наукову літературу, присвячену вивченню української 

версифікації кін. 90-х – поч. 2010-х років; 

– розглянути українську лірику зазначеного періоду як феномен переходової 

доби; 

– провести віршознавчий аналіз ліричних поетичних творів сучасних 

українських авторів; 
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– виявити основні тенденції розвитку віршової формотворчості в українській 

ліриці означеного періоду.  

Матеріал дослідження охоплює 2103 сучасних українських поетів 

загальною чисельністю 34287 рядків. 

Об’єкт дослідження – ліричні поетичні друковані твори кін. 90-х – поч. 

2010-х років, написані українською мовою, головним чином авторів, які 

дебютували у період 1990-х років (В’ячеслава Анголенка, Івана Андрусяка, Юрія 

Бедрика, Ольги Башкирової, Сергія Жадана, Юрія Іздрика, Олеся Ковальчука, 

Олеся Коржа, Олега Короташа, Ігоря Кулакова, Романа Кухарука, Василя Махна, 

Ростислава Мельників, Юрія Ноги, Сергія Пантюка, Світлани Поваляєвої Степана 

Процюка, Івафа Рацибуха, Максима Розумного, Анни Середи, Романа Скиби, 

Ірини Цілик) та 2000-х – 2010-х років (Артема Антонюка, Ігоря Астапенка, 

Катерини Бабкіної, Ании Багряної, Світлани Богдан, Тетяни Винник, 

Ярослава Ґадзінського, Богдана-Олега Горобчука, Людмили Дядченко, Гриці 

Ерде, Артема Захарченка, Катерини Калитко, Олеся Коржа, Павла Коробчука, 

Олега Коцарева, Дмитра Лазуткіна, Мирослава Лаюка, Миколи Леоновича, 

Максима Лижова, Лілії Лисенко, Ольги Ляснюк, Анни Малігон, Олесі 

Мамчич, Богдани Матіяш, Івана Непокори, Сергія Осоки, Зази Пауліашвілі, 

Олени Пашук, Олега Романенка, Тетяни Савченко, Софіїї Сітало, Максима 

Солодовника, Юлії Стахівської, Олени Степаненко, стронґовського, Галини 

Ткачук, Сашка Ушкалова, Катріни Хаддад, Вікторії Черняхівської). Таким 

чином, до віршознавчого аналізу  увійшла творчість більше шістдесяти 

сучасних авторів, що дозволяє говорити про об’єктивність отриманих 

результатів.  

Предметом дослідження є метрико-ритмічний репертуар, строфіка й фоніка 

української лірики означеного періоду, з’ясування умов її розвитку через пошуки 

авторами власної творчої індивідуальності на рівні віршової форми і поетичної 

мови. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять праці науковців із 

віршознавства (Б. Бунчука, М. Гаспарова, Л. Гінзбурга, Б. Гончарова, 

В. Жирмунського, І. Качуровського, Н. Костенко, Д. Самойлова та ін.), історії й 

теорії літератури (В. Агеєвої, Т. Гундорової, Ю. Коваліва, В. Моренця, 

Д. Наливайка, С. Павличко та ін.) 

Методи дослідження підпорядковані досягненню поставленої мети. У 

дисертації поєднано літературознавчі та загальнонаукові підходи, зокрема 

формальний, порівняльний, метрико-статистичний та описовий методи, а також 

прийоми контекстуального та порівняльно-історичного аналізу.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що поезія кін. 1990-х – поч. 2010-

х рр. ще не була предметом комплексного вивчення науковців. Уперше сучасна 

українська лірика потрактована саме з віршознавчого погляду, значний масив 

друкованих текстів проаналізовано вперше. У дисертації реалізовано 

комплексний підхід до вивчення проблем розвитку сучасної лірики, простежено 

еволюцію метрико-ритмічних, строфічних та фонічних змін української поезії 
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означеного періоду, проаналізовано ряд літературно-критичних праць, 

присвячених творчому доробку сучасних авторів. 

Теоретичне значення роботи полягає в осмисленні та узагальненні 

специфічних особливостей сучасної української лірики, виокремленні провідних 

тенденцій її розвитку  крізь призму віршової формотворчості. Наведені у 

дослідженні результати можуть бути використані як матеріал для підготовки 

більш розгорнутої праці про сучасну поезію.  

Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути 

використані в розробці нормативних курсів із теорії літератури, історії 

української літератури, а також при викладанні спецкурсів, проведенні 

спецсемінарів, при написанні підручників і посібників. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

розширеному засіданні кафедри історії української літератури, теорії літератури 

та літературної творчості Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Ключові положення роботи викладені в 

доповідях на всеукраїнських і міжнародних конференціях: ІV Міжнародна 

віршознавча наукова конференція «Українське віршування в контексті 

європейської віршової культури» (Київ, 28-29 вересня 2015 р.); Всеукраїнські 

наукові читання за участю молодих учених «Мова і література в глобальному і 

локальному медіапросторі» (Київ, 5-6 квітня 2016 р.), XXV Міжнародна наукова 

конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 20-23 червня 

2016 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Українська версифікація: питання 

історії та теорії» (Чернівці, 29-30 вересня 2016 р.), 10th International Scientific 

Conference Applied Sciences and Technologies in the United States and Europe (New 

York, USA, September 15, 2017), Всеукраїнський віршознавчий семінар «Поетичні 

та віршознавчі заповіти Ігоря Качуровського» (Київ, 28-29 вересня 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження є цілком самостійною роботою, 

результати якого отримані без участі співавторів.  

На захист винесено такі положення: 

1. Метрико-ритмічний репертуар сучасної української поезії характеризується 

тенденцією до поступової тонізації вірша, значного збільшення обсягу 

некласичних форм версифікації. 

2. Провідною формою віршування в українській ліриці досліджуваного 

періоду, за нашими спостереженнями, виступає верлібр.  

3. Сучасний український вірш у пошуках нових форм та можливостей 

актуалізував літературну традицію авангарду 20-30-х років ХХ ст.  

4. У досліджуваний період спостерігається розширення традиційного словника 

рим. 

5. Строфіка української лірики досліджуваного періоду характеризується 

відходом від канонічних строфічних форм на користь їх строфоїдних 

варіантів, а також тяжінням до астрофізму. 

Публікації: За темою дисертації опубліковано 9 статей, 6 з яких у фахових 

виданнях України та 3 – у фаховому закордонному виданні. 
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Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів 

з висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел, який 

налічує 250 позицій, трьох додатків. Загальний обсяг роботи – 205 сторінок, із них 

– 170 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету і основні завдання роботи, окреслено об’єкт, предмет, методологічні 

підходи, охарактеризовано стан вивчення проблеми, вказано на наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів та запропоновано шляхи їх 

практичного застосування. Також наведено основні відомості щодо апробації 

роботи та вказано на її зв’язок з науковими програмами, планами та темами. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади наукових 

досліджень  процесів версифікації» – досліджуються основні тенденції розвитку 

наукового віршознавчого дискурсу про  українську лірику кін. 1990 – поч. 2010-х 

років, а також специфіка сучасного літературного процесу з віршознавчого 

погляду та наукові підходи до класифікації сучасної поезії. 

У підрозділі 1.1. – «Основні тенденції розвитку віршознавчого дискурсу 

про  українську лірику кін. 1990 — поч. 2010-х років» –  висвітлено актуальний 

науковий стан віршознавства та розглянуто основні віршознавчі наукові розвідки 

з досліджень сучасної поезії. Знаковими для теорії віршування є праці 

українських (Б. Бунчука, І. Качуровського, В. Коптілова, Н. Костенко, 

Г. Сидоренко, М. Сулими, Н. Чамати,) та зарубіжних (М. Гаспарова, 

В. Жирмунського, Л. Пщоловської, Л. Тимофеєва, В. Холшевникова, Г. Шенгелі). 

Фундаментальною для нашого наукового дослідження є праця Н.В.  Костенко 

«Українське віршування ХХ ст.», яка стала основою у вирішенні таких ключових 

питань для української поезії, як літературні традиції сучасної української лірики, 

стильові особливості розвитку українського віршування тощо. Особливо 

важливими для даного дослідження є спостереження Н.В.  Костенко над 

некласичними формами українського вірша. Некласичний український вірш у 

молодій поезії є важливим структурним елементом у процесі переосмислення 

молодими авторами суті поезії, не обмеженої тепер позалітературними 

чинниками. 

Важливими для вивчення метрико-ритмічних особливостей української 

сучасної поезії є й інші праці Н.В. Костенко, серед яких вирізняємо статті 

«Жорсткий урбаністичний верлібр» у сучасній українській поезії 80-х – 90-х рр..», 

«Метрика і ритміка альтернативної української поезії 80-х – 90-х рр..», «Сучасна 

українська естрадно-пісенна парапоезія. Версифікаційний аспект» та ін. 

Новим етапом у дослідженні верлібру як віршової форми стала дисертація 

Андрія Підпалого «Маргінальні форми українського вірша» (2004). А. Підпалий 

услід за М. Гаспаровим пропонує досліджувати специфіку верлібрового рядка 

через аналіз початків та закінчень рядків. Такий аналіз має бути водночас 

змістовим і фонічним. Особлива увага, за А. Підпалим, має бути приділена 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


5 
 

останньому слову (чи групі слів) у рядку, як такому, що має інтонаційне 

вираження. 

Теорію верлібру у сучасній поезії всебічно висвітлено у монографії Наталії 

Науменко «Серпантинні дороги поезії: Природа та тенденції розвитку 

українського верлібру». Також сучасній поезії присвячений ряд інших праць 

дослідниці, зокрема, статті «Образно-стильова палітра сучасного 

акровіршування», «Оновлення канонічних строфічних форм у сучасній 

українській поезії» та ін. 

Знаковим етапом у дослідженні дольника став вихід збірника «Український 

дольник» за редакцією Н.В. Костенко, в якому до особливостей побутування 

дольникових ритмів в українській поезії звернулися також молоді вчені 

В. Афанасьєва («Тенденції українського дольника 1980-х – 1990-х років»), 

К. Дорошенко («Дольникові моделі в індивідуальному стилі Маріани 

Кіяновської»), В. Левицький («Дольник і семіозис Києва»). 

Перше в українському віршознавстві системне дослідження поліметрії 

здійснила Надія Гаврилюк у праці «Український поліметричний вірш: природа і 

тенденції розвитку». Звідси, на матеріалі творчості Юрія Андруховича та Сергія 

Жадана, почерпуємо відомості про поліметричні експерименти початку ХХІ ст. 

Великий інтерес являють розвідки з сучасного вірша Олени Пашук (у 

заміжжі Кицан), серед яких виділяємо праці «Короткі форми верлібру в сучасній 

українській і російській літературах», «Графіка сучасної поезії (на прикладі збірки 

М. Шунь «Біяс»), «Межі сучасної поезії», «Сучасні концепції верлібру» та ін. 

Проблеми і перспективи сучасного академічного українського 

віршознавства окреслено у статті Н.В. Костенко «Українське віршознавство ХХ – 

початку ХХІ століть», де зазначається, що напрацьована у попередні роки 

методика потребує корекцій. Одним зі шляхів розв’язання цієї проблеми може 

бути розгляд смислотвірної сторони віршового ритму, де особливої ваги набуває 

запроваджений Р. Якобсоном, К. Тарановським, М. Гаспаровим метод 

історичного дослідження експресивного або семантичного ореолу розміру вірша. 

Цей метод активно використовує В. Левицький. Так, варті уваги його 

розвідки «До питання про лінгвосемантичний ореол 4-стопного ямба із 

закінченням ЖчЖч в українській поезії першої половини ХХ ст. (на матеріалі 

поезії М. Рильського й Б.-І. Антонича)», «Семантичний ореол Х6ЖчЖч на 

помежів’ї модернізму й постмодернізму в українській поезії», «Різностопний 

дактиль «Діви Обиди»  та його семантика в поезії 1980-х рр.», «Дольник і 

семіозис Києва (до питання про творення міського тексту в системі віршування)». 

«Пам’ять» метра зацікавлює й інших українських науковців: Я. Ходаківську, 

О. Деркачову, І. Даниленко, К. Дорошенко та ін. 

Зроблено висновок, що українське віршознавство засвоює досвід 

зарубіжних дослідників, однак є й прогалини. Поза увагою, зокрема, залишаються 

трансформовані під впливом постструктуралістських тенденцій гіпотетичі 

реконструкції реальних механізмів версифікації. Інший актуальний  сьогодні 

метод будується на синтезі аналізу віршового ритму та психології. Обидва методи 

потребують застосування комп’ютерних програм.  
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Комп’ютерних додатків, спрямованих на дослідження ритміки поезії, а 

також її ритмосемантики, сучасними програмістами напрацьовано достатньо. На 

жаль, більшість із них не орієнтовані саме на україномовну поезію, а тому є 

малоефективними в роботі для вітчизняних науковців. Проте перспективними 

видаються саме пошуки нових, нетрадиційних підходів до аналізу ритму і звуку 

віршового твору. Українське віршознавство, як здається, не позбавлене 

потенційних комп’ютерних можливостей ХХІ століття. 

У підрозділі 1.2. – «Поняття поезії та її віршової форми в оцінці 

сучасних поетів молодої генерації» - на матеріалі власного опитування більше 

трьох десятків сучасних молодих поетів, що дебютували в літературі протягом 

останнього десятиліття, зроблено спробу дослідити співвідношення змісту та 

форми у сучасній українській поезії. 

Згідно до результатів опитування, для сучасних молодих поетів поезія 

насамперед є способом само- і світопізнання, діалогу зі світом. Важливо, що 

присутнє і розуміння поезії як високого мистецтва.  

Осмислення природи поезії у співвідношенні раціонального і чуттєвого, що 

переростає у високе мистецтво, цілком суголосне традиції українського і 

світового літературознавства. Мислителі минулих епох багаторазово відзначали 

незбагненні, ірраціональні механізми творчого процесу. Ф. Ніцше говорив про 

ірраціональні начала творчості, що перебувають у зв’язку з  його раціональною 

основою. У такий спосіб демонструвався діалектичний характер справжнього 

мистецтва, наголошувалося на двоякій суті творчої особистості художника. 

А. Бергсон говорив про необхідність злиття інтуїтивного та інтелектуального. 

Хоча, філософ віддавав перевагу ірраціональному началу у творчості, однак, 

стверджував на необхідності його з з'єднання з раціональним. Борис Якубський в 

інтуїтивному пізнанні, емоційному враженні бачить насамперед матерію 

мистецтва, художнє (раціональне) оброблення якої надає мистецтву форми і 

робить її естетичним феноменом.  

Опитування показало, що переважна більшість молодих поетів однаково 

прихильно ставляться до різних форм поезії – римованої та неримованої, 

наголошуючи на умовності і штучності такого поділу. Однак лунають і 

застереження щодо деякої виражальної обмеженості римованої поезії. З іншого 

боку, римована поезія є свідченням технічної вправності автора, його таланту. 

Вибір форми пояснюється конкретним завданням літературного твору.  

Серед респондентів, що у своїй творчості звертаються до обох форм поезії, 

назвемо Ліану Абрамову, Катерину Барановську, Софію Безверху, Лілію Войтків, 

Катерину Девдеру, Ярослава Ґадзінського, Мар’яна Кондратюка, Ігоря Мітрова, 

Віктора Незвалова, Ілону Павленко, Сергія Савіна  та Ілону Червоткіну. Віктор 

Незвалов та Ілона Павленко свої уподобання пояснюють наявністю відповідного 

настрою. Натомість Ігор Мітров вибір способу віршування намагається пояснити 

конкретним завданням, яке ставить перед собою автор поетичного твору. 

Подібною виявилася і думка Сергія Савіна, що наголосив на різновекторності цих 

форм поезії: «Рима дозволяє відчувати серцевину – і плавати в ній. Верлібр – 

волю.»  Поетеса Катерина Девдера наголошує на умовності такого поділу, 
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пов’язуючи його з поширеними стереотипами у літературному середовищі. 

Взаємодоповнювальними називає римовану та неримовану поезію Ярослав 

Гадзінський. 

Перевагу неримованій поезії віддали Ольга Манушкіна, Олеся Новик, Єгор 

Семенюк, Ана Море, Вікторія Фещук, Олесь Барліг, Микола Гуменюк. 

Основними аргументами тут звісно стали відсутність обмежень, можливість 

уникання стереотипів.  Цікаво, що один з анонімних авторів свою прихильність 

до неримованої поезії пояснює «впливом доби».  

Авторами, для яких домінантною у творчості є саме римована поезія, в 

анкетуванні виступили Світлана Вертола, Крутигорішко Ігор, Людмила Дядченко, 

Олена Соколовська, Назар Розлуцький. Причинами тут стали особисте 

сприйняття, технічна вправність автора, легкість і милозвучність. 

Жоден з респондентів не визнав римовану поезію застарілою абсолютно. 

«Римованість – наша національна риса», – стверджує  Сергій Савін. Подібної 

думки дотримується також Ілона Червоткіна: «Унікальність української поезії 

якраз і полягає в тому, що ми пишемо і верлібри, і силабо-тоніку, і дольники, і 

тактовики, і сонети, і вінки, і терцетами пишемо. І все це – поезія. Напрочуд 

потужна». 

«Хороша» поезія, з погляду молодих авторів, має бути водночас чуттєвою 

(викликати катарсис), оргигінальною (свіжою, новаторською) та технічно 

досконалою. Для «хорошої» поезії важлива відповідність змісту і форми, хоч таке 

розуміння властиве, на жаль, не для всіх молодих поетів, опитаних нами. 

Одне з ключових питань у нашому опитуванні – розуміння молодими 

авторами форми верлібру. На це питання ми отримали нетотожні відповіді, які 

складно звести до спільного знаменника.  

Окремі автори відзначились бажанням сформулювати своє особисте 

тлумачення цього терміну: «Вірш, у якому відсутня (зазвичай) рима, симетрія 

рядків, але при цьому зберігається певний темп» (Світлана Вертола), «верлібр – 

це вірш, який не має яскраво вираженого ритму та зовсім не має римування. 

Неправильно буде говорити, що це просто прозовий текст, який розбитий на 

рядки. Адже верлібр тримається купи і є саме поезією, а не прозою завдяки 

концентрованій ідеї та своєрідному внутрішньому «стрижню». Верлібри писати 

складніше, ніж римовані тексти» (Поліна Горлач), «форма поетичного 

висловлювання, що позбавлена багатьох умовностей» (Олесь Барліг), «віршова 

форма, яка не залежить від рими, що дає змогу авторові ширше, без обмежень 

виразити емоції чи втілити ідеї» (Єгор Семенюк), «це необов'язково ритмічний, 

часто перевантажений образами, проте цільний і зібраний неримований текст» 

(Ана Море). 

 У сучасній поезії, згідно думок респондентів, верлібр «дозволяє 

розширювати межі» (Ольга Манушкіна), це «найважча форма. Створити гарний 

верлібр – це вичавити сік з римованої поезії. Або зі слів» (Віктор Незвалов), 

вільніше виражає мінливість людського буття, аніж римована поезія. Він прямо 

фіксує людські почуття без викривлення початкового змісту на користь римі» 

(Катерина Барановська), «свобода без зайвого слова» (Ілона Павленко), «це зліпок 
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твого мислення, знімок підсвідомості, первозданність» (Ярослав Ґадзінський), 

«струнка метафора» (Вікторія Фещук), «метафора, вмотивований поділ на рядки» 

(Лілія Войтків), «компактність» (Сергій Савін), «це більш інтимізована оповідь, 

аніж римована лірика. … верлібр – це не просто позбавлений рими і звичної 

структури текст, а складне утворення, що має і ритміку, і особливу побудову» 

(Софія Безверха).  

Слід відзначити неповне розуміння респондентами поняття «поетична 

форма». Найбільш аргументовані ті відповіді респондентів, де  поняття змісту та 

форми розглядаються як взаємодоповнювальні, коли зміст диктує форму, а форма 

зміст (у відповідях Софії Безверхої, Лілії Войтків, Людмили Дядченко, Ілони 

Червоткіної). Таке тлумачення  співвідношення змісту та форми взяте за основу 

нашого дослідження сучасної української лірики. 

У підрозділі 1.3. – «Наукові підходи до класифікації сучасної лірики» – 

розглянуто різні принципи систематики поезії.  

Насьогодні класифікації сучасної української літератури загалом і 

лірики зокрема розробляються науковцями за різними принципами: 

жанровим, тематичним, стильовим, генераційним та географічним. Такі 

класифікації є взаємодоповнювальними; одночасне врахування 

вищенаведених ознак є свідченням спроби аналізу літературного процесу 

цілісно, хоча й створює певні незручності, пов’язані з фактологічними 

умовностями. Жоден із наведених принципів класифікації не може 

застосовуватися осібно, проте для дослідника важливим є вибір центрального 

способу групування. 

Сучасна молода українська лірика класифікується теж за різними 

смисловими та структурними принципами: жанровим (жанрово-строфічним), 

тематичним, стильовим. Постмодерністські підходи, що ігнорують названі 

принципи, сьогодні потребують корекції, хоча б тому, що очевидним є факт 

переважання в  сучасній, особливо молодій українській поезії не 

постмодерністських, а неоавангардистських тенденцій. У даній роботі 

розрізняються поняття «постомодернізм» і «постмодерність». Аргументується 

твердження, що сучасна українська література застосовує лише окремі 

прийоми постмодернізму. Жанрово-стилістичний підхід є одним з основних в 

нашій дисертації. Жанрова система сучасної української лірики є складним 

неоднорідним явищем, де одночасно можна помітити як тенденцію до 

упорядкованості і окреслення рамок, продиктованих попередньою 

літературною традицією, так і різноманітні модифікації, що демонструють 

високу мобільність і динаміку у переосмисленні традиційних жанрових форм.  

У наш час в українській ліриці можна зустріти практично усі види 

традиційних жанрових та жанрово-строфічних форм: сонет, елегію, послання, 

баладу, сатиру, ідилію, гімн, епіграму, епітафію тощо. 

Спостереження над жанрами сучасної лірики дають підставу 

розподілити молодих авторів на дві основні групи. До першої можна віднести 

поетів, для яких жанровий канон є важливим; тут відчувається їхнє прагнення 
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дотримуватись внутрішньовидових ознак жанру. Цей принцип притаманний 

творчості Олени О’Лір, Надії Гаврилюк, Олега Здорика та ін. 

Так, своєрідною енциклопедією різноманітних жанрово-строфічних 

форм у їх усталеному варіанті є збірка Надії Гаврилюк «Долання меж», де 

спостерігаємо  зразки англійського, італійського і французького сонетів, 

балади, рондо, ронделя, тріолета, а також східних форм – газелі, рубаї, танки 

та ін. Послання, сонети, тріолети, рондо домінують у збірці «Прочанські 

пісні» Олени О’Лір. 

Другу групу становлять автори, які активно переосмислюють традиційні 

жанрові форми. Фактично, різні структурні і жанрові модифікації усталених у 

літературі зразків, зустрічаємо майже у всіх досліджуваних нижче авторів. 

Так, до прикладу можна взяти верліброві моделі у циклі  «Вісім тьмяних 

сонетів» Костянтина Москальця, «Напівсонети» Богдана-Олега Горобчука, 

іронічні «алкохоку» Юрка Позаяка, «Листи в Україну» Юрія Андруховича, що 

жанрово цілком трактується як послання, збірку «За-буття» Єлизавети 

Жарікової, де значна частина творів є піснями (також тут багато елегійних 

віршів, зокрема, «Сіра елегія», написана верлібром), триптих «Лютневі елегії» 

Василя Махна, верліброву збірку «Пісні для О» Івана Непокори (більшість 

творів збірки написані до другої особи, а, отже, також можуть жанрово 

потрактовуватися як послання), твір «Напис на надгробку» Катерини Калитко, 

що можемо сприйняти як розгорнуту (п’ять строф) епітафію 

У дослідженні враховується також і класифікації за географічним та 

генераційним принципами. Географічний підхід визначає приналежність 

письменника до того чи іншого місцевого угруповання. Його необхідність 

виникає через надмірну «києвоцентричність» української літератури.  Окремої 

уваги заслуговує поняття «літературної школи». Нині українську літературу 

умовно розподіляють на три головні літературні осередки: київсько-

житомирський (В. Медвідь, Є. Пашковський, М. Закусило, Ю. Гудзь, 

В. Даниленко, С. Квіт), галицький (галицько-станіславський) (Ю. Андрухович, 

Ю. Винничук, Ю. Іздрик, Т. Прохасько та ін..) та східно-український 

(С. Жадан, О. Соловей, А. Біла, О. Ушкалов, І. Бондар-Терещенко) та ін. 

Генераційна класифікація розрізняє літературні покоління. Вона дає 

можливість вибудувати хронологічний вектор розвитку літератури,  

простежити взаємовпливи, а також забезпечити цілісність дослідження. 

Зокрема, наше дослідження доводить, що в поезії покоління 2000-х – 2010-х 

років на рівні версифікації окреслюються дві головні формотворчі тенденції:  

прихильність до інтелектуально-замкнутого, колажного, рефлективного 

верлібру, з одного боку, та експресіоністично-імпульсивної з насиченою 

метафорикою поезії на основі класичних форм віршування та перехідних 

метричних форм, з іншого. 

 

У другому розділі – «Метрико-ритмічна організація ліричних творів 

1990-х – 2010-х» – аналізується метрика і ритміка української лірики зазначеного 

періоду. 
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У підрозділі 2.1-  «Метрика і ритміка української лірики 1990-х років» – 

до статистичних підрахунків метрико-ритмічних особливостей лірики цього 

періоду залучено твори наступних авторів: В’ячеслава Анголенка, Івана 

Андрусяка, Юрія Бедрика, Ольги Башкирової, Сергія Жадана, Юрія Іздрика, 

Олеся Ковальчука, Олеся Коржа, Олега Короташа, Ігоря Кулакова, Романа 

Кухарука, Василя Махна, Ростислава Мельниківа, Юрія Ноги, Сергія Пантюка, 

Світлани Поваляєвої, Степана Процюка, Івафа Рацибуха, Максима Розумного, 

Анни Середи, Романа Скиби, Ірини Цілик та ін. 

 Загалом статистично опрацьовано 915 ліричних творів поезії 

дев’яностників, що разом складають 14276 рядків. 

Користуючись статистичними підрахунками, зробленими Н.В. Костенко у 

праці «Українське віршування ХХ століття», нагадаємо, що у 1980-ті роки за 

чисельністю рядків у поезії лідирував п’ятистопний ямб (36,6%). Друге місце 

посідав чотиристопний ямб – 12,7%. Верлібр знаходився на третьому місці з 

загальною чисельністю рядків 7,2%. Триіктовий дольник налічував 3,8%,  

чотириіктовий – 2,4%. 

Класичні форми віршування в українській поезії 1990-х рр. ще зберігають 

сильні позиції у порівнянні з поезією їх найближчих наступників – двотисячників. 

Разом ці форми (двоскладові і трискладові) становлять 63,6% за кількістю рядків. 

Характерно, що з середини 1990-х років вони виступають ретрансляторами 

серйозної, філософсько-герметичної поезії.  

Лідерами серед двоскладовиків являються ямби: 5-стопний (15,26 %) та 4-

стопний (9,81 %). Найбільш інтенсивно ці ритми проявляютья у поезії Івана 

Андрусяка, Юрія Бедрика, Романа Кухарука, Романа Скиби, чия творчість і 

забезпечує ямбам лідерство у цей період. Менш активний хорей   –  5,75%.  

Серед трискладовиків найчастіе виступає амфібрахій 11,3%, особливо 4-

стопний (5,88%), та анапест (8,67%). Дактиль, хоча й спостерігається у значній 

кількості творів, проте як самостійний розмір проявляє себе досить пасивно. 

Загальна частка дактилічних ритмів – 5,4% (Д3 – 1,17%, Д4 – 2,8%, Д5 – 0,9%). 

Некласичні форми віршування у 1990-х роках разом становлять 36,4%. 

На перше місце серед некласичних розмірів виходить верлібр (19%). 

Лідерство верлібру не є несподіваним явищем, оскільки, з одного боку, авторів 

приваблює розкутість, свобода цієї віршової форми, що суголосно настроям  

епохи.  

З іншого боку, неможливо не помітити колосальне зацікавлення молодими 

поетами дев’яностих українським літературним модернізмом та авангардизмом 

20-х – 30-х рр ХХ ст., що простежується у творчості практично усіх авторів 

покоління. 

Лідерство верлібру забезпечується насамперед кількістю рядків, а не 

чисельністю творів. Середня кількість рядків для одного твору, написаного 

верлібром за нашими підрахунками становить дев’ятнадцять, натомість для 

римованих творів ця цифра вдвічі менша – приблизно десять. Обсяг віршового 

твору, написаного верлібром, матиме постійну тенденцію до збільшення у пізніші 

роки і свого піку досягне у двотисячних роках.  
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З’ясовано, що саме у 1990-ті роки процеси тонізації українського вірша 

набули стрімких ознак, тих, які тривають дотепер.  

Серед некласичних, тонічних форм віршування на другому місці після 

верлібру знаходиться дольник  – 15,64 % загального репертуару.  

Дві найактивніші у цей період дольникові форми – Дк3 і Дк4, відповідно 

6,67% та 6%, мають приблизно однакове поширення в поезії цього періоду. Довга 

форма дольника Дк5 є порівняно менш активною на початку 90-х років, проте 

вкінці цього періоду її активність зростає з приходом молодих авторів, що 

дебютували вже в останні роки ХХ ст. Серед них виділяємо Маріанну Кіяновську, 

у якої Дк5 за активністю дольникових ритмів виходить на передній план одразу 

після Дк3 і Дк6, і значно випереджає ритми Дк4.  

Функціональні «обов’язки», покладені на дольник у 90-ті роки, розподілені 

досить нерівномірно між авторами.  У прихильників класичних форм віршування, 

куди відносимо насамперед Романа Кухарука, Юрія Бедрика, частково Івана 

Андрусяка та ін., дольник можна визнати спорадичним явищем, досить часто 

ситуативним. Творів, написаних з переважанням дольників у цих авторів – 

порівняно мало, зрештою як і відносно небагато верлібрів.  

Друга іпостась дольника у цей період – самостійне побутування у творчості 

«універсальних» авторів, у яких класичний та некласичний елемент розподілений 

приблизно порівну. Сюди зараховуємо насамперед твори Лесі Демської, 

Маріанни Кіяновської, Ростислава Мельниківа, Любомира Стринаглюка.  

І нарешті, третя форма побутування дольника – у складі ПМФ. Її можемо 

спостерегти у авторів, чия творчість найбільше тяжіє до неоавангардизму – Ігоря 

Бондаря-Терещенка, Сергія Жадана, Володимира Цибулька.  

Тактовик і акцентний вірш у дев’яностих роках особливо значного 

поширення не мають. Разом вони складають менше двох відсотків загального 

метричного репертуару – 1,71 (1,33% та 0,38% відповідно). Найбільшу частку 

серед тактовиків мають Тк4 і Тк5 – 0,52% і 0,43%. Дещо активізуються ці форми 

пізніше, з приходом молодого покоління 2000-х років. 

У підрозділі 2.2. – «Метрика і ритміка української лірики 2000 — 

2010 -х» – досліджуються метрико-ритмічні характеристики  ліричних творів 

цього періоду.  

До аналізу метричного репертуару молодої поезії 2000-х – 2010 років 

залучено 1103 твори загальною чисельністю 20011 рядків наступних поетів: 

Артема Антонюка, Катерини Бабкіної, Ании Багряної, Світлани Богдан, 

Тетяни Винник, Ярослава Ґадзінського, Богдана-Олега Горобчука, Людмили 

Дядченко, Гриці Ерде, Артема Захарченка, Катерини Калитко, Олеся Коржа, 

Павла Коробчука, Олега Коцарева, Дмитра Лазуткіна, Мирослава Лаюка, 

Миколи Леоновича, Максима Лижова, Лілії Лисенко, Ольги Ляснюк, Анни 

Малігон, Олесі Мамчич, Богдани Матіяш, Івана Непокори, Сергія Осоки, Зази 

Пауліашвілі, Олени Пашук, Олега Романенка, Тетяни Савченко, Софіїї Сітало, 

Максима Солодовника, Юлії Стахівської, Олени Степаненко, стронговського, 

Галини Ткачук, Сашка Ушкалова, Катріни Хаддад, Вікторії Черняхівської . 
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У період двотисячних років, у першу чергу, слабнуть класичні форми 

віршування. Частка усіх класичних віршових рядків у творах двотисячників 

складає менше двадцяти відсотків (17,37%).  

В половині випадків маємо справу не з цілісними творами, а з фоновими 

рядками, що ними виступають класичні форми віршування серед структур 

некласичного вірша. Якщо у 1990-х роках верлібр уперше починає тіснити 

ямбічні ритми, то вже у 2000-х він його майже повністю витискає – частка 

ямбічних розмірів становить усього 5,4%. Проте і така присутність ямбічних 

ритмів забезпечується головним чином не через пропорційне їхнє поширення 

в доробках цього періоду, а скоріше через прихильність до ямбів окремих 

авторів досліджуваного покоління, серед яких Сергій Осока, Надія Гаврилюк 

та ін. 

Найактивнішими ямбічними ритмами в поезії двотисячників є Я4, Я5 і 

Я6. Ці розміри мають майже тотожне за обсягом поширення приблизно у 

один-два відсотки кожен (відповідно 1,2%, 2% і 1%).  

Активний у попередні епохи ямб, з його широким семантичним ореолом, 

виявився все ж недостатньо універсальним, аби в повній мірі забезпечити 

потреби сучасної молодої поезії. Поети двотисячних років відкрили для 

поетичної творчості нові тематичні горизонти, більш агресивні, розкутіші, 

епатуючі. 

Ще значно менше поширення у 2000-х – 2010-х мають хореїчні ритми. 

Їхня загальна частка становить 1,6% від усього метричного репертуару.  

Трискладовики займають більш активну позицію порівняно з 

двоскладовими розмірами, проте відзначаються меншою самостійністю і 

чистотою розміру. Вони активно сусідять з дольниками, беруть участь у 

перехідних метричних формах тощо. Разом трискладовики становлять 10,4 % 

метричного репертуару. 

 Найактивніше проявляють себе амфібрахічні ритми  - 4,5%. Частка Ам4 

становить 1,8% усього проаналізованого нами поетичного доробку 

двотисячників, що, зважаючи, на явний занепад класичних форм, достатньо 

багато. На другому місці перебувають анапести – 4,2%, серед яких 

найактивнішим є Ан5 – 1,8%.  

Дактилічні ритми найменш поширені серед трискладовиків і разом 

становлять 1,7% метричного репертуару цього періоду. 

 Триіктовий та чотириіктовий дольники мають наступні відсоткові 

частки у поезії двотисячників – відповідно 5,7% та 4,3%. На відміну від інших 

дольникових форм, ці розміри отримують більшу метричну самостійність в 

поезії.  

Згідно отриманих нами результатів частка Дк5 від загальної чисельності 

рядків покоління складає близько 5% (4,8%). П’ятиіктовий дольник активно 

сусідить із трискладовиками, тактовиком і акцентним віршем, проте кількість 

поезій, де активно домінує цей розмір, порівняно невелика. 

Помітною у поезії 2000-х – 2010-х років виявилась і частка однієї з 

довгих форм дольника Дк6.За нашими підрахунками ця форма складає 2,4% 
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усього ритмічного репертуару. Довші форми дольника Дк7 і Дк8, дійсно, є 

рідкісними (0,54% і 0,28% відповідно), але це не стосуються їхнього 

найближчого сусіда – Дк6.  

Проте, Дк6 є менш самостійним по відношенню до коротких дольників. 

Його зустрічаємо насамперед у складних поліметричних конструкціях. Навіть 

за умови лідерської позиції Дк6 у поетичному творі досить рідко перевищує 

позначку у 50%. 

Тактовик і акцентний вірш практично не є самостійними формами 

віршування у період двотисячних років (2,81% і 1,48% відповідно). Потреба у 

їхній самостійності відпадає зі значним поширенням іншої маргінальної 

форми поезії – верлібру. У римованій поезії двотисячних років ці форми 

тонічного вірша виступають загалом як засоби прозаїзації віршового тексту.  

Тактовик і акцентний вірш є насамперед способами деконструкції 

традиційних форм віршування, про що свідчить часте сусідство з ними в 

межах одного і то часто короткого твору. 

Верлібр є домінантною формою поезії двотисячників. Він становить 60% 

метричного репертуару цього літературного покоління. Маємо справу, як 

правило, з «чистою формою» верлібру, що тяжіє до прози. Інтонаційні, 

структурні, тематичні характеристики цих творів дозволили нам виділити 

чотири основні типи верлібру періоду 2000-х – 2010-х  років: 

«новелістичний», «медитативний», «філософський» «есеїстичний». Такий 

поділ не претендує на абсолютну вичерпність, а лише охоплює найзагальніші 

тенденції побутування верлібру цього періоду і покликаний прояснити трохи 

насамперед принципи будови верлібрового твору. 

 В основі «новелістичного» верлібру лежить коротка розповідь, подія, 

що має сюжет. Як правило, маємо справу з так званим «чистим верлібром», де 

спостерігаємо відсутність традиційної урегульованості. Представлений такий 

верлібр наддовгими творами, що чисельністю часто перевершують 100–150 

рядків. Такі вірші максимально є наближеними до прози, містять багато 

діалогів, сленгу і жаргону. Різновидом цього типу верлібру, можна вважати 

верлібр у формі монологу. 

«Медитативний» верлібр лежить в ключі побутування сучасної 

медитативної поезії, де спостерігаємо широкий потік свідомості, глибокий 

психологізм, прагнення до самопізнання, пошук нових світоглядних форм і 

т.д.  

«Філософський», часто короткий верлібр цілком традиційний для 

української літератури, що успішно існував і в попередні періоди. Є підстави 

вважати, що саме з цього типу і почалося стрімке поширення верлібру в 

останні три десятиліття. Короткий філософський верлібр передбачає 

насамперед вдумливе неспішне прочитання, при якому повтори, чергування 

довгих і коротких рядків стають насамперед  змістовими  прийомами, 

логічними маркерами. 

Ритмічно найрозмаїтішим і найменш передбачуваним є «есеїстичний» 

тип верлібру. Фактично являє собою авторську рефлексію на світ довкола. Це 
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найпоширеніший тип верлібру «двотисячників» Він не містить заборонених 

тем, характеризується різкою зміною настроїв, акцентів, динаміки. Розмаїтість 

ритміки таких творів забезпечується високим рівнем колажності. Нерідко, до 

таких верлібрів включаються римовані фрагменти, що їх не можна назвати 

спорадичними, оскільки маємо справу з цілком продуманою структурою, 

побудованою на ритмічних контрастах, ритміка твору визначається 

авторським емоційним ставленням до сказаного. 

У 2000-х роках в українському віршуванні активно розвивається 

поліметрія. Причини цього явища вбачаються насамперед у зв’язку зі 

стрімким розвитком верлібру у цей період, який у 2000-х роках тяжіє до 

асиметрії. Ритмічна та інтонаційна завершеність верлібрового рядка як 

основної ритмічної одиниці, що часто є наддовгим,  мотивувала авторів до 

підвищення інтонаційно-смислової місткості рядків творів і у римованій 

поезії. Збільшується загальна довжина рядка віршового твору, популярнішими 

стають довгі розміри. 

У третьому розділі –  «Фонічна і строфічна формотворчість в 

українській ліриці кін. 1990-х – поч. 2010-х» – досліджується строфіка та рима 

української поезії кін. 90-х – поч. 2010-х. 

У підрозділі 3.1 – «Рима» –  стверджується, що з 80-х років ХХ ст. рима в 

українській літературі зазнає низки трансформацій. Нові постмодерні тенденції в 

літературі у 1980 – 1990-х рр. спонукають до рішучого розширення традиційного 

словника рим. У цей період рима зазнала еволюції найбільше в іронічній поезії. 

Ідеться про лексико-граматичні особливості римування, де нові рими є наслідком 

уведення в літературу нових незвичних  досі тем і реалій. Поети-іроністи 

починають експериментувати з римою через посередництво лексичної екзотики та 

слів іншомовного походження. 

До головних засобів розширення лексичного потенціалу римованої поезії, 

слід віднести широке залучення діалектизмів та неологізмів. Найбільш 

органічного ефекту рими-діалектизми отримали в поезії авторів родом із західних 

областей України – Івана Андрусяка, Юрія Андруховича, і особливо, Петра 

Мідянки, своєрідність поетичної манери якого якраз і базується на залученні до 

поезії значної кількості діалектичних складників. 

Рима, основана на авторських неологізмах, можливо, є найменш помітним 

лексичним  нововведенням у поезії цього періоду. Проте і її зустрічаємо у низки 

авторів, чиє віршування вирізняється особливою вибагливістю до власного 

поетичного словника. 

Уведення нового лексичного матеріалу до римування давало змогу 

встановити певний баланс між нових і старих, традиційних рим. 

Зазначені тенденції слабшають у поезії молодших поколінь – 2000-х і 2010-

х років; екзотизми, діалектизми, неологізми відступають на другий план, що 

засвідчує про певну одноманітність рими у цей період. 

Проте словник рим молодих авторів тепер вирізняється сміливішим 

підходом. Не без впливу андеґраундних поетів попереднього покоління, серед 

яких зазначимо Сергія Жадана, Володимира Цибулька, Ігоря Бондаря-
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Терещенка та ін., українська рима у своєму репертуарі ширше отримує 

лексику іноземного походження, сленг, жаргон, особливо комп’ютерний, а 

також просторіччя, суржик і т.д. У римі молодих авторів спостерігаємо нові 

сучасні соціальні й технічні реалії та поняття, невідомі досі  попередникам. 

У підрозділі 3.2. – «Асонанси та алітерації» – на матеріалі творчості 

Ігоря Астапенка досліджуються функції цих фонетичних прийомів у сучасній 

поезії.  

Дух вдосконалення засобів мовної майстерності, часто характерний для 

сучасних українських поетів, особливо добре проявляється у поезії Ігоря 

Астапенка, чию творчість доцільно віднести до покоління 

двітисячідесятників.  

Поетичний доробок його першої збірки «Щільник» характеризується 

рідкісною у наші часи увагою письменника до звукової сторони власних 

творів. Звукопис у різних його формах, найчастіше асонансів і алітерацій, 

зустрічається практично у кожній поезії Ігоря Астапенка.  

Окрему увагу у дослідженні звернуто на смислову функцію 

звукопису. Помічено, що звукопис тут працює на підсилення ефектів 

відповідних образів, створених автором, на загострення уваги читача чи 

слухача, пробудження його почуттів та емоцій. У творах Ігоря Астапенка 

відзначено приклади  звукопису саме у верлібрі, що загалом нетипово для 

сучасної поезії.  
Через фонетичне виділення окремих фрагментів, їх додаткового  

звукосмислового навантаження, з’являється можливість уникнути 

посередництва зайвої лексики, що обтяжує твір, створити художньо 

досконалий етюд, насичений повнотою відчуттів, кольористики і 

звукосемантики. Таким чином реалізується емоційно-експресивна функція 

звукопису. 

У підрозділі 3.3 – «Строфіка» – на основі праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених а також спостережень над сучасною поезією у нашому дослідженні 

застосовано класифікацію строфічних форм, де власне строфічною називається  

поезія, написана на основі усталених у літературі форм: простих (моновірш, 

двовірш (дистих), тривірш (терцет), чотиривірш (катрен), п’ятивірш (пентина) і 

т.д.) та канонічних (сонет, рондель, танку, хоку і т. д). У випадку, коли внутрішню 

будову цих форм автором порушено, проте вона все ще залишається впізнаваною 

– маємо справу зі строфоїдами, які широко зустрічаються у сучасній 

верлібристиці, а також у деяких зразках римованої поезії. Як астрофічну 

сприймаємо поезію, де не вдається визначити логіку композиції з позицій 

строфіки, складно простежити мотивованість тих чи тих виокремлених автором 

фрагментів і т.д. Сюди належать насамперед  графічно нерозчленовані верліброві 

твори або графічно поділені на уривки, функція яких є насамперед смисловою, а 

не фонічно-ритмічною, деяка римована поезія на основі макрополіметрії  тощо.  

Виходячи з цієї класифікації робимо висновок, що переважна більшість 

поетичних творів сучасної поезії написана на основі поєднання простих 

строфічних форм чи їх строфоїдних варіантів. Значна частина верлібрових творів 
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також має мотивовану композицію, тобто, при загальній астрофічності, у них теж 

вдається виокремити окремі невипадкові строфоїдні фрагменти. 

На кінець ХХ ст. загальна картина строфічного репертуару трохи звузилася: 

серед канонічних форм помітним залишається сонет і його різновиди. Так, 

активними авторами сонетних форм є Іван Андрусяк, Надія Гаврилюк, Роман 

Кухарук, Олена О’лір та ін. Зокрема, Надія Гаврилюк та Роман Кухарук є 

авторами вінків сонетів. Також у Надії Гаврилюк у збірці «Долання меж» 

зустрічаємо англійський, італійський, французький сонети, а також експерименти 

з цією віршовою формою – «сонет навпаки», «сонет з кодою», «сонет без голови» 

тощо. Однак, навіть така тверда форма як сонет зазнає помітних 

трансформацій, що свідчить про неабияку актуальність формотворчих 

пошуків у цей період.  

Серед простих форм з показником у 95% домінує катрен, виросли обсяги 

астрофічної поезії. Прості строфічні форми у сучасні римованій та неримованій 

поезії найбільше представлені моновіршем, двовіршем, тривіршем та 

чотиривіршем. Нерідко зустрічаються і об’ємніші  строфічні форми, такі як 

п’ятивірш, шестивірш і т.ін.  Відсоток канонічних строфічних форм у загальному 

обсязі поезії є не настільки великим, як частка чотиривіршів або верлібрових 

астрофоїдів. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках підсумовано основні результати дослідження. 

Саме у 1990-ті роки процеси тонізації українського вірша почали 

набувати стрімких ознак, тих, які тривають дотепер. Вже у ліриці покоління 

«дев’яностників» значно зростає частка верлібрових творів. Вільний вірш  

утверджується у першу чергу як символ розкутості і  свободи, що суголосно 

настроям перших років Незалежності. Водночас помітною є актуалізація 

досвіду українського і світового авангардизму 10-30-х років ХХ століття. Це 

простежується у творчості майже всіх поетів дев’яностих. 

Однак, вважаємо, що верлібр дев’яностих років не становить опозицію 

до традиційної римованої поезії на основі класичних віршових форм, що 

спостерігалося століття тому, а існує в межах загальних тенденцій. 

Літературне покоління 2000-х – 2010-х років схарактеризувалося 

дальшим відходом від класичних форм віршування.  Особливо у 2000-х роках 

похитнулися позиції ямбічних ритмів - якщо у 1990-х роках верлібр ще не 

переважає ямбічні ритми за сукупністю, що разом становлять близько третини 

від усього метричного репертуару, то вже у 2000-х – 2010-х роках ямби 

дорівнюють усього лиш близько 5%. Верлібр у цей період сягає вже 60% 

метричного репертуару. Відзначаємо, що більшість творів написано «чистою 

формою» верлібру, що тяжіє до прози. Популярним  у цей період також 

залишається дольник, що все частіше витісняє трискладовики, при активному 

сусідстві з ними.  

З 1990-х років ХХ ст. рима в українській літературі теж зазнає низки 

трансформацій. Нові постмодерні тенденції в літературі цього періоду 

спонукають до сміливого розширення наявного словника рим, гостро, на наш 
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погляд,  відчувається потреба у збільшенні традиційного запасу рим. Лексичний 

словник рим збагачується за рахунок екзотизмів, власних імен, термінів, 

авторських неологізмів, діалектизмів і т.д. 

Але у поезії молодших поколінь – 2000-х і 2010-х років можна 

спостерігати певне збіднення рими, оскільки популярні перед цим екзотизми, 

діалектизми, неологізми відходять на другий план. 

У фоніці української лірики 1990-х – 2010-х років помітним явищем стало 

широке використання звукопису, насамперед двох його форм – асонансу та 

алітерації. 

Строфіка української лірики зазнала втрат у порівнянні з попередніми 

літературними епохами, що відзначалися великою різнорідністю строфічних 

форм. Строфіка сучасної поезії тяжіє до астрофізму. На кін. ХХ ст. загальна 

картина строфічного репертуару дещо обмежилася під натиском астрофічної 

поезії. Серед канонічних строфічних форм активним лишається сонет з його 

різновидами, лідером серед простих форм очікувано виступає катрен. 
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АНОТАЦІЯ 

Соловій В.В. Українська лірика 1990-х – 2010-х років: метрика, 

строфіка, фоніка. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Київський національний 

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

2018. 

Дисертація пр ьисвячена дослідженню віршової формотворчості в 

українській ліриці 1990-х – 2010-х років. Сучасна вітчизняна поезія, з огляду на 

особливості її розвитку та функціонування, розглянута крізь призму жанрово-

стильової та генераційної класифікації і репрезентована двома літературними 

поколіннями – 1990-х та 2000-х-2010-х років. У дослідженні основну увагу 

звернено на з’ясування умов розвитку сучасної лірики через спостереження над 

пошуками авторів власної творчої оригінальності на рівні віршової форми і 

поетичної мови. 

На основі метрико-ритмічного аналізу поетичного доробку відомих 

українських авторів встановлено головні віршостилістичні зміни в українській 

ліриці означеного періоду. Проаналізовано характерні особливості побутування 

канонічних та неканонічних строфічних форм у сучасній поезії. Зроблено 

спостереження над фонічними засобами української лірики – римою та 

звукописом,  – досліджено їхню змістотвірну функцію. 

Ключові слова: сучасна українська лірика, формотворчість, метрика, 

ритміка, строфіка, фоніка, літературний процес. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Соловий В.В. Украинская лирика 1990-х – 2010-х годов: метрика, 

строфика, фоника. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.06 – теория литературы. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию формотворчества  в украинской 

лирике 1990-х – 2010-х годов. Современная отечественная поэзия, учитывая 
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особенности ее развития и функционирования, рассмотрена сквозь призму 

жанрово-стилевой и генеративной классификации и представлена двумя 

литературными поколениями – 1990-х и 2000-х-2010-х годов. В исследовании 

основное внимание обращено на выяснение условий развития современной 

лирики через наблюдение над поисками авторов собственной творческой 

оригинальности на уровне стихотворной формы и поэтического языка. 

На основе метрико-ритмического анализа поэтического наследия известных 

украинских авторов установлены основные стихостилистические изменения в 

украинской лирике указанного периода. Проанализированы характерные 

особенности бытования канонических и неканонических строфических форм в 

современной поэзии. Сделано наблюдения над фоническими средствами 

украинской лирики – рифмой и звукописью, – исследовано их смыслотворческую 

функцию. 

Ключевые слова: современная украинская лирика, формотворчество, 

метрика, ритмика, строфика, фоника, литературный процесс. 

 

SUMMARY 

Soloviy V.V. The Ukrainian lyrics of 1990-2010s: metrics, rhythm system, 

phonetics. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Philology. Specialty 10.01.06 – the Theory of 

Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the thesis the versification features of the Ukrainian poetry of the 1990s – 

2010s are studied. The actual scientific status of the poetry is highlighted, and the main 

scientific research on the research of modern poetry is reviewed. It is concluded that 

Ukrainian poetry is well assimilated by the experience of foreign researchers, however 

there are gaps. It is noted that scientists are not paying enough attention to the issues of 

metrics, rhythmic system, strophics and phonics. The importance of poetic analysis for 

understanding the modern poetry development principles is emphasized. Various 

principles of poetry systematics are considered. It is noted that modern Ukrainian poetry 

is classified according to different semantic and structural principles: genre (genre-

strophic), theme or style. 

On the own survey material on more than three dozen modern young poets, 

debuted in the literature of the last decade, there was an attempt to explore the 

relationship between content and form in modern Ukrainian poetry. It is noted that for 

modern young poets, poetry is primarily a means of self-knowledge and world-

consciousness, a dialogue with the world. It is important that there is an understanding 

of poetry as high art. 

On the material of the creative works written by modern Ukrainian poets, who 

made their debut during this period, a wide metric-statistical analysis has been 

conducted, including 2103 works by the authors of the 1990s (Viacheslav Angolenko, 

Ivan Andrusiak, Iurii Bedryk, Olha Bashkyrova, Serhii Zhadan, Iuri Izdryk, Olesya 

Kovalchuk, Oles Korzh, Oleh Korotash, Ihor Kulakov, Roman Kukharuk, Vasyl 

Makhno, Rostyslav Melnykiv, Iurii Noha, Serhii Pantiuk, Svitlana Povaliaeva, Stepan 
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Protsiuk, Ivaf Ratsibukh, Maxym Rozumny, Anna Sereda, Roman Skyba, Irina Tsilyk) 

and 2000s–2010s (Artem Antoniuk, Kateryna Babkina, Ania Bagriana, Svitlana 

Bohdan, Tetiana Vynnyk, Iaroslav Gadzinskii, Bohdan-Oleh Gorobchuk, Liudmyla 

Diadchenko, Gritsia Erde, Artem Zakharchenko, Kateryna Kalytko, Oles Korzh, Pavel 

Korobchuk, Oleh Kozarev, Dmytro Lazutkin, Myroslava Laiuk , Mykola Leonovych, 

Maxym Lyzhov, Liliia Lysenko, Olga Liasniuk, Anna Malihon, Olesia Mamchych, 

Bohdan Matiiash, Ivan Nepokora, Serhii Osoka, Zaza Pauliashvili, Olena Pashuk, Oleh 

Romanenko, Tetiana Savchenko, Sofia Sitalo, Maxym Solodovnyk, Iuliia Stakhivska, 

Olena Stepanenko, Stronhovskyi, Halyna Tkachuk, Sashko Ushkalov, Katrina Haddad, 

Viktoriia Cherniakhivska). Thus, the poetry analysis included the work of more than 

sixty contemporary authors, which allows us to speak about the results objectivity. 

Statistically obtained results allowed analyzing the significant changes that have 

occurred in the Ukrainian versification of the period under study. It was noted that in 

the 1990s, for the first time, other metric forms began to dominate the free-play 

versatile version. It was in the 90s that the toning processes of the Ukrainian poem 

received rapid signs that are still ongoing. 

The stropics and phonics of Ukrainian poetry of late 1990s–2010s are also 

studied. 

On the basis of the works of national and foreign scholars, as well as observations 

of modern poetry, our research has developed its own classification of strophic forms. 

Based on this classification, it was concluded that the overwhelming majority of the 

poetic works of modern poetry are written on the basis of a combination of simple 

strophic forms or their strophoid variants. A significant part of vers libre works is also a 

motivated composition, what means general astrophicity, they also manage to isolate 

separate non-random strophoid fragments. 

It is affirmed that since the 80s rhyme in Ukrainian literature a range of 

transformations has been undergoing. New postmodern trends in literature in the 1980s 

– 1990s encouraged a drastic expansion of the traditional rhyming vocabulary. 

On Ihor Astapenko's works the functions of various phonetic techniques in 

modern poetry are explored. So, the most common nowadays sound recording 

techniques in lyrics are assonance and alliteration. It is noticed that in poetry, tone-

painting serves to enhance the effects of the corresponding images created by the 

author, to heighten the attention of the reader or listener, to awaken his feelings and 

emotions. In the works of Ihor Astapenko, tone-painting examples were noted in the 

vers libre, which is generally not typical of modern poetry. Particular attention is paid to 

the study on the semantic function of tone-painting. 

Keywords: poetological metrical foot, classical versification, two-syllable 

metrical foot, three component metrical foot, non-classical versification,  dolnyk, 

taktovik, accent verse, vers libre, stanza, rhyme, polymetric composition, rhythmic form, 

semantic scansion halo. 
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