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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Українська лірика другої половини ХХ 

століття характеризується поетичними шуканнями самоідентифікації та прагненням 

самовираження. Ці пошуки були зумовлені різноманітними чинниками, 

найважливішим із яких був поступовий відхід від тоталітарної культури і 

вироблення своєї, національної, естетики.  

 Соцреалістична лірика, вибух поетів-шістдесятників, естетичні пошуки поетів 

Київської школи, новаторство поетів 80-90-х років − таким було і є багатолике 

обличчя української лірики. Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, 

Ігор Муратов, Роберт Третьяков, Микола Бажан, Борис Нечерда, Борис Олійник, 

Ліна Костенко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Ігор Калинець, Іван Світличний, 

Василь Стус, Василь Симоненко, Юрій Андрухович, Ігор Римарук, Василь 

Герасим’юк, Оксана Забужко, Маріанна Кіяновська, Олег Соловей, Олег Лишега – 

ось такими були останні 50 років ХХ століття в українській ліриці.  

Українська лірика другої половини ХХ століття неодноразово ставала 

об’єктом дослідження сучасного літературознавства. Це стосується як окремих 

десятиліть, груп, шкіл, так і конкретних персоналій. Прагнення осмислити період 

другої половини ХХ століття в українській ліриці комплексно, простежити певні 

спільні та відмінні риси, визначити еволюційні процеси, розглянути лірику у її 

стильових проявах, бажання репрезентувати чималу кількість поетів як єдиний 

культурний проект зумовило актуальність нашого дослідження, адже комплексно 

поезія означеного періоду як сукупність стильових систем ще вивчалась. До того ж 

дослідники української лірики не зосереджують увагу на семіотичному аспекті 

літературознавчого аналізу. А саме семіотика дозволяє розглянути художній текст 

не лише як закриту структуру, але і як відкриту систему, яка є свідченням 

відкритості тексту до інтерпретацій та розгляду його на міждисциплінарному рівні. 

Історія української материкової літератури як знакової системи не вивчалася взагалі, 

пріоритетною і досі лишається жанрова інтерпретація, через що не завжди можна 

створити історію значень, які дозволяють проникнути у «кухню смислу» (Р. Барт).  

Стан наукової розробки теми. Лірика другої половини ХХ століття 

неодноразово привертала увагу критиків та літературознавців, робилися спроби 

осмислення окремих персоналій чи певних напрямів. Це свідчить про бажання і 

розуміння потреби прописати всі здобутки та втрати у контексті розвитку 

української поезії другої половини ХХ століття.  

Осмислення окремих етапів відбувається різними шляхами, що зумовлено 

відмінними уявленнями про художній текст та сукупність текстів як певну систему. 

Серед дослідників означеного періоду як культурно-історичного явища можемо 

назвати Ніну Анісімову, Євгена Барана, Іллю Гальперіна, Івана Дзюбу, Олександра 

Жолковського, Володимира Моренця, Миколу Ільницького, Юрія Коваліва, Віталія 

Назарця, Тараса Пастуха, Світлану Руссову, Тараса Салигу, Елеонору Соловей, 

Людмилу Тарнашинську, Галину Яструбецьку та інших.  

У комплексному осягненні цього періоду найоптимальнішим, на наш погляд, 

видається трактування тексту як певного знака − оскільки знак, як і текст, 

матеріалізує ідею − і віднесення подібних текстів до відповідної знакової системи. 
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Саму літературу можна назвати знаковою системою, утвореною за допомогою іншої 

знакової системи – мови, а функція літератури полягає у створенні динамічної 

рівноваги рухомого значення.  

Засновником узагальненої концепції систем, яка отримала назву «Загальна 

теорія систем», був австрійський біолог К.Л. фон Бенталанфі. Саме вона дозволяє 

вивчити різновиди систем, їх функціотнування та принципи системності.  

Семіотичні знання в аналізі художніх явищ використовують Володимир 

Мельник, Микола Ігнатенко, Тамара Гундорова, Ніла Зборовська, Юрій Ковалів, 

Володимир Моренець, Соломія Павличко. Найґрунтовніше дослідження тексту як 

знака маємо у працях Олександра Астаф’єва, зокрема у його монографії «Лірика 

української еміграції: еволюція стильових систем». 

Але ґрунтовного дослідження материкової української поезії крізь призму 

семіотики немає. Саме уявлення про текст як знак дає змогу об’єктивно розглянути 

поезію другої половини ХХ ст., в якій відбулося зіткнення соцреалістичної традиції 

та новаторських пошуків. Цей період був особливим в історії української 

літератури, і розглядати його треба з позиції семіотики, що звільняє інтерпретацію 

від ідеологічних упереджень та нашарувань. Тому на часі потреба дослідити 

природу змін стильових систем в українській ліриці другої половини ХХ століття, а 

також ті семіотичні трансформації, до яких вдаються письменники в межах однієї 

стильової системи.  

Розгляд тексту як знакової системи і як окремого знака (адже його можна 

розглядати під двома кутами зору) заслуговує особливої уваги, адже семіотику як 

науку можна вважати логічним завершенням розвитку знакових процесів, вона 

означає здатність культурної системи усвідомити власні неминучі закони. 

Семіотичний аналіз дозволяє впорядкувати хаотичні знакові процеси та визначити 

їхні особливості. У плані дослідження художніх текстів він допомагає знайти 

спільні риси у творах, які на перший погляд видаються непорівнюваними у зв’язку з 

відмінністю тем, мотивів зображуваного тощо. Відштовхуючись від концепцій 

Чарльза Пірса та Чарльза Морріса, Цвєтана Тодорова, Романа Якобсона, 

Володимира Державина, Юрія Лотмана, Олександр Астаф’єв визначає такі 

дискретні стани лірики української еміграції: референтна лірика, немімезисна і 

нереферентна лірика. У кожному з них, на думку Астаф’єва, літературні ансамблі 

безперервно перебудовуються і їх образність набуває нової якості.  

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

виконано на кафедрі української літератури Інституту філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Тема дисертації затверджена 

на засіданні Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (протокол № 6 від 29 січня 2008 р.) 

Метою роботи є комплексне представлення лірики другої половини ХХ 

століття як сукупності стильових систем та фіксація їхньої еволюції. 

Для реалізації визначеної мети необхідно вирішити такі окремі завдання:  

- реконструювати літературний контекст означеної епохи, що дасть 

можливість простежити взаємозв’язок між різними стильовими системами, а відтак 

їхні зміни; 
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- представити стильові системи у їхній цілісності; 

- розглянути тексти поетів досліджуваного періоду і виявити той літературно-

критичний дискурс, який стосується безпосередньо висвітленого у них мистецького 

досвіду; 

- провести паралелі між окремими стильовими системами; 

- виявити провідні риси кожної стильової системи та окреслити коло авторів, 

приналежних до них; 

- відстежити динаміку розвитку референтної, ейдологічної та неориторичної 

лірики, що сприятиме визначенню характеру текстів, типів авторів; 

- виявити структурні подібності у моделюванні систем, зокрема моделюванні 

семіотичного квадрата. 

Об’єкт дослідження –українська лірика другої половини ХХ століття.  

Предмет дослідження – визначальні особливості стильових систем, 

еволюційні процеси, пов’язані з ними. Ці особливості розглядаються крізь призму 

аналізу окремих текстів як семіотичних одиниць, з’ясування типів авторів, 

характеру творів і пов’язуються із загальними тенденціями розвитку стильових 

систем. 

Методологічна основа дослідження. У дисертації застосовано методологічні 

прийоми семіотики у теорії і практиці тлумачення текстів, коли сам текст 

розглядається як знак.  

У цьому дослідженні зроблено спробу визначити та охарактеризувати 

найбільш чітко виражені стильові моделі української лірики другої половини ХХ 

століття. Саме визначення стильових моделей дає можливість структурувати 

поетичний дискурс та простежити розвиток української лірики означеного періоду.  

До проблеми стильових систем одним із перших звернувся Олександр 

Астаф’єв, який запропонував докладний аналіз цього явища на матеріалі української 

еміграційної лірики, проте розвиток та еволюція стильових систем на власне 

українському поетичному ґрунті досі лишалися поза увагою науковців.  

Також у методологічному активі цього дослідження використано 

структуралістський, естетичний, типологічний, психоаналітичний та культурно-

історичний методи. Автор апелює до праць Ніни Анісімової, Ролана Барта, Деніела 

Белграда, Віктора Бєляніна, Юрія Борєва, Людмили Булaвки, Тaмaри Гундорової, 

Олексія Жолковського, Нiли Зборовської, Юрiя Ковaлiвa, Олексiя Лосєвa, Юрiя 

Лотмaнa, Володимирa Моренця, Віталія Назарця, Тaрaсa Пaстуxa, Елеонори 

Соловей, Свiтлaни Руссової, Iгорa Смiрновa, Зигмундa Фройдa, Ерixa Фроммa, 

Вaлентини Xaрxун, Галини Яструбецької. 

Для більш відповідного оприявлення стильових систем використано 

проблемно-хронологічний принцип викладу матеріалу. Застосування цього 

принципу дозволяє увиразнити процес появи та розвитку певних тенденцій у 

контексті стильових систем.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що це перше в українському 

літературознавстві комплексне дослідження лірики другої половини ХХ століття у її 

багатогранному вияві з позиції стильових систем. Отже, у дисертації: 
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- розглянуто естетичний досвід тогочасної літератури у контексті 

семіотичного досвіду; 

- простежено еволюцію стильових систем на текстовому матеріалі 

поезії ХХ ст.; 

- проведено типологічні паралелі між стильовими системами; 

- протлумачено та інтерпретовано велику кількість поетичних текстів 

означеного періоду; 

- представлено різнотематичні, різнопланові тексти з позиції їхньої 

структурної подібності; 

- простежено зміни типів авторів. 

Методи дослідження. Методологічний плюралізм дає можливість комплексно 

проаналізувати та ширше охопити досліджувані явища, проте обмежений арсенал 

методів дозволяє глибше зануритися у текст. Саме тому домінантним методом було 

обрано один − метод семіотичного аналізу. Отже, у роботі застосовано 

методологічні прийоми семіотики у теорії і практиці тлумачення текстів, коли текст 

розглядається як знак або певна система знаків. 

У дисертації передусім визначаємо поняття стильової системи; також подаємо 

загальну характеристику стильових систем української лірики другої половини ХХ 

століття (запропоновано такий поділ лірики другої половини ХХ століття: 

референтна лірика, ейдологічна, неориторична; основним принципом поділу є 

семіотичний принцип відповідності знака позначуваному) і пропонуємо варіанти 

моделювання семіотичного квадрата для кожної з них. Такий підхід зумовлений 

тим, що бінарні опозиції є універсальним засобом раціонального опису світу, а 

аналіз художнього тексту ми також здійснюємо раціонально, бо раціональне – шлях 

до об’єктивного. Ю. Лотман зазначав, що якщо ми маємо справу не з будь-яким 

текстом, а з художнім чи міфічним, то нескладно довести, що в основі внутрішньої 

організації елементів тексту, як правило, лежить принцип бінарної семантичної 

опозиції. У неориторичній ліриці, наприклад, робилася спроба зруйнувати її з метою 

дестабілізації, щоб залишити протиставлення у стадії невирішення. 

Семіотичний квадрат має доволі суперечливий характер через свою 

структурну закритість та обмежену сконцентрованість, тому його застосування не 

завжди викликає схвалення літературознавців, адже він начебто зосереджений на 

індивідуальному, на окремому. Але семіотичний квадрат дозволяє перейти від 

індивідуального до загального, що дає змогу у нашому випадку вийти на стильову 

систему, оскільки частотність використання тих чи інших опозицій також дозволяє 

визначити її риси і простежити еволюцію стильових систем. Саме це ми доводимо у 

нашій праці.  

Говорячи про еволюцію систем, не можна не згадати про синергетику, 

незважаючи на те, що на І Міжнародній конференції Німецької спільноти складних 

систем (1997 рік) прозвучали думки про те, що екстраполяція синергетичного 

підходу на соціогуманітарну сферу не є правочинною. Не будемо дискутувати, 

оскільки тема «синергетика і літературознавство» заслуговує окремого дослідження. 

Проте висловимо кілька міркувань, що дозволять нам доповнити наші уявлення про 

еволюцію стильових систем.  
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Зі світоглядної позиції синергетику називають універсальною теорією 

еволюції. Цікавими, на нашу думку, видаються міркування щодо відкритості 

системи як шляху до еволюції. Стильові системи лірики є відкритими, оскільки вони 

взаємодіють із оточенням, одна з одною. Отже, вони здатні еволюціонувати. 

Система розвивається, і, відповідно, виникає питання, як саме вона обирає шлях 

розвитку. Ось тут синергетика говорить про феномен випадковості.  

Зміні поетичних стильових систем передують зміни суспільно-культурні, 

зміни поколінь у літературі, зміни світоглядних авторських концепцій. Важливим 

досягненням синергетики є поняття точки біфуркації – це точка максимальної 

чуттєвості системи як до зовнішніх, так і до внутрішніх імпульсів. «Обурення» у 

системі й призводить до еволюції. Точка біфуркації властива кожній стильовій 

системі, але у цьому випадку її не можна назвати точкою у прямому розумінні, бо 

тут йдеться швидше про певний етап, про уподобання того чи іншого художнього 

методу, про індивідуальний стиль автора, його відкриття чи знахідки, які починають 

переймати інші (ми не маємо на увазі епігонство). Наприклад, хрущовська «відлига» 

стала точкою біфуркації для зміни референтної лірики на ейдологічну, політика 

перебудови активізувала неориторичну лірику, але першопоштовхом для неї стала 

поезія Київської школи.  

Наступним етапом дослідження є з’ясування особливостей референтної 

лірики; головним її принципом визначено принцип тотожності, що передбачає 

тотожність знака тому, що він позначає. Також розглянуто філософську лірику як 

особливий вияв референтної, визначено тип автора у системі референтної лірики і 

типи текстів, зумовлені емоційно-змістовою особливістю автора.  

Хочемо одразу зробити кілька застережень: жодна зі стильових систем не є 

слабшою чи сильнішою, кращою чи гіршою. Усе залежить від майстерності автора й 

уподобань реципієнта. Соцреалізм на сучасному етапі сприйняття, попри активну 

зацікавленість ним у літературознавчих дослідженнях, часто викликає негативну 

оцінку, зокрема такі твори іноді беззастережно і помилково трактуються як слабкі, 

адже твори Л. Первомайського, В. Сосюри, М. Рильського, В. Мисика та інших не 

заслуговують такої оцінки. Тому доречніше називати лірику цього етапу 

референтною, що виходить за межі суто соцреалістичної естетики.  

Наступний етап дослідження присвячений аналізу поетичних текстів 

шістдесятників та поетів Київської школи; визначено тип автора у системі 

ейдологічної лірики. Дискусії та суперечки може викликати аналіз текстів поетів 

Київської школи у контексті ейдологічної лірики, оскільки вона має риси 

немімезисності та нереференції, а окремі її твори та твори її оточення можна 

вважати вершинами нереференції. У суто структурному аспекті це дійсно так, але 

образність і традиція дозволяють визначити її як стильову систему помежів’я.  

Кінцевим етапом дослідження є визначення особливостей неориторичної 

лірики як знакової системи, основних принципів світомоделювання та семіозису, 

властивих даній стильовій системі, а також типу автора неориторичної лірики. 

Складність аналізу цієї стильової системи полягає у тому, що тексти сучасного 

етапу ще не пройшли випробування часом і ми не можемо зробити остаточні 

висновки про завершення чи тривання еволюційного процесу. Ми переконані у 
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циклічності розвитку літературних явищ. У цьому випадку вбачаємо такий шлях 

розвитку: надмірне захоплення «текстом як текстом» призводить до 

псевдонереференції, надмірного ускладнення і, як спротиву йому, протесту – 

повернення до референтності у певній точці біфуркації.  

Практичне значення роботи. Положення і висновки цього дослідження 

можна використовувати в лекційних курсах з історії української літератури ХХ 

століття для студентів філологічних спеціальностей. Основні положення дисертації 

можуть бути враховані при написанні підручників з історії української літератури, 

монографічних досліджень розвитку української поезії другої половини ХХ 

століття, укладанні нормативних та спеціальних курсів для студентів-філологів, 

підготовці дисертацій, магістерських та курсових студентських робіт. 

Особистий внесок здобувача полягає в системному дослідженні текстів 

української лірики другої половити ХХ ст. з огляду на їх приналежність до певних 

стильових систем. Усі наукові положення та висновки належать дисертантові. 

Апробація роботи. Текст цієї дисертації обговорено і схвалено на засіданні 

кафедри української літератури Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. Основні положення дисертації викладено в доповідях на 

численних наукових конференціях, серед яких: щорічні звітні наукові конференції 

викладачів та аспірантів Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (2008–2012), міжнародна науково-практична конференція «Європейська 

наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006» (Дніпропетровськ, 

2006), міжнародна наукова конференція “Pasaulio vaizdas kalboje” (Шауляй, Литва, 

2006), міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукових досліджень 

– 2006» (Полтава, 2006), міжнародна науково-практична конференція «Наукові 

дослідження – теорія та експеримент, 2007» (Полтава, 2007), міжнародна науково-

практична конференція «Мова і мовний потенціал в поліетнічному середовищі» 

(Мелітополь, 2007), семінар «Украина в мировом культурном пространстве» 

(Петербург, 2008), міжнародна наукова конференція “Pasaulio vaizdas kalboje” 

(Шауляй, Литва, 2008), міжнародна наукова конференція “Dni Nauki” (Люблін, 

Польща, 2008), всеукраїнська наукова конференція «Українське віршознавство ХХ – 

початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку» (Київ, 2009), 

ІХ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська науково-теоретична 

конференція «Українська література: духовність і ментальність» (Кривий Ріг, 2009), 

ІІ Міжнародна конференція «Мова і мовний потенціал у поліетнічному середовищі» 

(Мелітополь, 2010), міжнародний науковий семінар (Мелітополь – Сєверодвінськ, 

2011), міжнародна науково-практична конференція “Tradycja wspóɫcześnie – 

repetycja czy innowacja” (Краків, 2012), міжнародна науково-практична конференція 

“Vӗda a technologie: krok do budoucnosti” (Прага, 2012), міжнародна науково-

практична конференція “Nukowa przestrzen Europy – 2012” (Перемишль, 2012), 

«Галицька поліфонія» (Варшава, 2014), наукові сесії Наукового товариства 

ім. Шевченка (Івано-Франківськ, 2010-2015). 

Результати дослідження опубліковано в монографії (18, 87 друк. арк), у 44 

наукових публікаціях, з яких 27 – у наукових фахових виданнях України, 7 – в 

іноземній періодиці. 
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Структура і обсяг роботи: вступ, чотири розділи, висновки, список 

використаних джерел, що становить 553 позиції. Загальний обсяг роботи – 408 

сторінок, з них – 364 сторінки основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і новизну, об’єкт і предмет дослідження, а 

також стан наукової розробки теми, мету і завдання роботи. Здійснено 

систематизацію найважливіших досліджень про стильові системи.  

Перший розділ «Диференціація стильових систем української лірики 

другої половини ХХ століття» визначає стильову систему як літературознавчу 

категорію; також у цьому розділі подано загальну характеристику стильових систем 

української лірики другої половини ХХ століття, запропоновано варіанти 

моделювання семіотичного квадрата для кожної з них. Розділ складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Функціонування термінів «напрям», «течія», «школа», 

«стиль» у сучасному літературознавстві» йдеться про визначення відповідних 

термінів в українському та зарубіжному літературознавстві.  

Структурно-стильовий принцип у літературознавчих дослідженнях, на думку 

М. Ільницького, українські науковці почали застосовувати ще на початку ХХ 

століття (Микола Гнатишак, Дмитро Чижевський), виходячи з того, що твори 

літератури є словесно-мистецькими, тому і розглядати їх варто на основі критерію 

«мистецьких стилів і мистецьких вартостей» (М. Гнатишак). Д. Чижевський 

здійснив періодизацію української літератури, виділивши у ній певні стилі. 

М. Ільницький згодом виділив два основні рівні стилю – стиль індивідуальний 

(неповторний, такий, що відходить від норми) та стиль епохи (такий, що тяжіє до 

норми), співвідношення яких визначає еволюцію літературного процесу.  

У загальному розумінні стиль визначається як певна особливість, притаманна 

людині, групі людей, митцю, групі митців, мистецьким творам. Це категорія, яка 

виконує розрізнювальну й узагальнювальну функції. З цієї позиції тлумачать стиль і 

в літературознавстві. Це загальний тон, колорит художнього твору, а також метод 

побудови образу і принцип світогляду художника. Головна роль у поясненні 

відводиться художньому твору і процесу його творення, а світоглядні принципи 

автора стають очевидними власне у творі. Також літературний стиль можна 

визначити як систему літературних засобів, що логічно зумовлені специфікою 

перетворення слова на естетичну форму літературного твору.  

Стилем можна назвати і сукупність ознак, що характеризують твори певного 

часу чи напряму, а також індивідуальну манеру письменника. Сукупність і єдність 

усіх особливостей творчості письменника характеризує зміст і форму 

письменницьких творів, становить своєрідність автора. Проте стиль не лише 

відрізняє і відділяє одного письменника від інших, а й зближує творчість певних 

письменників, породжує єдність між ними.  

У зарубіжному літературознавстві стиль визначають як спосіб побудови 

висловлення, що ґрунтується на певному виборі, інтерпретації та конструюванні 

мовного матеріалу. Стиль розуміють як властивість чогось або когось відрізнятися 
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від звичайного, буденного. У другому значенні стиль розуміється як особлива 

характеристика, що ідентифікує об’єкти, суб’єкти, періоди та місця. Стиль – це 

таємниця, що визначає успішне поєднання форми і змісту. Стиль є чинником 

творчого процесу та діалогу автора і читача.  

На думку Г. Яструбецької, впізнаваність стилю – це виокремлення певних 

художніх прийомів і принципів, коли можна виділити і назвати елементи естетичної 

структури та простежити особливості їхньої взаємодії. 

Складниками поняття «літературний напрям» є світогляд, поетика, спільність 

ідей, мотивів, тем, образів, сюжетних схем, сукупність художніх засобів, прийомів. 

Але те саме можна сказати і про течії. Виникнення та існування певного напряму, 

течії зумовлене тим, які опозиції в них переважають, як вони взаємодіють, які 

художньо-образні конструкції моделюються. Отже, напрям – це система художніх 

засобів, прийомів, стилістичних особливостей, певна поетикальна модель, 

побудована на відповідній світоглядно-філософській основі; сукупність творів, 

теоретичних постулатів, що перебувають у динамічній єдності з інваріантною 

концепцією світу. Тенденції меншого масштабу прийнято називати течіями.  

У підрозділі 1.2 «Поетичний стиль та можливості його еволюції» 

визначено поняття поетичного стилю, адже дослідники поезії часто говорять про 

еволюцію стилю, художнього світу поета, про індивідуальний стиль поета.  

Поетичний текст – це система метаморфної природи, що виникає на основі 

естетичної реалізації мовної системи. Це зафіксована сукупність одиниць мови, що 

знаходяться у поетичному стані. Естетичний знак, яким є слово, словосполучення чи 

ціла конструкція у поетичному творі, – це елемент вторинної моделюючої системи. 

У порівнянні з первинною моделюючою системою та її знаками, вона 

характеризується такими властивостями: особлива художня форма, несподівана 

сполучуваність з іншими словами, експресивність, інверсія, підкреслена фонічна 

організація тощо. Естетика поетичного тексту формується на основі естетики буття, 

естетики мови, естетики мистецтва. Поетичний текст – це система, що функціонує в 

естетичних рамках літератури, мистецтва та культури. Вона є вторинною стосовно 

системи мови і відноситься до неї як результат мовленнєвої діяльності, наслідок 

реалізації поетичної функції мови. Поетичний текст має ознаки, притаманні іншим 

художнім текстам (цілісність, зв’язність, завершеність, прагматичність, 

окремішність, діалогічність тощо), а також особливу властивість – максимальний 

ступінь формалізації (графічної, музичної, фонетичної, дискурсивної).  

Поетична реальність як вторинна моделююча система – це система художніх 

квазіпредметів без чіткої однозначної семантики. Впізнавання квазіпредметів 

викликає в читача відчуття естетичного задоволення. У референтній ліриці 

впізнавання відбувається легко, в ейдологічній – складніше, у неориторичній – ще 

складніше. Хоча неориторична лірика визнає і неправильне впізнавання як 

впізнавання.  

Поетичний твір є функціонально-естетичною системою, що містить відбитки 

світогляду, поетичного бачення дійсності, мови та стилю його автора. А дійсність, 

групи авторів з подібним принципом впізнаваності квазіреальності формують 

стильову систему. Причому поняття «стильова система» не означає нівелювання 
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авторського індивідуального стилю. Індивідуальний стиль передбачає впізнавання 

автора, стиль епохи – впізнавання певного історичного періоду, стильова система ж 

передбачає впізнавання рівня зв’язку між зображуваним та зображеним. Категорія 

автора є ієрархічно найбільш високою поетичною категорією, що фокусує ідейно-

естетичну, композиційну та стильову єдність художнього тексту. Творчий характер 

естетичних знаків поетичного твору втілюється у системі домінант (про них йдеться 

у наступних параграфах). Саме стиль у динаміці розвитку може стати засобом 

розуміння смислів, прихованих у суб’єктивній авторській символіці. 

На думку В. Жирмунського, еволюція стилю як єдності художньо-

виражальних засобів або прийомів тісно пов’язана зі змінами художньо-

психологічного завдання, естетичних навичок та смаків, а також усього 

світовідчуття епохи. М. Гіршман у дослідженні стилю Ф. Тютчева писав про стиль 

як про естетичне втілення та безпосередньо сприйману єдність усіх елементів 

художньої форми, у створенні та естетичній досконалості якої проявляє себе творча 

індивідуальність. На думку науковця, є такі кола творчої індивідуальності: твір, 

творчість письменника, напрям або ціла епоха, жанр, поезія як особлива естетично 

значима сфера людської творчості. Стиль передає спосіб естетичного буття творчої 

індивідуальності, спосіб буття людини-автора в його художньому творі. Створення 

художнього твору – це вищий ступінь, якого може досягти мистецтво, адже новий 

твір, нове слово називає те, що до того було безіменним.  

Поетичний дискурс, на думку Б. Овчарека, є предметом літературної 

семіотики, адже поезія – це тип словесної діяльності, анормальної у стосунку до 

норми природної мови; це реалізація особливої поетичної мови; це проекція 

принципу еквівалентності з осі вибору на вісь комбінації. Своєрідність знакового 

характеру поезії полягає у суперечливому зв’язку між планом змісту і планом 

вираження, тобто поезія тяжіє до символізації та значеннєвого синтезу слів на 

надреченнєвому рівні. А. Греймас говорив про два різні дискурси поезії – звуковий 

та синтаксично-семантичний, що взаємодіють завдяки внутрішньому генеруючому 

механізму. У поезії відбувається складний значеннєтворчий процес, що протікає не 

так, як у прозі, і полягає у трансформації всіх елементів мовлення. Ю. Лотман 

стверджував, що конструктивна поетика творить особливий світ семантичних 

зближень, аналогій, протиставлень, що не узгоджується із семантичною сіткою 

природної мови. Також дослідник надає великого значення рамці в поетичних 

текстах, що відмежовує текст від тла.  

Ліричне слово – це концентрат поетичності, воно має неймовірну силу впливу. 

Це слово готується епохами, поколіннями. Саме у ліриці традиція найміцніша і 

найвідчутніша. Лірика емоційна та пізнавальна водночас. Емоція не потребує 

еволюції, оскільки вона у кожного реципієнта буде іншою, її відновлення 

відбувається по-різному у різні періоди читання. Лірика є також особливою формою 

пізнання, де відбувається синтез відомого та невідомого. І саме пізнання – причина 

її еволюції, адже трансформується семантика слова, з’являються нові асоціації, що 

зумовлює нове пізнання дійсності (наприклад, зараз можемо говорити про 

активність неориторичної лірики, що не була популярною, скажімо, років п’ятдесят 

тому). Відповідно, поет має балансувати між впізнаваним та несподіваним. 
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Змінюються загальнозначимі речі, відповідно, і лірика утверджує нове. 

Письменницька індивідуальність проявляється у традиційному матеріалі, 

трансформує його і перетворює на щось поетичне завдяки авторському, 

неповторному стилю. У поетичному стилі реалізується первісна індивідуальність, 

що є невіддільною від онтологічного цілого, але не розчиняється у ньому, а 

говорить про нього. 

Стильова структурна організація поетичного твору є складною та 

багатошаровою, адже стиль включає в себе цілісність авторської особистості, 

цілісність художнього задуму, типологічні риси художнього напрямку, історичну 

традицію художньої культури. Початком поезії є ритмічно виражена інтонація, що 

передає емоційний стан поета, а потім це все трансформується у слово. Тобто на 

рівні, на якому задумується текст, визначальними є тема та інтонація, а на рівні 

народження – смисл та цінність.  

Якщо говорити про еволюцію поетичного стилю, то вона, вочевидь, можлива, 

але еволюція індивідуального авторського стилю не буде свідченням еволюції епохи 

і дасть уявлення лише про одиничне, а не множинне. Тому варто говорити не про 

ряд еволюцій чи деградацій індивідуальних стилів, а про еволюцію стильових 

систем та про їх взаємоперехід. Хоча саме індивідуальний поетичний стиль може 

забезпечити прорив в іншу стильову систему.  

У підрозділі 1.3 «Визначення стильової системи» сформульовано поняття 

«стильова система», а також запропоновано класифікацію систем щодо української 

лірики другої половини ХХ ст. Таких систем визначено три: референтна лірика, 

немімезисна та нереферентна. Основними принципами розрізнення стильових 

систем вважаємо хронологічний та типологічний.  

Хронологічний − тому що саме на певних часових зрізах, при комплексному 

аналізі текстів певного часу можна простежити певні закономірності, що можуть 

бути продиктовані не лише культурно-естетичними, але й ідеологічними вимогами.  

Типологічний − бо виділення стильових систем можливе при диференціації та 

класифікації типового у певній множинності.  

Поетична стильова система – це комплекс поетичних текстів, об’єднаних не 

авторством, а подібністю плану вираження та плану змісту, тобто таких, що мають 

семіотичну спільність, для виокремлення якої найчастіше застосовуються 

типологічний та хронологічний принципи. Окрему стильову систему варто 

розглядатати у синхронному зрізі, еволюцію стильових систем – у діахронному.  

Художній текст – це вторинна моделююча система, що завдяки 

синергетичним процесам може перетворитися у цілісний надсмисловий знак. 

Одиницею аналізу та інтерпретації процесів творення смислу у такому розумінні 

виступає образоносійний знак, смислова структура якого формується предметними, 

оціночними, гедоністичними, концептуально-ідейними та арехтипними образами, а 

їх взаємодія, у свою чергу, зумовлює утворення відповідних текстових смислових 

рівнів. Відповідно, стильова система – це сукупність різних змістово-художніх 

елементів одного порядку, що взаємодіють між собою.  

В укрaїнськiй лiрицi другої половини XX столiття еволюцiя стильовиx систем 

визнaчaється переxодом вiд мiфу через обрaз до метaфори. Тaкий переxiд 
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зумовлений рiзними рiвнями xудожньої iмiтaцiї, яку прийнято нaзивaти мiмезисом. 

Референтнa лiрикa пропaгує використaння міфу, створюючи зaвдяки цьому iлюзiю 

реaльностi; ейдологiчнa використовує його, aле мовчить; неориторичнa зaперечує 

наявність мiмезису у своїй системi, головне – говорiння. Ці системи розглядaємо 

крiзь призму понять «мiф», «обрaз», «метaфорa».  

Мiф обмежує сутнiсть речей до їxньої генези, стосується життєво вaжливиx 

зaсaд людського iснувaння. Сaме мiф, нa думку М. Елiaде, визнaчaє людину тaкою, 

якою вонa є. Вiн не є вигaдкою, бо вигaдкa вибудовує обрaзнiсть у нaвмисному 

вiдривi вiд фaкту, a мiф репрезентує фaкт. Зa Шелiнгом, мiф мaє один-єдиний сенс: 

той, який вiн висловлює (без двознaчностей тa полiтлумaчень). Реципiєнт не може i 

не мaє прaвa шукaти у мiфi iншиx смислiв, aнiж тi, що в ньому зaклaденi. Мiфи не є 

aлегоричнi. У мiфax подiя реaльнa, боги – реaльнi iстоти, i ознaчaють вони те, чим є. 

Нi подiї, нi герої не є aлегоричними. Це лише згодом реципiєнт вбaчaє у мiфi 

пророчi передбaчення тa aлегорiї. Культурa нaклaдaє нa мiф шaри iнтерпретaцiй, 

зaвдяки яким вiн може перетворитися нa символ i зaвдяки яким ми вiдшукуємо у 

ньому пророцтва. Його контекст тa iнтерпретaцiя зумовленi чaсом. У контекстi 

референтної лiрики можемо говорити про первiсний мiф. Iдеологiя нaмaгaлaся 

витворити власний мiф, що мaв бути позбaвлений полiтлумaчень, a його герої 

повиннi були сприймaтися як реaльнi.  

Мiф є вaжливою соцiaльною силою, оскiльки зумовлює устрій суспiльствa, 

зaкони, цiнностi, детермiнує позитивнi тa негaтивнi опозицiї. Новий мiф мaв бути 

зaклaдений у структуру душi людини нового суспiльствa. A мiфотворчiсть, нa думку 

A. Берґсонa, допомaгaє консолiдaцiї суспiльствa. М. Елiаде визнaчaв однiєю з 

головниx функцiй мiфу здaтнiсть формувaти модель-взiрець людської поведiнки, що 

регулює її стосунки зi свiтом, позбaвляє вiд суперечливиx роздумiв. Референтнa 

лiрикa демонструє прaгнення до створення тaкиx взiрцiв, що мaли сприймaтися як 

реaльнi i як приклaд для нaслiдувaння. 

Обрaз, нa вiдмiну вiд мiфу, є таким осмисленим зобрaженням, що передaє не 

лише себе, a й iншу сутнiсть. Споглядaючи в обрaзi iншу сутнiсть, ми споглядaємо i 

сaм обрaз, що у безпосередньому споглядaннi стaє певною дiйснiстю, якa є 

видовищно-суб’єктивною.  

Е. Паунд чітко відокремлював образ від символу, стверджуючи, що символи 

відсилають до відомих асоціацій, а образи виражають невідомі структури смислів, 

адже образ – це слово за межами сформульованої мови.  

Обрaз є не рiччю, a її конкретним вiдобрaженням, мaючи риси як цiєї речi, тaк 

i певної iдеї, тобто вiн є уречевленa iдея й iдеaлiзовaнa рiч. Вiн руxомий i дaє 

простiр для iнтерпретaцiй. Саме він є визначальним для ейдологічної лірики. 

Поняття метaфори тiсно пов’язaне з неориторикою, у контекстi якої метaфорa 

є нaйвaжливiшою одиницею, якій мaють пiдпорядковувaтися всi iншi. Метaфорa, зa 

Деррідою, – це дiя, через яку вiдновлюється цiннiсть влaстивого i вiдкривaється 

певний простiр-прогaлина, у якому можнa втрaтити суттєве. З одного боку, 

метaфорa дaє простiр для iнтерпретaцiї, з iншого − нерозумiння метафори aбо 

спроби уникнути її iнтерпретaцiї призводять до прогaлин у розумiннi 

неориторичного твору.  
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Оскільки ми розглядаємо стильову систему з урахуванням семіотичного 

аспекту, то необхідно зазначити особливості накладання поетичного тексту на 

семіотичний квадрат А. Ж. Греймаса. Це наочна схема, що має на меті покращити 

запам’ятовування характеру відношень між певними видами суджень. 

 Семіотичний квадрат показує зв’язок між знаками або його елементами, як це 

може бути у поетичному тексті. Така структура необхідна для візуалізації логічної 

організації тієї чи іншої семантичної категорії. У семіотичному квадраті наявні такі 

відношення: протилежності, суперечності, імплікації. Квадрат моделюють на основі 

бінарних опозицій, що є універсальним засобом раціонального опису світу, де 

одночасно розглядають два протилежні поняття, одне з яких стверджує певну якість, 

а інше заперечує. Бінарні опозиції розглядали ще за часів Арістотеля. Розуміння їх 

виходить із того, що в описі будь-якої картини світу лежать бінарні опозиції, 

марковані позитивно та негативно. Застосування семіотичного квадрата для аналізу 

стильових систем дозволяє простежити спроби авторів виділити із сукупності знаків 

певний знак, певний образ. 

Особливим видом опозицiй є опозицiя «я – iнший». Ю. Борєв зaзнaчaв, що 

xудожня концепцiя твору фiксовaнa у восьми плaстax, кожен з якиx передaє певний 

тип взaємодiї людини з рiзномaнiтними внутрiшнiми тa зовнiшнiми сферaми. Це 

тaкi плaсти: «я – я»; «я – ти»; «я – ми»; «я – всi ми»; «я – все»; «я – все створене 

нaми у сферi мaтерiaльниx цiнностей»; «я – все створене нaми у дуxовнiй сферi»; «я 

– все зaгaльне». Всi цi опозицiї можуть конкретизувaтися через iнвaрiaнти. Iнвaрiaнт 

– це стaтичнa, незмiннa величинa, що зaлишaється тaкою, незвaжaючи нa 

перетворення у межax системи, до якої вонa вxодить. Це структурнa одиниця, що 

мiстить у собi всi основнi ознaки своїx конкретниx реaлiзaцiй. Тaкою одиницею 

може виступити семiотичний квaдрaт, який можнa зaстосувaти для aнaлiзу окремиx 

текстовиx структур кожної поетичної системи. Визнaчення iнвaрiaнту, iнвaрiaнтного 

мотиву сформулювaв О. Жолковський у 1974 роцi у контекстi дослiджень творiв 

О. Пушкiнa тa Б. Пaстернaкa. Xaрaктеристикa кожної поетичної системи передбaчaє 

видiлення зaгaльниx чaстин висновкiв з текстiв. Можливi рiзночитaння того сaмого 

тексту рiзними читaчaми, рiзнi описи одного прочитaння, рiзнi способи видiлення 

зaгaльниx чaстин. Отже, i самих комплексiв, що xaрaктеризують поетичний свiт 

aвторa, може бути бaгaто. Видiлення iнвaрiaнтiв – нaйоптимaльнiший вaрiaнт для 

системaтизaцiї уявлень тa понять про ту чи іншу поетичну систему.  

Смисловим ядром поетичної трaдицiї є типове, що формує певнi констaнти, 

зaбезпечує можливiсть iснувaння згiдно з моделлю. Творчa iндивiдуaльнiсть 

письменникa знaчною мiрою реaлiзується в процесi обробки тa осмислення 

успaдковaниx сюжетiв, форм i прийомiв. Подiбнiсть, взaємозв’язки мiж творaми 

рiзниx митцiв виявляють певнi стaлi системи ознaк, структурнi iнвaрiaнти, якi, зa 

Н. Фрaєм, можнa нaзивaти «лiтерaтурними мaтрицями». Типовiсть когнiтивниx 

рядiв дaє змогу грaтися з вербaльними тa смисловими одиницями, повторюючи тa 

модифiкуючи їx, що призводить до aктуaлiзaцiї неусвiдомлювaниx смислiв.  

Поетичнa системa врaxовує зaгaльне тa iндивiдуaльне, однaково прaцює з 

ними, шукaючи свої iнвaрiaнти, якi зберiгaються i стaють визнaчaльним для тiєї чи 

іншої системи. Вaжливiсть тaкого розумiння полягає у можливості вiдтворити більш 
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повну синxронну сxему, яка лежить в основi всix текстiв певного типу; вiдтворенa 

тaким чином сxемa мiстить прaвилa розгортaння тексту, якi можнa iнтерпретувaти і 

в дiaxронiчному плaнi, а нaбiр трaнсформaцiй i їх послiдовнiсть дaють можливiсть 

зробити вaжливi спостереження нaд окремими етaпaми еволюцiї вiдповiдниx текстiв 

тa iншиx знaковиx систем, нa якиx вони ґрунтуються.  

С. Xоружий розвивaє методологiчну iдею iнвaрiaнтного опису, вкaзуючи нa 

те, що потенцiї тa передумови «iнвaрiaнтної» aнтропологiї зaклaденi ще 

пaтристичною концепцiєю людини як мiкрокосму, iзоморфного мaкрокосму. Iдея 

iнвaрiaнтностi вперше булa усвiдомленa нaприкiнцi 70-x рокiв XIX ст., a згодом 

стaлa зaгaльним топосом структурaлiстської пaрaдигми в методологiї гумaнiтaрного 

пiзнaння. Поетичний свiт Жолковський визнaчaє як систему iнвaрiaнтiв, тобто 

елементiв коду, що стоїть зa текстом, а тaкож як xудожнiй текст, що реaлiзує певну 

тему. Тобто поетичний свiт – це узaгaльнене iнвaрiaнтне повiдомлення aвторa, 

вбудовaне у його влaсний код.  

Поетичнi свiти окремиx aвторiв, об’єднaнi темaтичною, xронологiчною тa 

iншими єдностями, можнa визнaчити як певну систему з iнвaрiaнтними мотивaми. 

Смисловий iнвaрiaнт xудожнього тексту можнa нaзвaти темою. Ця темa може 

склaдaтися з бaгaтьоx темaтичниx елементiв (пiдтем), a вiдповiднiсть мiж темою тa 

текстом можнa нaзвaти висновком тексту з теми. Зaгaльний смисловий iнвaрiaнт 

всix текстiв одного aвторa – це постiйнa темa aбо групa тем. Виведення циx тем 

вiдбувaється не лише через осягнення предметної сфери, aле й через сферу коду.  

Тотожнiсть iнвaрiaнтiв поетичного свiту окремиx aвторiв дaє пiдстaви 

стверджувати про наявність певної стильової системи. 

Тлумачення текстів крізь призму семіотичних квадратів може викликати 

застереження щодо спроби репрезентувати поезію лише як закам’янілу схоластичну 

структуру, позбавлену будь-якої художності.  

Зазначимо, що художній текст можна назвати структурою нерухомою, 

оскільки всі процеси, які надалі точаться довкола нього – лише інтерпретації, а 

істинність залишається всередині тексту. Семіотичний квадрат дозволяє проникнути 

у його глибину, адже вказує на найменші семіотичні компоненти і визначає напрям 

їхньої трансформації. Він є раціональним підтвердженням наших інтерпретацій 

художнього тексту, оскільки препарування останнього дозволяє визначити 

індивідуальне й універсальне.  

У підрозділі 1. 4 «Загальна характеристика стильових систем української 

лірики другої половини ХХ століття» визначено основні стильові системи 

окресленого періоду. Вони можуть частково накладатися одна на одну, також кілька 

стильових систем можуть функціонувати одночасно, але домінуючою залишається 

одна. Якщо для лірики 50-х років було характерне копіювання світу, а для лірики 

60-70-х років – його відтворення, то для лірики 80-х років – початку ХХІ ст. 

властиве створення іншої реальності, паралельної чи непаралельної до існуючої. 

Моделювання семіотичного квадрата допомагає простежити еволюцію 

стильових систем, зміну опозиційних відношень. У референтній ліриці 

домінантними є опозиції «ми – вони», «біле – чорне», «війна – мир». Для 
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немімезисної лірики характерні опозиції «я – вони», «добро – зло», «там – тут». У 

нереферентній ліриці домінують опозиції «я – інший», «цей світ – інший світ». 

Для лірики 50-х років характерне домінування, з одного боку, іконічного знака 

реального, та з іншого – уявного. Розбіжність між семіотичним іконічним знаком і 

тим, як ми його розуміємо стосовно цієї лірики, полягає у тому, що художній текст 

не може бути точною копією зображуваного, оскільки на ньому лежить відбиток 

авторської свідомості, через яку пропущено реальні враження і переживання.  

Твори шістдесятників є більш реалістичними, ніж яскраві зразки епохи 

соцреалізму. Проте їх варто розглядати у системі ейдологічної лірики, якій у 

семіотиці відповідає знак-індекс.  

У цьому періоді викликають зацікавлення тексти, які знаходяться практично 

на межі між немімезисною та нереферентною стильовими системами. Важливим для 

цієї лірики є перехід від «ми» до «я», «він», «вона». Ці образи також є типовими, а 

не індивідуальними, проте сама типізація абсолютно інша. Якщо у першому випадку 

є «ми» і «вони» (вороги), то у другому з’являються «я» і «вони» – ті, які не 

розуміють, не люблять, не хочуть знати. Київська школа поетів займає проміжну 

позицію між ейдологічною та неориторичною лірикою, про що свідчить аналіз 

окремих текстів, де домінують знаки-індекси.  

З кінця 80-х – початку 90-х років можемо говорити про активну роль 

неориторичної лірики з її бажанням заперечити старе, зруйнувати існуючі 

стереотипи тощо. Межа між зображуваним і зображеним розмивається, втрачається 

зв’язок, і поетичний світ існує сам по собі як окрема реальність, що не має нічого 

спільного з дійсністю. Такий ефект досягається шляхом переназивання, коли старі 

назви отримують інше значення, а сама реальність ставиться під сумнів. Також 

автор за складною системою метафор і символів може ховати звичайні речі з метою 

по-новому глянути на те, що нас завжди оточувало.  

 Якщо для референтної і ейдологічної лірики були характерні опозиції «добро 

– зло», то неориторичній ліриці вони не властиві: тут переважає або зло, або 

нейтральність, у якій немає ні добра, ні зла. Змінюються акценти і в опозиції «верх – 

низ», «небо – земля», які вже не ототожнюються з позитивним і негативним.  

В усіх стильових системах можливе використання відношень протилежності, 

суперечності, імплікації та субконтрарності для виведення певного образу, який у 

семіотичному квадраті не вступає у самі відношення. У семіотичному квадраті 

відношення субконтрарності виключені, але у моделі поетичного тексту вони 

цілком можливі. Як правило, образ, який безпосередньо не виводиться у квадраті, 

має узагальнювальний характер. Також образи у семіотичному квадраті служать для 

його розкодування.  

Другий розділ – «Референтна лірика» – присвячений з’ясуванню 

особливостей цієї стильової системи, головним принципом якої визначено принцип 

тотожності, властивий тогочасній поезії. Також розглянуто філософську лірику як 

особливий вияв референтної, визначено тип автора у системі референтної лірики. 

У підрозділі 2.1 «Соцреалізм і принцип тотожності» з’ясовано, що 

принцип тотожності є основним для референтного образотворення. Художній 

референтний образ, за О. Астаф’євим, має такі характеристики: синтетичність, 
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несформованість та нерозділеність означеного і означуваного, міцний зв’язок з 

об’єктами дійсності; образ є моделлю дійсного об’єкта. 

При цьому іконічні знаки, на думку Т. Гундрової, персоніфікують абстрактні 

поняття (партійність, класовість, ідейність, патріотизм), перетворюючи їх на певні 

наративи.  

Тотожність є одним з основних принципів у побудові образів соцреалістичної 

лірики, яка мала на меті представити свій світ відносно точною копією світу 

реального. Естетика тотожності визначається двополюсністю, де на одному полюсі 

– застиглі персонажі та вічні образи, на іншому – намагання увесь живий матеріал 

вкласти у систему знайомих реципієнтові формальних елементів. На такі поетичні 

ходи натрапляємо і в поезії Р. Третьякова, І. Муратова. Особливiстю референтної 

лiрики тaкого плaну є не лише документaлiзaцiя фaкту, a його осмислення, як у 

поезії М. Рильського.  

Лірику 50-х років ми також визначили як умовно референтну. Таке 

визначенння підказує сам термін «соцреалізм». Соцреалістичні твори часто 

виходили з ідеальних образів, змальовували ідеальні картини, що видавалися за 

реальні.  

Для власне референтної лірики властива перевага зорових вражень, 

нероздільність означуваного й означеного, іконічність, що виявляється у тісному 

зв’язку з предметами реальності. Образи умовної референції беруться із суспільної 

свідомості, бажане видається за дійсне, а звідси і начебто іконічна схожість між 

реальними об’єктами та знаками, що їх позначають. Цим образам властиві 

універсалізм, масштабність, яскраво виражена опозиційність – наприклад, опозиція 

«свої – чужі», «ми – вони», що часто звучить у поезії П. Тичини, І. Муратова, 

Р. Третьякова, М. Бажана. 

Варто зазначити, що поняття «соцреалістичний» та «референтний» не є 

тотожними. Соцреалістична лірика є виявом лірики референтної. Виявом 

референтної лірики можна назвати і поезію УПА, а також ряд текстів сучасної 

літератури, в яких автори переконують нас, що копіюють реальність. Наприклад, 

актуальна «майданна лірика» є у більшості творів референтною, адже прагне 

створити ефект такої реальності, що є тотожна дійсності. 

Те, що ми називаємо реальністю референтної лірики, за Р. Бартом, є лише 

кодом, мета якого створення ілюзії не реального світу, а правдивого дискурсу про 

реальний світ, а художник відштовхується не від реальності, а від реального.  

У підрозділі 2.2 «Особливості референції у поезії резистансу» 

проаналізовано моделювання тексту у ліриці резистансу 40-50-х років ХХ століття. 

Ця лірика стала носієм ідеї: з одного боку, через показ героїки, з іншого – через 

документалізм і точність зображуваного й зображення. Її творцями були 

безпосередні учасники визвольних змагань, а спектр цієї лірики охоплював два 

напрямки – антифашистський та антирадянський. Творчість поетів, з одного боку, є 

вираженням особистих рефлексій, а з іншого – втіленням обов’язку громадянина-

українця. У резистансній ліриці маємо такі опозиції: «життя – смерть», «герой – 

ворог». У текстах вони реалізуються через пряму референцію: воїн, що гине у 

нерівному бою. Зброя, ворог, герой, смерть, земля, журавлиний спів, голос предків – 
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ті знаки, на яких ґрунтується система цієї референтної лірики. Також 

використовуються добре відомі релігійні символи і мотиви: образ старозавітного 

караючого Бога, розп’яття Ісуса тощо. Україна порівнюється не лише з матір’ю, а й 

із церквою, вірою.  

Визначаючи резистансну лірику 40-50-х років як референтну, можемо 

зазначити, що референтність була найоптимальнішою для лірики резистансу, 

оскільки поети-упівці мали на меті зафіксувати події, наче у літописі, правдиво 

відтворити трагічну сторінку тогочасної історії. Визначальною була концепція 

«стилета-стилоса», оскільки поет був одночасно і воїном, і митцем. Звідси і 

визначальні у ліриці резистансу домінантні образи поета-воїна, героя-воїна, концепт 

смерті, віри, мучеництва. Збережено тісний зв’язок між образом та об’єктом 

дійсності. У зв’язку з умовами, в яких творилася резистансна лірика, поети 

практично не мали вибору, адже концепція «слова-зброї» найкраще втілюється саме 

у референтних образах, оскільки вони завдяки своїй референції створюють ефект 

достовірності того, що зображено у тексті.  

У підрозділі 2.3 «Симулякри образності у філософській ліриці» визначено 

особливості філософської лірики доби соцреалізму, зазначено, що референтна 

лірика звертається до таких проблем: «людина – людина» (антропософська лірика), 

«людина – люди» (соціософська та націософська лірика), «людина – поезія» 

(культурософська лірика), «людина – природа» (натурфілософська лірика).  

Філософська лірика художньо відбиває всезагальне у людській свідомості, а 

також переживання цього всезагального. Основу філософської лірики становить 

субстанційне, втілене в ліричному образі-переживанні. Поет повинен вибудувати 

свою гіпотезу буття, переживши конфлікт між думкою і світом. 

Така лірика є глибокою ідейно, а також інтелектуально насиченою, незалежно 

від предмета художнього пізнання. Універсально-загальний масштаб філософського 

мислення не суперечить конкретно-чуттєвому типові ліричного художнього 

мислення. 

Отже, важливою ознакою філософської лірики є умовиводи та висновки, 

роздум, що підводить до ідеї-узагальнення. І саме рефлексія є художньою 

домінантою філософської лірики.  

Медитація, роздум, умовивід, сентенція виступають симулякрами образності у 

філософській ліриці. Симулякри – це знаки, що не мають означуваного об’єкта в 

реальності, репрезенти того, чого насправді немає. Ж. Бодріяр визначив такі 

порядки симулякрів: імітації-копії, функціональні аналоги, гіперреальність. У 

референтній українській ліриці 50-х років маємо перший порядок симулякрів – 

імітації, копії, підробки, оскільки тоталітарна культура вимагала створення 

фантазійної реальності: начебто реальність, начебто художній метод реалізму, але 

насправді фантазія. У цю систему прекрасно вписувалася умовна референтність.  

Саме тому на цьому тлі так яскраво виділяється філософська лірика, яка 

намагалася вийти за межі симулякрів першого порядку, перейшовши до порядку 

другого, що включає функціональні аналоги. Симулякр виникає за умови нестачі 

натури або небажання її помічати. У філософській ліриці 50-х років можемо 

говорити про перше.  
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Особливості тогочасної філософської лірики: підведення видових понять під 

родові, осягнення і переживання кардинальних буттєвих опозицій, єдність 

теперішнього і майбутнього часів, чуттєва конкретизація та образне доведення 

певної думки або істини, велика роль власне творчого досвіду. Найякравішими 

тогочасними зразками філософської лірики може бути поезія М. Рильського, 

І. Муратова, В. Мисика, В. Сосюри, Л. Первомайського.  

Творчiсть як процес, дiяння, стaє однiєю з ключовиx тем референтної 

фiлософської лiрики (згaдaймо роль митця у соцреaлiстичному кaнонi). 

Л. Первомaйський, наприклад, присвятив цiй темi окрему книгу «Уроки поезiї», aле 

в нiй говориться не лише про поетa як особистiсть, a й про сaм процес творчостi тa 

його продукт. Вiдбувaється пiзнaння вiчниx цiнностей, визнaчaється aвторськa 

позицiя щодо ниx. До ключовиx нaлежить проблемa мiсця поетa у свiтi, вaжливiсть 

того, що вiн робить. Ця темa звучить, нaприклaд, у поезії М. Рильського, ліричний 

герой якого спостерігає зa життям реальних людей. Цi спостереження виливaються 

у роздуми: що вiн сaм може дaти цьому мiсту, людям, світу, чи поцiновaнa його 

прaця. I. Фрaнко стверджувaв, що предметом лiтерaтури є «прaвдивий живий 

чоловiк, людськa одиниця i людськa громaдa». Протистaвлення «людської одиницi» 

тa «людської громaди» яскрaво вирaжене у філософській ліриці.  

Предметність референтної лірики зумовила зображення буттєвих опозицій, 

авторських філософських концепцій через конкретні життєві явища та речі, що 

створює враження простоти, за якою прихована надзвичайна глибина.  

У підрозділі 2.4 «Міф як домінанта референтного образотворення» 

визначено особливості функціонування ідеологем.  

Міф – це справжня історія того, що було, і зразок для поведінки людини. 

Відповідно, важливо подати правильний міф для наслідування. Якщо ж немає 

потрібного міфу, можна його створити і видати за справжній, сподіваючись, що з 

часом він стане справжнім. У міфі загалом важко провести межу між справжністю 

та несправжністю, оскільки він з одного боку є реальним, а з іншого – ілюзорним.  

Потяг до міфу завжди наявний у людини. Оскільки для неї потреба у 

позараціональному зв’язку зі світом завжди актуальна, міф не зникає – він просто 

змінює свій аспект і маскує дії.  

Міфологічні конструкції дуже стійкі: можуть мінятися епохи, персоналії, 

навіть ідеї, але структурна основа міфів залишається незмінною. Міф був 

необхідний, щоб сформувати відповідні «правильні» уявлення про панівний лад, 

адже сугестія – провідна функція міфу. Міф повинен був стабілізувати, об’єднати та 

ізолювати, а також структурувати простір. Міф є джерелом масової енергії, оскільки 

концентрує в собі те, що не потребує жодних логічних доведень чи пояснень, він не 

вимагає раціонального осмислення.  

Створення правильного міфу було чудовим засобом для керування соціумом. 

Референтна лірика використовувала ідеологічний міф, що був заснований на 

традиційних архетипах і наслідував давні моделі пояснення реальності. Він був 

зорієнтований на скерування людини до необхідних соціальних реакцій шляхом 

формування потрібних уявлень, як-от в поезії М. Бажана чи П. Тичини.  
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Ідеологічна система тоталітарності базувалась на активізації підвалин 

колективного несвідомого, а універсальна структурна форма наповнювалася новим 

історичним змістом. Ідеологеми функціонували як міфологеми. Сакральне значення 

надавалося таким цінностям, як пролетаріат, партія, соціалізм, що створювало культ 

вождя та провокувало нові ритуальні утворення.  

На думку В. Хархун, радянська ідеологія подає історію як міф. Ідея 

зруйнування усього дощенту реалізує есхатологічні візії і передбачає впевненість у 

тому, що нове неодмінно почнеться. А гносеологічна програма тоталітарної 

свідомості реалізується через міф як логос, у якому людина знаходить модель для 

наслідування.  

Тоталітарний міф реалізується в ряді опозицій – як зовнішніх («свій – чужий», 

«товариш – ворог»), так і внутрішніх («центр – периферія», «народ – лідер»).  

Міфологічні символи у новій реальності повинні викликати почуття любові, 

жаху, захоплення, обожнювання, тривоги. Такими виступають вожді та герої у 

референтній ліриці. Загострюється протиставлення «своїх» та «чужих», 

актуалізується образ могутньої держави. Референтна лірика продовжувала активно 

послуговуватися елементами міфотворчості, започаткованої у 20-30-х роках. 

Найтиповішими були міфи про створення світу, міфи про богів та героїв (М. Бажан, 

П. Тичина, Р. Третьяков, М. Рильський).  

Важливу роль у формуванні радянської міфології відіграють різні біографічні 

моменти: народження вождя, народження нового народу, ініціація (прийом у 

комсомол, компартію), готовність до самопожертви, смерть за нове життя. Також 

важливу роль відіграє поклоніння предкам. До речі, у головному символі радянської 

системи – поклонінні тілу Леніна – американський історик Н. Тумаркян вбачає 

відгомін давньоєгипетських заупокійних культів і відкриття гробниці Тутанхамона.  

Тоталітарні культи, згідно з концепцією Є. Торчинова, належать до вторинних 

міфологічних систем, у них присутні елементи релігійних структур. Прикладом 

може бути конструювання образу вождя-сонця, який згодом іронічно обігрували 

поети українського опору. 

Тугa зa релiгiйнiстю зумовлює змaлювaння пaртiйниx дiячiв як богiв aбо 

героїв, на що часто натрапляємо в поезії М. Бажана, Р. Третьяковa. 

Образ героя в ідеологічному міфі повинен був виконати ту ж функцію – 

допомогти прийняти ідеологію як свою. Це мав бути не національний герой –  

радянська культурна ідеологічна доктрина вимагала появи нової людини. Творення 

моделі такої людини відбувалось у два етапи: модель революціонера, що руйнує 

старий світ і прокладає шлях новому життю; модель будівничого нового світу, 

нового суспільства. Держава для такого героя була найвищим авторитетом, його 

ідентифікатором та захисником.  

Якщо є герой, то мусить бути й ворог, адже особливістю референтної лірики є 

наявність чітких опозицій із плюсами і мінусами. 

«Свої» та «чужі» – найбільш фундаментальні поняття, яким не потрібне 

підґрунтя. К. Шмідт стверджував, що всі політичні розмежування і суперечності 

ґрунтуються на розрізненні друга та ворога. Політичний ворог не обов’язково має 
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бути злим, потворним – він має бути іншим, чужим. Будь-яка протилежність 

приводить до поділу на групи друзів та ворогів.  

Поділ на «своїх» і «чужих» у референтній ліриці дублював такий самий поділ 

політичний. Тож політична єдність потребує у разі необхідності віддати за неї життя 

(мотиви самопожертви присутні і в соцреалістичній ліриці, і в ліриці резистансу). 

Народ як «свій» є повноцінним лише у тому випадку, якщо він розрізняє друга 

та ворога. У зіткненні з ворогом передбачається знищення останнього, адже тільки 

тоді можна стверджувати про моральні принципи самого народу. Це буде народ-

герой, що здолав зло. 

Антигероїзм, ворожість не є ситуативними, вони не мають реального 

підґрунтя. Основна причина ворожості – іншість. І вже під поняття «чужі» поет 

підлаштовує потрібні йому визначення: у них не таке мистетцво, вони прагнуть 

війни, у них капіалізм, антиморальність.  

У зображенні «чужих» поети часто вдаються до симулякрів у класичному 

розумінні цього поняття: це знак, що не має реального означуваного. Але симулякр 

«чужі» добре відомий радянському реципієнтові, якому важливе не стільки 

засудження, скільки самоствердження і самосхвалення «своїх», адже реципієнт 

усвідомлював себе частиною групи «свої». Звідси випливає, що «свої» реальні, бо 

усвідомлюються як такі, що дублюють дійсність, а відповідно, не є симулякром. 

Симулякр «чужі» не усвідомлюється як симулякр, хоча є ним, оскільки є прямим 

протиставленням начебто реальному «свої». 

Прославляється жертовність «я» в ім’я народу. Щоправда, не пояснюється 

мета цієї жертовності. Може не бути чіткої межі між героєм, громадянином і 

поетом. Поет також мусить бути героєм, відданим ідеям і людям. Часто відданість 

ідеї та людству ототожнювалися або ставилися в один ряд. 

Шлях героя циклічний і проходить три стадії: перехід через поріг реальності, 

випробовування, повернення до людей. Особливістю референтної лірики є те, що 

герой, пройшовши всі стадії, має повернутися, щоб стати звичайним громадянином. 

Його обраність зумовлена часом та обставинами. 

Окремо стоїть вже аналізована нами резистансна лірика, для якої властивий 

абсолютно інший тип автора. Його немає у класифікації С. Руссової. Це автор-герой, 

автор-воїн, якого не змогла витворити соцреалістична лірика, але створила 

резистансна. У цьому випадку автора-героя і автора-воїна можна ототожнити, адже 

воїн у поезії УПА – це вже герой. Автори-воїни з’являються на вимогу часу, за 

відсутності справжніх героїв. Творці упівської лірики самі були учасниками 

військових подій, тож акцент робили на тому, що було складовою їхнього життя.  

Для автора-героя сенс життя полягає у свідомому виборі смерті – смерті 

заради смерті, смерті заради батьківщини, смерті заради героїчного міфу про 

«своїх» 

У підрозділі 2.5 «Тип автора у системі референтної лірики» визначено 

основні типи авторів референтної лірики.  

Образ автора є організованою певним чином структурою, що включає 

екстралінгвальні та лінгвальні фактори. До екстралінгвальних факторів належать 

епоха, біографічні відомості, презумпція читача; лінгвальні фактори відтворюють 
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типи поетичного мислення, також до них належать семантико-синтаксичні 

особливості текстів. Автор – це носій певного світосприйняття, вираженого у тексті. 

Особливістю ж лірики 50-х років є, власне, різнопоколіннєвість. З одного 

боку, в літературі творили автори попередньої генерації з відповідною культурною 

традицією, для якої соцреалізм був лише тлом, з іншого – у літературу входило нове 

покоління, для якого соцреалістичні ідеї стали головними мотивами лірики.  

У цій ліриці можна виокремити автора – секуляризованого пророка, адже 

автор завжди щось знає, завжди пробує чогось навчити, щось донести до читача, він 

готовий принести себе в жертву. Йому до снаги піднятися над людством, поглянути 

на нього крізь простір і час. Причина – у згадуваній вище героїзації ліричного «я». 

Але герой не трансформується у пророка, оскільки водночас вважає себе одним із 

натовпу, маси. Тобто тут варто говорити не про обраність, а про випадковість. Поет 

стає речником мас, «я» стає речником «ми», але це не богообраність, а наче 

професія, робота, оскільки є чіткий план, якого треба дотриматися. Пророк повинен 

передбачати щось, тлумачити волю богів, бути передвісником чогось. Автор 

референтної лірики повідомляє про новий світ, панування раю на землі, але ці 

повідомлення подано крізь призму радянської ідеології. Також автор повинен 

правильно витлумачити цю ідеологію. Цей тип автора у 50-х роках поступово 

відходить на задній план, оскільки сама ідеологія вже не нова. Але, утверджуючи 

свою громадянську позицію, поет звертався до матриці автора-пророка.  

Якщо говорити про основний тип автора у референтній ліриці, то можемо 

виокремити тип автора-ремісника і автора-художника. 

Поява автора-ремісника – закономірний етап у процесі десакралізації 

творчості, коли письменницька робота ототожнювалася з ремеслом, а сам поет 

перестав бути пророком, про що, до прикладу свідчить поезія І. Муратова чи 

Р. Третьякова.  

Автор-художник, навпаки, усвідомлює функцію поета не у відтворенні правди 

й умовної реальності, а у змалюванні життєвих картин без пафосу та патетики, без 

акценту на соцреалістичному раю, образах правди та праці. Автор-художник тяжіє 

до зображення пейзажних картин, відтворення тем поезії, любові, життя (Л. 

Первомайський, В. Сосюра, М. Рильський, В. Мисик).  

Автор-художник свою мету вбачає у змалюванні того цінного, що випливає із 

природи самої людини, а автор-ремісник намагається нав’язати цінності, не властиві 

особистості. Щоб йому повірили, автор-ремісник вдається до героїзації людини і 

змалювання ідилії із майбутнього життя. Для нього ідилією, єдиним місцем 

щасливого перебування людини є соціалістичний рай, а щастям є жертовна смерть в 

ім’я кращого майбутнього. Для автора-художника ідилія – це стани людини, в яких 

вона відчуває гармонію з довкіллям. Він теж розмірковує над суттю житття і смерті, 

але розглядає їх як категорії онтологічного циклу, а не в аспекті неминучої 

пожертви в ім’я ідеї. 

Система інваріантних реалізацій зосереджена на темах життя, смерті, 

перемоги, вічності, героїзму. Сигніфікація відбувається шляхом залучення уявлень 

про оточуючі добре відомі предмети та процеси. Це видно як з текстів, так і з 

заголовків, що є чіткими, зрозумілими та легко піддаються дешифрації. 
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У дослідженні цієї лірики ми спиралися на тексти Р. Третьякова, 

М. Рильського, І. Муратова, М. Бажана, В. Мисика, Л. Первомайського, П. Тичини, 

В. Сосюри, М. Боєслава, Г. Соколенка. 

Третій розділ має назву «Особливості ейдологічної лірики». Він 

присвячений розгляду поетичних текстів шістдесятників та поетів Київської школи. 

У ньому також визначено головні риси ейдологічної лірики означеного періоду.  

Термін «ейдологічний» виводимо з дискретностi тa унiверсaлiзaцiї лiрики 

цього етaпу. Ознaченння «свiт як текст» передбaчaє виxiд нa перший плaн обрaзу як 

форми, як сутностi ейдетичної редукцiї. Тaким чином, ми оxоплюємо iндексaльнiсть 

семiотичної природи циx текстiв, a тaкож редукцiю ейдетичного плaну. 

 Зa Гуссерлем, знaння про предмети емпiричного тa уявного свiту осягaється зa 

допомогою потрiйної редукцiї: феноменологiчної, ейдетичної і трaнсцендентної. 

Феноменологiчнa редукція звiльняє нaшу свiдомiсть вiд нaвaнтaжень (суспiльниx, 

iсторичниx, культурниx) i зводить предмет перцепцiї до його тотожностi; ейдетичнa 

редукція обмежує цю тотожнiсть до її сутностi; трaнсцедентнa усувaє зi свiдомостi 

те, що суб’єкту не влaстиве. Нaс цiкaвить редукцiя тотожностi до її сутностi, 

оскiльки це основнa ознaкa лiрики постсоцреалістичного канону.  

Ейдетику розуміємо як здатність зберігати яскраві образи предметів тривалий 

час після зникнення самих предметів з поля зору. Оприявлена у художньому творі 

ідея, крім своїх іманентних властивостей, набуває властивостей художнього образу, 

що за багатьма показниками відрізняється від традиційного. Образне буття людини 

у художньому тексті можна визначити як вищий ступінь самоорганізації світу. На 

зміну міфу, що мав на меті стоврити нову історію, новий онтологічний зразок, 

приходить образ, мета якого − зберегти яскравість зображуваного.  

Лірика традиційно найпершою відгукується на зміни суспільного життя, тому 

під час хрущовської «відлиги» поезія переживала особливо сильний підйом. Він 

отримав вираження через поетику тропів, які дозволяють поетові сконцентрувати 

думки та почуття при максимальній стисненості вербального поетичного простору. 

Це стосується як поезії шістдесятників, так і творів позашістдесятників (Т. Пастух). 

Саме образ, ейдологічна правда дозволяє об’єднати їх, настільки різних онтологічно, 

у систему ейдологічної лірики. 

У підрозділі 3.1 «Шістдесятництво як домінанта немімезисної лірики» 

творчий досвід поетів-шістдесятників розглянуто у контексті немімезисної лірики. 

Українські шістдесятники свідомо чи несвідомо підхопили європейські культурні 

тенденції повоєнного мистецтва. Але якщо європейська література тяжіла до 

пасивного мовчання, то українське шістдесятництво обрало говоріння, що було 

зумовлено тривалим мовчанням як у довоєнній ліриці, так і у повоєнній.  

Шістдесятники створили прошарок, що жив за власними законами. Це був 

власний інформаційний потік з текстами та героями, автономний сегмент, що 

ввійшов у конфлікт із державою і жив двома життями: одне з них збігалося із 

життям загальним, інше – ні. Звідси і немімезисність текстів. 

 У цій ліриці були наявні дві конфліктуючі ідентифікації: перша – 

ідентифікація Радянського Союзу, друга – ідентифікація нового життя у старій 

державі. Саме цим можемо пояснити все ще значну кількість текстів цого періоду, 
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які можна віднести до референтної лірики, і появу текстів, які відносимо до лірики 

немімезисної.  

Шістдесятники, на думку Г. Почепцова, переводили слово-міф у розряд слова-

смислу, намагаючись або спростувати його, або просто подискутувати з ним. 

Протест шістдесятників був зумовлений не лише певною авторською позицією, а й 

зміною ціннісних орієнтирів. Вони, на переконання Л. Тарнашинської, здійснили 

прорив крізь здискредитовану традицію, що полягав не лише в актуалізації 

онтологічної пам’яті, а й у спробі переосмислити мету та завдання мистецтва. 

Лірика шістдесятництва стала своєрідним протиставленням умовно 

референтній та власне референтній ліриці 50-х років і, фіксуючи навколишню 

реальність, практично заново відкрила її реципієнтові, вивівши спостереження до 

рівня узагальнень (наприклад, поезія Б. Нечерди). Новий художній світ був 

пронизаний авторською емоційністю. 

Одним із завдань шістдесятників було повернення людини до колишніх 

цінностей. Яскравим прикладом цього може бути реалізація архетипного образу 

матері. Образ матері завжди займав центральне місце в українській свідомості. 

Шістдесятники, як зауважує С. Андрусів, намагалися зламати інфантильний 

комплекс, стати дорослими синами матері-України. Важливий варіант 

трансформації архетипного образу – образ Батьківщини. Ідея матері-Батьківщини не 

нова, і загалом шістдесятництво не відходить від цієї традиції. Як мати одна для 

дитини, так і Батьківщина має бути одна. Варто наголосити, що час, коли творилися 

ці тексти, передбачав зображення у ролі матері-батька Радянського Союзу, 

шістдесятництво ж писало про Батьківщину-Україну. У цьому можна простежити 

схожість із поезією українського резистансу: домінантою у поезії резистансу могла 

бути не любов до батьківщини, а смерть за неї як вияв цієї любові, а для 

шістдесятників любов – це життя, заради батьківщини і для неї. 

Лірика 60-х років зберігає одну з основних опозицій соцреалістичної лірики: 

«добро – зло». Проте вона отримує інше забарвлення, зосереджуючись не на 

соціалістичному державотворенні і державобудівництві, а на загальнолюдських 

цінностях і моральних якостях. Немає опозиції «чужі – свої», є протиставлення 

«ліричний герой – інші», «ліричний герой – хтось». Однією з головних опозицій є 

«світ, який маємо – світ, який мав би бути». Перший елемент зринає як доказ 

неправильно обраних життєвих і моральних орієнтирів, що призводить до 

суспільної деструкції.  

Якщо у референтній ліриці наявне протиставлення великого − малому, 

героїчного − нікчемному, то в ейдологічній поети міняють опозиції місцями: 

маленьке стає важливішим за велике, возвеличується, індивідуальне 

протиставляється загальному, сприймаючись як позитивне (М. Вінграновський, 

Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч). 

Ця лірика вже не могла послуговуватися іконічними знаками, але й до знаків-

символів поки що не зверталася, а тому використовувала здебільшого знаки-індекси. 

Художнє зображення в індексальних текстах є дискретним, у зв’язку з чим воно 

частково втрачає у референтності.  

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/


 23 

Таким текстам властивий риторичний план означеного та ідеологічний план 

означуваного. Відношення явища до сутності сприяло тому, що шістдесятники 

почали заперечувати іконічну схожість між планами вираження та змісту. Вони 

усвідомлено створювали новий простір, намагаючись вирватись із соцреалістичного 

дискурсу, але при цьому зберегти національну традицію і шукати власний 

інноваційний прорив. Якщо проаналізувати опозиції у семіотичному квадраті, то 

можна помітити, що вони відрізняються від тих, що були представлені у 

референтній ліриці.  

Семіотичний квадрат дав нам змогу простежити зміну полюсів: те, що раніше 

виносилося у позитивну опозицію, стає негативним, і навпаки. Найтиповіші опозиції 

«індивідуальне – загальне», «своє – чуже». Індивідуальним виступають маленька 

людина, дитина, природне явище, почуття. Своїм – родина, Україна, мати. «Я» 

набуває позитивного звучання. «Вони», як і у референтній ліриці, є негативним, але 

образи вже інші: це ті «вони», що у референтній ліриці були «ми». Зміна акцентів 

зумовила зміну образної системи, а знаки-ікони змінилися знаками-індексами, що у 

новому контексті зазвучали по-новому. Наприклад, герой у референтній ліриці – 

той, хто здійснює глобальні подвиги (іконічний знак), герой в ейдологічній ліриці – 

маленька людина, що не перевертає чи руйнує світ, а виживає у ньому, залишаючись 

справжньою (знак-індекс); мир у референтній ліриці означає відсутність війни, а в 

ейдологічній це любов, щаслива родина.  

У підрозділі 3.2 «Київська школа як перехід від немімезисності до 

нереференції» розглянуто тексти поетів-киян.  

Своєрідним перехідним етапом між знаком-індексом та знаком-символом є 

поезія представників Київської школи, яка своєю художньою орієнтацією 

вирізнялася на тлі поезії того часу.  

Поети-шістдесятники зверталися до суспільних подій та явищ, апелювали до 

широких мас. Цим пояснюється підвищена емоційність та чіткість алегорично-

метафоричних ходів у їхній поезії. А представники Київської школи звернулися до 

краси поетичного слова як такого, продемонструвавши внутрішню свободу та 

свободу творення. Це був феномен волі як світового закону, втіленого у виборі як 

особи, так і суспільства. Саме у них відкрито зазвучала філософія бунту, оскільки 

шістдесятники оновили здебільшого тематичну площину, використовуючи методи 

соцреалізму та економлячи на стилі.  

За О. Астаф’євим, у системі немімезисної образності перевага віддається 

структурам типу «світ як текст», а в системі нереферентної лірики – «текст як 

текст». Саме через обмежену референтність лірику поетів-киян можна віднести до 

немімезисної, але текстова подібність зі знаком-символом дає підстави твердити 

також і про її нереферентність. Тобто цим текстам властиві риси обох стильових 

систем. Щоправда, поети Київської школи прагнули співучасті реципієнтів, тому 

відносно їхньої лірики не можна говорити про безадресність і некомунікативність – 

риси, які також визначають нереферентність.  

Якщо для поетів-шістдесятників головним було протиставлення «я (маленька 

людина, хтось) – світ (вони, влада, устрій)», то поети Київської школи пробували 

вибудувати інший світ, у якому знайшлося б місце ліричному героєві. Головний 
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засіб – спостереження за світом і проникнення у нього. Як правило, це світ природи, 

а не людей. Якщо ми спробуємо накласти ці тексти на семіотичний квадрат, то 

побачимо, що опозиції можуть виникати між тим, що ліричний герой має, і тим, що 

має мати. 

У творчості поетів Київської школи світ стає текстом, який необхідно 

розшифрувати. Якщо референтна лірика прагнула зафіксувати новостворений міф, 

то немімезисна мала на меті повернути реципієнта до забутих людських цінностей і 

забутого міфу. Саме поети Київської школи взялися за моделювання нового 

міфологічного простору, тому їхню творчість можна розглядати в контексті 

міфологічної стильової течії. На думку Т. Пастуха, вона спрямовувалася на 

вирішення актуальних проблем за допомогою таких засобів, як апеляція до певного 

фольклорного матеріалу з використанням міфологічних сюжетів або мотивів, 

творення власного авторського міфу відповідно до законів міфічного мислення. 

Поезія Київської школи становить синтез немімезисності та нереференції і є 

перехідним етапом від лірики з обмеженою референцією до безадресно-

некомунікативної лірики. Побудована за принципом протиставлення реального світу 

і світу у тексті, як і лірика шістдесятників, з огляду на наявність опозицій 

онтологічного плану, вона може бути визначена як немімезисна (М. Григорів, 

В. Голобородько, В. Кордун, М. Воробйов). Для поезії Київської школи характерна 

чітка опозиційність, але в ній частково зникає протиставлення, що зумовлено 

естетичною концепцією: показати дискретний світ у його неподільності та 

нероз’єднаності. 

У підрозділі 3.3 «Тип автора у системі ейдологічної лірики» визначені два 

типи авторів, найбільш притаманні для цієї поезі: це автор-ізгой та автор-художник.  

Реакцією на життя у тоталітарній державі є різні форми нонконформізму. У 

літературі це протистояння зумовлює появу таких типів авторів, як автор-ізгой та 

автор-трікстер. Автор-ізгой розуміє марнотність світу, тому намагається 

відсторонитися від нього, щоб зберегти свою честь. Л. Костенко, І. Світличний 

ставлять поетa перед вибором: бути поетом-aвтомaтом aбо вибрaти спрaвжнiсть, 

протистaвивши себе тотaлiтaризмовi.  

Тип автора-ізгоя характерний, наприклад, для творчості Василя Стуса. 

Причиною його появи є біографічний фактор, а також авторська позиція. 

Ув’язнення, небезпека для життя зумовили домінування замкнутого простору у його 

ліриці та звернення до концепту смерті. Якщо у референтній ліриці цей концепт 

отримував вираження в образах героїв, готових померти за ідею, батьківщину, то в 

ейдологічній маємо його філософське осмислення, а вже звідси – моделювання 

відповідних образів і мотивів.  

В ейдологічній ліриці актуальним залишається тип автора-художника. Автор-

художник повинен знайти і розгадати те, що «давніше за нас», а сховане воно у 

звичайних і вічних речах. Автор-художник змальовує світ, але не реальні події, а 

рефлексії, враження та відчуття. Він не бачить життя, а чує його: «нехай я чутиму, 

що життя триває» (В. Кордун). Тому цей світ часом видається несподіваним і 

незнайомим (І. Калинець, В. Кордун, М. Григорів, М. Воробйов). 
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Шістдесятники частіше вдаються до типів автора-художника та автора-ізгоя, 

поети Київської школи – до типу автора-художника. Незважаючи на спільні 

типологічні риси, ці автори-художники відрізняються: перший спостерігає за світом, 

другий – за тим, що залишається поза світом очевидним, видимим. Немімезисна 

лірика у своєму розвитку проходить два етапи: нонконформізм та ігнорування, 

відхід від соціально-політичного, оскільки у світі є інші, важливіші речі. 

У поетів Київської школи та поетів-шістдесятників виникла потреба надати 

текстам свіжості й новизни. Стильова система референтної лірики не могла цього 

забезпечити, оскільки вичерпала себе декларативністю, надмірним прагненням до 

якомога більш точної, детальної передачі дійсності. Текст перестає бути копією чи 

псевдокопією світу, він стає джерелом інформації про дійсність, а також її моделлю.  

Серед бінарних опозицій можемо виокремити протиставлення людини і 

соціуму, рабства і волі, минущості і вічності, красивого і потворного, величі людини 

та її дріб’язковості, свободи і рабства, волі і неволі. Особливо по-новому зазвучало 

протиставлення неба і землі, адже поети водночас намагалися їх об’єднати.  

Поети-шістдесятники звернули увагу на те, що відчуває людина, яка живе у 

цьому соціумі та світі, на проблеми часу, простору, вийшовши на всепланетарний 

масштаб, а представники Київської школи акцентували на акті поетичного творення 

як здійсненні епіфанії (Т. Пастух), на призначенні поезії творити красу. Вони 

відійшли від суспільно заангажованого мистецтва шістдесятників, повернувшись до 

мистецтва для мистецтва, адже в умовах незадовільної дійсності їхні тексти 

пропонували своєрідний ідеал, що проголошував свободу творчості, людини, поета, 

народу. Серед інваріантів у різних зонах можемо виділити спокій, статику, непоспіх, 

певне наближення та відчуження від реальності людської, звернення до реальності 

природної, вічність, буття, смерть. Немає пограничних станів, протиставлень любові 

і ненависті, вогню і тління тощо.  

У дослідженні цієї лірики ми спиралися на твори Б. Нечерди, В. Симоненка, 

М. Вінграновського, І. Світличного, І. Драча, Б. Олійника, М. Григоріва, 

В. Голобородька, В. Кордуна, М. Воробйова, Л. Костенко, В. Стуса.  

Четвертий розділ – «Моделювання світу в системі неориторичної лірики» 
– визначає особливості нереферентної лірики як знакової системи, основні 

принципи світотворення та образотворення, а також тип автора. 

У підрозділі 4.1 «Особливості неориторичної лірики як знакової системи» 

визначено знакову модель цієї стильової системи.  

Особливістю неориторичної лірики є розмитість межі між означуваним та 

означальним, що трансформується у творення альтернативної дійсності у 

поетичному тексті. Своєрідність неориторичної лірики ми мали можливість 

простежити при моделюванні семіотичного квадрата: найперше, це наявність 

відношень субконтрарності, а також можливість побудови кількох семіотичних 

квадратів для одного поетичного тексту.  

Знак у неориторичній ліриці втрачає своє звичайне, стале значення. Він, як 

правило, є елементом вторинної дійсності, а у неориторичній ліриці стає елементом 

вторинно-вторинним, адже творить дійсність, альтернативну вторинній: дійсність → 

знак → знак′. 
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Комунікативна природа тексту робить його відкритим усім учасникам акту 

комунікативної діяльності та комунікативної ситуації. Неориторика – це напрям у 

літературознавстві, що розуміє текст як висловлення. Х. Перельман ввів в обіг 

термін «нова риторика». Неориторика займається осмисленням ефективного впливу 

художнього тексту на реципієнта. Отже, література – це специфічне, особливе 

використання мови. Шлях до її розуміння полягає у дешифрації метафори. 

У 80-90-х роках ХХ століття внаслідок кардинальних суспільно-політичних 

змін поет також хоче бути почутим, він хоче здивувати, вразити. Текст для нього – 

не просто повідомлення про авторську позицію, а засіб впливу на реципієнта (текст 

живе тільки тоді, коли впливає). Тому стосовно цієї лірики можемо ввести в обіг 

термін «неориторична».  

Текст є такою дискурсивною формою, що одночасно утворює верхню межу 

лінгвістичного аналізу та нижню межу семіотичної культури. У неориторичній 

перспективі текст умовно можна визначити як дискурсивну послідовність, що 

забезпечує можливість риторичних відхилень та їх редукцію. Непрямий смисл у 

тексті має контекстуальний характер. У контексті неориторичної лірики метафора 

виконує не лише естетичну функцію, а й когнітивну, комунікативну та текстотвірну. 

У текстах неориторичної лірики метафора є основним моделюючим елементом 

семантичного простору та формальної організації.  

Загальна криза офіційної літератури, що була спрофанована у тих завданнях, 

які для письменників і літератури вважалися головними, виявила ситуацію 

естетичного розламу. Ця ситуація спровокувала бунт і популярність іронічно-

бурлескної літератури, характерної для 80-90-х років, але вона невдовзі втратила 

актуальність. Натомість приходять розчарування, відчай, страх, самотність.  

Як зазначала Н. Анісімова, у поезії покоління 80-х спостерігаємо активізацію 

екзистенціалістського дискурсу й одночасне посилення есхатологічних мотивів та 

образів.  

Важливу роль у знаковості починає відігравати не лише текст, а й ім’я автора, 

назва літгурту тощо. Наприклад, прізвище Б. Олійника є знаком традиційного 

письма, В. Неборака – нового. Назви гуртів «Бу-Ба-Бу», «Нова деґенерація», 

«Пропала грамота» – знаки революційного, деструктивного, хаотичного, що саме по 

собі є виявом нереферентності. Тобто текст як знак творить інший знак. 

Одним із засобів неоритирики є інтертекст. Він у неориторичній ліриці 

представлений на різних рівнях вплетення «чужих» текстових структур – від 

заголовку, імені літературного героя з подальшим витворенням нової текстової 

тканини до реінтерпретації тексту із частим залученням казкового сюжету. 

Інтертекст у неориторичній ліриці реалізується як цитата-заголовок 

(паратекстуальний вияв), інтертекст-варіація передтексту, інтертекст-дописування 

(метатекстуальний вияв), інтертекст-троп, інтертекст − стилістична фігура, а також 

автоінтертекст (поняття, під яким ми розуміємо перетворення самим автором 

власного тексту чи його частини в інтертекст для іншого, знову ж таки, власного 

тексту). Кожному з них властиві різні рівні дотичності передтексту і тексту, 

зумовлені авторським задумом і метою введення інтертекстуальних конструкцій, а 

також свідомим чи випадковим їх введенням. Особливе місце належить інтертексту 
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як грі, алюзії, кітчу, деромантизації та іронії, а також як засобу створення 

альтернативної історії.  

У неориторичній ліриці можемо простежити такі опозиції: «світ – хаос», 

«створення – деструкція», «життя – смерть», «я – світ». Не завжди можемо 

простежити традиційні опозиції «верх – низ», сигніфікатами яких є опозиція «небо – 

земля».  

Тaкож ми простежили тi випaдки, коли моделювaння семiотичного квaдрaтa 

не допомaгaє тлумaченню текстiв, a нaвпaки, усклaднює їx розумiння. Поетичний 

світ сприймається як узагальнене інваріантне повідомлення, суперечливе через 

парадоксальність, несполучуваність, високий рівень метафоризації, внаслідок чого 

інваріанти неориторичної лірики отримують інше звучання, ніж це було у 

референтній або ейдологічній ліриці. 

У підрозділі 4.2 «Основні принципи світомоделювання та семіозису у 

неориторичній ліриці» визначено агресію як поведінково-семіотичну модель у 

сучасній українській поезії, а також знакову метафорику агресії стосунків.  

Агресію у досліджуваній ліриці варто розглядати з таких позицій: взаємодія 

ліричного героя і світу; реакція ліричного героя на зовнішні і внутрішні подразники; 

реакція світу на ліричного героя; розуміння агресії самим героєм; врахування, на 

кого або на що спрямована агресія, хто її чинить – чи це просто агресія, чи агресія-

відповідь, чи самоагресія. 

Внутрішній конфлікт, який призводить до агресії, виникає внаслідок реакції на 

зовнішній світ, що не влаштовує ліричного героя своєю жорстокістю, і одночасного 

розуміння, що цей світ не змінити і немає сенсу проти нього виступати. Тобто маємо 

агресію-відповідь із неодноразовим нагадуванням, що сам світ подає себе як такий, 

де домінують злість і вбивства, але водночас його агресія не спрямована 

безпосередньо на ліричного героя. 

Також простежується символ болю у знаковій ситуації тексту. У цьому ж 

контексті крізь призму семіотичних еквівалентів розглядається мазохізм та садизм – 

від плану змісту до плану вираження. Біль у текстах є необхідною складовою 

світоіснування, він зумовлений одвічною деструкцією, і неважливо, чи це 

психогенний больовий синдром, чи соматогенний. Ліричний герой не вбачає у 

прагненні болю нічого принизливого. Його приниження свідоме, тобто відбувається 

лише тоді, коли він хоче цього сам. Через мазохізм як поведінкову і сприйняттєву 

домінанту ліричний герой прагне виокремити себе, підкреслити свою 

індивідуальність, стати апологетом болю, що є для нього не лише приниженням, але 

й задоволенням ціннісно-орієнтаційних потреб, способом життя. 

У неориторичній ліриці наявні такі фактори суїцидальної поведінки: 

урбанізація населення, вплив засобів масової інформації, зацікавленість феноменом 

самогубства, послаблення гармонійних стосунків із соціумом. Суїцидальна 

поведінка героя може бути і не пов’язана ні з соціумним відчуженням, ні з 

особистими розладами, тому не виникає ні пресуїцидального синдрому, ні 

суїцидогенного конфлікту, оскільки самогубство для нього не співвідноситься з 

чимось деструктивним і не є результатом афекту, а ототожнюється із природною 

смертю.  
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У підрозділі 4.3 «Знаковий характер автора у системі неориторичної 

лірики» розглядаємо семантику і трансформації автора-трікстера, а також 

конотативні контексти автора-художника. Крім того, у цій ліриці представлено 

автора − звичайну людину як суб’єкт смислотворення.  

Починаючи з кінця 80-х років, в українській ліриці з’являється тип автора-

трікстера, якого вимагав тогочасний іронічний дискурс.  

Гра руйнує традиційний взаємозв’язок автора і читача на рівні самого тексту: 

руйнується істинність висловлювання та його інформативність, семантична 

зв’язність тексту, відбувається десакралізація художньої творчості та автора. Згодом 

цей тип автора використовується не лише у карнавальній культурі – за маскою 

трікстера намагається сховатися автор, який не сприймає існуючий світ і хоче його 

заперечити або ж переконати, що цей світ – лише гра. Маємо згадувану нами вище 

умову нереференції: неможливість простежити прямий зв’язок між знаком та його 

значенням, оманливість начебто прямого, безпосереднього зв’язку. 

Основні особливості автора-трікстера: гра у хаос; деструкція старого світу; 

абсурдність реальності; реальність – це ілюзія, а ілюзія – це реальність; девальвація 

первісного значення слова; акцент на потворному; девіації; поет – не митець.  

У неориторичній ліриці 80-90-х років також наявний тип автора-художника. 

Для нього духовне переважає над матеріальним, він намагається показати взаємодію 

внутрішнього і зовнішнього світу людини. Важливе місце відводиться опису 

творчого процесу, він сприймається як сакральне, а не як блазнювання. Часто 

спостерігається звернення до природи, а релігійна символіка є звичною, сталою. Для 

автора-художника властиве таке: світ – це не безлад; акцент на прекрасному; 

створення іншого світу; зміна первісних значень слів; відсутність акценту на 

девіантній поведінці; поет – це митець.  

Автор – звичайна людина намагається описати своє перебування у світі. Часто 

він почувається відчуженим, вигнанцем, яскраво протиставляються «я» і «вони». 

Якщо автор-трікстер бавиться цим протиставленням, то автор – звичайна людина 

драматично переживає відчуження, що провокує девіантні прояви поведінки 

особистості. Автор – звичайна людина може не сприймати світ, але прагне не 

зруйнувати його, а відокремитися від нього; часто у таких поезіях виступає 

замкнутий простір, все зосереджується на стосунках людей – як правило, двох. 

Аналізуючи неориторичну лірику кінця ХХ століття, ми враховували такі 

аспекти: особливість неориторичної лірики як знакової системи; основні принципи 

світотворення та образотворення; тип автора; характер текстів неориторичної 

лірики. У текстах, що відносяться до означеної системи, пропонується 

альтернативна картина світу – це наслідок краху колишніх соцреалістичних 

цінностей, несприйняття оточенння і відчуження себе від світу реального. Процес 

світотворення відштовхується від деструкції і хаосу. Одним із варіантів 

неориторики є використання інтертекстуальних образів, які можуть втрачати зв’язок 

із первісним значенням. Таким чином витворюється паралельна реальність. Для 

текстів, де автор розмірковує про роль поезії і поета у суспільстві, характерне 

звертання до персоналій української літератури (Шевченко, Леся Українка, 

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/


 29 

Олександр Олесь, Сосюра, шістдесятники тощо). Також їм властиве звернення до 

загальнокультурних образів і образів українського фольклору та міфології.  

Серед основних принципів світотворення у неориторичній ліриці ми 

виокремили агресію, адже у тексті спочатку створено хаос, а вже потім світ 

означається як впорядкована система. Ліричний герой сприймає світ і стосунки 

людей у ньому як такі, що визначаються і керуються агресією. А отже, світ бачиться 

крізь призму болю. Особливим проявом цього є девіантна поведінка ліричного 

героя, що виражається у мазохізмі та суїциді. Мазохістичні та суїцидальні мотиви 

доволі поширені у ліриці того часу.  

Ліричний герой розуміє, що щось не гаразд не лише зі світом, але і з ним 

самим. Автор-трікстер ховається за різні маски, вдається до іронії як до самозахисту, 

пробує переконати, що світ – це лише гра, витвір нашої уяви. Автор-митець гостро 

відчуває дисгармонію між ліричним «я» і світом, намагається взаємоузгодити їх, 

створити гармонійну особистість. Автор – звичайна людина усвідомлює свою 

самість, не прагнучи до змін. Він лише фіксує свої враження. Якщо автор-митець та 

автор-трікстер є андрогінними, то для автора – звичайної людини гендерний поділ 

важливий. Тому у тексті героями можуть виступати звичайний чоловік, звичайна 

жінка.  

У дослідженні цієї лірики ми використали тексти таких авторів: П. Вольвач, 

О. Лишега, С. Жадан, І. Андрусяк, К. Москалець, О. Ірванець, В. Неборак, 

С. Вишенський, С. Процюк, Ю. Андрухович, В. Слапчук, А. Охрімович, 

М. Кіяновська, О. Соловей, І. Римарук, В. Герасим’юк, О. Забужко.  

 

ВИСНОВКИ 

Стильова система – це сукупність взаємодіючих змістово-художніх елементів 

одного порядку, що визначаються інваріантною спільністю; це процес, у якому 

елементи змінюються, порушуючи і відновлюючи цю систему. Це комплекс 

поетичних текстів, об’єднаних не індивідуальним авторством, а сукупністю 

взаємодіючих змістово-художніх елементів одного порядку, що визначається 

інваріантною тотожністю. У контексті української лірики другої половини ХХ 

століття виокремлюємо референтну лірику, ейдологічну, неориторичну − з 

метафорою. Міф, образ, метафору можна означити детермінантами кожної системи.  

Міф референтної лірики має одне значення – висловлене ним. Він 

позбавлений кількох тлумачень, адже репрезентує певний факт. Образ ейдологічної 

лірики виражає сутність предмета та власну сутність і мислиться як автономний від 

дійсності, оскільки містить уявлення про річ та певну ідею. У контексті неориторики 

метафора є найважливішою одиницею, яка з одного боку, дає простір для 

інтерпретацій, а з іншого – її нерозуміння та нетлумачення може призвести до 

прогалин у сприйнятті неориторичного твору. 

Референтна лірика – це сукупність текстів поетичної стильової системи, в 

основу якої покладено принцип знакової іронічності, мотивованої міфологічним 

дискурсом. Особливістю української референтної лірики є те, що у ній 

простежуються дві тенденції: власне референтна лірика та умовно референтна. Для 

першої характерне намагання зафіксувати дійсність, певні політичні чи соціальні 
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явища; інша подає ідеальну картинку, яку реципієнт сприймає як копіювання 

дійсності, бо ж це література соцреалізму, а отже, вона має бути реалістичною і 

писати про реальні речі. Також можемо говорити про два пласти: соцреалістичну 

лірику та лірику українського резистансу. 

Особливостями власне референтної лірики є переважання зорових вражень, 

нероздільність означуваного й означеного, іронічність, що виявляється у тісному 

зв’язку з предметами реальності. Образи умовної референції беруться із суспільної 

свідомості, а звідси і начебто іконічна схожість між реальними об’єктами та 

знаками, що їх позначають. Цим образам властиві універсалізм, масштабність, 

яскраво виражена опозиційність. 

Особливим виявом референтної лірики є лірика філософська, що художньо 

відтворює всезагальне у людській свідомості і переживання цього всезагального, 

коли поет вибудовує свою гіпотезу буття, переживши конфлікт між думкою і світом. 

У такій ліриці відбувається пізнання вічних цінностей й одночасно визначається 

авторська позиція щодо них, а до ключових належить проблема місця поета у світі, 

важливість того, що він робить.  

Домінантою образотворення референтної лірики часто виступає міф. 

Тоталітарний міф соцреалістичної лірики реалізується в ряді опозицій: «свій – 

чужий», «товариш – ворог», «центр – периферія», «народ – лідер». Важливу роль 

відіграють процеси деміфологізації те реміфологізації, що включають як руйнування 

традиційних ментально-світоглядних систем, так і переосмислення фактів та реалій 

минулого.  

Говорячи про референтну лірику, неможливо оминути феномен героя. Образ 

героя був типовим та обов’язковим для умовно референтної лірики (натрапляємо на 

такі образи героїв: герой-державник, герой-інтелектуал, релігійний герой, герой-

боєць). У референтній ліриці також можна виокремити такі основні типи авторів: 

автор-ремісник та автор-художник. Останній отримує нову характеристику – 

радянський художник. Письменницька робота часто ототожнюється з ремеслом, 

тому поява автора-ремісника є закономірним етапом у процесі десакралізації 

творчості. Серед ціннісних орієнтирів автора-ремісника − відтворення 

псевдоцінностей, ідея щасливої особистості у соціалістичному раю, праця є 

надцінністю, людина повинна жити заради побудови раю на землі. У автора-

художника маємо такі ціннісні орієнтири: прагнення віднайти гармонію, 

спілкування з природою, праця – це лише один із видів діяльності людини, 

важливий не соціальний статус людини, а її потреби та інтереси, людина повинна 

жити для пізнання світу.  

Ейдологічна лірика – сукупність текстів поетичної стильової системи, в основі 

якої лежить принцип знакової індексальності, мотивованої образним дискурсом.  

У системі ейдологічної лірики моделювання дійсності передбачає 

протиставлення між тим, що є, і тим, що мало би бути, а сам художній текст 

вибудовується за принципом «світ як текст». Лірику шістдесятництва можна 

назвати своєрідним протиставленням умовно референтній та власне референтній 

ліриці 50-х років, що, фіксуючи навколишню реальність, практично заново відкрила 

її реципієнтові, вивівши спостереження до рівня узагальнень. Цей новостворений 
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художній світ був пронизаний авторською емоційністю. Ейдологічний характер 

лірики зумовлюється тогочасною двоплановістю: шістдесятники наче переживали 

два життя – одне з них збігалося з життям загальним, інше входило у конфлікт із 

державою. У цей період функціонують дві стильові системи: референтна та 

ейдологічна, але перша практично не принесла новизни, тому на більшу увагу в цей 

період заслуговує саме ейдологічна лірика, яка стала транслятором нових смислів.  

Лірика шістдесятих зберігає одну з основних опозицій соцреалістичної лірики: 

«добро – зло», але насичує їх іншим змістом, що стосуються загальнолюдських 

цінностей і моральних якостей. Відсутня опозиція «чужі – свої», натомість є 

протиставлення «ліричний герой – інші», «ліричний герой – хтось». Однією із 

загальних опозицій можемо визначити таку: «світ, який маємо, – світ, який мав би 

бути». Ще однією особливістю лірики шістдесятників є опозиція «місто – село». 

Визначальним стає культ слова, батьківщини, матері, значущості окремої людини.  

Київська школа поезії вирізнялася своєю художньою орієнтацією на тлі поезії 

того часу. Її можна назвати перехідним етапом між знаком-індексом та знаком-

символом. Представники Київської школи звернулися до краси поетичного слова як 

такого, продемонструвавши внутрішню свободу та свободу творення. У їхніх творах 

дискретний світ складається з уламків реальності та надреальності.  

В ейдологічній ліриці переважали такі типи авторів: автор-ізгой та автор-

художник. Тип автора-ізгоя пов’язаний із необхідністю стати в опозицію до влади, 

обравши її висміювання та відчуження. Тип автора-художника у поетів Київської 

школи став справді новим, адже пропонував інший погляд на вже відомий світ, 

надаючи старим словам нового значення. Автор-ізгой демонстрував своє 

відчуження, непотрібність, передбачаючи власну смерть, протиставляючи себе 

світові. Автор-художник менше цікавився власною смертю, зосереджуючись на 

смерті і народженні світу, часто розмиваючи межі між життям і смертю, небом і 

землею, людиною і світом.  

Неориторична лірика – це сукупність текстів поетичної стильової системи, в 

основі якої закладено принцип знакової символьності, мотивованої метафоричним 

дискурсом.  

Особливістю такої лірики є розмитість межі між сигніфікатом та денотатом, 

що трансформується у творення альтернативної дійсності у поетичному тексті. У 

такому переході немає нічого протиприродного: поезія вже не може обслуговувати 

відмираючу ідеологію, тому вона починає її заперечувати, відмовляючись від 

традиції, вносячи табуйовані колись теми. Поет тепер не один із маси, він не є її 

рупором. Це просто поет, який має право говорити все, що заманеться. І він перестає 

відтворювати світ реальний, а створює такий, що практично втрачає зв’язок із 

дійсністю. Ліричне «я» прагне не до розчинення, узагальнення та універсалізації, а 

до виокремлення себе, протиставлення себе іншим. Поет більше не дає реципієнтові 

готову сприйняттєву матрицю: треба витворити її самому, а звідси і можливість 

численних інтерпретацій.  

У неориторичній ліриці активно представлений інтертекст: від заголовка, 

імені літературного героя з подальшим витворенням його нової історії до 
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реінтерпретації тексту. Також поети частково зосереджуються на девіантних формах 

поведінки ліричного героя: агресія, біль, суїцид, мазохізм тощо.  

Найпопулярнішими типами авторів у неориторичній ліриці можемо назвати 

автора-трікстера та автора-митця. Поява автора-трікстера зумовлена необхідністю 

заперечити старі ідеали, довести, що реальний світ нічого не вартий, визначити своє 

місце у світі і свою авторську позицію. Трікстер створює безлад у світі, 

переконуючи нас, що це і є справжність.  

Ще один тип – тип автора-художника, для якого духовне переважає над 

матеріальним, який хоче показати взаємодію внутрішнього і зовнішнього світу 

людини. У таких поезіях важливе місце відводиться опису творчого процесу, що 

сприймається як сакральне. Автор-художник намагається поєднати, швидше 

взаємоузгодити природу, людину і світ, що її оточує. Він оповідає про те, що було 

до створення світу і що є тепер, але це «тепер» стосується не світу реального а світу 

у тексті. Автор-трікстер іронізує над суєтністю і марнотністю сучасного світу. 

У неориторичній ліриці з’являється ще один тип автора – звичайна людина. 

Такий автор намагається описати своє перебування у світі. Часто він почувається 

відчуженим, людиною-вигнанцем, драматично переживає це відчуження, що 

провокує девіантні прояви поведінки. Автор – звичайна людина намагається 

відмежувати себе від світу, створюючи замкнутий простір.  

Отже, в українській ліриці другої половини ХХ століття еволюція стильових 

систем відбувалась у такому порядку: референтна лірика, ейдологічна, 

неориторична лірика. Поступово змінювався семіотичний план у тексті: іконічний 

знак, знак-індекс, знак-символ. Проте стильові системи не існували ізольовано, тож, 

розглядаючи кожну з них окремо, ми звертали увагу на перехідні, проміжні етапи у 

їхньому розвитку, а також на вкраплення однієї стильової системи в іншу. Еволюцію 

стильових систем зумовлює мінливість поетичних явищ, що базується на планах 

вираження, змісту та референції. А кожну стильову систему можна назвати 

процесом із яскраво вираженими змістовими елементами, що не лише підтримують 

систему, але й можуть виходити з неї чи руйнувати її, пропонуючи абсолютно нову 

інтерпретаційну програму. 
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АНОТАЦІЯ 

 Деркачова Ольга. Еволюція стильових систем в українській ліриці другої 

половини ХХ століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

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

2016. 

 Дисертація є першим в українському літературознавстві системним 

дослідженням української лірики другої половини ХХ століття. У роботі розглянуто 

лірику означеного періоду в контексті стильових систем, виявлено їх провідні 

особливості, встановлено проблемно-тематичні блоки, що презентують окремі 

стильові системи, відстежено динаміку їхнього розвитку, а також з’ясовано 

взаємозв’язок певних тенденцій у творчості окремих авторів, виявлено низку 

типологічних схожостей між ними.  

 Нами було виділено три стильові системи: референтна лірика, ейдологічна, 

неориторична. Цю послідовність можна уявити у вигляді синхронних зрізів, 

розташованих один за одним, тому їх варто розглядати окремо, а вже згодом 

зіставити та синтезувати результати. Діахронний зріз передбачає можливість 

дослідження змін, що супроводжують еволюційні процеси.  

 Основні принципи поділу на системи в аналізованому періоді – типологічний 

та хронологічний. Головним принципом визначення стильових систем стало 

уявлення про художній текст як про знак і, відповідно, про зв’язок плану вираження 

та плану змісту. 

Проте стильові системи не існували ізольовано. Розглядаючи кожну з них 

окремо, ми також звертали увагу на перехідні, проміжні етапи у їхньому розвитку і 

на вкраплення однієї стильової системи в іншу.  

  Ключові слова: стильова система, знак, референція, соцреалізм, 

тотожність, ейдологія, неориторика, міф, метафора, образ, тип автора.  

 

АННОТАЦИЯ 

 Деркачова Ольга. Эволюция стилевых систем в украинской лирике 

второй половины ХХ века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2016. 

 Диссертация является первым в украинском литературоведении системным 

исследованием украинской лирики второй половины ХХ века. В работе рассмотрена 

лирика этого периода в контексте стилевых систем, выявлены их главные 

особенности, установлены проблемно-тематические блоки, презентирующие 

отдельные стилевые системы, отслежена динамика их развития, а также выяснена 

взаимосвязь определенных тенденций в творчестве отдельных авторов, выявлен ряд 

типологических подобий между ними.  
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 Нами были выделены три стилевые системы: референтная лирика, 

эйдологическая, неориторическая. Эту последовательность можно представить в 

виде синхронных срезов, расположенных друг за другом, поэтому их стоит 

рассматривать отдельно, а уже впоследствии сопоставить и синтезировать 

результаты. Диахронный срез предусматривает возможность исследования 

изменений, которые сопровождают эволюционные процессы.  

 Основные принципы деления на системы в анализируемом периоде – 

типологический и хронологический, а главным принципом определения стилевых 

систем стало представление о художественном тексте как о знаке и, соответственно, 

о связи плана выражения и плана содержания. 

Однако стилевые системы не существовали изолированно. Рассматривая 

каждую из них отдельно, мы также обращали внимание на переходные, 

промежуточные этапы в их развитии, и на вкрапление одной стилевой системы в 

другую.  

   Ключевые слова: стилевая система, знак, референция, соцреализм, 

тождественность, эйдология, неориторика, метафора, миф, образ, тип автора.  

 

SUMMARY 

Olga Derkachova. Evolution of Stylistic Systems in Ukrainian Lyric Poetry of 

the Second Part of XX Century. – Manuscript. 

Thesis for a doctorate degree in Philology, speciality 10.01.01 – Ukrainian 

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

Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is the first systematic research work of the Ukrainian lyric poetry of the 

second part of XX century. The research focuses on the lyric poetry in the context of 

stylistic systems of the defined period. The principal peculiarities are discovered; problem 

and subject blocks that represent a particular stylistic system are determined; the dynamics 

of its development is tracked; interconnection of certain tendencies in some authors` 

creative work is clarified; a set of typological similarities among them is shown. 

We have distinguished three stylistic systems: referent lyric poetry, eidological one, 

neorytotycal one. This succession can be pictured in the form of synchronous sections 

which are one after one, that is why they must be examined separately and only then the 

results can be compared and synthesized. Diachronic section gives the opportunity to 

research the changes that escort process of evolution. 

 The main factors of division into systems are the chronological and typological one. 

The comprehension of a literary work as a sign and connection of the plan of expression 

and content plan has become the key to its determination. 

Referent types of lyric poetry that includes socialist and realistic poetry of 1950`s 

are interconnected and interdepended while nonmimetic type of poetry has a weaker 

connection (poetry of 1960`s – 1970`s) and nonreferent lyric poetry is characterized by its 

absence. 

In the referent type of lyric poetry we can distinguish referent lyric poetry and 

conditionally referent lyric poetry. The first one concerns works with detailed life and 

everyday life description of that time people, the other includes texts where myth and 
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mythological conscious are becoming prime dominants of text creation but we perceive 

them as real ones. 

The ideological differences didn’t determine the polarity of modeling texts that was 

determined by identity in both cases. Action, event, chronicle, placardnist of description, 

heroes – ordinary people or super heroes are put in the forefront. At the same time a 

person is often leveled and “I” is transformed into “one of us” or “we”. The special and 

philosophical stream of such lyric poetry was very interesting where there was an attempt 

to understand the sense of life and death, true nature of a poet. 

The author-craftsman, author-artist, author-warrior predominate in referent lyric 

poetry. The peculiarity of the first one mentioned is his denial, of the second one is his 

appreciation and the third one is his struggle. Concerning the author-artist, he turns into a 

soviet artist in totalitarian system. 

In Ukrainian lyric poetry of 1960s there was a marked shift in striving for something 

new. The text is no longer a copy of the world – it is a source of information about reality, 

it is a world model which can be filled with some sense. 

If a referent lyric poetry was characterized by opposing “not strange” to “strange”, 

now it is important to oppose a person to a society, passing to eternity, freedom to slavery. 

We can distinguish the type of author-exile and author- artist. At the same time 

poets of Kyiv School belong to the latter. The author-exile understands the useless of the 

world and tries to exclude from it. The author-artist didn’t appeal and struggle but he 

painted becoming a demiurge, poet and dreamer. In contrast to poets of 60s the author-

artist of Kyiv School does not look for the harmony with the world as he has found it 

already. Not the world but provoked reflexes and feelings are painted. 

The texts of neorytorycal type of poetry suggest the alternative world picture, 

focusing on destruction and chaos and creating the parallel reality. Aggression, pain, 

suffering, suicide are among the main principals of world creation. 

The lyric hero hides behind different masks, rushes to irony of self-defense 

persuading himself and others that the world is a game. That is why we can often meet the 

author-trickster in nonmimetic type of poetry. The author-master and author-man are also 

popular here. The author-master tries to reanimate the world destroyed by the author-

trickster and gets over the distance between lyrical “I” and the world. The author-man 

realizes his loneliness but does not want to change anything. The gender division is 

important for this author. 

So, in the Ukrainian lyric poetry of the second part of XX century the evolution of 

stylistic systems took place the following way: referent type of poetry, eidological type of 

poetry and neorytorycal type of poetry. The change of semiotic plan in the text is 

undergoing gradually: iconic sign, sign-index and sign-symbol. But stylistic systems didn’t 

exist in isolation. Considering each of them separately, we paid our attention to 

transitional and in-between stages in its development and to adding something of one 

stylistic system to another one. 

Key words: stylistic system, sign, referent, socialist realism, identity, eidology, new 

rytorics, myth, image, metaphora, author type. 
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