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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Інтерес до феномена мовної гри зріс після 

появи відомого дослідження Й.Ґейзінги «Homo ludens» (1938), де простежено її 

роль як культурно-історичної універсалії в усіх сферах людського життя і 

суспільної свідомості. Із грою – ключовою категорією сучасної культурології – 

пов'язані поняття поетичної гри, карнавалу, сміху. У цьому контексті варто 

звернути увагу на три обставини.  

1) При всій слушності гіпотези Й.Ґейзінги про походження поезії від 

архаїчних мовних ігор, загадок і відгадок, антифонних співів, словесних дебатів і 

турнірів в епоху Середньовіччя і Ренесансу (напр., тенсона у трубадурів) досі не 

проаналізовано еволюції мовних ігор в українській усній і письмовій словесності. 

Дослідники І.Франко, Б.Грінченко, К.Квітка, Ф.Колесса, Г.Довженок та інші 

довели, що чимало пісень, зокрема колисанок, забавлянок, примовлянь, 

приспівок, «чукикалок» мають ігрову основу («Колисочка хить-хить, / А Панасик 

спить-спить»), деякі з них супроводжують різні дії з дитиною, напр., ігри з 

пальцями («Горошок», «Сорока»). У добу бароко була популярна курйозна і 

фігурна поезія, яка засвоїла малі форми античної лірики. Цей вид поезії добре 

проаналізований у київських поетиках М.Довгалевського, Ф.Прокоповича, 

Л.Горки та ін. Згадаймо хоча б аналіз віршів-ехо в анонімній київській поетиці 

«Lyra» чи барокових поетів таких, як Л.Баранович, Ф.Прокопович, 

Й.Величковський, С.Яворський, які були майстрами курйозного вірша. Якщо 

взяти злам ХІХ-ХХ ст., що зазвичай асоціюється з поемою С.Малларме 

«Жбурляння гральних костей не усуне випадку» (1897), де текстові блоки могли 

читатися з будь-якого місця, то в Україні подібну комбінаторику запроваджував 

М.Семенко у книзі «Дерзання». Очевидно, це і є та традиція, яка передала свій 

досвід творцям сучасних поетичних ігор. 

2) Імітативні і комбінаторні елементи поетичної гри свідчать про себе у 

назвах творів: «Гра про святого Миколая» Ж.Боделя (1200), «Гра про Робену і 

Маріон» А.де ла Аля (1283), «Гра Діани» К.Цельтіса (1501), «Гра любові і 

випадку» П.К.де Маріво (1727), «Ігри в ніч святого Ганса» А.Г.Еленшлегера 

(1801), «Гравець» Ф.Достоєвського (1866), «Гра з вогнем» Г.Туасона (1878), «Гра 

в бісер» Г.Гессе (1943), «Гра і класики» Х.Кортасара (1963) та ін. То чи варто 

дивуватися, що після цього з'являється антологія одинадцяти авторів 

«Письменники про футбол» (2011). 

3) У поняття «мовна гра» вкладаємо зміст, який свого часу вклав 

Л.Вітгенштайн: ідеться про твір як самопрезентацію поетичної мови, або те, що 

постмодерністи називають плюралізмом наративних практик. За М.Гайдеґґером, 

«форму протікання будь-якої мови можна описати поняттям гри»; мовна гра – це 

означування, принцип текстотворення, характерний для структури нового типу – 

«відкритої структури» (У.Еко). У такі твори вплетені комбінаторно-ігрові 

принципи, що помічаємо на прикладі двох кінцівок роману Д.Фаулза «Подруга 

французького лейтенанта», ненумерованих сторінок роману Р.Федермана «На 

Ваш розсуд», «жіночої» і «чоловічої» версій «Хозарського словника» М.Павича та 

ін. 
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У сучасну поезію так само вплетені чужі тексти або їх фрагменти, елементи 

абсурду, авторські маски, карнавальні форми, звукові експерименти, графічні 

об'єкти, жанрові коди, інтермедіальні інкорпорації та інше.  

Окремих аспектів мовної гри торкалися автори поетик і риторик ХVII-

XVIII ст. Ф.Прокопович, М.Довгалевський, П.Канючкевич, Г.Слонимський, 

Г.Кониський та ін., а також дослідники літератури Відродження і бароко 

М.Петров, М.Булгаков, В.Рєзанов, Д.Чижевський, Р.Лужний, Г.Сивокінь, 

В.Литвинов, В.Маслюк, Д.Наливайко, філософи Ф.Шиллер, І.Кант, Й.Ґейзінга, 

Л.Вітгенштайн, Г.-Ґ.Ґадамер, Ж.Дерріда, дослідники українського авангарду 

Є.Адельгейм, А.Біла, О.Ільницький, Ю.Ковалів, М.Сулима, сучасних теорій 

мовних ігор – Т.Грідіна, В.Санніков, Д.Крістал, С.Ягодзінський, вчені, які 

вивчають постмодерністський дискурс: І.Ільїн, І.Скоропанова, Г.Грабович, 

Т.Гундорова, В.Агеєва, та ін. 

Актуальність роботи зумовлена відсутністю в українському 

літературознавстві системних досліджень ігрового аспекту сучасних поетичних 

текстів, потребою розробити теоретичну концепцію поетики мовних ігор, 

відштовхуючись від наукових засад теоретиків школи аналітичної філософії і 

постмодернізму. 

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертацію виконано на кафедрі історії української літератури, теорії 

літератури і літературної творчості Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідницької програми 

«Мови і літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий керівник – доктор філологічних наук, 

професор Г. Ф. Семенюк). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (№5 від 23 грудня 2013 року). 

Мета роботи – обґрунтувати концепцію поетики мовних ігор у 

дослідницькому підході до вивчення сучасної української поезії. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  

- з'ясувати специфіку мовних ігор як теоретичну проблему, простеживши 

еволюцію поглядів на словесно-ігровий феномен в українській усній і 

письмовій словесності, від бароко до постмодернізму; 

- розкрити специфіку постмодерністського дискурсу як самопрезентації мови 

поетичного тексту, звернути увагу на ігрові постмодерністські стратегії, 

авторські маски, карнавальні форми;  

- дослідити семіологічні принципи ризоми постмодерністського тексту, 

жанрові чинники симулякру, інтермедіальні прийоми мовної гри; 

- структурувати звуко- і графіко-синтаксичні засоби текстотворення у 

поетичних текстах; 

- окреслити особливості впливу новітніх технологій на літературу та 

охарактеризувати поетичні тексти в інтермедіальних зв’язках;  

Об’єктом дослідження стали поетичні тексти української літератури кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. таких авторів: Юрій Андрухович, Віктор Неборак, 
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Олександр Ірванець, Юрій Іздрик, Назар Гончар, Іван Лучук, Анатолій 

Мойсієнко, В’ячеслав Романовський, Михайло Зарічний, Маріанна Кіяновська, 

Олег Коцарев, Вано Крюгер, Тарас Малкович, Любов Якимчук, Лесь Белей, 

Сергій Татчин, Ігор Астапенко, Брати Капранові, Юрій Завадський, Андрій 

Волошин, Григорій Семенчук, Ірина Скакун, Дарина Гладун, Мирослав Лаюк, 

Ірина Шувалова, Таня-Марія Литвинюк, Юрко Позаяк, а також тексти, що 

увійшли в антологію паліндромної творчості «У сузір’ї рака літерального» і 

артбук Сергія Жадана «Пливи, рибо, пливи». 

Предметом дослідження є концепція поетики мовних ігор як 

постмодерністської стратегії сучасної поезії. 

Теоретико-методологічну основу дослідження і засади дисертації 

складають наукові праці з філософії, теорії літератури і порівняльного 

літературознавства, представників школи німецької трансцендентальної філософії 

(І.Кант та Ф.Шіллер), герменевтичної (Г.- Ґ.Ґадамер), антропологічної 

(Й.Ґейзінга), аналітичної філософії (Л.Вітгенштайн), постструктуралізму 

(Ж.Дерріда, Ж.Бодріяр), постмодернізму (Ж.Дельоз, Ф.Ґваттарі, І.Ільїн, 

І.Скоропанова та ін.). Для вирішення окремих завдань звернуто увагу на наукові 

дослідження А.Білої, О.Ільницького, Т.Гундорової, В.Агєєвої, В.Саннікова, 

Д.Крістала, М.Шаповал та ін.  

Використано фундаментальні праці з історії української літератури 

(В.Перетц, М.Петров, І.Франко), теорії й методології літературного процесу 

(М.Бахтін, О.Білецький, Ю.Борєв, Р.Інгарден, Г.Клочек, Ю.Ковалів, Ю.Лотман, 

З.Мітосек, М.Наєнко, І.Неупокоева, Г.Поспелов, М.Сулима, М.Ткачук, 

Д.Чижевський), компаративістики (Л.Грицик, В.Жирмунський, Р.Інгарден, 

Д.Лихачов, Д.Наливайко) та ін. 

Методи дослідження: порівняльний, культурно-історичний, порівняльно-

типологічний, структурно-семіотичний, інтертекстуального аналізу, рецептивної 

естетики, герменевтичний, інтерпретаційно-текстового аналізу.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній вперше обґрунтовано 

концепцію поетики мовних ігор у сучасній поезії та засоби її практичного 

втілення. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що в роботі визначено 

базові принципи ігрового текстотворення, розроблено положення про текст як 

ігрову модель реальності, розкрито композиційні і мовностилістичні прийоми 

самопрезентації тексту. 

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути 

використані у курсах вишів із історії давньої і сучасної української літератури і 

порівняльного літературознавства та для створення відповідних навчальних 

посібників і програм із цих курсів. 

Особистий внесок здобувача – обґрунтування концепції поетики мовних 

ігор як постмодерністської стратегії та її близькості до сучасних моделей 

системного аналізу. Дослідження є індивідуальною роботою, його результати 

отримано без участі співавторів. 



6 
 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження виголошені у формі доповідей на Науковому віршознавчому 

семінарі «Веселе віршознавство», (Київ, 5 листопада 2013 р.), Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 10 квітня 2014 р.), ХІV Міжнародних 

славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 25 квітня 

2014 р.), Науковий семінар для молодих вчених пам’яті Ніли Зборовської 

(30 вересня 2014 р.), Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 2014 р.), Науковому 

віршознавчому семінарі пам’яті Ігоря Качуровського (Київ, 1 жовтня 2014 р.), 

Українсько-білоруському семінарі з проблем розвитку сучасної української і 

білоруської літератури (Київ, 1-2 липня 2015 р.), IV Міжнародній віршознавчій 

науковій конференції «Українське віршування в контексті європейської віршової 

культури» (Київ, 28-29 вересня 2015 р.), XXV Міжнародна наукова конференція 

«Мова і культура» імені Сергія Бураго (Київ, 20-23 червня 2016 р.)  

Публікації. Основні аспекти дослідження висвітлено у 10 публікаціях, із 

них 6 у наукових фахових виданнях України, 1 – у закордонному виданні, а також 

три додаткові публікації.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, додатків та списку використаних джерел (172 позиції). Загальний обсяг 

дисертації – 180 сторінок, з них 155 основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено мету і 

завдання, предмет і об’єкт дослідження, наукову новизну отриманих результатів, 

їх практичне значення і дані про апробацію. 

Перший розділ «Мовні ігри як теоретична проблема» складається з п'яти 

підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Фольклорні джерела поетики мовних ігор» розкрито 

мовностилістичні прийоми українських народних пісень, зокрема колисанок, 

забавлянок, примовлянь, які саме через ігрові елементи розширювали дитяче 

пізнання («Летіла пчола коло чола – бумц! / Летіла оса коло носа – бумц!, / Летіла 

мушка коло ушка – бумц! / Летів жук, в оцьо – бух!)» і вражали повторюваністю 

конструкцій, звучністю внутрішніх рим, звуконаслідувальними словами і 

супроводжувальними дотиками, напр., лічилки для пальців («Горошок, / Бобошок, 

/ Гусочка, / Курочка, / Кі-кі-рі-кі»).  

Забавлянки у формі діалогу – «Зайчик», «Ласочка», «Мишка» і подібні до 

них – тішили дітей милозвучністю, ніжними рухами, а старших приваблював 

їхній зміст, можливість самим взяти участь у грі – цьому сприяли простота 

діалогу, будови речень, доступність тексту. Напр., «Бігла мишка»: «Бігла мишка, 

/ Несла книшика, / Не мала, де сісти, / Книшика з'їсти, / Отутинька сіла, 

/ Книшика ззіла».  

Дитина чула скрекіт сороки («скро-ко-ко»), скиглення зайчика, який попік 

ніжки («скугу-скугу», «скау-скау-скау», «пів-пів-пів»), звук від жування капусти 
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(«хруп, хруп»), писк горобенят («пі-пі-пі»), «мову» дорослого горобця («джив», 

«джив»), спів журавлів («трі-рі-рі»), шелестіння пташиних крил («шу-шу»); пізнає 

звук від тіла, що падає у воду («буль», «бульк», «бовть»), розпеченого заліза, 

опущеного у воду («ш-ш-ш», «пшик-пшик») та багато інших звуків, що її 

оточують у повсякденному житті. Про це слушно писали Ф.Колесса, Г.Довжок, 

К.Луганська та інші фольклористи, праці яких, присвячені фольклорним мовним 

іграм, що й розглянуто у дисертації. 

У підрозділі 1.2 «Курйозна і фігурна поезія бароко» обґрунтовано важливе 

місце ігрового елемента у поетиках і риториках ХVII-XVIII ст. і тодішній 

художній практиці. Вказано на різноманітність цього виду поезії: ключ із 

розміщеним усередині текстом на титульній обкладинці книги Й.Ґалятовського 

«Ключъ разумєнія» (1652), молитва С.Полоцького за царя та його родину у формі 

серця, його ж таки вірші з нагоди народження царевича у вигляді зірки, «Вірш 

про Богородицю» Й.Величковського, що своєю побудовою нагадує стовп («стовп 

слави»), тексти-лабіринти, напр. Й.Максимовича із книги «Зерцало» (1705), де 

напис «Іоанн Мазепа гетьман Малоросский» слід читати «від центра на всі боки»; 

текст-лабіринт М.Довгалевського «Анно, владарко землі, довгі роки царюй» та ін. 

Тут же окреслено рецепцію курйозної і фігурної поезії у працях В.Маслюка, 

Г.Сивоконя, А.Макарова, Л.Сазонової, М.Загорулько, С.Бойко, І.Лучука, 

Ю.Починок, С.Коржик та ін. 

У підрозділі 1.3 «Ігровий характер художнього мислення у працях 

І.Канта, Ф.Шиллера, Ф.Шлейєрмахера, О.Потебні» розкрито феномен гри як 

основу функціонування культури та її окремих форм, походження ґенези 

мистецтва від спонтанної, незалежної діяльності, вільної від будь-якої мети. 

Ф.Шиллер і І.Кант вбачали у грі розкриття творчих здібностей, що не суперечить 

процесу творення авторських текстів із їхніми художніми засобами, вишуканою 

мовою. За Ф.Шлейєрмахером, ігровий характер мистецтва полягає у формі 

вільного спілкування, завдяки чому людина здатна відкрити свою 

індивідуальність. У психолінгвістичній теорії О.Потебні художнє мислення 

розкривається у процесі осягнення ідіом, метафор, присутніх у літературних 

текстах.  

Підрозділ 1.4 «Барокові традиції авангарду і його словесно-ігрові 

відкриття» реконструює ігровий контекст авангарду. З естетичних інтенцій 

бароко користає Б.Сандрар у «Прозі про транссибірський експрес», де поему 

візуально редуковано до вигляду географічної карти, і Г.Аполлінер, каліграмма 

якого «Заколота голубка і фонтан» зображає голубку і фонтан. Польський поет 

Т.Чижевський у вірші «Гамлет у пивниці» подав графічне зображення Гамлета, 

східців до пивниці і гальби з пивом. Барокові сліди фігурного віршування помітні 

у «мальованих словах» В.Брюсова, В.Маяковського, В.Каменських, В.Хлєбнікова, 

де окремі слова позначено іншим шрифтом, інколи їх перевернуто, структура 

вірша рясніє зсувами та розривами. М.Семенко, який закликав до поезомалярства 

і навіть написав однойменний маніфест, використовує графіку у «Каблепоемі за 

океан» і «Сільському пейзажі», а його вірш «Павло попаси корову» явно нагадує 

бароковий вірш-лабіринт.  
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Футуристи ввели в обіг «заум» або «замауль» – надто розумну мову (іноді її 

називають «зсунутологія»), якою вони самі позначали систему своїх формальних 

прийомів, її суть найкраще передають слова А.Кручених зі збірки «Помада» 

(1913): «Дыр буя щыл / убешщур / скум / вы со бу / р я эз». Подібні словесні 

експерименти обґрунтовані в альманасі «Садок судів ІІ», маніфестах А.Кручених, 

В.Хлєбнікова, В.Гнєдова, М.Кульбіна та ін. Потребу мови, що перебуває за 

межами розуму, гостро відчував і М.Семенко, напр., у віршах «Сте клю влю плю» 

і «Стало льо тало», зрештою, в «Автопортреті»: «Хайль семе нкоми / ихайль / 

кохайль / альсе / комих…». В.Шкловський вважав, що подібні вірші близькі до 

«глосолялії містичних сектантів», лічилок і звуконаслідувань. Окрім розвідок 

В.Шкловського, у дисертації розглянуто праці М.Зерова, Б.Якубського, Г.Черниш, 

Т.Гундорової, А.Білої, О.Ільницького, О.Астаф’єва, М.Сулими, присвячені 

словесно-ігровим експериментам авангарду. 

У підрозділі 1.5 («Гра як вільна словесна діяльність: від Й.Ґейзінга до 

прибічників теорії мовних ігор») акцентовано на тому, що в ХХ ст. гра стає 

центральною темою осмислення у безлічі естетичних, культурологічних, 

психологічних аспектів і вона локалізована у хронотопі вільного часу. Й.Ґейзінга 

називає її «вільною діяльністю», яка не обумовлена чиїмись інтересами або 

користю. Він на прикладі «Калевали», «Едди», ісланських саг аналізує проблему 

злиття гри й поезії, розглядає елементи міфопоезії (алегорії, персоніфікації, 

емблеми, символи, метафори), пише про ігрові форми у мистецтві (діалоги, 

змагання, диспути, турніри), розмірковує над функціями ігрових елементів у 

сучасній культурі. 

Представники школи аналітичної філософії замість звичної філософської 

проблеми буття і свідомості висунули іншу: мова і реальність (звідси 

протиставлення текст – реальність), цим самим спричинили лінгвістичний 

переворот. Л.Вітгенштайн, який запровадив поняття «мовна гра», наголошував на 

тому, що мовні ігри – це форми самого життя, а реальність є сукупністю мовних 

ігор. Його концепція вплинула на теорію мовних актів, лінгвістичну апологетику, 

лінгвістичну терапію, філософію вимислу, семантику можливих світів та ін. 

Герменевтичну концепцію мовних ігор запровадив Г.-Ґ.Ґадамер, феноменологічну 

– О.Фінк. Концепцію Л.Вітгенштайна розвинули Ж.-Ф.Ліотар, Ж.Дерріда, 

Ж.Дельоз, Ф.Гваттарі, У.Еко, які розглядають текст як форму самопрезентації 

мови, що здатна забезпечити широке поле інтерпретативних можливостей на 

відміну від єдиної стратегії прочитання. В.Ізер запропонував концепцію 

можливих світів і фреймів (культурних кліше).  

У дисертації проаналізовано праці В.Саннікова, І.Скоропанової, Т.Грідіної, 

Д.Крістала та інших прибічників теорії мовних ігор. 

Другий розділ «Самопрезентація мови поетичного тексту як 

постмодерністська стратегія» присвячено питанням мовної самопрезентації 

(англ.self-presentation). При всій неоднозначності цього терміна звернуто увагу на 

постмодерністський текст як засіб організації взаємодії з читачами, формування 

образу «я» і чинник самовираження, спосіб усунення когнітивного дисбалансу. 
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Йдеться про широке коло інтермедіальних виражальних засобів текстотворення, 

використаних для того, щоби справити певне емоційне враження на читача. 

Постмодерністська поезія є експериментальною, розрахованою на гру з 

читачем-інтелектуалом і сформованою за рахунок нелінійної організації 

стильових прийомів (підрозділ 2.1 «Інтертекстуальна гра з читачем і 

діалогізація мовлення»). У текстах Ю.Іздрика часто зустрічаються метаболічні 

образи і звороти, за основу яких взято відомий вислів чи цитати з чужих 

літературних текстів: «кличе маму миє раму» – з російської скоромовки «мама 

мила раму»; «дух, що тіло рве і пре» – з «Вічного революціонера» І.Франка.  

У вірші «сіль ікон» вислів «сіль землі» з Євангеліє автор перекодовує на 

свій лад: імена героїв – «просто легінь на ім’я дівоче Йона, / або юнка з 

хлопчачим іменем Йон» асоціюються з Книгою пророків Йони, Ю.Іздрик 

десакралізує первісне значення релігійного тексту через алюзії, цитати пісні 

«Personal Jesus» (персональний Ісус), яку виконує спільно з «Depeche Mode» один 

із членів гурту «Red Hot Chillі Pappers»: «…нею – Йоною керує не голод і не 

жадоба помсти, а проста / любов до червоного, до simple red, а, може, навіть, до 

/ simple mind, і коли simple red змішається із simple mind / на закіптюженій 

циганській пательні, і весь цей / пательний мікс зашкварчить, / зійде піною, 

/випустить пару, а потім вгомониться / і лише попахкуватиме гіркавими хмарками 

red hot chilly peppers…». 

Більшість поетів орієнтовані на діалогізацію мовлення. О.Коцарев у своїх 

текстах ставить питання, які градаційно підсилюють абсурдність ситуації: «Де 

межа / Маленьких радощів і великих прикрощів? / Де межа / Терпіння бурульки? 

/ Де остання межа / Тяжіння зоряних пилососів?». Л. Белей, звертаючись до 

вигаданої Маркети, додає ще й фонічну гру «чому маркітно тобі о Маркето?», 

М.Лаюк «…ви читаєте це? / для чого ви це робите?», В. Крюгер «Що сниться 

вдень тобі, нічний метелику Житомирської траси?», «Проте що вона може 

вчинити проти карпатських вершин?». 

Ефект діалогізації мовлення через використання популярних чужих слів 

полюбляє Ю.Іздрик. У вірші «meinkampf» він подає російську фразу українським 

транслітом («Чюствуюєшсібякак? / Чюствуюсібяхарашо»), а в творі «7 ступенів 

свободи» частку фрі (free), утворюючи нові слова і значення, «мій приятель з 

фрітауна вважає, / що 25% free – те саме, / що й 25% freedom, а не навпаки / (якщо 

лише 25% несвободи і справді – «навпаки»)… усі ці фрітауни й фрілансери, 

/ д’юті-фріки-факи-корни…». 

Тенденції і настрої постмодерністської поезії центральне місце у пошуках 

відповідей на значеннєві питання відводять абсурду (підрозділ 2.2 «Абсурд як 

різновид мовної гри»). Театр абсурду в особі С.Беккета, Е.Йонеско, А.Адамова та 

ін. змальовував життя у вигляді хаотичного нагромадження випадковостей, 

безглуздих ситуацій, підкреслюючи алогізм ситуацій, ірраціоналізм у вчинках 

персонажів. З'явилися різні концепції мовного абсурду: як порушення текстових 

конвенцій (О.Кравець), особливостей аномального тексту (Н.Шапіна), 

парадоксальної комунікації (Г.Сучкова).  
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У поезії постмодернізму абсурд має зовсім іншу природу. Він передбачає 

загальну відмову від структурування світу з його ентропією, хаосом. У 

постмодернізмі герої не живуть, а граються у життя на грані реального та 

фантастичного, бо саме гра дає можливість вільно перейти з одного часу в інший, 

з дійсності у світ підсвідомості, як у К.Москальця: «Нічого не знаю нікого не 

знаю / ніколи не живу / а як живу – то крадькома від самого себе / котрий все одно 

не живе тільки обсервує / і свідчить потім і свідчення ці – зрада».  

Абсурдний характер має вірш Ю.Позаяка «Чорнобильський букварик». Для 

твору характерна аструктурність. По-перше, у ньому переплетено кілька планів 

авторської оповіді, де домінує експліцитне зображення (звертання до мами і тата), 

та імпліцитне, скомпоноване з підбору елементів оповіді, конкретизації деталей, 

композиції тексту, емоційної оцінки окремих елементів. По-друге, нема логічних 

зв’язків між словами. По-третє, окремі рядки нетропічні, хоч і багаті на пароніми 

та омографи (напр., «Радíй! Радíй!», а чого радіти, коли довкола вибухнув 

реактор?), бо не пов'язані із сюжетом. Та автор не прагне цю деструктивність 

пояснити, оскільки світ божевільний: «1. Тато! А то атом! Мамо! Атом отам! /2. 

Рáдій! Рáдій! – Радíй! Радíй! Радíй! - Рáдій! /3. Мама мила раму від урану. /4. Тато 

– труп. У мами рак. А ти сирота?» і т.д. У плані вираження – все відповідає 

нормам, а на рівні змісту – нісенітниця. 

Прийоми абсурду використовують Ю.Андрухович, В.Неборак, О.Ірванець, 

К.Москалець та ін. 

У підрозділі 2.3 «Авторська маска як гра свідомостей» обґрунтовано 

принцип розуміння формальної відсутності автора в постмодерністському тексті, 

принцип «смерті автора». У рамках герменевтичного підходу фігура автора 

відігравала ключову роль у процесі інтерпретації твору, бо йшлося про 

реконструкцію первісного задуму, чи то в психологічній конфігурації (В.Дільтей), 

чи то в біографічній (Ш.Сент-Бев). Та вже авангард спробував похитнути 

авторитет автора й осягнути різновиди текстових наративів (напр., маски П'єро, 

Дон Жуана та ін. у М.Семенка). За Р.Бартом, твір – це живий організм, який 

розвивається, тому присвоїти йому ім'я автора означало б застопорити текст, 

визнати закам'янілим. У постмодерністській поезії фігура автора має 

нетрадиційний статус при збереженні всіх параметрів індивідуалізації. З одного 

боку ім'я автора ніби є, а з іншого – воно стосується не стільки персони, скільки 

текстового масиву, приписуваного персоні. Як наголошував М.Фуко, автор – це 

не індивід, який виголосив або написав текст, а той, хто згрупував дискурси, тому 

він виступає символом «єдності й джерела їх значень, центру їх зв'язності». 

Про трансдискурсивну позицію автора і мінливість його масок свідчать вірші 

Ю.Андруховича із циклу «Нові етюди будівель», окремі тексти, напр., «Музей 

старожитностей», «А це така любовна гра…». Він приміряє «маску» блазня 

(«Цирк «Вагабундо»), мартопляса («Благання мартопляса», «Романс 

мартопляса»), Фауста, Гамлета (вірш «Алхімія»), мандрівника («Різдвяні вакації», 

«Політ», цикл «Липневі начерки подорожнього») і навіть небіжчика 

(«Гробниця»). Автор постає у багатьох іпостасях, надягаючи на себе тогу різних 

персонажів, як вигаданих, так і реальних чи історичних осіб.  
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Автор як скриптор, що елімінує амбіції суб'єкта як творця і має безліч 

масок, засвічує себе в текстах О. Коцарева: «Я – піаніст, / біцепси моїх пальців не 

здаються, / я всередині звуку…», «Я – пасажир верхньої полиці, / мій рюкзак 

спить ще вище…», «Я – той, хто ввечері натискає: «Забути цей сайт», а зранку 

згадує…». Не можливо однозначно атрибувати авторство і в текстах В.Крюгера: 

«Я плоть від плоті скелі-землі / Мить болю-народження / Пройдена мною / Тисячу 

літ / Тому»; «Я розіпнутий бик / Кров моя – то вино, що / Стікає між ратиці 

цівкою вниз…»; «Я корова, розіпнута на хресті – / Тим солодше моє молоко, / Що 

стікає тоненькою цівкою з вим’я, / Прийдіть й причастіться – / Я мати-земля, що 

годує дітей! / Іродіяди донька. ..».  

Гра масок у постмодерністській поезії засвідчує, що текст не є продуктом 

авторської свідомості, а є продуктом процесуальності мови, власне, це та позиція, 

яку обстоюють Ж.Дерріда, Дж.Міллер, П.де Ман, Ю.Крістева та ін. 

Пульс традиції в сучасній постмодерній поезії пов'язаний із карнавалом 

(підрозділ 2.4 «Форми карнавалу у сучасній поезії»). М.Бахтін у книзі про 

Ф.Рабле слушно зауважив, що ідея карнавалу – це «інверсія двоїстих 

протиставлень», перевертання сенсу бінарних опозицій. На карнавальній площі, 

на відміну від життя, все навпаки: королем стає дурень або жебрак, верх 

перетворюється на низ і т.д. Чоловіче поступається місцем жіночому, міняються 

місцями життя і смерть. 

Взірцем бурлескно-балаганно-буфонадної естетики є вірш В.Неборака 

«Бубон», підназва якого «сонет, виголошений Літаючою головою»: «....гуБАми 

виБУхає Бард / чим світ сичить - кричить театр/ зіграєш вірш якого варт/ 

потрапиш в рай (чи на монмарт)/ БУ смерті і безсмертю БУ/ і БУ і БА і БУБАБУ». 

Тут помітна не лише локація на прикладі театру з вибухами і криками, а й 

графічне підсилення назви літературного угруповання Бу-Ба-Бу. Твори поета 

наповнені гіперболізованими образами бенкетування: «заради цього / щирого / 

столування-при- / чащання-тостування-воз- / ливання-при- / цмокування-

куштування-від- / хекування-від- / кашлювання-від- / шмаркування-від / 

гикування / і повноголосого / виспівування / на повні груди / яке єднає / кожного з 

кожним…». Про те, що В.Неборак звертається до раблезіанства, свідчить назва 

одного з віршів: «З’ява маленького-Пантагрюеля». 
Усі вірші збірки «Літаюча голова» – це фантасмагорія та карнавалізація. За 

допомогою таких засобів, як гротеск, бурлеск та іронія, В.Неборак створює 

власну стихію, в якій часто з’являється в різноманітних авторських масках, а 

часто надягає маски і на героїв текстів. У нього чимало різних, волоцюг і блазнів, 

є тут і «інженер-люципер-лицедій», «шукач скарбів», «збирач підков», «персонаж 

країни Босха», «П’єро фаєрокарнавалів», або навіть «поет-мазохіст». У вірші 

«Актор» В.Неборак практично описує всіх акторів, розкриваючи маски, задіяні в 

поезо-опері «Крайслер імперіал»: «…Серж Наєнко / який витанцьовував роль / 

поета Юрка Немирича / а роль баламутного Керролівського Зайця / тобто / Зайця 

позиченого в Льюїса Керрола / грав конферансний Стецьо Оробець…» 
Часом в тексти В.Неборак вводить власний образ, зашифровуючи його, як 

от: «небес, боже, збав, бо…раче!». Або навіть з’являється ім’я автора у назві 
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тексту, яка імітує традицію барокових назв через свою об’ємність: «ВІКТОР 

НЕБОРАК в архімодерному шоу віршів, яке з висоти пташиного польоту і до 

глибин колись популярного кафе-бару «НЕКТАР» присвячене 

найсимпатичнішому з міщанських міст ЛЬВОВУ і яке називається 

КАРКОЛОМНІ ПЕРЕВТІЛЕННЯ».  

Звісно, в український поетичних текстах образ карнавалу присутній не лише 

у В.Неборака. Так, у Ю.Позаяка знаходимо: «П’єро фаєрокарнавалів, / Весела 

маска без лиця, / Я з кришталевих п’ю бокалів, / Я віртуозно б’ю серця». 

У третьому розділі «Семіологічні принципи різоми» досліджено зорові, 

звукові та графічні принципи різоми – нелінійної організації цілісності 

поетичного матеріалу, ігрову трансформацію жанрів на прикладі паліндромних 

сонетів, шахопоезії, акровіршів та ін.  

У підрозділі 3.1 «Зорова поезія як вид мовної гри» йдеться про співмірне 

поєднання лінгвістичних знаків і візуального зображення у сучасній поезії. 

А.Мойсієнко створив перший в українській літературі «Паліндромний 

сонет», який «можна вважати містком між модернізованим (постмодернізованим) 

сонетом і верлібром, тим пунктом, де «логіки залізна течія» переходить в алогізм 

ігрової конструкції, від «закону» до «ока зим» (М.Ільницький). Він видав цілу 

книжку паліндромів під назвою «Віче мечів». У В.Романовського у збірці «Ваба 

Забав» дзеркальні вірші інколи представлені одним рядком, який може бути 

синтаксичною одиницею – реченням: «Чи Бог орду вів у Дрогобич?», «А рот Кеті 

– храм архітектора». Цикл «Кому думок?» містить паліндроми, що основані на 

цифрах, а цикл суперпаліндромів складається із заповнених клітинок у кубиках. 

 В А Б  Р О М  М О Р  М А Х 

А З А О Т О О К О А З А 

Б А В М О Р Р О М Х А М 

Серед прикладів курйозної поезії: поєднання одної літери, словосполучення 

чи цілісного віршового тексті з графічним образом, каліграфічно промальовані 

літери, що мають смислове навантаження, та інші оригінальні форми втілення 

змісту у формі. Зустрічаються навіть паліндромні назви книжок: «Рік-осокір» 

(М.Мірошніченко, 1984), «Соло: голос віщодощів» (А.Перерва, 1996), «Віче 

мечів» (А.Мойсієнко, 1999), «Жалоколаж» (В.Рябий, 2006) та ін. 

У вірші «Благодать» В.Женченка зображення свічки переходить плавними 

лініями у літеру «В», а в ній прописано текст: «Воістину є дні – дні Великодні!». 

Або у творі «Вівтар» у прямокутному зображенні літери розташовано так, щоби 

вони нагадували вишитий рушник, яким застеляють вівтарі у церквах. З обох 

боків рушника завдяки трьом літерам вишито ініціали Ісуса Христа, на верхній 

частині рушника зображено собор, де в куполах вміщено літери, що позначають 

«альфа» і «омега». Так віднаходимо натяк на фразу, яку у Новому Завіті 

асоціюють з Ісусом Христом. Вірш «Тиждень» І.Іова візуально поділено на дві 

частини. У верхній частині є два стовпчики-половинки, де кожне слово-назва днів 

тижня з понеділка до неділі у першій половині поєдналося зі словами у другій 

половині так, щоби можна було домислити значення слів на основі близької 
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вимови. Так утворюється друга частина вірша: «Поділля / Вівота/ Серениця/ Чет 

А / П’ятвер/ Субторок / Ненеділок/ (Ялідець)».  

У М.Луговика вірш «Кошеня» створено з літер лексеми на позначення 

тварини, однак літери вимальовано так, щоби утворився образ кошеняти: літера 

«к» – мордочка з вусами, «о» – голова, «ш» – котячий тулуб, «е» – хвіст, а літери 

«н» та «я» – лапи кошеняти.  

Окремо слід сказати про вірші еротичної тематики. Своєрідний зородиптих 

формують поезії М.Сороки з еротичним вкрапленням. Зоровірш, зображений у 

формі жіночих грудей: «Я люблю відпочивати біля двох хвиль твого моря 

особливо коли воно неспокійне», приваблює його поезографія у формі жіночих 

сідниць: «Я люблю відпочивати біля двох хвиль твого моря особливо коли ти 

перекинешся на живіт».  

У підрозділі 3.2 «Звукова гра в поезії» акцентовано увагу на звукових засобах 

мовної гри. М.Кіяновська практикує мовну гру через певний набір літер різного 

звучання, однак вони віртуозно поєднуються в одному тексті («то не ділай на двох 

не діли / ні в неділю ні присно / не далій / не віддалюй віддавши»). У текстах 

І.Астапенка зустрічаємо: «догори лісе / догорай / дорогий», «миші розбагатіли», 

що містить подвійну семантику: слово «розбагатiли» означає у своєму першому 

значенні «здобути багатство», а в даному контексті слово утворилося від 

«багаття», тобто означає «зайнялися».  

Тавтограми в українській літературі можна зустріти частіше. А.Волошин 

свою збірку взагалі побудував за черговістю літер українського алфавіту. Відтак у 

кожному наступному вірші кожне слово починається за чергою літери абетки, 

напр. уривок із вірша «Барикади»: «…Боронились бомжі і бариги / Бо блював 

буржуазний бардак / Беззмістовно борсалось бидло / Біля бочки орендованих 

благ». Щось подібне є і в І.Скакун у вірші «Бордель буття». Ю.Іздрик, грається у 

метафорах зі словами і звуками, щоби підсилити звукове значення: «розсилає 

манливі маляви / і манну небесну»,«клеюсь до тебе і сни наші склеюю», «у 

мережу що межує з мереживом…», «листя ласкаве – / віяло літепла / витекла кава 

/ і літо витекло», «вересневих вермеєрів веремія», «патові патіо матові мати».  

На межі графіки та фоніки перебувають тексти Ю.Завадського із книги 

«авторська мова». Вони мають такий вигляд: «аеоа аеоа аеоа аеоа» – приклад 

одного тексту, другий звучить / пишеться так: «а.е.а.о.а.е.а.е.а.о.а.е.а.о.а.е.а.е.а.о» . 

В інших текстах зустрічаються і приголосні звуки. Це, напр., текст, побудований 

цілком на літері «g» і складається з шістнадцяти рядків, при цьому, після 

восьмого рядка стоїть крапка, що означає, очевидно, кінець речення. Подібне 

чергування або ж набір літер присутнє у вірші М.Лаюка «Дев’яносто шість»: 

«ерза арзе раез арез реза зреа / еарз рзае заре азре зеар аерз / заер азер зера аезр 

ераз реаз / разе рзеа еарз зрае езар…». Внутрішні рими, на яких будуються тексти, 

знаходимо у Т.-М.Литвинюк: «стріли» – «постріли», «постери» і «перепости», 

«забобони» і «заборони» (співзвуччя), «подивом», «дивом» і «видивом», «марно 

аморе амо». 

У підрозділі 3.3. «Види графічної гри» вказано на різноманітні варіації 

мовної гри на графічному рівні, що не має нічого спільного із зоровою поезією. 
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Причиною таких варіацій є неспівмірність зорової поезії з її зоровими образами та 

приклади різноманітних поділів слів на морфеми, некласичне розташування літер 

у текстових рядках, залучення діакритичних знаків та ін.  

У збірці «Звичайна мова» М.Кіяновська підібрала чимало омофонів: «живу / 

наче пташка небесна / (небес? – на!)»; «сказала за... / бути / забути / запам’ятати / 

зім’яте / ім’я те»; «а по голосу / ішов поголос»; «проказу / проказую ще раз»; 

«існую / і сную»; «істина є / і стинає». В Ю.Іздрика звукова гра пов'язана з 

простором, тобто розміщенням тексту на друкованій сторінці. У вірші «доктор пі» 

текст закінчуються членуванням слова «пі-і-і-і-і-існя / пі… пі… пі…». Це нагадує  

особу лікаря з феноменальною пам’яттю, який знав усі цифри в числі Пі. Саме 

тому Іздрик подає у книзі 5 сторінок, всуціль заповнених цифрами числа Пі, аби 

вкотре підкреслити це.  

Можна зустріти приклади, де поєднані в словах і у фразах літери чи слова 

кириличного алфавіту та латиниці, напр., в назві книги Г.Семенчука «MORE 

віршів і пісень», що може означати і «більше віршів і пісень» (від англ. more – 

більше), і, якщо сприймати слово «more» як транслітероване слово, то назва буде 

означати «море віршів і пісень», що у своїй основі теж має семантику кількості. 

Або ж назва книги С.Татчина «Дзен.UA» своєю абревіатурою нагадує, наприклад, 

назву сайту. Книга Т.-М.Литвинюк має назву «МістаМи»: один варіант «містами» 

вказує на процес переміщення містами, а у варіанті прочитання «Міста – ми» 

слово «ми» і є читачами, тими містами, героями, про яких пише авторка у текстах.  

Значним пластом мовно-ігрових особливостей можна називати графічний 

поділ. М.Лаюк розділяє слова на склади, очевидно, з метою показати суть 

розкладання, про що підтвердять такі уривки тексту: «…додати / цукри (6,61%) 

яблучна кислота (3,33%) дубильні й аро- / матичні речовини олія (до 36%) 

глюкозид амігдалін тощо / дорівнює точно дерево… / …осадові гірські породи це 

г/п що утворилося з по- / верхні літосфери…». 

Друга підгрупа графічного поділу – поділ слів на склади. Напр., вірш 

С.Татчина «Зима, ти і Че», який написано 5-рядковою строфою, де кожен п’ятий 

рядок складається з одного слова (рима типу: ааббб). Це завершальне слово 

строфи автор поділяє на склади, розміщуючи кожен у новому рядку: «…щоб 

сказала вода щасти / від / пус / ти…».  

Третій підвид – поділ слова на літери. Нестандартне розташування літер 

слова на книжному аркуші бачимо у Т.Малковича: «iм’я, / як і інші ігри, с к і н ч е 

н н е», де останнє слово автор пише у стовпчик, а весь текст розміщено на 

сторінці діагонально.  

Варто відзначити мовну гру на графічному рівні і за допомогою 

діакритичних знаків. Речення подрібнено на менші частини за допомогою тире в 

С.Татчина: «.…Вишукувати-очікувати – все своє життя! – / хоча би єдину – на 

Всесвіт! – душу…». На противагу графічному поділові зустрічаємо і такий спосіб, 

як певне «графічне склеювання», як у Г.Семенчука: «…Навіщо вірші І вірші 

навіщо / Часом кращі А часом гірші / Навіщовірші Віршінавіщо / Ми стали 

наївніші Стали вірніше…». Або ж поєднання кількох слів в одне за допомогою 
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дефісів: «підручниками один-на-двох» (І.Скакун), «той-хто-любить-довгі-слова» 

(Т.Малкович) 

Мовна гра присутня в літературі на різних рівнях, зокрема жанровому. 

(підрозділі 3.4 «Трансформація і гібридність жанрів»).  

У збірці М.Кіяновської «Вінки сонетів» вміщено шість вінків сонетів. По-

перше, магістрал вона ставить на початку і нумерує його як нульовий. Далі вінок 

будується так: перший рядок першого сонета – це повторення останнього рядка 

магістрала, другий сонет починається з першого рядка магістрала, третій – з 

другого і так далі. При цьому, останній рядок попереднього сонета повторюється 

в першому рядку наступного.  

Трансформацію жанрів сонета спостерігаємо і в Н.Гончара, де весь текст 

прочитується однаково як з початку до кінця, так і від кінця до початку. Такий 

вірш необхідно назвати паліндромоном, однак при наявних ознаках жанру сонета 

його можна зарахувати до жанру паліндромонного сонета: «Те носим ми (сонет) / 

те – накип, я – спін жак, а те – жакет, – / те носимо, те – ні. о горе!? – те…/ те не 

тримати нам. – у Назарет / те – мита? – во! з богами чорта!...». І.Лучук створює 

вірш під назвою «Сонет-тренос» із зазначенням у дужках «епічні ремінісценції, 

або паліндромонна силабо-тоніка». Це трансформація паліндромона і сонета у 

паліндромонний сонет. 

У збірці Братів Капранових у збірці «V.I.P.: іронічна поезія» добірка текстів, 

яка найменована «Брати Капранови: третє Я» – це суміш багатьох традиційних 

жанрових різновидів. Автори подають різноманітні класичні жанри поезії, 

наповнюючи їх іронічним змістом. Так, у жартівливій «Коломийці» читаємо: 

«Хтось за пазуху поліз, / не сказавши слова…/ Я гадала, це любов, / а це – 

податкова».  

Цікавим і непростим для сприйняття явищем є шахопоезія, вид творчості, що 

синтезує в собі власне поетичне і шахове начала. А.Мойсієнко наводить два 

різновиди шахопоезії і докладно їх пояснює. До першого виду належать тексти із 

такою структурно-композиційною організацією: текст + задачна (етюдна) 

діаграма + нотація розв’язку. Другий різновид шахопоезії, який класифікує 

А.Мойсієнко, так само є текстово-задачним (етюдним) поєднанням, у текстову 

частину якого безпосередньо вплітається розв’язок шахової композиції. І це 

поєднання передує діаграмі. Перший варіант побудовано на асоціаціях, які, за 

А.Мойсієнком, вловлює читач у полі «вольтової дуги» між віршовим текстом і 

шаховим «текстом». У другому різновиді шахопоезії знаки шахової нотації 

вплетено безпосередньо в текст. Це дає змогу реципієнту сприймати  шахопоезію 

на основі локалізованих словесно-шахових образів. 

Сучасна українська поезія, схильна до епатування та експерименту, серед 

своїх ознак має такі як перформативність та концептуалізм. Здатність 

літературного тексту до поєднання з іншими знаковими системами є 

характеристикою, яку не можливо оминути для повної картини поняття мовної 

гри (підрозділ 3.5. «Інтермедіальність мовної гри»).  

Згадати хоча б фестиваль відеопоезії «CYCLOP», який проводиться в Україні 

з 2011 року. Л.Якимчук на сайті «ЛітАкцент» розмістила статтю про відеопоезію. 
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За її словами: «Відеопоезія – це поезія у відеоформі. Ні тривалість, ні зміст цього 

жанру досі не визначений». Коли візуальні ефекти відсутні, відеопоезія 

наближається до перформенсу або звичайного читання тексту, задокументованого 

на відео.  

Серед прикладів відеопоезії – «План повернення існує», що основана на 

тексті автора під псевдонімом Iznanka і доповнена відео В.Пузіка, де відображено 

воєнні реалії. Або ж відеопоезія на вірш І.Червоткіної «Хто», де відеоряд 

витриманий у містичному тоні, з відлунням, та склеюванням і роздвоєнням 

персонажа в кадрі.  

Багато важить семантика фотографії в мовноігровій поетиці досліджуваних 

текстів. Фотографічна поезія характеризується сюжетністю, оповідністю, 

фіксацією миті, іронічністю. Лаконізм і глибина зображення на фотографіях 

можуть бути на стільки промовисті та виразні, що така метафоричність може бути 

не меншою за словесну метафору. Поезію з фотографією поєднує В.Осташ, яка 

пропонує читачам свої добірки фотопоезії. При цьому, основним матеріалом є 

фото, які доповнюють настрій тексту, або ж автопортрети.  

Реальність ХХІ століття спонукає творців розробляти новий шлях 

поетичного слова за допомогою комп’ютерних технологій, графіки, перформансу, 

аудіотреків. Тепер текст виходить за межі друкованої сторінки та граматичних 

правил звичного читання. У 2011 році Ю.Завадський разом із австралійським 

поетом Л.Віксом укладає у форматі цифрової книги антологію «AU/UA: Сучасна 

поезія Австралії та України». Ю.Завадський створює і різноманітні фонетичні 

проекти, осмислюючи шум. Йому у співавторстві з каталонським поетом 

А.Антоновським належить проект «Ротврот». З візуалістикою в літературі, 

зокрема, експериментами зі шрифтами, пов’язані імена В.Білика та М.Зарічного. 

До літературних перформансів вдавалися Г.Семенчук, Ю.Іздрик з програмою 

DRUMТИATР, Ю.Андрухович, Ю.Завадський, Д.Гладун та ін.  

Сліди поєднання літературного тексту з іншими видами мистецтв помітні у 

коміксах. Прикладом є графічна поезія О.Павлової в альманасі коміксів, виданих 

2016 року. Здебільшого автори виходять поза межі мови per se і залучають до 

експериментування поезографічні елементи (Н.Гончар), поезомалярство 

(Р.Садловський), звукові аспекти та цифрові технології (Ю.Завадський), 

паліндромну творчість як окремий жанр і вид зорової поезії (І.Лучук). 

Живий інтерес викликає явище артбуків – тенденція літературних текстів до 

зменшення кількості знаків, пропорційно збільшуючи кількість зображення. 

Доведено, що в ХХІ столітті у площині віртуальної літератури, текст сприймають 

у більшості випадків завдяки зображенню. Переконливі приклади артбуків маємо 

в книзі «Мороки» О.Михеда і «Пливи, рибо, пливи» С.Жадана. В артбуці «Пливи, 

рибо, пливи» маємо текст С.Жадана з одноіменною назвою та картини 

Х.Лукащук. У виданні вказано: артбук намалювала Х.Лукащук, тож воно 

виступає не лише як автор-ілюстратор, а й співавтор артбука. При цьому на 

титульній сторінці класично вказано назву книги і автора – С.Жадан «Пливи, 

рибо, пливи». Уже в такому моменті підписів постає питання авторства кожного 

зі співтворців книги.  
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ВИСНОВКИ 

У Висновках підсумовано результати проведеного дослідження. Теоретичні 

проблеми, які пов’язані з мовною грою, набувають актуальності у сучасному 

літературознавстві, де після лінгвістичного перевороту текст трактують як форму 

самопрезентації мови. Ще з епохи бароко до дослідження мовної гри зверталися з 

метою простеження механізмів її створення та функціонування. Пройшовши 

кілька історичних етапів, мовна гра, ігрові засади тексту ускладнилися й 

удосконалилися, змінилися їхні функції. Збір матеріалів та аналіз відібраних 

текстів дав можливість комплексно підійти до проблемного питання, а 

різноаспектність мовної гри слугували створенню цілісної картини поетики цього 

явища. 

Поетичні тексти української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть 

потрапляють під постмодерну стилістику, що вдалося простежити на рівнях, 

властивих для аналізу текстів цієї епохи. Постмодернізм, серед особливостей 

якого – створення текстів шляхом наслідування, інтертекстуальності, 

колажування, дав українській літературі інтелектуальний інструментарій, яким 

майстерно послуговуються письменники. Інтертекстуальний аналіз поетичних 

текстів Ю.Іздрика показав різноманітні інтекстові вкраплення, що уможливило 

класифікацію за тематичним наповненням (музичним, релігійним, історичним, 

літературним). Крім алюзій на тексти світової літератури, ремінісценцій та 

прихованих цитат, зустрічаються в досліджених поетичних текстах і автоцитації, 

що було простежено у текстах М.Кіяновської. Під щабель постмодерної стратегії 

мовної гри підпадають і поняття пастишу та метаболи, про що логічно 

вмотивовується в тексті дисертації. 

Постмодерна естетика спрямована на гру з читачем і самопрезентацію 

поетичної мови. Їй властиве маскування, бутафорія, недосказаність. У текстах 

української поезії вдалося простежити образ карнавалу, фестивалю. На прикладі 

текстів Ю.Андруховича та В.Неборака, знакових митців-постмодерністів 

української літератури, окреслено образ літаючої голови, що була головним 

символом у постановці бубабістів «Крайслер імперіал». Тексти наповнені 

енергією, ліричний герой розкутий, а довкола присутні образи раблезіанства. 

Різноманітні авторські маски розігруються на поетичному полі. Маска блазня, 

мартопляса, мандрівника у Ю.Андруховича переходить у більш розлогі епатажні 

ролі в О.Коцарева чи В.Крюгера на зразок: «я – фестиваль оселедців», «я корова, 

розіпнута на хресті» та інші.  

Структурно-типологічний підхід, застосований у дослідженні, уможливив 

аналіз сучасної курйозної поезії крізь призму історичних етапів її розвитку, яка 

мала основу в епоху бароко та перейняла особливості епатування і колажування з 

авангарду. Досліджені тексти паліндромістів допомогли розкрити особливості 

їхньої поетики, виокремити тематичні блоки, що найчастіше зустрічаються у 

досліджених матеріалах. У текстах також було простежено способи створення 

різноманітної візуальної поезії, яка беззаперечно стає прикладом мовної гри. 

Поетику мовної гри вдалося простежити завдяки аналізу на різних рівнях 

текстових модифікацій. Важливими стали знахідки на графічному рівні у поезії 
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сучасних українських письменників. Серед множини поетичних текстів вдалося 

вивчити характерні особливості графічної гри. Це і різноманітний поділ слова, і 

розташування структурних частин в різних рядках, і залучення в слова чи речення 

літер з іншої абетки, діакритичних знаків або і цифр, обігрування сенсу слова 

через омографи, зумисне склеювання кількох слів в рядку тощо.  

Звукова гра в мові очевидна у звуконаслідуваннях, омонімічних римах, 

грою в коренях слів та на межі структурних елементів, логогрифах, в 

експериментуванні написання віршів на одну літеру (тавтограмах), або ж 

цілковите експериментування, як у поезіях Ю.Завадського, де тексти можуть 

будуватися на суціль голосних чи лише приголосних звуках. На основі 

структурно-типологічного аналізу стало зрозуміло, що мовна гра на графічному, 

звуковому, зоровому рівнях націлена на експеримент та епатування, однак деякі 

приклади мовної на цих рівнях таки мають семантичну вмотивованість.  

Розкрито поетику мовної гри і через гру жанрами. Українська поезія дає 

численні приклади трансформації: шахопоезія, яка майстерно розроблена 

А.Мойсієнком, акросонети, численні приклади яких маємо у творчості 

М.Кіяновської. Гра жанрами, як і інші варіанти мовної гри, інтенціонально різні. 

Якщо акросонети і шахопоезія розраховані на читача-інтелектуала, то жанрові 

трансформації, приміром, Братів Капранових чи Ю.Позаяка націлені розважити 

аудиторію.  

З приходом у літературу і мистецтво засобів новітніх технологій стала 

зрозумілою необхідність досліджувати літературні тексти у інтермедіальних 

зв’язках. Віртуальна література, досліджувана Ю.Завадським, здатна за 

допомогою гіперпосилань на технічних засобів залучати у текст цифрові 

зображення, аудіо і відео. Відтак народжуються такі жанри, як відеопоезія, 

фотопоезія, створюються різноманітні інтермедіальні проекти. У кожному 

випадку автор націлений сколихнути уяву реципієнта, запропонувати свої 

правила гри шляхом синергії. 

До феномену мовної гри можна підходити з позицій мовного жарту, 

інтелектуального вправляння, гри автора з читачем через текст, експерименту. Ми 

обґрунтували мовну гру як постмодерністську стратегію самопрезентації 

поетичної мови через різні рівні текстових трансформацій (інтертекстуальну гру з 

читачем діалогізацію, використання абсурду і авторських масок, форми 

карнавалу, графічні, звукових, звукові, жанрові та інтермедіальні ігрові 

вкраплення). Стає очевидним, що все це – чинники означування, принципи 

текстотворення, характерні для структури нового типу – «відкритої структури» з 

її виразними планами змісту й вираження, які не завжди збігаються, як у 

реалістичних текстах. 
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Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної 

української поезії). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності – 10.01.06. – теорія літератури. – Київський національний 

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

2017. 

Дисертація присвячена теоретичному дослідженню поетики мовної гри в 

українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ століть. Вперше в українському 

літературознавстві здійснено комплексний аналіз поетичних текстів на предмет 

мовної гри, розглянуто її основні характеристики. У дослідженні висунуто й 

обґрунтовано концепцію мовної гри як постмодерністську стратегію 

самопрезентації тексту. 

Завдяки проведеному дослідженню виявлено мовну гру на графічному, 

звуковому, жанровому, інтертекстуальному та інтермедіальному рівнях. Звернено 

увагу на особливості мовноігрової поетики в постмодерністському дискурсі. 
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Виявлено авторську інтенцію на гру з читачем з метою інтелектуального 

вправляння та заради розваги. Шляхом аналізу інтермедіальних особливостей 

мовної гри окреслено перспективи подальших досліджень цього явища.  

Ключові слова: мовна гра, поетика, українська література, поезія, 

постмодернізм, гра, авторська маска, інтертекст, курйозна поезія, 

інтермедіальність 

 

АННОТАЦИЯ 

Дорошенко К.С. Поэтика языковых игр (на матери але современной 

украинской поэзии). – Рукопись 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности – 10.01.06. – Теория литературы. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена теоретическому исследованию поэтики языковой 

игры в украинской поэзии конца ХХ – начала XXI веков. Впервые в украинском 

литературоведении осуществлен комплексный анализ поэтических текстов на 

предмет языковой игры, рассмотрены ее основные характеристики. В 

исследовании выдвинуто и мотивировано концепцию языковой игры как 

постмодернистскую стратегию самопрезентации текста. 

Благодаря проведенному исследованию дано очерки языковой игры на 

графическом, звуковом, жанровом, интертекстуальном и интермедиальном 

уровнях. Обращено внимание на особенности поэтики языковой игры в 

постмодернистском дискурсе. Выявлено авторскую интенцию на игру с 

читателем с целью интеллектуального упражнения и ради развлечения. Путем 

анализа интермедиальных особенностей языковой игры намечены перспективы 

дальнейших исследований этого явления. 

Ключевые слова: языковая игра, поэтика, украинская литература, поэзия, 

постмодернизм, игра, авторская маска, интертекст, курьезная поэзия, 

интермедиальнисть 

 

ABSTRACT 

Doroshenko K. S. The Poetics of Language Play (on the Basis of Modern 

Ukrainian Poetry). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Philology, specialisation – 10.01.06 – Theory of 

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

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

 

The thesis focuses on theoretical research of the poetics of language play in 

Ukrainian poetry of the late 20
th

 and early 21
st
 centuries. It is for the first time in 

Ukrainian literature studies that a comprehensive analysis of poetic texts is performed 

concerning language play, and its key characteristics are viewed. The research 

establishes the concept of language play being a postmodernist text self-presentation 

strategy.  A theoretical concept for the poetics of language play is developed, based on 
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the  principles of the theorists of analytical philosophy and postmodernism. The 

semiological principles of the postmodernist text rhizome, audio-syntactic and 

graphical-syntactic text-formation means, genre factors of simulacra as well as 

intermedial language play methods are studied. The author’s intention to engage the 

reader into play for the sake of intellectual exercise and entertainment is revealed. 

Through analysis of the intermedial peculiarities of language play, the perspectives of 

further study of the phenomenon are outlined.  

The thesis interprets the term «language play» in accordance with 

L. Wittgenstein’s theory where the work of art is a self-presentation of poetic language. 

Within this framework, the key concept of the thesis is seen through the postmodern 

tradition, as a pluralism of narrative practices. 

Tracing the peculiarities of language play in Ukrainian poetry, the thesis provides 

theoretical stances on the key problem ranging from the Baroque period to the most 

recent advances of the 21
st
 century. With J. Huizinga’s hypothesis in mind, suggesting 

that archaic language play and antiphonic singing might have been the sources of 

poetry, and noting the presence of the ludic element in debates of the Middle Ages and 

the Renaissance, the thesis analyses the evolution of language play in Ukrainian oral 

and written literary texts. It is noted that first instances of language play are apparent in 

folklore texts. Ukrainian literature gradually comes under influence from Ancient Greek 

lyric poetry in its smaller forms, which is why pattern poetry finds development in the 

Baroque age. This type of poetry is substantially analysed in the Kyiv poetics of 

M. Dovhalevskyi, T. Prokopovych, L. Horka and others. Best examples of such poetry 

have been penned by L. Baranovych, T. Prokopovych, Y. Velychkovskyi, S. Yavorskyi. 

The structural-typological approach used by the research allowed for an analysis 

of modern pattern poetry through the prism of its historical development, having a basis 

formed in the Baroque age and adopting peculiarities of scandalising and collaging from 

the avant-garde. While revealing the specifics of the postmodern discourse as the self-

presentation of poetic language, postmodern play strategies, author masks and carnival 

forms are taken heed of. Poetic texts are analysed according U. Eco’s “open work” 

principle which sees language play as definition, a text-formation principle. 

Taking into account the influence modern technologies exert over literature and 

art, the thesis studies literary texts within intermedial relations, describes genres such as 

videopoetry, photopoetry etc. The mentioned intermedial projects are aimed at moving 

the recipient’s imagination, offering their own rules of the game through synergy.  

Key words: language play, poetics, Ukrainian literature, poetry, postmodernism, 

games, author mask, intertext, pattern poetry, intermediality. 
 
 

 

 


