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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Новела, попри свою канонічність, є 

жанром відкритим до художніх експериментів і трансформацій від часу свого 

зародження і до сьогодні. Так, реакцією літератури і мистецтва загалом на 

суспільні потрясіння, катастрофи й війни стала поетика абсурду, яку спочатку 

розробляли драматурги, а згодом і поети й прозаїки. Новелісти не стали винятком, 

створивши наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. новий жанровий різновид – 

абсурдистську новелу. Цей канонічний жанр зазнав упливу абсурдизму на рівні 

композиції, сюжету, мовлення, образності, проте не піддався руйнації і не втратив 

ключових ознак. 

Природа новели загалом засвідчує тяжіння до абсурдистської поетики. 

Н. Тамарченко зазначає, що цьому жанру притаманний пафос дегероїзації, який 

згодом стане однією з ознак літератури абсурду, Є. Мелетинський звертає увагу 

на таку особливість новелістичної казки (а врешті – й новели), як накопичення 

абсурдних подій, у фабліо (прототип новели) виявляє марковану «низьку» 

тематику, позначену натуралістичними подробицями, що межують із 

абсурдністю, і врешті вбачає вплив пародії, гротеску й абсурду на романтичну 

новелу ХІХ ст., завдяки чому її композиція й оповідь зазнають деформацій. 

Найбільше тяжіє до абсурдистської поетики сучасна постмодерна новела, 

що виявляється в застосуванні широкого спектру відповідних художніх прийомів 

і засобів: буквалізованих й концептуальних метафор, пародіювання, що охоплює 

сюжетний, образний й композиційний рівні, алюзій тощо. Знаковим є 

застосування саме логічних прийомів – підміни понять, поєднання 

непоєднуваного, алогізмів, софізмів, зміщення акцентів, які підкреслюють 

абсурдистську природу твору. 

Перш ніж закріпитися в літературі, поняття абсурду формувалося у 

філософії й логіці, своєрідного вияву набуло в лінгвістиці. Відтак сьогодні воно 

має розмите значення, частково перетинається й подекуди невиправдано 

підміняється іншими термінами – нонсенс, парадокс, безглуздя, нісенітниця. 

Існування терміна в різних наукових площинах зумовило певні поняттєві 

розбіжності в його визначенні, що вплинуло й на неоднозначність формулювання 

в літературознавстві, породило появу кількох нових, дотичних, але не 

взаємозамінних понять. Література абсурду, абсурдизм, театр абсурду – найбільш 

поширені, але не єдині терміни, які, до того ж, не мають чіткого визначення. 

Функціонування поетики абсурду на різних рівнях тексту (сюжетний, 

композиційний, образний тощо) породило виникнення додаткових розбіжностей у 

формулюванні поняття. Це, своєю чергою, поглибило потребу в його 

комплексному дослідженні, з урахуванням філософського, логічного, 

лінгвістичного й літературознавчого шарів – з одного боку, а з іншого – жанрових 

особливостей тексту. 

Специфіка поетики абсурду в сучасній постмодерній новелі ще не 

досліджена, що й зумовлює актуальність і необхідність її вивчення. 

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

виконано на кафедрі історії української літератури, теорії літератури та 
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літературної творчості Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідницької програми «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний 

номер 11БФ 044-01), науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Г. Ф. Семенюк. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 2 від 27 вересня 2010 року). 

Мета дослідження – окреслити сучасні підходи до вивчення поняття 

абсурду у різних науках, зокрема – літературознавстві, розкрити особливості 

поетики абсурду на формальному й змістовому рівнях в українській новелістиці 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. Це передбачає вирішення таких завдань: 

- розмежувати поняття «абсурд», «нонсенс», «парадокс» з огляду на їхні 

особливості в логіці, філософії та літературознавстві; 

- висвітлити основні концепції вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо 

абсурду в літературі; 

- з’ясувати художню природу абсурду в прозі; 

- охарактеризувати специфіку сюжету в абсурдистській новелі через 

особливості конфлікту й фіналу; 

- виявити закономірності трансформації образної системи новели під 

впливом поетики абсурду; 

- вказати на прикмети художнього часу й простору в абсурдистській новелі; 

- охарактеризувати мовлення персонажів новели крізь призму поетики 

абсурду. 

Об’єкт дослідження – сучасна українська постмодерна новелістика 

помежів’я ХХ – ХХІ ст., а саме твори Т. Малярчук (збірки «Звірослов», «Згори 

вниз. Книга страхів»), О. Коцарева (збірка «Неймовірна історія правління 

Хлорофітума Першого»), О. Шинкаренка (збірки «Як зникнути повністю», 

«Кагарлик»), О. Романенка (збірка «Калейдоскоп»), О. Стусенка (збірка «Голоси 

із ночі»), а також окремі новели Ю. Іздрика (з циклу «АМ
тм

»), Ю. Винничука 

(«Святе сімейство», цикл новел «Спогади про Олександра Євдокимовича 

Корнійчука»), Б. Жолдака («Столична мить», «Закаблуки»), В. Діброви («Про 

жінку, яка дізналася, що в неї за кордоном є родич»). Критерієм відбору новел для 

дослідження була наявність у текстах прийомів і засобів, властивих для 

абсурдистської літератури, що мало значний вплив на новелу як жанр. 

Предмет дослідження – поетика абсурду як сукупність художніх засобів, 

прийомів та принципів побудови жанру новели. 

Теоретико-методологічні засади роботи ґрунтуються на основних 

положеннях праць науковців з питань абсурду як філософського феномену: 

М. Бердяєва, А. Камю, С. К’єркегора, М. Мамардашвілі, Г. Померанца, Ж.-

П. Сартра, К. Ясперса; як поняття логіки: Ж. Дельоза, Г. Єршової, О. Івіна, 

Н. Кондакова, А. Кравця, М. Тофтула, Т. Федосєєвої; як лінгвістичного явища: 

Ю. Апресяна, Н. Арутюнової, Ф. Бацевича, С. Івлевої, О. Кравченко, 

В. Новикової, Н. Титової, Н. Урсул; з питань поетики новели: І. Виноградова, 

І. Денисюка, Б. Ейхенбаума, О. Іванової, В. Соркіної, В. Крижановської, 
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Є. Мелетинського, Н. Тамарченка, В. Фащенка, В. Чайковської; з питань поетики 

абсурду: О. Буреніної, Є. Васильєва, А. Волкової, І. Дюшена, М. Ессліна, Ж.-

Ф. Жаккара, О. Зирянової, О. Кобринського, О. Коляди, М. Коренєвої, 

Н. Кулинич, А. Малій, І. Малигіної, В. Мартинюка, М. Марусенкова, 

Т. Проскурникової, Д. Токарєва, О. Чорнорицької та ін. 

Методи дослідження підпорядковані досягненню мети й виконанню 

поставлених завдань. Це, зокрема, загальнонаукові методи: аналіз, синтез, 

систематизація й узагальнення. 

Також використано спеціальні методи. Філологічний метод дав змогу 

поєднати здобутки літературознавців і мовознавців у вивченні поетики абсурду. 

За допомогою типологічного методу досліджено особливості конфліктів, образів, 

фіналів, заголовків у постмодерній абсурдистській новелі. Лінгвістичний метод 

був застосований для аналізу мовлення персонажів, лексико-семантичний – для 

дослідження специфіки імен абсурдистських персонажів. Порівняльний метод 

уможливив зіставлення особливостей застосування абсурдистської поетики в 

прозі й драматургії. За допомогою описового методу інтерпретовано найяскравіші 

приклади поетики абсурду в новелі. 

Наукова новизна дослідження. У дисертації вперше досліджується 

абсурдистська новела; вирізнено ознаки поетики абсурду в цьому жанрі на 

сюжетно-композиційному та образному рівнях; узагальнено й систематизовано 

теоретичні концепції абсурду у прозі; уперше проаналізовано тексти сучасних 

українських новелістів у контексті поетики абсурду. 

Теоретичне та практичне значення роботи. У дисертації уточнюються 

поняття абсурд, нонсенс, парадокс, нісенітниця, безглуздя, їхня художня природа і 

вперше досліджується постмодерна новела в контексті поетики абсурду. 

Результати дослідження можуть бути використані при викладанні нормативних 

курсів із теорії літератури та історії сучасної української літератури, а також при 

проведенні спецкурсів та спецсемінарів відповідної проблематики. Окремі 

положення стануть у пригоді при написанні підручників і посібників для вишів і 

шкіл, зокрема для студій з жанрології і поетики, а також при вивченні творчості 

авторів, новели яких проаналізовані у дисертації. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження є індивідуальною роботою, 

його результати отримано самостійно, без участі співавторів. Звернення до праць 

попередників обумовлені відповідними посиланнями. 

Апробація результатів дослідження відбулася на міжнародних наукових 

конференціях: «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні 

засади наукових парадигм» (Київ, 2011); «Що водить сонце й зорні стелі»: 

Поетика любові в художній літературі» (Бердянськ, 2012); «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 2012); «Філологічний 

семінар-15: Художні стилі, течії, напрями: історико-теоретичний аспект» (Київ, 

2011); «Філологічний семінар-16: Парадигма сучасного літературознавства: 

світовий контекст» (Київ, 2012); науково-практичний семінар «Українська 

література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки (1991 – 2015 рр.)» 

(Київ, 2015). 
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Публікації. Основні положення дисертації викладено у 10 статтях, 

опублікованих у наукових виданнях, з них 8 у фахових виданнях України, 1 – в 

іноземному виданні. 

Структура та обсяг роботи. Структура дисертації підпорядковується 

теоретичним і прикладним завданням і складається зі вступу й двох розділів (9 

підрозділів), висновку та списку використаних джерел, що нараховує 

226 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 209 сторінок, із них –

186 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, зв'язок із науковими програмами, 

темами, об’єкт і предмет дослідження, теоретико-методологічні засади, наукову 

новизну, практичне значення роботи, вміщено інформацію про апробацію її 

результатів. 

Перший розділ – «Абсурд: варіанти розуміння» – присвячений розкриттю 

поняття абсурду в логіці, філософії, лінгвістиці та літературознавстві. 

У підрозділі 1. 1. – «Абсурд: виокремлення терміну» – осмислюється 

міждисциплінарна природа абсурду як предмета дослідження. Основна увага 

приділена відмежуванню цього поняття від інших, подібних за змістом, зокрема 

від парадоксу, нонсенсу й безглуздя. 

Якщо у логіці абсурд, нісенітницю і нонсенс досить часто розглядали як 

взаємозамінні поняття (М. Кондаков, М. Тофтул, О. Івін), то в літературознавстві 

можна говорити про їхню відмінність. Так, нісенітниця вирізняється відсутністю 

змістового наповнення, тоді як абсурд – усього лише протилежний змісту (О. 

Кравець), тобто відображає альтернативну реальність, яка не вписується в норми 

загальноприйнятого. Парадокс вказує на несумісність кількох тверджень, кожне з 

яких відповідає законам логіки, отже, його особливістю є те, що він не підлягає 

вирішенню, однак абсурд – вирішуваний (Ж. Дельоз, О. Кравець). Суперечність, 

що виникає при зіткненні непоєднуваних тверджень в основі парадоксу, містить 

момент абсурду, як і нонсенс. У літературному творі абсурд діє на всіх його 

рівнях – від жанрового, композиційного до змістового, зокрема й образного. 

Нонсенс у літературознавстві розкривається як гра заради самої гри і, хоча може 

піднятися до рівня жанру, все ж має меншу самостійність і досить часто виступає 

елементом поетики абсурду (Є. Клюєв). Це ж можна сказати й про парадокс, який 

у літературознавстві побутує як емфатична фігура (В. Домбровський). Антиномія, 

алогізм, гротеск, оксюморон, парадокс – більшість із цих художніх засобів містять 

в основі певну суперечність, поєднання непоєднуваного, тому належать до 

традиційного арсеналу поетики абсурду. 

Таким чином, абсурд у літературознавстві набув ширшого значення, аніж 

парадокс та нонсенс і, крім логічного значення, містить філософське, метафізичне 

й естетичне наповнення, проникає в художній твір на рівні сюжету, композиції, 

жанру, виражальних засобів. Парадокс, нонсенс і нісенітниця можуть бути 

елементами поетики абсурду. 
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У підрозділі 1. 2. – «Абсурд як філософське поняття» – проаналізовано 

особливості його трактування у концепціях С. К’єркегора, А. Камю, Ж.-П. Сартра 

та їхніх послідовників. 

С. К’єркегор розуміє абсурд як те, що перебуває поза межами розуму і не 

тотожне неправдоподібному й несподіваному. Натомість А. Камю трактує абсурд 

як розкол, розходження між світом і людиною, зокрема зауважує, що абсурд 

виникає в момент зіткнення ірраціонального світу й бажання ясності, яке не 

полишає людину з моменту, коли вона це усвідомила. Вихід, вважає Ж.- П. Сартр, 

потрібно шукати у тій же сфері, де зароджується суперечність, тобто у свідомості. 

К. Ясперс вбачає суперечність у тому, що людина сама будує абсурдний світ – 

машинізуючи його й створюючи зброю, від якої ж і гине. 

На противагу атеїстичним теоріям, прихильниками яких були С. К’єркегор і 

К. Ясперс, котрі вважали, що один із найвищих виявів абсурду – сліпа віра, 

християнські мислителі вбачають у ній порятунок (С. Веліковський, М. Бердяєв, 

Є. Трубецкой). Як цивілізаційну проблему, антропологічну катастрофу розглядає 

абсурд М. Мамардашвілі. О. Геніс вбачає в абсурді порятунок від хаосу, оскільки, 

на його думку, абсурд єдиний відображає світ таким, як він є. 

Аналіз філософських концепцій абсурду дає підстави актуалізувати його як 

онтологічне, гносеологічне, теологічне й соціальне явище, а також виокремити 

форми, через які він найчастіше виражається, зокрема відчуження, розкол, відчай. 

У підрозділі 1. 3. – «Абсурд як аномалія мови, або “лінгвістичний 

абсурд”» – проаналізовано художню природу абсурду, яка має лінгвістичні 

корені. Мовознавці (Ю. Апресян, Н. Арутюнова, Т. Булигіна, О. Шмельов, 

Н. Титова, Т. Радбіль) розглядають термін «мовна аномалія», до якого відносять і 

вужче поняття – лінгвістичний абсурд. Складність його виокремлення полягає у 

підходах, оскільки вчені концентруються на різних характеристиках – від 

формальних, семантичних і функціональних до нормативних та 

металінгвістичних. Одне з головних питань, що їх намагаються вирішити 

лінгвісти: як може виникнути абсурд у мові, адже її основне завдання – 

максимально точно передавати інформацію? О. Кравченко вважає, що 

лінгвістичний абсурд постає лише в дискурсі, тобто в момент реалізації 

конкретної мовної системи, Н. Урсул розглядає його як явище неконвенційної 

номінації, Ф. Бацевич акцентує не на лінгвістичній природі абсурду, а на 

комунікативно-прагматичних засобах його формування, розглядаючи особливості 

функціонування онтологічного абсурду у художніх текстах. 

Лінгвістичний абсурд виявляється на всіх рівнях тексту – від фонетичного 

до граматичного, однак не кожне відхилення від норми варто зараховувати до 

арсеналу цього явища (наприклад, відсутність у сучасній поезії пунктуації; 

фонетичне спотворення висловлювань з метою передати дитяче мовлення чи 

гаркавість, шепелявість персонажа). На семантичному рівні абсурд виявляється, 

коли одиниці мови втрачають здатність передавати інформацію, або ж сенс 

утинається чи навіть утворюється новий – цілком відмінний від закладеного в 

мовні одиниці (Н. Урсул, О. Кравченко, Н. Титова). На лексичному рівні 

показовим є невідповідне вживання архаїзмів, іншомовних слів, кліше, створення 
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нових абсурдних слів, абревіацій або свідоме спотворення орфографії 

(М. Аніщенко, Н. Урсул). Абсурдний синтаксис вирізняється неузгодженістю 

речень, алогічністю висловлювань, відсутністю пунктуації й невідповідністю 

описаних ситуацій реаліям (М. Аніщенко, Н. Урсул). 

Підрозділ 1. 4. – «Абсурд як літературознавче поняття» – присвячено 

комплексному аналізу літературознавчих концепцій абсурду. Якщо у логіці, 

філософії й лінгвістиці це поняття трактується по-різному, то у літературознавстві 

для його позначення одночасно побутує кілька термінів, що дає підстави говорити 

про багатофункціональність абсурду. 

Виявлено, що в науковому обігу використовують такі поняттєво-

термінологічні комплекси: 

– абсурд: а) позастильове явище (О. Буреніна, Т. Чурляєва), процес 

розгортання метафори (В. Гумбольдт, Г. Шпет, О. Лосев), б) художній прийом 

(О. Чорнорицька, О. Буреніна), в) логічне поняття (О.Чорнорицька); 

– абсурдизм: а) стиль (у кожній епосі має своєрідну манеру вияву) 

(Т. Чурляєва), б) художній метод (базується на логічному принципу зведення до 

абсурду) (О. Чорнорицька), в) художня течія (створює картину деструкції буття) 

(Т. Чурляєва), г) поетика того, що не відбувається (А. Волкова); 

– абсурдне – естетична категорія, принцип організації художнього 

простору творів (В. Мартинюк); 

– література абсурду: а) література, покликана порушувати проблеми 

онтологічного абсурду (до стійких жанрових форм, що відповідають цьому 

визначенню, деякі дослідники відносять, зокрема, міф, трагедію, анекдоти, 

сміхові жанри, фольклорні небилиці тощо) (Т. Чурляєва); б) література 

різножанрового характеру, в основі якої – художня інтерпретація життєвого 

безглуздя (Ю. Ковалів); 

– література з елементами абсурдного вирізняється вагомим впливом 

принципу абсурдного на окремий твір, однак не дає підстав виокремлювати 

подібні твори у певну течію, жанр тощо (В. Мартинюк); 

– поетика абсурду: а) оповідна модель, що порушує архітектонічні закони, 

завдяки чому жанри розмиваються (О. Чорнорицька); б) тип образності, в якому 

«невласне художні» моменти беруть верх над зображальними й описовими (А. 

Волкова); 

– абсурдистська тенденція – естетичний комплекс, що поєднує заум, 

гротеск і абсурд (М. Марусенков); 

– постабсурд – явище, яке вирізняється повною сваволею автора щодо його 

персонажів (О. Чорнорицька); 

– театр абсурду – творчість певного кола драматургів, які послуговувалися 

поетикою абсурду й діяли в певному хронологічному відтинку (М. Есслін); 

– драма абсурду. Початково її розглядали як твір авторів театру абсурду, 

але згодом термін поширився на всю абсурдистську драматургію, що не має 

часового обмеження і розвивається далі в ХХІ ст. (О. Любенко, С. Заєць, А. 

Ткалич). 
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У дослідженні абсурдистської новели використовуємо термін поетика 

абсурду, маючи на увазі своєрідну цілісну художню систему, що послуговується 

специфічними засобами, прийомами й принципами, найбільше зустрічається в 

постмодерністській літературі, проте має позачасовий і позажанровий характер. 

До арсеналу її художніх прийомів входять парадокс, гротеск, алогізм, антиномія 

і зокрема метафора, яка набуває специфічного прочитання й застосовується 

практично на всіх рівнях – від побудови образу персонажа до формування 

художнього часу чи простору. Не останню роль відіграє онтологічний вияв 

феномену – через тематику, проблематику, що відображає безглузді аспекти 

людського життя, безнадію і неможливість змін, деградацію і занепад суспільства. 

Другий розділ – «Художній світ абсурдистської новели» – присвячено 

особливостям поетики абсурду в постмодерній новелі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

на змістовому й формотворчому рівнях. 

У підрозділі 2. 1. – «Трансформація образів» – досліджено еволюцію 

абсурдистського персонажа в літературі.  На основі постмодерної новели кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. виокремлено й проаналізовано сучасні абсурдистські 

типажі. Перший із них – тваринний образ – прирівнює людину до тварини у її 

інстинктах, діях, вчинках тощо; створюється за допомогою антропоморфних і 

зооморфних метафор, порівнянь. Реалізується у таких підвидах: людина, подібна 

до тварини (Капітоліна-курка і Коля-риба у новелі «Gallus domesticus (курка)» 

Тані Малярчук); людина, яка поступово перетворюється на певного звіра 

(безіменний герой новели «Canis lupus familiaris (собака)» Т. Малярчук 

уподібнюється до пса); звір, що замінює людину (щур у новелі «Rattus norvegicus 

(щур)» Т. Малярчук замінює для головної героїні чоловіка; у новелі «У світі 

тварин» О. Шинкаренка пацюк еволюціонує і набуває людських рис і соціальних 

звичок). 

Також характерним є образ людини-машини, що створюється за допомогою 

технічної метафори, пародіює зміну людини під впливом технічного прогресу, 

який зумовлює розрив із природою і втрату людських почуттів. Він виявляється у 

таких підвидах: людина, котра перетворюється на машину завдяки поступовій 

заміні органів на технічні прилади (у новелі О. Шинкаренка «Іван Поламаний» 

однойменний герой замінює зношені органи штучними механізмами, деякі бере в 

оренду); людина – технічний засіб (у творі О. Шинкаренка «Сніданок» персонажі 

виявляються механізмами, «зробленими за старими ГОСТами», які вимикаються і 

складаються, коли їхня дія втрачає актуальність); людина – комп’ютеризований 

робот (Галя на цілковито новому програмному забезпеченні, що не дозволяло 

порозумітися з батьками, які користувалися іще дискетами, із новели 

О. Шинкаренка «Робот замість чоловіка»); людина – заручник техніки 

(однойменний герой новели «Оказія з Предметовим, або Кінець російського 

кіберпанку» О. Шинкаренка потрапляє в полон пральної машинки і зливається з 

нею). Водночас у сучасній новелі зустрічаються образи двійника (подекуди з 

ієрархічною структурою і без обмеження розщеплення героя на двох антагоністів; 

ці образи часто мають психоделічне, а то й фантастичне начало: двійники у 

новелах Іздрика «Димедрол», «Приватний переслідувач», «Анатомія Марлен» та 
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інших зі збірки «АМ
тм

»). Химерного вигляду набувають образи натовпу 

(вирізняється потворністю – в новелі Іздрика «Ґвинтові сходи»; божевіллям, 

деструктивними й фантастичними діями та вчинками – у новелі О. Коцарева 

«Трамвайний інцидент»). Зазнають трансформації традиційні образи, які від 

образу божественного опускаються до рівня людини. Змінюються як усталені 

літературні герої, так і реальні люди, що у певну історичну епоху були відомі: у 

циклі новел «Спогади про Олександра Євдокимовича Корнійчука» Ю. Винничук 

вдається до найрізноманітніших засобів абсурду й чорного гумору для 

зображення українського радянського письменника та його «оточення» – Натана 

Рибака і Лазаря Санова; у новелі «Святе сімейство» цього ж автора зображені 

Сталін, Берія, Молотов, Каганович, Ворошилов, Малєнков, їхні вчинки й дії 

підкреслено абсурдні. Мертве тіло має здатність оживати: у новелі О. Стусенка 

«Банальність іншості» Вован Іванович усвідомлює власну смерть лише через 

кілька днів і далі блукає у пошуках тіла. В іншому творі цього ж автора – «Вікна в 

позадвері» – поет Бурульбаш навчився керувати воскресіннями і помирав для 

того, щоб з’явилася чергова посмертна публікація. Мертве тіло може виступати 

образом-функцією з метою передачі певної ідеї, як-от Клон Клонович у новелі 

О. Стусенка «Мене зварили» з’являється до лікарки в день її народження у 

вигляді замовленої страви, щоб вказати на всі вади цієї жінки. 

Для створення абсурдистського персонажа автори застосовують багатий 

арсенал засобів, зокрема вдаються до дефігурації образів (виявляється у втраті 

героями певних органів, які набувають здатності функціонувати окремо, що 

підкреслюється уже в заголовках новел «Відірвухо» і «Жахлива рука» 

О. Стусенка). Також вагомим є наповнення абсурдистською семантикою імен 

персонажів: промовисті прізвища (Вавілонов, Предметов – герої О. Шинкаренка); 

гротескові й бутафорні імена (Аліція Бобик, Діл Дзюпін, Ездра, Окрю Іржон, 

Оркі, Бал-Діл, Евка – персонажі Іздрика); деіндивідуалізація за допомогою імен 

(брати-близнюки Юрко Пиляк і Юр Копиляк у новелі «Вікна в позадвері» 

О. Стусенка; подружжя, обох членів якого звуть Георгій Вікторович у «Пригодах 

Марини» О. Шинкаренка); гібридизація імен (Гліборис Петрович, Григорест 

Владиславович, Парас Григорович Мирниченко – у новелах О. Стусенка). 

Деконструкція й деградація на всіх рівнях – від фізичного, морального до 

тілесного, вказує на те, що герой повертається до свого початкового стану, який 

умовно можна назвати нулем. Відсутність позитивних рис і дій, героїчного начала 

є основою нового типажа в сучасній новелі – абсурдистського персонажа. 

У підрозділі 2. 2. – «Специфіка сюжету» – розглянуто еволюцію 

абсурдистського сюжету, його особливості в літературі абсурду. Оскільки новела 

– канонічний жанр, що має певні специфічні риси, то найбільшу увагу приділено 

абсурдистським фіналам і конфліктам. 

Аналіз новел досліджуваного періоду дав підстави виділити різноманітні 

типи фіналів. У текстах виокремлюємо кілька різновидів несподіваних фіналів на 

основі підміни понять. Найпоширеніший з них побудований на буквальному 

прочитанні метафори персонажами (наприклад, герой новели «Зай» О. Стусенка 

обрав собі за долю чоловіка з намальованим зайцем на футболці, а не дівчину, на 
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яку вказував сонячний зайчик, як передбачав віщун). Інший варіант – підміна 

логіки абсурдної (передбаченої сюжетом) на логіку раціональну – не передбачену 

контекстом твору. Так, героїня новели О. Шинкаренка «Розумна Марійка» 

видається надмірно кмітливою, але у фіналі потрапляє під машину якраз через 

незнання, що всупереч логіці сюжету здається нереальним. Також спостерігаємо 

підміну на рівні форми, а не змісту: автор у фіналі завершує другорядну сюжетну 

лінію, ігноруючи основну (у новелі «Gallus domesticus (курка)» Т. Малярчук 

розкриває насамкінець не історію головної героїні Капітоліни, а таємницю 

нічного гупання за вікном). 

За іншим принципом побудований несподіваний фінал фантастичного 

плану. На противагу абсурдистському розвитку сюжетної лінії, закінчення 

несподівано набуває нереального забарвлення. Наприклад, у «Сніданку» 

О. Шинкаренка наприкінці виявляється, що батьки головного героя – механізми, 

які легко вимикаються і складаються; у фіналі новели «Депо на Либідській» 

О. Коцарева випадковий для сюжету персонаж народжує горобців. 

Досить поширеними в абсурдистській новелі є відкриті фінали. Так, 

відкритий фінал зі зміщенням акцентів вказує на незавершеність думки та 

зміщення уваги з основної проблеми на неістотну деталь (у фіналі новели 

О. Шинкаренка «Маша та Вітя» герої  замість порати халепу – обірвані сходи – 

підшукують риму до слова «мотузка»). Відкритий фінал із псевдоперетворенням 

героя пародіює виховні твори, однак закінчення суперечить сюжетній канві 

тексту, спроба персонажа виправитися не лише не вмотивована, але й на рівні 

методів досягнення мети абсурдна. Наприклад, у новелі О. Шинкаренка «Пригоди 

Марини» головна героїня має репутацію зіпсованої морально дівчини, яка 

несподівано й необґрунтовано вирішує купити телескоп і «в педагогічних цілях 

спостерігати кулясті зоряні скупчення». Інший різновид такого фіналу – 

відкритий фінал без розв’язки –не передбачає завершення сюжетної лінії як 

такого (навіть у найасбурднішій формі). Тож автор здебільшого позбувається 

своїх персонажів, не розв’язуючи ключових проблем твору («Зникнення 

Вавілонова» О. Шинкаренка). У відкритому фіналі-загадці автор ставить читача 

перед загадкою щодо подальшого розвитку сюжету, однак з огляду на його 

абсурдність єдино можливого варіанту відповіді на неї нема. Наприклад, у новелі 

«Книга» О. Шинкаренка книга виконує роль телепортаційного механізму, що 

переносить людину в ту площину, про яку вона прочитає у цій книзі, тож на 

фінальне запитання «А що ти прочитала?» читач новели не може самостійно 

знайти відповідь; у фіналі твору «Щасливий порятунок» О. Коцарева героїня без 

причин полишає роботу. 

Рідше зустрічається в новелі подвійний фінал як відображення 

онтологічного абсурду. Тут простежуємо наявність двох фіналів, де перший 

умотивований у контексті жанру, а другий – підкреслено абсурдний (у новелі 

«Око» О. Шинкаренка перший фінал виявляється в момент, коли герой зізнається 

другові, що він давно уже сліпий і лише зображує зрячого, другий – у його 

бажанні просити милостиню: причиново-наслідковий ланцюжок побудований 

таким чином, що коли людина врешті визнає власну інвалідність, то відразу ж 
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починає грати за певними правилами, підпорядковуючись суспільному шаблону: 

«сліпий = прохач»). Інший варіант – фінал як елемент антитетичного 

обрамлення, будується завдяки спростуванню початкової тези твору (в експозиції 

новели О. Стусенка «Принцип манекена» наголошено на принциповості 

головного героя, а наприкінці завдяки сюжетним колізіям ця риса набуває 

відверто негативного забарвлення). 

Фінал належить до жанрових особливостей новели, тому його 

трансформація під впливом поетики абсурду поєднує в собі два завдання: не 

втратити початково закладеного ефекту несподіванки й довершити абсурдистську 

природу тексту.  

Конфлікт виступає важливим елементом жанру постмодерної новели, тому 

в більшості випадків має специфічне втілення, але не атрофується, як у деяких 

текстах театру абсурду. Аналіз особливостей абсурдистського конфлікту 

здійснено за допомогою опозицій. 

У конфлікті «персонаж – персонаж» герої не протиставляються на основі 

традиційних модусів негативний/позитивний, а мають занижені людські 

характеристики, тож швидше розмежовуються, немає і зіткнення інтересів, 

швидше мова йде про конфлікт двох подібних самотностей (у новелі О. Коцарева 

«Подорож» чоловік не зізнається дружині, що втратив роботу, а вона йому – що 

не готує, а приносить їжу з їдальні, тож вони втікають одне від одного; у новелах 

Т. Малярчук «Rattus norvegicus (щур)») і «Corvus corax (ворон)» персонажів 

розмежовано через нерозуміння одне одного, а не через наявність реального 

конфлікту). Конфлікт «людина – природа» полягає не у традиційному 

протиборстві людини й природи, а у протиставленні неідеальних принципів, яких 

дотримується людина, й ідеальних законів природи, які врешті вбивають людину 

(у новелі Т. Малярчук «Чоловік і його собака» Тодор визнавав лише правила 

в’язниці, де був наглядачем, однак загинув від власних собак, які не відрізняли 

чужих і своїх, а полювали на тих, хто втікає; у творі «Ступінь відповідальності» 

О. Стусенко зображує конфлікт винахідника і його творінь – невідомих істот, які 

спершу пожирають дітей творця, а врешті і його самого). Чітко окреслений 

антитоталітарний характер має конфлікт «людина – суспільство», заснований  

переважно на пародійному сюжеті. Так, у новелі О. Коцарева «Як важливо вміти 

перетворюватись» головний герой зі своєю подругою втікають із заводу, де 

працюють, бо їм здається, що за ними стежать, як у ті часи, коли був збудований 

сам завод. У «Зникненні Вавілонова» О. Шинкаренка неправильна думка 

більшості формує реальність індивіда. Найяскравіше конфлікт особи й 

суспільства, що не приймає її через наявність «неправильних» рис, відображено у 

творі О. Романенка «І навіть трішки про те, як до клубу обраних людей 

зарахували необраного і як його звідти вигнали». 

Конфлікт «персонаж – доля» також  має пародійний характер, однак в 

основі – висміювання здатності людини підпорядковувати власне життя 

відповідно до забобонів чи пророцтв тощо (герой новели «Зай» О. Стусенка 

виконує вказівки псевдовіщуна, а персонажі «Кішки» О. Шинкаренка вирішують 

померти завчасно і – за умовами акційного контракту – зекономити на похороні). 
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На стирання межі поміж художньою вигадкою й реальністю вказує конфлікт 

«Творець – творчість» (у новелі О. Шинкаренка «На весільній машині далеко не 

заїдеш» героїня екранізує автобіографічний роман, де виконує головну роль, 

таким чином укотре проживає одні й ті ж події, персонажі «Еротичного 

телесеріалу» і поза кадром лишаються під керівництвом режисера; герой новели 

«Трамвайний інцидент» О. Коцарева нехтує роботу заради написання твору про 

свою ж роботу). І врешті «духовне – тілесне» – внутрішній конфлікт, що 

розкриває психологічну боротьбу персонажа у виборі поміж тілесними спокусами 

й моральністю (у новелі О. Романенка «Один хлопець вийшов із квартири в 

бібліотеку, а його застала сусідка і хотіла захопити в сексуальне рабство» мати 

просить сусіда позбавити цноти її розумово відсталу доньку, відмова 

сприймається за боягузтво, а згода – за геройський вчинок; у творі О. Стусенка 

«Мене зварили» тілесне постає у вигляді звареного чоловіка, спокуса – його 

з’їсти»). 

Конфлікт для абсурдної новели не є обов’язковим, досить часто він постає 

уже виявленим, сталим, і, як правило, не зазнає розв’язку. Проте зберігає 

традиційні бінарні опозиції, які не завжди існують з метою протиставлення, 

оскільки поняття негативне / позитивне не властиві для абсурду. 

У підрозділі 2. 3. – «Художній час і простір: проекції трансформацій» – 

розкрито особливості їх функціонування в абсурдистській новелі у порівнянні з 

творами інших жанрів. 

Якщо в драматургії маємо цілковиту редукцію часу, відсутність минулого й 

майбутнього у героїв, а простір постає обмеженим (кімната) або, навпаки, – 

безмежним (дорога), то у постмодерній абсурдистській новелі констатуємо 

свідомий розрив хронотопу, що підтверджує особливий художній час і простір в 

ній. 

Відтак виділено найбільш поширені варіанти художнього простору. Це 

локальний простір, у якому місце перебування персонажа посідає ключову роль у 

творі. На противагу традиційним для драматургії варіантам кімнати й дороги, в 

абсурдистській новелі поширене поєднання обмеженого й безмежного в єдине 

ціле, що найяскравіше відображено в транспортному просторі у творах «Зміни у 

розкладі», «Вибори народного суверенітету», «Трамвайний інцидент», «Депо на 

Либідській» О. Коцарева. Соціальний простір вказує на місце персонажа у 

ієрархії соціальних відносин і виявляється через історичний простір («Святе 

сімейство» Ю. Винничука») і політичний («Секретна історія про те, як охоронець 

хотів розкрити державний заколот», «Бувальщина про те, як мер нагодував усе 

місто гівном, а також трохи про бабкократію» О. Романенка). Філософський 

простір відзначається онтологічними характеристиками перебування персонажа у 

світі. Одним із унікальних виявів виступає простір смерті у новелах «Балада про 

дружбу», «Банальність іншості» О. Стусенка. 

Також важливим елементом художнього простору абсурдистської новели 

виступає просторова перешкода, яка повсякчас виникає на шляху героїв (обірвані 

сходи в новелі «Маша та Вітя», пральна машина у творі «Оказія з Предметовим, 
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або Кінець російського кіберпанку» і ціле місто, яке поглинає людину в «Боротьбі 

з книгою» О. Шинкаренка). 

Особливістю художнього часу в абсурдистській новелі є те, що він 

здебільшого твориться за допомогою метафор. Вирізняємо  такі його різновиди: 

 «час – гроші» – буквалізоване розгортання метафори витворює 

абсурдистську формулу часу, коли зменшення тривалості життя сприймають як 

спосіб економії («Кішка» О. Шинкаренка); або, навпаки, – втрата грошей вказує 

на втрату необхідності далі жити («Тольятті» О. Коцарева); 

 «час – рух» виявляється в прямому розумінні метафори, що 

виливається у постійний рух персонажа (героїня «Марисиних перегонів» 

О. Шинкаренка намагається обігнати час, а в «Жахливій руці» О. Стусенка 

показані наслідки таких спроб, що неодмінно обертаються втратою частин себе); 

час абстраговано сприймається як рух годинникової стрілки: в абсурдистській 

традиції вона або випереджає реальний час, або відстає, або ж годинник узагалі 

зупинений (у «Полюванні на риб» О. Шинкаренка персонажі розглядають 

здатність часу йти в буквальному сенсі слова; у його ж новелі «Око» в бабці з 

будинку навпроти на руці зупинений годинник (алюзія на «Стару» Д. Хармса). У 

«Шматках Бегемота» О. Шинкаренка бабця намагається уповільнити годинникову 

стрілку, а в іншій новелі цього ж автора («На весільній машині далеко не заїдеш») 

електрозозуля набуває рис живої істоти і на власний розсуд відмовляється 

повідомляти час); 

 «час – вода» – абсурдизується метафора «час тече» («Послідовність» 

О. Шинкаренка); 

 «час – річ» – негація метафоричного значення, за яким незношеність 

речі вказує на застиглість часу (у «Зірці» О. Шинкаренка дід вираховує власний 

вік через стан збереженості жупана). 

Специфіка художнього часу в абсурдистській новелі також розкривається 

через способи окремих персонажів вимірювати життя (вдихами й видихами 

велетів, що тримають небо – «Велети» О. Шинкаренка; строком дії органів-

механізмів – «Робот замість чоловіка» цього ж автора) або кохання (прочитанням 

книги Д. Джойса – «Сентиментальне» О. Коцарева). 

Також своєрідними виступають образи минулого й майбутнього часу. У 

театрі абсурду вони практично відсутні або розмиті, в сучасній абсурдистській 

новелі – подекуди яскраво виражені, виступають виразниками людської 

несвободи, страхів і тягаря суспільної думки, забобонів, тож негативно впливають 

на сьогодення персонажів. У новелі О. Коцарева «Як важливо вміти 

перетворюватись» минуле накладається на сьогодення: герой постійно 

намагається віднайти різні деталі радянської доби навколо себе. У новелі 

«Ненав’язлива легкість подвигу» цього ж автора постає інша модель минулого. 

Воно також накладається на сьогодення, але вже з іншою метою: відтінити 

абсурдну девальвацію історичної пам’яті. Минуле як сукупність певного досвіду, 

вражень і стереотипів, що назавжди залишаються з людиною, зображує 

О. Романенко в новелі «Запис про те, як один хлопець закохався в товстуху». 
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Прийом накладання майбутнього на теперішнє застосовує Т. Малярчук. У 

досить лінійний хронологічний сюжет новели «Чоловік і його собака» постійно 

вкраплюються загадки про те, який наслідок від сьогоднішніх дій персонажа буде 

згодом. Таким чином, доки сюжет розвивається до кульмінації – смерті кожного з 

героїв, про це читачеві уже вдосталь відомо, історія доповнюється лише 

абсурдними деталями. У «Полюванні на риб» О. Шинкаренка змодельовано інше 

майбутнє: для персонажа сьогодні й завтра тісно злиті, він не відчуває між ними 

межі, тому практично не виконує ніяких дій, оскільки планує їх здійснити у 

майбутньому. 

Отже, простір в абсурдистських новелах – перш за все пастка, перешкода, 

точка неповернення тощо, час – метафоризований. Хронотоп розірваний. Як для 

часу, так і для простору ключовою одиницею виміру є нуль, який герої не можуть 

подолати, а тому не зазнають, здебільшого, ніякого розвитку. 

У підрозділі 2. 4. – «Мовлення персонажів» – розглянуто особливості 

комунікації як чинника поетики абсурду на змісто- й формотвірному рівнях. 

Діалоги в новелі, на відміну від драми, ніколи не піддаються повному 

руйнуванню, мають змістові порушення, однак рідко втрачають граматичну 

цілісність. 

Абсурд на комунікативному рівні твору має широке коло вияву. Специфіка 

моделі діалогу «адресат = адресант» полягає в тому, що персонаж не знаходить 

спільної мови навіть із собою (розмова п’яного героя з уявним кумом у новелі 

«Зробили з України» О. Стусенка; відсутність контакту між Ездрою і двійником у 

«Димедролі» Іздрика). На стереотипність суспільної думки  вказує застосування 

суспільних шаблонів у мовленні персонажів з непередбачуваною метою або 

наслідками (у новелі О. Романенка «Запис про те, як один хлопець закохався в 

товстуху» головного героя переконують, що дівчина, з якою він щойно 

познайомився, – товста, позаяк усі мовці звикли так говорити і вже не зважають 

на її справжній вигляд; однойменний персонаж твору О. Шинкаренка «Розумна 

Марійка» вживає мовні штампи, шаблони дорослих людей, завдяки чому здається 

кмітливим, хоча цей міф згодом розвіюється). 

Проблеми неможливості встановлення контакту між людьми, небажання 

чути, говорити й розуміти одне одного є наскрізними, фоновими для більшості 

абсурдистських новел. Однак часто комунікація виступає ключовою проблемою 

твору і, що характерно, здебільшого не має у тексті розв’язання (у новелі 

О. Романенка «Сумний анекдот про філософію, завдяки якому читач має змогу 

зрозуміти, що за нафіг» божевілля показано як альтернативний стан, коли люди 

розуміють одне одного; герой новели «Подорож» О. Коцарева обирає втечу на 

противагу розмові з дружиною; а героїня твору цього ж автора «Щасливий 

порятунок» утікає з роботи після того, як усвідомила, що неадекватно спілкується 

з відвідувачами). Зустрічається псевдошекспірівський стиль побудови діалогу – 

імітування шекспірівського стилю мовцями (ритм, образи, пафос), підсиленого 

невідповідним часом і місцем ведення діалогу, негероїчними персонажами і 

предметом розмови, що лише збільшує ефект абсурду («Міркування» 

О. Шинкаренка, «Димедрол» Іздрика). Також у новелі наявна популярна в 
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абсурдистьких текстах модель спілкування – прийом публічного допиту, яка 

розкриває негативну суть тоталітарного суспільства (у новелі О. Романенка «І 

навіть трішки про те, як до клубу обраних людей зарахували необраного і як його 

звідти вигнали» відтворено абсурдну комунікативну модель, коли люди обирають 

співрозмовників навіть не з урахуванням інтересів, а за чистотою подиху; у творі 

цього ж автора «Посібник для майбутніх суспільних вихователів, у якому 

коротко, зате влучно, подано алгоритм виховання найбільш відсталих» показано 

допит як метод роботи з учнем, котрого повністю обмежують у правах і навіть у 

можливостях відповідати на запитання викладача). 

Мовчання в абсурдистських текстах відображає як відсутність контакту в 

сім’ї (або іншій певній суспільній групі), так і відсутність самої сім’ї (герої новели 

О. Шинкаренка «Сніданок» ведуть паралельні монологи; головне правило у 

робочих стосунках Лесі й чоловіка, котрого вона доглядає на старості – «не 

говори до мене» (новела Т. Малярчук «Леся і її стоматолог»). Специфіка 

розірваного діалогу полягає у тому, що розмова, почата випадковими мовцями в 

одному місці й часі, завершується в іншому (у «Столичній миті» Б. Жолдака 

дівчина починає розмову з незнайомим хлопцем у трамваї восени, але він 

наважиться відповісти на її запитання лише навесні, коли випадково знову 

перетнуться в цьому ж транспорті; у «Закаблуках» цього ж автора незнайомі 

персонажі перемовилися кількома словами в центрі Москви, а щоб продовжити 

діалог, жінка пішки йде до Києва, не знаючи дороги, і знаходить співрозмовника). 

До поодиноких випадків зараховуємо функціонування комунікації у ролі 

головного героя, від якого повністю залежить життя певної соціальної групи. У 

новелі В. Діброви «Про жінку, яка дізналася, що в неї за кордоном є родич» таким 

героєм виступає лист, що його пише жінка протягом кільканадцяти років 

невідомому родичеві за кордон, вбачаючи в ньому порятунок від усіх негараздів і 

єдиний сенс життя, однак не наважується відіслати. 

Отже, застосування поетики абсурду на комунікативному рівні у сучасній 

новелістиці є поширеним, хоча здебільшого прихованим, оскільки автори не 

вдаються до абсурдизації мови як такої, а зокрема через мовлення персонажів 

розкривають проблематику некомунікативності, деградації людського 

спілкування внаслідок утрати зв’язку між адресатом і адресантом, але не 

знищення самої мовної системи. 

У підрозділі 2. 5. – «Інтертекстуальність заголовків» – розглянуто 

характерні для поетики абсурду у новітній новелі назви, які розкривають і 

доповнюють перевернутий світ, змальований у ній. Здійснений аналіз дав 

підстави виділити такі типи заголовків: 

 заголовок-алюзія полягає у залученні фонових знань читача 

(наприклад, подібність до назви відомого твору, що зумисне не відповідає 

змістові тексту): назва новели О. Стусенка «Критика здатності мислення» має 

незаперечну алюзію на «Критику чистого розуму» й «Критику практичного 

розуму» І. Канта, однак у творі йдеться про науковця-пияка; інша назва новели 

цього ж автора «Балада про дружбу» алюзивна по самій своїй природі («Балада 

про коня без вершника» І. Драча з присвятою М. Вінграновському, «Балада про 
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друга» Е. Асадова, «Пісня про друга» В. Висоцького, «Пісня про дружбу» і 

«Балада про дружбу» Ю. Ряшенцева), натомість маємо пародійну дружбу з 

іграшками; заголовок новели «Сентиментальне» О. Коцарева містить алюзію на 

новелу «Сентиментальна історія» М. Хвильового, але в абсурдистському тексті 

розкривається псевдоромантична історія; заголовок новели О. Шинкаренка «У 

світі тварин» цілковито збігається з назвою популярної телепрограми, проте у 

художньому творі тварини оживають і наслідують людей; «Вікна в позадвері» 

О. Стусенка – алюзія на назву збірки «Вікна в позапростір» В. Стуса: ефект 

підсилюється подібністю прізвищ авторів. Назва новели «Святе сімейство» Ю. 

Винничука перегукується водночас і з серією картин відомих авторів доби 

Відродження (через введення у твір персонажів, які нібито є членами однієї сім’ї) 

і з першим спільним трактатом К. Маркса й Ф. Енгельса (герої новели – учасники 

Політбюро, покликаного втілювати ідеї марксизму), що мають таку ж назву. 

 авторський заголовок-корелят до заголовка персонажа має або повну 

ідентичність («На весільній машині далеко не заїдеш» – назва твору 

О. Шинкаренка, а також роману героїні його твору, і фільму, екранізованого за 

цим романом), за допомогою чого створюється враження подвійного дна; або має 

єдиний принцип побудови (герой новели О. Коцарева «Трамвайний інцидент» 

пише власний текст під назвою «Психіатричний інцидент»), таким чином твір 

персонажа протиставляється авторському; 

 власне абсурдистський заголовок побудований на порушенні логічних 

зв’язків, буквальному прочитанні метафори, безглуздому висловлюванні (у новелі 

О. Коцарева «Матрос і життя його рук» оповідь про неконтрольовані дії рук 

матроса; у творах О. Стусенка: «Мене зварили» – зварений персонаж, «Доволі 

неясна холєра» – абсурдистський невмотивований сюжет; у новелі 

О. Шинкаренка «Макітра» заголовкове слово має переносне значення «голова», 

однак несподівано вказує на хронотоп); 

 перший рядок новели як заголовок – за аналогією із ліричним твором 

без назви, що створює абсурдний ефект (у новелах О. Шинкаренка: «Переді мною 

сидить бородань і поволі п’є кухоль світлого пива», «Присмерк упав на землю 

Франца-Йосифа»); 

 описовий заголовок – розкриває фабулу і не залишає місця для інтриги 

(заголовки новел О. Романенка: «Як коханець в електронному листі намагався 

призначити зустріч з коханкою», «Секретна історія про те, як охоронець хотів 

розкрити державний заколот», «Про те, як один чувак влаштувався на роботу 

простим ремувером, а за кілька років дослужився до начальника підрозділу 

фірми», «Один хлопець вийшов із квартири в бібліотеку, а його застала сусідка і 

хотіла захопити в сексуальне рабство» та інші). 

Такі заголовки мають різний рівень абсурдизації: від безглуздої назви, яка 

цілком відповідає нісенітному змісту твору, й буквалізації метафори в назві, що 

спотворює читацькі очікування, до заголовків-алюзій, котрі мають 

псевдоінтертекстуальні зв’язки. 
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ВИСНОВКИ 

Системне вивчення особливостей сучасної постмодерної новели дало 

підстави виокремити її жанровий різновид – абсурдистську новелу. Канонічність 

жанру вимагає від автора зберігати основоположні його риси незмінними 

(незвичайна подія в основі сюжету, несподіваний фінал, наявність пуанту) і 

водночас засвоювати зміни, які постають під впливом поетики абсурду. 

Поняття абсурду має міждисциплінарний характер і побутує у логіці, 

філософії, лінгвістиці й літературознавстві. Аналіз різних концепцій уможливив 

виокремлення цього явища з-поміж подібних йому, зокрема парадоксу, нонсенсу, 

нісенітниці. Попри нечіткість у трактуванні терміну «абсурд», варто зазначити, 

що його семантичні нюанси визначають художню природу абсурду у 

літературному творі. Зокрема простежено, що розуміння абсурду у логіці 

виявляється у художньому тексті на рівні формальному – в художніх засобах і 

прийомах (антиномія, алогізм, гротеск, оксюморон, парадокс), які містять в основі 

певну суперечність, поєднання непоєднуваного, тому належать до традиційного 

арсеналу поетики абсурду. Водночас трактування філософами цього поняття 

переконує у тому, що воно помітне на змістовому рівні літературного твору, 

зокрема в таких проблемно-тематичних вимірах, як відчуження, розрив між 

людиною і світом, відчай, безглуздість буття. Художня природа тексту 

характеризується впливом абсурду на усіх рівні мови (фонетичному, 

семантичному, лексичному і синтаксичному). 

У літературознавстві функціонує кілька понять, основаних на явищі абсурду 

(абсурд, абсурдизм, література абсурду, література з елементами абсурдного, 

поетика абсурду, абсурдистська тенденція, постабсурд, театр абсурду, драма 

абсурду). У літературному творі абсурд – це система мовних і сюжетно-

композиційних засобів, яка виявляється на змістовому і формальному рівнях, 

послуговується специфічними засобами, прийомами й принципами, має 

позачасовий і позажанровий характер. Поетика абсурду діє на всіх рівнях тексту: 

образному, сюжетному, композиційному, мовленнєвому, однак у випадку 

абсурдистської новели не зачіпає жанрової природи і не видозмінює її. 

Дослідження новелістики кінця ХХ - початку ХХІ ст. показало, що 

трансформацій зазнають найперше: образна система (людина втрачає панівну 

роль і опускається до рівня тварини, перетворюється на технічний засіб, або 

зазнає дефігурації; розщеплення свідомості виражається в образі двійника, 

піддаються трансформації традиційні образи); заголовковий комплекс (підлягає 

частковій або повній абсурдизації через втрату смислу, кореляцію назви твору 

автора і його персонажа, розкриття інтриги, оманливу алюзійність); фінали 

(побудовані на підміні понять, зміщенні акцентів, залученні загадок або не 

передбачених сюжетом фантастичних елементів, антитетичному обрамленні); 

конфлікти (здебільшого мають пародійну основу, не зазнають розвитку, подані у 

творах сталими, однак зберігають традиційні бінарні опозиції: «персонаж – 

персонаж», «людина – суспільство», «персонаж – доля», «творець – творчість», 

«духовне – тілесне»). У постмодерній новелі спостережено свідомий розрив 

хронотопу. Художній простір найяскравіше виявляється через соціальний, 
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локальний і філософський виміри, що мають своєрідне втілення в абсурдистській 

новелі. Художній час набуває метафоричного вираження і функціонує в таких 

основних різновидах: «час – гроші», «час – рух», «час – вода» і «час – річ».  

Комунікація в постмодерній новелі на відміну від драми абсурду 

оприявлена на рівні проблематики твору, тобто йдеться про розуміння, 

нерозуміння, взаєморозуміння між персонажами, яке часто деформується. Проте 

мовлення персонажів не піддається руйнуванню, як у драматургії, хоч і зазнає 

впливу поетики абсурду. Своєрідними виступають такі моделі спілкування, як 

«адресат = адресант», публічний допит, розірваний діалог. Також мовлення 

характеризують абсурдистські прийоми – псевдошекспірівський стиль побудови 

діалогу, мовчання, шаблонізація мовлення. 

Сучасна постмодерна абсурдистська новела досить різноманітна, 

сформована, проте розвивається й далі та набуває нових рис, що засвідчує 

невичерпні можливості цього жанрового різновиду. 
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АНОТАЦІЯ 

Єщенко М. Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі. – 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, 

2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню поетики абсурду у постмодерній 

новелі кінця ХХ - початку ХХІ ст. Розглянуто абсурд як міждисциплінарне явище 

та виокремлено його з-поміж інших подібних понять, на змістовому і 

формальному рівнях досліджено особливості функціонування поетики абсурду в 

постмодерній новелі, що дало підстави вперше в українському літературознавстві 

виокремити жанровий різновид абсурдистської новели. 

З’ясовано, що для абсурдистської новели властивий унікальний тип героя, 

позбавлений як позитивних, так і негативних рис, а також ознак homo sapiens, які 

давали людині можливість вважати себе вищою за інших істот. Дослідженому 

жанровому різновиду притаманні також абсурдистські типи заголовків, 

конфліктів, фіналів. Поетика абсурду порушує цілісність хронотопу: час і простір 

функціонують у метафоричній площині. У комунікації героїв мова не зазнає 

деградації, некомунікативність виявляється у сфері проблематики й специфічних 

комунікативних моделях. 

Ключові слова: абсурд, поетика абсурду, абсурдистська новела, 

постмодерна новела. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ещенко М. Ю. Поэтика абсурда в современной новелле. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.06 – теория литературы. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена поэтике абсурда в постмодернистской новелле 

конца ХХ - начала ХХІ вв. Понятие абсурда рассматривается как 

междисциплинарное явление, в частности оно выделено среди других подобных 

понятий (парадокс, нонсенс, несуразица, бессмыслица).  На содержательном и 

формальном уровнях исследованы особенности поэтики абсурда в 

постмодернистской новелле, что позволило впервые в украинском 

литературоведении выделить жанровую разновидность абсурдистской новеллы. 

Проведенный анализ показал, что абсурдистской новелле свойственен 

уникальный тип героя, лишенный как положительных, так и отрицательных черт, 
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а также признаков homo sapiens, позволявших человеку считать себя высшим 

существом. Он превращается в техническое средство, опускается до уровня 

животного или функционирует как мертвое тело. Заголовки подвергаются 

частичной или полной абсурдизации, что находит отражение в разрыве с 

содержанием новеллы, потере смысла, преждевременном раскрытии интриги. 

Абсурдистские финалы построены на подмене понятий, смещении акцентов, 

привлечении загадок или непредвиденных сюжетом фантастических элементов. 

Конфликты в основном имеют пародийную основу, хотя не атрофируются, 

как в драме абсурда, и проявляются на всех традиционных уровнях: «персонаж – 

персонаж», «человек – общество», «персонаж – судьба», «создатель – 

творчество», «духовное – телесное» 

Поэтика абсурда нарушает целостность хронотопа постмодернистской 

новеллы, время и пространство функционируют в метафорической плоскости. 

Художественное пространство ярко проявляется через социальное, философское 

и локальное. Художественное время выступает в таких основных метафорических 

разновидностях: «время – деньги», «время – движение», «время – вода», «время – 

вещь». Коммуникация не подвергается деградации языка и чаще всего 

проявляется в области проблематики и в специфических коммуникативных 

моделях. 

Ключевые слова: абсурд, поэтика абсурда, абсурдистская новелла, 

постмодернистская новелла. 

 

SUMMARY 

Yeschenko M. Y. The poetic of absurd in a modern short story. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology, Speciality 10.01.06 – Theory of 

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

Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the poetics of the absurd postmodern novel in the late XX 

– early XXІ centurіes. The paper describes absurd as interdisciplinary phenomenon and 

singles it out among other similar concepts at semantic and formal levels that allows to 

analyze  peculiarities of absurd poetics in a postmodern novel  as well as distinguish 

absurd stories for the first time in Ukrainian literary studies. Due to conducted analysis, 

it has been revealed that the absurd story is inherent in unique type of hero, devoid of 

positive and negative traits and characteristics that give a person an opportunity to 

consider itself higher than other creatures. Moreover, the analyzed genre is 

characteristic of absurd types of headlines, conflicts, finals. Absurd poetics violates the 

integrity of time-space, there are time and space in metaphorical sense. Communication 

does not undergo degradation of language an often seems to be at issue. 

Key words: absurd, absurd poetics, absurd short story, postmodern novel. 


