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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Літературна ситуація кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., нові тенденції в сучасній поезії та прозі, творчі пошуки майстрів слова 

цього періоду привертають увагу науковців і літературознавців. Особливий інтерес 

викликає художній доробок поетів, які заявили про себе в 90-х роках минулого 

століття. Їхня творчість прикметна зміною естетичних пріоритетів попередньої 

доби, розширенням проблемно-тематичного діапазону, осмисленням 

суперечностей сучасної дійсності, формуванням авторського сприйняття 

внутрішнього світу людини та неповторним ідіостилем. Визначальні риси поезії 

цього покоління митців – філософічність, суб’єктивізм, складне метафоричне 

мислення, багаторівневість образів, експерименти з формою та змістом тощо. 

Одним із яскравих представників генерації дев’яностих є Іван Андрусяк, крізь 

призму творчості якого можна глибше осягнути сучасний літературний процес і 

важливі культурно-історичні події як минулого, так і сьогодення, що й визначає 

актуальність дослідження.  

Домінантні ознаки літературної діяльності І. Андрусяка – постійний пошук 

життєвих істин і вічних цінностей, осмислення морально-етичних та 

екзистенційних проблем, що на різних етапах його творчості виявляється в 

численних амбівалентних та поліфункціональних образах і архетипах, опрацюванні 

широкої жанрової палітри, активному експериментаторстві в царині художньої 

мови тощо.  

Перші публікації І. Андрусяка, що з’явилися ще на початку 80-х років 

минулого століття в Косівській районній газеті «Радянська Гуцульщина», 

засвідчили появу неординарної творчої особистості в українській літературі з 

новаторським підходом до поетичного слова та цікавими художніми знахідками. 

Однак цей дебют залишився поза увагою літературознавців. Перше визнання 

поетові принесла участь у літературному угрупованні з епатажною назвою «Нова 

дегенерація», до якого належали також Степан Процюк та Іван Ципердюк. Згодом 

вони уклали спільну книжку «Нова дегенерація», що містила три збірки віршів. 

І. Андрусяк – лауреат першої премії конкурсу видавництва «Смолоскип» 

(1995), літературних премій «Благовіст» (1996), імені Бориса Нечерди (2002), 

журналу «Кур’єр Кривбасу» (2007), першої премії конкурсу творів для дітей 

«Золотий лелека» (2008), міжнародної премії «Сorona Carpatica» (2010) та ін.  
Оригінальний та розмаїтий творчий доробок митця, який охоплює 

дванадцять поетичних збірок, різножанрові прозові твори, низку казок для дітей 

різного віку, критичні праці й есеї, які друкувалися в часописах і виходили 

окремими книжками, переклади з російської, польської, грузинської, білоруської, 

англійської мов, потребує комплексного літературознавчого осмислення в 

контексті вітчизняного літературного процесу останніх десятиліть. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами й темами. Тема 

дисертації узгоджена з науковою роботою кафедри історії української літератури, 

теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема з темою «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія і самобутність» (шифр – 11БФ044-01, науковий 



4 
 

керівник – доктор філологічних наук, професор Г.Ф. Семенюк). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 18 грудня 

2012 р.) 

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз різножанрових творів 

І. Андрусяка, виявити риси авторської художньої самобутності та простежити 

процес еволюції естетичних поглядів і художніх шукань митця.  
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- осмислити домінанти авторського ідіостилю крізь систему образів та мотивів 

його ліричних творів; 

- проаналізувати проблематику та жанрові модифікації малої і великої прози 

І. Андрусяка; 

- дослідити проблемно-тематичний комплекс есеїстичних творів письменника; 

- запропонувати концептуальне бачення творчої особистості митця та 

еволюції його ідейно-естетичних поглядів; 

- визначити місце І. Андрусяка в контексті творчості дебютантів дев’яностих 

років. 

Об’єкт дослідження – поетичні та прозові твори І. Андрусяка, а також збірка 

есе «Дуби і леви». 

Предмет дослідження – художньо-естетичні особливості поезії та прози 

І. Андрусяка, проблемно-тематичні обшири й жанрові моделі есеїстики 

письменника. 

Методи дослідження.  У роботі застосовано аналітичний, порівняльно-

історичний, типологічний, біографічний, архетипний, міфологічний методи 

літературознавчого дослідження, а також деконструктивістський підхід до 

осмислення художніх текстів. 

Теоретико-методологічною основою дисертації є праці провідних 

вітчизняних і зарубіжних літературознавців, критиків, культурологів та філософів  

(Є. Баран, А. Біла, І. Бондар-Терещенко, В. Виноградов, Г.-Г. Гадамер, 

Т. Гундорова, В. Даниленко, Т. Денисова, Ж. Дерріда, В. Єшкілєв, М. Жулинський, 

Н. Зборовська, Ю. Ковалів, Ю. Крістева, Н. Лебединцева, Ю. Логвиненко, 

В. Моренець, С. Павличко, Я. Поліщук, І. Старовойт, Р. Харчук, І. Хассан та ін.). 
 Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній досліджено тематику, 

проблематику, поетико-стильові особливості віршованих і прозових творів 

І. Андрусяка, проаналізовано жанрові модифікації великої та малої прози 

письменника, розглянуто проблемно-тематичний комплекс есеїстичного письма. 

Уперше здійснено аналіз ранніх віршів, опублікованих у періодиці, простежено 

процес становлення І. Андрусяка як митця та еволюцію його художньо-естетичних 

поглядів. 

 Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в ній розкриті актуальні й 

маловивчені проблеми, пов’язані з особливостями літературного доробку 

І. Андрусяка. Результати комплексного дослідження сприятимуть осмисленню 

літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст. і специфіки вияву новаторських 

художньо-естетичних пошуків поета зокрема. Висновки дослідження відкривають 
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нові можливості для подальших наукових студій творчості І. Андрусяка як одного 

з талановитих і продуктивних творців сучасної української літератури. 

 Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути 

використані під час вивчення історії новітньої української літератури, читання 

курсів з теорії літератури та літературної критики; при розробці навчальних 

програм для вищих навчальних закладів. На основі матеріалів і висновків роботи 

можуть бути створені підручники та навчальні посібники з історії української 

літератури. 

 Особистий внесок дисертанта. Робота є самостійним дослідженням, яке 

узагальнює наукові студії автора. Результати роботи отримані безпосередньо 

автором дисертації. Наукові публікації за темою дисертації є одноосібними; будь-

які форми використання праць інших дослідників супроводжуються посиланнями. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи обговорено на засіданнях кафедри новітньої української 

літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, апробовано у формі доповідей на наукових конференціях різних рівнів: 

ХХІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго 

(Київ, 2012), Всеукраїнська наукова конференція «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), Всеукраїнська наукова конференція 

«Літературний процес: традиції Михайла Коцюбинського в українській літературі 

ХХ – ХХІ ст.» (Київ, 2014), Всеукраїнські наукові читання за участі молодих 

учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015), Міжнародна 

науково-практична конференція «Література руху опору: вияви національної 

ідентичності» (Київ, 2015), XXIV Міжнародна наукова конференція 

ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 статей, з яких  

6 – у фахових виданнях України і 1 – в іноземному альманасі.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаних джерел (189 позицій). Загальний обсяг роботи – 

191 сторінка, із яких 175 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, 

завдання, предмет і об’єкт роботи, окреслено наукову новизну, теоретико-

методологічні засади, теоретичне й практичне значення дисертації, висвітлено її 

апробацію та структуру. 

Перший розділ – «Творчість Івана Андрусяка в контексті українського 

літературного процесу другої половини ХХ – початку ХХІ ст.» – присвячений 

дискурсу творчості поетів дев’яностих років у літературознавстві, особливостям 

неоднорідного розвитку української літератури на зламі століть, огляду й аналізу 

критичних праць про творчість І. Андрусяка.  

У підрозділі 1.1. – «Передумови становлення митця на тлі загальних 

тенденцій української літератури межі століть» – здійснено огляд літератури 
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помежів’я, окреслено світоглядну позицію учасників «Нової дегенерації», на 

творчість яких вплинула зміна культурної епохи та політичного устрою.  

В українську літературу І. Андрусяк увійшов як член угруповання «Нова 

дегенерація» в період важливих історичних подій початку 90-х років ХХ століття. 

Перехідний етап і трансформація ціннісних орієнтирів призвели до заперечення 

мистецьких канонів попередньої доби, що зумовило пошук нових тем, поєднання 

різних стильових елементів, модифікацію жанрових ознак, численні експерименти 

зі змістом і формою. Митці відчували розчарування і зневіру щодо позитивних 

суспільних перетворень, оскільки здобуття незалежності України не виправдало 

всіх їхніх сподівань, тому й декларували «чисте мистецтво» (І. Ципердюк) і 

відмовлялися від політично заангажованих текстів. Діяльність учасників «Нової 

дегенерації» відіграла «вирішальну роль у формуванні творчого обличчя покоління 

дев’яностих» (Є. Баран), оскільки саме з появою цього угруповання почалося 

завершення «карнавальних часів» 80-х років минулого століття (Н. Зборовська).  

І. Андрусяк належить до генерації поетів дев’яностих років, літературний 

доробок яких відрізняється від творчості майстрів слова інших поколінь. Ідеться 

про особливість періоду їхнього входження в літературу: у часи занепаду старої 

системи цінностей і суцільної депресії, що в цілому вплинуло на художньо-

естетичні норми. Основними рисами творчості цих митців є: зняття табу з багатьох 

тем, заглиблення у власну екзистенцію, суб’єктивізм, сполука раціонального з 

ірраціональним, звернення до біблійних мотивів, бажання відродити віру як основу 

життя, ускладнена метафоризація, символізація, поєднання особистих мотивів із 

глибокими філософськими роздумами, уведення численних алюзій, образів та 

архетипів, що зумовлює складнощі потрактування їхніх творів.  

У творчості представників 90-х років ХХ ст. неможливо виокремити 

конкретні напрями і стилі, оскільки тогочасний літературний дискурс будується на 

«еклектизмі і відмові від стилістичних домінант» (В. Моренець). Однак у 

літературознавстві були певні спроби класифікувати доробок поетів цього періоду. 

Зокрема, А. Дністровий умовно розмежовує три напрями: сповідальна поезія, що 

об’єднує постімпресіоністичну (О. Короташ, Т. Мартинюк), традиційну (С. Жадан) 

і фольклорну (Р. Скиба, І. Мамонт); філологічна, у якій вирізняє постнеокласичну 

течію (Ю. Бедрик, С. Процюк) і постмодерністську (І. Андрусяк, Н. Федорак); 

іронічна, що відчутно ослабла в останнє десятиліття минулого століття. 

О. Гордон здійснив поділ творчості поетів дев’яностих років на «ранніх 

дев’ятдесятників» (І. Андрусяк, І. Бондар-Терещенко, С. Процюк, Є. Баран, 

С. Жадан), «пізніх» (А. Дністровий, М. Розумний) і «позадесятників» (П. Вольвач, 

О. Гордон та ін.). В основу цієї класифікації покладено своєрідне ставлення 

майстрів слова до навколишнього світу і буття в цілому.  

Окрему увагу в розділі приділено аналізу поглядів науковців щодо тяжіння 

творчості І. Андрусяка до певного стильового напряму. З’ясовано, що Т. Гундорова 

і М. Кіяновська пов’язують її з постмодернізмом, натомість Ю. Ковалів, думку 

якого ми поділяємо, вбачає у доробку представників «Нової дегенерації», до яких 

належав І. Андрусяк, поєднання «традиції модернізму з віяннями постмодернізму».  
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У підрозділі 1.2. – «Рецепція творчості Івана Андрусяка в 

літературознавчих студіях» – охарактеризовано праці сучасних критиків та 

літературознавців, об’єктом дослідження в яких став літературний доробок Івана 

Андрусяка, що дало підстави глибше розкрити особливості його світоглядної 

концепції. Виявлено, що більшість досліджень було присвячено лише окремим 

творам чи певним аспектам творчості митця і здійснено переважно в контексті 

художніх пошуків його покоління.  

Деякі літературознавці вважають, що поетичні твори І. Андрусяка в 90-х 

роках минулого століття під впливом важливих суспільно-політичних подій 

зазнали певної трансформації порівняно з ранньою творчістю (С. Процюк). У них 

переважає пригнічений настрій, відчуваються «сюрреалістичне зміщення пластів і 

площин» (Ю. Андрухович), «різкий струмінь деструктивности» (І. Ципердюк), 

звучать мотиви «безвихідності, беззмістовності, абсурдності людського існування» 

(Є. Баран) та простежується синкретизм модерністських і постмодерністських рис, 

що руйнувало усталені літературні канони.  

На думку І. Бойчука, у першій збірці митця «Депресивний синдром» можна 

виокремити два вектори: неоромантичний, що відтворює внутрішні хвилювання 

поета, і постмодерністський, який є «радше даниною часу» та «гротескним 

відображенням критики митця на українські суспільно-політичні події в 1988 – 

1992 роках». Науковець зауважує також, що згодом І. Андрусяк свідомо обирає 

постмодернізм як творчий метод, про що свідчить більшість віршів зі збірок 

«Отруєння голосом», «Повернення в Ґалапаґос» та ін. 

На основі аналізу збірки «Отруєння голосом» критики наголошували на 

таких її особливостях, як метафоризація, широкомасштабні філософські роздуми та 

узагальнення, «поруйнований синтаксис» (І. Старовойт), іронія, уведення 

стилістично маркованої лексики, хаотичне змішування різнорідних предметів та 

абстрактних понять, інтертекстуальність, мовні експерименти тощо. 

Дослідження наступних збірок дали підстави говорити про еволюцію 

творчості І. Андрусяка, у якій простежується зміна мотивів, образної системи та 

настрою в цілому. Яскравою ознакою всього творчого доробку письменника є 

тонке відчуття мови, яке реалізується в «густоті семантичного поля» (А. Біла), 

водночас неабияку роль у його творах відіграють ритм, фонетичний і лексичний 

рівні (К. Борисенко). 

Не залишилося поза увагою й питання періодизації творчості митця. 

Зокрема, на думку О. Хоменка, з появою збірки «Писати мисліте» починається 

«релігійний етап» еволюції письменника. Натомість А. Дністровий поділяє 

доробок І. Андрусяка на три періоди: «деґенераційний», для якого властиве 

домінування «розщепленої метафори», «агресивного ритму», «змішаної» лексики 

та руйнування мовної логіки; «інвективний» з переважанням громадянських 

мотивів, пов’язаних з авторською оцінкою сучасного стану суспільства; та 

«умиротворений» етап з його «референтністю (адресністю), біографізмом, 

умотивованою культурологічністю». Погоджуючись із такою думкою вченого, 

виокремлюємо ще й ранній період творчості, провідними рисами якого є 



8 
 

автобіографізм, звернення до культури гуцульського краю, а також поєднання 

піднесено-оптимістичного та песимістичного настроїв. 

Другий розділ – «Індивідуально-авторська світоглядна концепція в 

поетичному доробку Івана Андрусяка» – присвячений аналізу віршів, 

опублікованих у періодиці, а також усіх поетичних збірок, які досліджуються 

переважно за хронологічним принципом. Увага зосереджена на спільній тематиці, 

провідних мотивах та домінантних образах.  

У підрозділі 2.1. – «Поетичне бачення світу в ранній творчості митця» – 

досліджено ранню творчість І. Андрусяка, починаючи з 80-х років минулого 

століття, для якої властиве чергування протилежних настроїв, що пов’язано, 

зокрема, із нестабільним політичним станом тогочасного суспільства.  

В особистісній ліриці зринають дитячі враження («Гуси полетять»), автор 

звертається до постаті Івана Франка, творчість якого відіграла визначальну роль у 

його становленні як письменника («Стара смерека в Яворові»), вдається до 

персоніфікованого образу смереки, що є втіленням усього рідного, уособлює 

гуцульську культуру і національний дух горян. Для цього періоду характерне 

поєднання ліричного та медитативного струменів. Інтимна лірика здебільшого 

пронизана мотивами нещасливого кохання («але якби твої берези не були такі 

бліді…»).  

І. Андрусяк творить свій міфопоетичний світ, своєрідно моделює життя 

гуцулів, згадуючи і про танок аркан як один із древніх символів горянського життя. 

Міфопоетичні уявлення про світ, дохристиянські вірування давніх слов’ян, які 

переплітаються з християнськими, знайшли своє відображення у філософській 

ліриці, зокрема у вірші «На ту гору, де Юрія палили…». Тут згадується обряд 

палити напередодні дня святого Юрія ватру, в очищувальну силу якої вірили 

горяни, поетизується традиційне українське свято Івана Купала.  

У філософсько-медитативній поезії «Розплющити, отверзнути, роздерти…» 

передано роздуми ліричного героя над проблемами духовного занепаду 

суспільства, зневіри в коханні й у житті загалом. Такий пригнічений настрій 

поєднується з бажанням відродитися через щире каяття, про що свідчить образ 

Покути.  

В історіософському циклі «Бельведерські настрої» завдяки зміщенню 

часових площин поєднується минуле та сучасне, відчувається відгомін трагічних 

історичних подій, втілених у персоніфікованому образі тиші. 

У підрозділі 2.2. – «Інтерпретація сучасної дійсності та внутрішнього 

стану героя у збірках “Депресивний синдром” і “Отруєння голосом”» – 

простежується трансформація філософсько-світоглядної концепції І. Андрусяка, 

яка відбилася на змістовому рівні віршів, зумовила їхню стильову неоднорідність, 

зокрема синтез модерністського і постмодерністського світобачень, домінування 

песимістично-депресивної тональності, про що яскраво свідчать назви цих збірок, 

звернення автора до біблійних образів та сюжетів як джерел пошуку причин 

духовно-морального занепаду суспільства.  

У низці медитацій постають актуальні проблеми сучасності, зокрема 

інертність та моральна стагнація людства. Це досягається завдяки введенню 
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образів пут і петлі та бога Танатоса, який уособлює смерть. Сучасне суспільство, 

де панують зло і ворожнеча, порівнюється із зимою як порою завмирання природи 

(«розчешеш води – стеляться за ними…») та лікарняною палатою, що передає 

зневіру в позитивних змінах у соціумі, відчай і депресію ліричного героя 

(«Гортанні крики божевільних»).  

В аналізованих збірках І. Андрусяк часто звертається до біблійних міфів, 

зокрема про Івана Богослова, голову якого «служниця до кави подає» («Легко ніби 

помахом крила»). Ідейний задум цього вірша реалізується через сюрреалістичний 

прийом поєднання різного часопростору. Легенда про Мойсея («Герметично 

зачинені вікна до пекла») викликає алюзію про український народ, який протягом 

тривалого часу ішов до своєї свободи. «Непоетична» лексика, односкладні 

конструкції та фрагментарність вірша передають хаотичність сучасного 

постмодерного світу. Авторське переосмислення біблійного сюжету про 

народження Ісуса Христа та міфологічного образу Харона увиразнює внутрішній 

дисонанс і пригніченість, слугуючи своєрідним застереженням соціуму від повної 

руйнації. Необхідність внутрішніх змін кожної окремої особистості та виконання 

призначеної місії оприявлено через образ хліба («по чорних схилах як зоря 

повзуча…»).  

Як видається ліричному героєві, відродити морально зубожіле суспільство 

можна через мистецькі твори, тому він покладає великі надії на нове «покоління 

Майстрів», яке прийшло в літературу з наміром зламати її стереотипи й канони 

(«Нова дегенерація»).  

В історіософських віршах І. Андрусяк звертається до минулого українського 

народу, а саме до періоду тоталітаризму, який обмежував свободу, насаджував 

псевдоідеали, що зумовило духовний занепад теперішнього суспільства («Карбонат 

літію»).  

В особистісній ліриці письменник висловлює суб’єктивне ставлення до 

бурхливих суспільно-політичних подій кінця ХХ ст., численних війн, ненависті й 

насильства, звертаючись, зокрема, до трагедії осетинів і «палестин» («Автопортрет 

з елементами розпачу»). Не оминув автор і суто мистецької проблеми 

індивідуальної манери письма, неповторності кожного творчого процесу («ці 

тексти як жінки регочуть віддаються…», «складаю ці залякані слова…» та ін.). 

Оприлюднюються і внутрішні колізії: «я винен у тому / що я не подібен на 

себе» («Депресивний синдром»). За допомогою словогри самоіронічно передано 

дисонанс у душі ліричного героя на тлі суспільних перетворень, а образ дороги, яка 

«не веде», і метафора «часу тоненьке поруччя» посилюють відчуття депресії. 

Сучасне місто з його хаотичною буденністю та аморальністю, увиразнене 

колористичною символікою й образом глини, постає в урбаністичній поезії 

«Стратосфера», де висловлено надію на збереження життя на Землі та зміну 

соціуму. 

Інтимна лірика загалом позначена сумними настроями і передає 

розчарування та зневіру в коханні. У вірші «Я помираю Вас. Така печаль» епітети 

із символікою чорного кольору  і короткі синтаксичні конструкції сприяють 

відтворенню глибокого відчаю ліричного героя. Натомість антропоморфні 
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метафори, зокрема образи вітру і дощу, сповнюють поезії «вітер навздогад гортає 

твоє волосся…», «і знову дощ і знову знову знову…» позитивними настроями.  

До збірки «Отруєння голосом» увійшли поеми «Саломея» та «Каїн», які 

вирізняються фрагментарністю, зануренням у внутрішній світ персонажів, 

психологізмом, переплетенням неримованих і римованих рядків, украпленням 

прозових текстів, залученням мовних засобів фольклорної та біблійної поетики, 

іронічним ставленням до різних реалій буття, уведенням світових образів із 

давньогрецьких міфів, біблійних легенд, відсутністю пунктуації, що уможливлює 

неоднозначні витлумачення цих творів. 

У підрозділі 2.3. – «Філософське осмислення буття крізь систему 

концептуальних образів збірок “Шарґа” і “Повернення в Ґалапаґос”» – 

здійснено аналіз тематики, провідних мотивів, образів у вимірах як традиційного, 

так і постмодерністського бачення.  

Назви збірок можна прочитати як своєрідні коди, що розгортаються навколо 

їх ідейного наповнення. Зокрема, назва збірки «Шарґа» передає прагнення митця 

показати, що після важливих історичних подій 90-х років ХХ ст., які докорінно 

змінили соціально-політичний устрій країни, не відбулося істотних зрушень у 

морально-етичній і духовній сферах. Натомість назва «Повернення в Ґалапаґос» 

символізує утопічну ідею повернення людства з його втраченими цінностями до 

світу Ґалапаґоських островів, відомих своєю ізольованістю та незвичайною 

первозданною красою, не зіпсованою цивілізацією. 

У низці історіософських творів автор висвітлює вади суспільства, через 

неперервний діалектичний зв'язок з минулим осмислює причини його духовної 

стагнації. У центрі поеми «Ad hominem» постають «чорні люди», носії великого 

деструктивного зла, які мали намір підкорити українців та знищити їхній 

національний дух. Для глибшого відтворення морального занепаду сучасного 

соціуму поет обирає стилістично розмаїту лексику, трансформує молитву й 

завершує твір прикметою, створеною на основі власних спостережень, у якій 

вчуваються песимістичні ноти щодо майбутнього («у червоній калюжі / 

бульбашки / на сльоту»). В історіософській ліриці знаковим постає архетип води, 

який виступає носієм смерті й страждання, та його інваріанти: роса як символ 

первинної людської чистоти, що нівелювалася в радянські часи, та брід, що втілює 

важкий історичний шлях людства і водночас життя окремої особистості. 

Значне місце в збірках посідають вірші, у яких розкрито сутність мистецтва 

і передано роздуми про різні покоління майстрів слова, зокрема й сучасних, яким 

часто не вистачає матеріальних ресурсів для публікації своїх творів. Прагнення 

ліричного героя писати і творчо зростати вдало інтенсифікує концепт спраги 

(«проповідуєш безвість як ніч проповідує спрагу…»). 

Автопсихологічні медитації збірок зосереджено довкола важливих 

екзистенційних проблем. Поет вибудовує модель теперішнього світу з його 

фальшивими цінностями, де кожен має обрати власний життєвий шлях відповідно 

до свого кредо. Джерелом натхнення, сили й снаги для ліричного героя є рідний 

край – Карпати, який протиставлено образу Києва, що втілює хаотичне буття 

людини в місті («за димом за струпом невидимі інші стихії…»).  
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В урбаністичних віршах значну роль відіграють образи дороги та греблі, які 

відтворюють щоденне одноманітне життя мешканців міста, та місяця, що уособлює 

хаотичність міського середовища. 

Інтимна поезія збірок поєднує в собі мотиви справжнього кохання і водночас 

розчарування в ньому, втрату пристрасності й чуттєвої піднесеності. Особливу 

увагу привертає останній твір збірки «Шарґа» – «Колискова для Оленки», в основі 

якого – художня деформація фольклорного жанру. Вибір колискової інтимного 

характеру виправданий авторським задумом: показати, що саме любов як найвища 

духовна цінність здатна подолати деструктивне зло, очистити людську душу, 

вивищуючи її над буденністю. 

Підрозділ 2.4. – «Змістова багатоплановість і світоглядно-естетичні 

домінанти збірок “Дерева і води” та “Часниковий сік”» – присвячений аналізу 

творів, в основі яких лежить образно-тематичний принцип, а проблеми сьогодення 

осмислюються через числову символіку, теологічні ідеї та звернення до постатей 

видатних діячів культури різних епох.  

Структурно збірка «Дерева і води» складається з розділів «Дерева і води», 

«Дерева», «Води» та поезії «Кода», органічно взаємозв’язаних змістом і системою 

образів. Розділ «Дерева і води» репрезентує єдина філософська поезія «ти знаєш як 

спіють вишні…», де передано мотив скороминучості людського буття і важливості 

самоаналізу та оцінки свого життєвого шляху. До розділу «Дерева» увійшла, 

зокрема, поезія «Облога», в якій наголошено на необхідності пам’ятати своє 

історичне минуле і численних героїв, котрі полягли за Батьківщину, та водночас 

бути готовим захистити країну від облоги ворогів. Архетип води набуває тут 

різних значень: пробудження, очищення, перемога смерті та прозріння людства, що 

стоїть на порозі докорінних змін.  

Ліричний герой розділу «Води» розчарований через усвідомлення того 

факту, що в суспільстві є чимало пристосуванців, боягузів і підлабузників, 

уособлених в образах тіні гепарда і мавп. До розділу належать три цикли й окремі 

вірші, у яких порушено важливі проблеми буття. У циклі «Ріка-1», написаному 

верлібром, особливого значення набуває образ рубця, у якому втілено біль і розпач 

через втрату свободи слова та волелюбного духу. Натомість у циклі «Ріка-2» 

звучить мотив швидкоплинності життя, самотності людини в бездуховному місті 

на тлі урбаністичної проблематики. У циклі «Ріка-3» переплітаються мотиви 

пейзажної і філософської лірики, висвітлюється проблема неповторності людської 

долі й довіри до Бога, який призначає кожному свій хрест. У завершальній поезії 

«Кода» переважають настрої глибокого смутку та самотності через відсутність 

Бога як єдиного порятунку людей. 

Книжка «Часниковий сік» складається з десяти розділів, кожен із яких 

присвячений певному проблемно-тематичному комплексу. У розділі «Altera pars» 

звучать мотиви покори, інертності та втрати патріотичного ставлення до рідної 

країни, яскраво втілені в метафоричному образі «нічийного каміння». Провідним 

мотивом розділу «Ожелест» є заперечення війни, смерті й насильства крізь призму 

трагедії Чечні; висвітлено фальшивість і дволикість представників влади та їхні 

складні стосунки з народом, що зображено у формі театральної гри. До розділу 
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«Temporis» належать сонети, написані від першої особи, у назвах яких указано ім’я 

головного героя і рік, коли відбувалася певна подія. Звертаючись до постатей 

видатних осіб, автор у хронологічному порядку відтворює важливі історичні факти 

та загальний настрій певної епохи. У розділі «Поза часом» порушуються одвічні 

актуальні проблеми, пов’язані зі складним минулим держави, зокрема митець 

апелює до трагічної долі відомого українця М. Березовського. 

Інтимна лірика в розділі «Замовляння» репрезентує образ закоханого, який 

прагне завжди бути зі своєю коханою. Стилізуючи поетику давнього фольклорного 

жанру замовлянь, залучаючи імперативні форми та оказіоналізми-звертання до 

коханої, численні варіації лексеми «янгол» («янголеня», «янголенятко», 

«янголінь», «янголедь», «янголина», «янголенятонько», «янголень»), поет передає 

силу почуттів ліричного героя та його бажання зміцнити стосунки і зберегти 

любов. 

У розділі «Інакше» завдяки традиційному образу криниці та 

постмодерністському прийому злиття слів у рядки відтворено пасивність, покору 

людства і втрату ним зв’язку з минулим. Актуалізується думка, що саме поети-

митці змінюють світ, надаючи йому естетичності, подібно до художника-візажиста, 

що вдосконалює зовнішність людини. Розділ «Числа» складається з дев’яти частин 

(«1.», «0.», «22.», «4.», «-4.», «333.», «8.», «6.», «P. S.: 7»), у кожній з яких 

закодовано важливу проблему. До розділу «Тричі» належать три поезії, у яких 

автор звертається до Бога як Творця світу і всього живого, акцентуючи увагу на 

потребі людини в діалозі з Ним. 

У підрозділі 2.5. – «Художньо-естетична палітра збірок “Писати 

мисліте” і “Неможливості мови”» – аналізуються поетичні твори, визначальною 

рисою переважної більшості яких є універсальність порушених мотивів і проблем, 

що набувають своєрідного неповторного змісту в авторській інтерпретації. 

Наскрізним мотивом творів обох збірок є роль художнього слова та мови, що 

розкривається через різноманітні експерименти, вживання оказіоналізмів, 

паронімів, своєрідної пунктуації тощо.  

Низка віршів присвячена творчим пошукам і прагненню до оновлення 

власного ідіостилю. Алюзія на широковживаний прийом сну в творчості 

Т. Шевченка, паронімія, повтори та мовна гра у вірші «Пошевченкове» передають 

бажання митця дорости до рівня таланту Кобзаря. 

Можливості рідної мови, розмаїття її відтінків і багатий потенціал 

поетичного слова продемонстровано у вірші «Ні огудини ні огуди…», де 

застосовано фонічні ефекти, зокрема звуконаслідування та лексичні курйози – 

написання комбінованим варіантом, а саме англійською та українською мовами: 

«verb», «verbлюди», «verbлюдьми», «verbами». 

У медитативній ліриці збірок висловлено життєве і поетичне кредо ліричного 

героя, яке полягає в прагненні зберегти власне «Я» («як із нього зліпити…»), 

віднайти самобутню манеру письма, формуванні сильної особистості з яскраво 

вираженою індивідуальністю, реалізації чого сприяють контекстуальні антитези та 

низка оказіоналізмів, утворених за аналогією до прислівника причини «знічев’я» 

(«коли знічев’я а коли знічервня…»).  
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Збірки містять поетичні твори, в основу яких лягли враження від перегляду 

художніх картин, прочитаних віршів і легенд, що передають настрій героя чи 

набувають на підтекстовому рівні глибокого філософського узагальнення («місяць 

вповні – а косо…», «Катерина Білокур. Автопортрет» та ін.). Для них характерні 

оригінальні стилістичні увиразнення, застарілі слова, численні діалектизми тощо.  

Окрему групу становить філософська лірика, де осмислюються 

суперечності доби та причини застійних явищ («картонної зими») у соціумі («такої 

країни на світі нема…»). Людство потерпає від одноманітного повсякденного 

буття, яке втілене в образі болота у вірші «Міси болото…». У цій поезії авторську 

думку увиразнюють оказіональні лексеми, утворені способом словоскладання, 

незвичайний звукопис, уривчасті рядки, написані двостопним ямбом з одним 

нарощеним складом, та рефрен. 

Звертається письменник і до історичної тематики, вказуючи на пасивність та 

покору українців після занепаду козацтва. Повтори та паронімія «байбарак» 

(верхній одяг у гуцулів) і «байрак» (асоціюється з козацькою волею) підкреслюють 

головну думку твору «(за байбараком байбарак)», назва якого є ремінісценцією до 

Шевченкового «За байраком байрак…». Звертанням «байраче» поет намагається 

пробудити українців, яких називає «прісні храбусти».  

В урбаністичній ліриці постають сучасні міста з їхнім хаосом, численним 

населенням, байдужістю, втраченим тісним зв'язком між людьми, що відтворює 

образ Лети. Поет осмислює проблему контрастності міст у їхній красі й 

потворності, духовності та бездуховності, вдаючись до старослов’янізмів 

«одесную» і «ошую» та метаморфози (місто → звір). 

Для інтимної лірики характерне поєднання мотивів справжнього кохання із 

втратою пристрасності та чуттєвості. Зокрема, у вірші «зими немає – просто 

навсніж сіється…» за допомогою заперечних конструкцій і своєрідного 

обігрування образу зими передано закоханість героя, яка, хоч і охолола на певному 

етапі, однак лишилася щирим почуттям. 

Ключовий образ пейзажно-філософських поезій – весна в різних асоціативно-

символічних варіаціях. У вірші «Накликання весни», стилізованому під 

фольклорну веснянку з її апострофою, весна асоціюється з природою, птахами, 

внутрішнім спокоєм і родиною. Пейзажна лірика, для якої властиве вживання 

демінутивів і алітерації, часто передає позитивний настрій і почуття, які 

перегукуються з певними явищами природи. 

У підрозділі 2.6. – «Образно-поетична картина світу пейзажно-

філософської лірики Івана Андрусяка» – аналізуються образи світу природи, що, 

набувши своєрідної авторської конотації, трансформувалися в символи, крізь 

призму яких осмислюються важливі онтологічні, теологічні та екзистенційні 

проблеми. У цілому творам збірки «Книга трав, дерев і птахів», яка поділяється на 

розділи «Люди», «Рослини», «Дерева», «Птахи», «Бог», притаманний мінорний 

настрій. Автор оперує назвами багатьох трав, дерев і птахів, символіка яких 

імпліцитно пов’язана з біблійними легендами, міфами та усною народною 

творчістю. Номінація цих рослин виконує важливу функцію, виступаючи водночас 
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назвою твору і символом, за допомогою якого здійснюються філософські 

узагальнення. 

Тут порушено проблеми швидкоплинності та контрастності життя («отак і 

твориться цей світ…»); відображено буття людини, сповнене випробувань і 

гріховної омани; прагнення повернути пам'ять про минуле народу («Пижмо»); 

актуалізовано мотив занепаду і зникнення сіл («Горихвістка») тощо.  

До розділу «Дерева» належить цикл «дитячої» лірики «Усе солодший сад 

(вірші на виріст)», який вирізняється особливою зворушливістю, оптимістичним 

настроєм та розважально-ігровою формою, чому сприяють зменшувально-пестлива 

лексика, своєрідна авторська пунктуація, анафори, фрагментарність поетичних 

текстів, незвична словогра та інші художні прийоми. У творах для дітей і про дітей 

митець, звертаючись до образів яблука, груші, вишні, винограду, сливи, абрикосів, 

черешні та горіха, відтворює емоції дітей, їхні враження та думки. Серед залучених 

жанрів можна виокремити ліричний вірш, колискову та лічилку. В останньому 

розділі – «Бог» – концентруються філософсько-теологічні роздуми про Творця 

всього живого на землі й джерела поетичного мистецтва. 

Третій розділ дослідження – «Репрезентація художньо-естетичних 

пошуків Івана Андрусяка в межах прозових жанрів» – присвячений аналізу 

особливостей тематики, проблематики, образів, наративу, жанрових моделей прози 

та есеїстики, що дає змогу простежити світоглядну позицію митця та еволюцію 

його поглядів.  

У підрозділі 3.1. – «Психологізм творів малої прози та драматичного 

етюду “Правитель рептилій”» – здійснено огляд прози І. Андрусяка, зокрема 

досліджено її жанрове розмаїття, осмислено морально-етичні проблеми 

сьогодення, історіософські й урбаністичні мотиви крізь систему символічних 

образів.  

Визначальними рисами малої прози письменника і драматичного етюду 

«Правитель рептилій» є ритмічність, звернення до численних образів-символів, 

безфабульність, психологічна манера письма, лаконізм, влучність художніх 

засобів, поєднання гротескного світосприйняття з об’єктивним осмисленням 

історіософських тем та морально-етичних проблем. 

Прозові твори «Покопатись у цім підземеллі», «Без назви №1» та «Сніг 

вісім» можна визначити як психологічні етюди, оскільки в них відсутні фабула та 

фінал, що на письмі часто передається трьома крапками, відтворюється 

внутрішній світ героїв, розпач і трагізм їхнього буття. В етюді «Покопатись у цім 

підземеллі» автор розмірковує над одним з найбільших злочинів людства – 

вбивством. Образи мух і кошенят у творі яскраво втілюють масштабність цього 

явища, зокрема вбивства дітей ще до їхнього народження. А водночас 

наголошено: в історії було багато вбивств, що мали визначену мотивацію, – захист 

території від ворога. Однак усе накопичене зло минулого зрештою призвело до 

негативних наслідків у сучасності – цю ідею увиразнено рядками, написаними з 

великої літери.  

У творі «Без назви №1» передано роздуми героя про сучасну Україну в 

контексті історичного минулого. Образ гребців, у чиїх «спинах … поховані гори», 
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уособлює нелегке сьогодення українського народу. Матеріальне зубожіння 

змушує частину українців їхати на заробітки в інші країни, залишати свої родини. 

Синкретизм словесного матеріалу, стилістично маркована лексика, звернення до 

відомих біблійних образів увиразнюють стан розчарування та депресії.  

Психологічний етюд «Сніг вісім» містить вісім коротких частин, остання з 

яких збігається з назвою твору. Осмислюючи складний життєвий шлях видатного 

угорського композитора, піаніста і диригента Ференца Ліста та згадуючи трагічну 

долю українського патріота Відважного, який належав до УПА, І. Андрусяк прагне 

показати, що відомі й талановиті люди часто позбавлені особистого щастя і нерідко 

приречені на загибель. Образ снігу вказує на нереалізованість мрій, відносність і 

примарність людського щастя.  

У творі «Лесь (фрагмент самознищеного поезофільму)» прозаїк на прикладі 

відображення життя легендарного месника-опришка Олекси Довбуша порушив 

тему важливості призначення та неповторності кожної долі й наголосив на тому, 

що лише за умови правильного вибору, дотримання моральних настанов можна 

досягти внутрішнього спокою та гармонії зі світом. 

У драматичному етюді «Правитель рептилій» письменник завуальовано 

відтворює суперечливий і абсурдний світ кінця ХХ століття, коли відбулися значні 

суспільно-політичні події та історичні зміни, не оминаючи важливих морально-

етичних проблем, пов’язаних із занепадом культури та духовності. Усі дійові особи 

несуть імпліцитне смислове навантаження. Образи Юса Великого, юса малого, 

здохлого кота, алюзія на імперію ацтеків та біблійний вислів «всесвітній потоп» 

яскраво втілюють мотив занепаду радянської імперії. Хлопчик і Жебрак у Фраку, у 

свою чергу, сприймаються як дійові особи, що представляють освічену мислячу 

частину соціуму, справжніх патріотів, місія яких – побудувати нову країну. 

Іронічний образ Бога з Машини, комічний ефект якого досягається через логічну 

несумісність, втілює так звану еліту з її духовно-моральною обмеженістю, для якої 

пріоритетними стали лише матеріальні блага. Через метаморфози і зміну ролей у 

фіналі етюду показано, що трансформації у владі здебільшого суттєво не 

покращують становище народу. Водночас, залучено численні індивідуально-

авторські образи, серед яких на особливу увагу заслуговує Ежен Йонеско – 

основоположник «театру абсурду», якого письменник називає «правителем 

рептилій» (рептилії – це люди, що живуть у хаотичному, нестабільному світі).  

У новелі «Шарґа», написаній у формі ліричного монологу, герой виконує 

роль наратора і головного героя. Автор звертається до тем взаємодії митця й 

суспільства, протистояння добра і зла, духовності й бездуховності, складного 

історичного минулого, гармонії між людиною та природою, деградації міст, 

прагне збагнути справжні причини душевних протиріч окремої особистості. В 

основі сюжету лежать думки і настрої наратора, майже немає портретних описів, 

оскільки персонажа, який постійно трансформує себе залежно від внутрішнього 

стану в різні образи (ледачого кота, червоного та білого когута, павука), 

найбільше цікавить людське «Я» і пошук власного місця в житті. У новелі 

висвітлюється й урбаністична тематика, зокрема описано прихований бік міста – 

аморальне «темне підземелля». Міському середовищу протиставлено гуцульський 
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край, який є джерелом натхнення. Тому у творі, присвяченому письменнику 

Василеві Шкургану, який пише гуцульською говіркою, автор звертається до нього 

із проханням зберегти самобутність цієї землі й відтворити її дух. З метою 

репрезентації суперечливих думок героя новели, активізації підсвідомого, 

І. Андрусяк вдається до численних образів з оригінальною символікою, різних 

наративних прийомів, зокрема уявних картин, форми листа, спогадів, сугестій, 

внутрішнього монологу героя та розповіді від першої особи.  

Підрозділ 3.2. – «Жанрові варіації та проблематика великої прози Івана 

Андрусяка» – присвячений розгляду ідейно-тематичного спрямування та 

проблематики повісті-метафори «Реставрація снігу» і роману-новели «Вургун», 

визначенню ролі інтертекстуальності в реалізації авторських інтенцій, 

дослідженню модифікацій жанрових моделей великої прози митця, аналізу 

мовних експериментів, словогри та стилістично маркованої лексики. 

З’ясовано, що письменник творчо досліджує тут проблеми духовності й 

бездуховності, психологію людини, її внутрішній стан і поведінку в трагічних 

межових ситуаціях середини минулого століття, пов’язаних із Другою світовою 

війною, боротьбою УПА, злочинами енкаведистів, розкриває загарбницьку й 

насильницьку сутність радянської влади, наголошує на важливості усвідомлення 

уроків минулого для уникнення помилок у майбутньому.   

Автор свідомо модифікував жанрові особливості «Реставрації снігу» як 

повісті-метафори, що дало змогу відтворити певні життєві колізії, які відбувалися в 

різні періоди, змалювати людські долі й типи характерів, розкрити сутність 

тоталітарного режиму, вдаючись при цьому до різних образів і прийому 

метафоризації, що інтенсифікують ідейний задум повісті та її глибокий 

психологізм. Назва твору також є своєрідною метафорою і свідчить про бажання 

письменника відродити певні факти минулого рідного краю, крізь призму яких 

простежується трагедія всієї країни. Увага фокусується лише на найголовніших 

рисах характеру персонажів, їхніх вчинках у незвичайних життєвих ситуаціях і 

необхідності зробити вибір, від якого залежить подальша доля. У повісті показано 

героїв, які зрадили своє покликання, і справжніх патріотів, що здатні протистояти 

панівній системі. Галерея образів набуває узагальненого асоціативно-символічного 

значення. На особливу увагу заслуговує образ Агонії, що символізує Україну, у 

якій масово проливається кров у штучно створених ворожих таборах.  

Роман-новела «Вургун» складається з кількох новел, які мають спільну 

тематику, цілісну композицію, пронизані філософськими роздумами та спогадами, 

поєднані одними героями, через змалювання життя яких передано загальнонародну 

трагедію. Синтез жанрів допоміг письменникові, з одного боку, масштабно, як у 

романі, відтворити події, поєднати основний сюжет і спогади з філософськими 

відступами, історичними алюзіями та відображенням культури гуцульського краю; 

з другого – новелістично моделювати перипетії складного минулого України 

шляхом заглиблення у внутрішній світ людини, яка перебуває в тяжких життєвих 

колізіях.  

Завдяки зміщенню часових площин, уведенню оповідей, роздумів, 

ремінісценцій та алюзій, прозаїку вдалося сюжетно пов’язати між собою події, що 
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відбувалися на території Гуцульщини та Слобожанщини, згадати про інші народи, 

які також відчули на собі загарбницьку політику радянського режиму. 

Урізноманітнюючи символічне тло роману-новели, автор уводить низку 

натурософських образів (кропиви, щиви, сліпаків, гадини, піни, води, льоду, хвиль 

тощо), а також цитату з проповіді відомого українського філософа та церковного 

діяча Стефана Яворського. На окрему увагу заслуговує символіка назви роману. 

Слово «вургун» у вузькому значенні – черв’як, який заводиться в плоді яблука і 

псує його зсередини. У переносному розумінні – це внутрішні вагання й 

суперечності, які виникають у душі кожної людини. З розгортанням подій цей 

символ починає уособлювати тотальне зло в усіх його проявах і варіаціях.   

Вірші під спільною назвою «Пісні до роману “Вургун”», розміщені після 

п’ятого розділу, виконують емоційно-експресивну функцію. Велику увагу 

приділив прозаїк зовнішньому оформленню твору, зокрема йдеться про 

оригінальну графіку, що виявляється в написанні тексту одного й того самого 

розділу різними шрифтами. Це розмежовує неоднорідні за тематичним 

наповненням частини (наприклад, автобіографічні, історичні, філософські та ін.). У 

тексті співіснують різні пласти лексики: діалектизми (для відтворення місцевого 

колориту), дисфемізми, вульгаризми, росіянізми, суржик (для передання мовлення, 

нехарактерного для корінного населення Гуцульщини).  

Загалом, у прозових творах І. Андрусяк експериментує з манерою оповіді, 

поєднуючи наратив від першої особи, який підкреслює реальність подій і сприяє 

самовираженню персонажа в різних життєвих колізіях, з розповіддю від третьої 

особи, що уможливлює достовірне моделювання певних подій, змалювання життя 

людей та особливостей їхнього характеру.  

У підрозділі 3.3. – «Багатоаспектність тематики жанрових моделей 

есеїстики письменника» – досліджуються тематичні та жанрові особливості 

творів, що увійшли до збірки «Дуби і леви». 

У літературно-критичних есеях («“Різьблена тінь”, або любити Бажана», 

«П’ять книжок») ідеться про творчість відомих українських майстрів слова. Есеїст 

прагне знайти домінантну рису кожного зокрема і висловити свої погляди на 

літературу в цілому, переймаючись водночас станом сучасного літературного 

процесу. Натомість у мистецтвознавчих есеях («Ревізія “Ревізора”») І. Андрусяк 

розмірковує над переглянутими прем’єрами в театрі, які справили на нього 

найбільше враження.  

Історико-біографічні есеї («Ступа вуйни Яковихи», «Камінь») охоплюють 

два плани: особистий і загальний, які органічно переплітаються й доповнюють 

один одного, актуалізуючи питання моральності, відданості своїм принципам і 

відображаючи позицію митця. Через окремі епізоди власного життя та змалювання 

людських доль автор намагається відшукати відповідь на головне питання: «що 

робить людину Людиною?».  

У філософських есеях («Бодріяр помер, симулякри залишились»), 

звертаючись до спадщини видатних мислителів, митець виявляє своє суб’єктивне 

ставлення до навколишнього світу, змушуючи замислитися над пріоритетами 

людського життя та його справжніми цінностями. 
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Ще один жанровий різновид – публіцистичні твори («Проблеми метеликів»), 

у яких ідеться про роль медіа в процесах освіти і духовного збагачення нації. 

Есеїст обурюється нинішнім станом українського телебачення та деякими 

публікаціями в Інтернеті; висловлює своє бачення морально-етичних завдань 

дитячої літератури.  

Виокремлюємо ще й краєзнавчі есеї («Мій Гелон», «Дуби і леви»), у яких 

змальовано побут, історію, народні традиції, етнографічні особливості певної 

місцевості. Ці твори містять цитати зі старих хронік, легенди, приклади з історії та 

літератури, історичні алюзії, філософські роздуми. Образи дубів і левів 

символізують силу, довголіття і водночас увиразнюють невмирущість українських 

мистецьких традицій.  

Важливу роль у реалізації ідейно-тематичного задуму збірки «Дуби і леви» 

відіграють мовні особливості текстів: в історико-біографічних есеях частіше 

трапляються діалектизми, натомість у публіцистичних творах переважають суржик 

і жаргонізми, що об’єктивно відтворюють мовну ситуацію в Україні.  

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено основні положення і результати дослідження. Прихід 

нових майстрів слова і виникнення літературних угруповань на початку 90-х років 

ХХ ст. збігаються зі значними соціально-політичними змінами в житті країни, що 

вплинуло на творчі пошуки митців, зокрема й І. Андрусяка. Це зумовило появу 

нових тем, поєднання різних стильових елементів, модифікацію жанрових 

різновидів.  

З’ясовано, що для поезії І. Андрусяка пріоритетними є осмислення важливих 

онтологічних і аксіологічних проблем, глибокий психологізм, інтелектуалізація 

слова, звернення до різних видів лірики, зокрема філософської, що поєднується з 

особистісною, медитативною, урбаністичною, інтимною і пейзажною. Суто 

зовнішні формальні атрибути мовної організації – свідоме порушення усталених 

мовних норм, уникнення розділових знаків, написання назв віршів із маленької 

літери тощо.  

 Огляд поетичного доробку митця дає підстави для виокремлення раннього 

періоду в його творчості, що має такі ознаки: елементи автобіографізму, звернення 

до культури гуцульського краю, відтворення міфопоетичних уявлень про світ, 

поєднання оптимістичних і песимістичних настроїв. 

На відміну від ранньої творчості, вірші збірок «Депресивний синдром» та 

«Отруєння голосом» позначені переважно депресивною тональністю, алюзивністю, 

зверненням до численних образів та біблійних сюжетів, що сприяють глибшому 

розумінню причин духовної стагнації соціуму і шляхів виходу з цього стану. 

Суперечності доби зумовили переосмислення філософсько-світоглядної системи та 

змістового наповнення поетичних творів, поєднання модерністського і 

постмодерністського світобачень, де культивуються символізм, суб’єктивізм, 

складне метафоричне мислення, синтез внутрішнього монологічного і діалогічного 

мовлення, універсальність проблематики, позачасовість мотивів, фрагментарність, 

еклектизм стилів, що створює підстави для множинної інтерпретації текстів.  
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Для творів, уміщених у збірках «Шарґа» і «Повернення в Ґалапаґос», 

провідними є громадянські мотиви, осмислення історіософських та морально-

етичних проблем, залучення символів як у традиційному значенні, так і відповідно 

до постмодерністської естетики. Серед них домінантним є архетип води, що 

реалізується в численних інваріантах і відображає різні стани та протилежні 

філософські поняття: життя – смерть, духовність – бездуховність, мінливість – 

стабільність, пасивність – активність. Значна частина віршів цих збірок написана 

складним типом верлібру, який будується на основі розгорнутих синтаксичних 

конструкцій з прийомами градації, порівняння та повтору. 

Поезії збірок «Дерева і води» та «Часниковий сік», що мають спокійну і 

водночас емоційно-піднесену тональність, прикметні зверненням до 

історіософських, теологічних ідей, числової символіки та до постатей видатних 

діячів культури минулого і сучасності. Серед жанрів переважають ліричні вірші, 

сонети, поеми, замовляння тощо. Збірки мають своєрідну структуризацію: поділ на 

розділи і цикли здійснюється переважно за образно-тематичним принципом.  

 Визначальною рисою поетичних збірок «Писати мисліте» і «Неможливості 

мови» є універсальність порушених мотивів та проблем, утвердження ролі й 

значення художнього слова й мови загалом. Митець вдається до мовних 

експериментів, вживання оказіоналізмів, паронімів, антитез, своєрідної пунктуації. 

 Переосмислюючи образи природи та надаючи їм своєрідної конотації, 

І. Андрусяк трансформує їх у різні символи, крізь призму яких висвітлює важливі 

філософські, теологічні та екзистенційні проблеми. Це знайшло своє відображення 

у філософсько-пейзажній ліриці збірки «Книга трав, дерев і птахів». Цим творам 

притаманні мінорний настрій, прийоми персоніфікації, застосування демінутивної 

лексики, звуконаслідування тощо. 

На основі аналізу прозових творів І. Андрусяка з’ясовано їхні сутнісні риси: 

широка тематична палітра, метафоризація, численні образи-символи із своєрідним 

семантичним наповненням, стилістично маркована лексика, експериментування з 

наративними формами, уникнення великої літери, розділових знаків, комбінування 

розмірів шрифту, модифікація традиційних жанрів. 

Домінантні ознаки драматичного етюду «Правитель рептилій» та 

різножанрової малої прози письменника, до якої належать новели, психологічні 

етюди, «фрагменти поезофільму», – безфабульність, психологічна манера письма, 

лаконізм, логічна незавершеність, місткість художнього вислову, гротескне 

сприйняття світу.  

 Велику прозу І. Андрусяка репрезентують повість-метафора «Реставрація 

снігу» і роман-новела «Вургун», у яких висвітлено тему історичного минулого 

Гуцульщини часів Другої світової війни та повоєнного часу, відтворено трагічні 

сторінки історії української нації, актуалізовано важливість і необхідність 

здійснення кожною людиною правильного вибору свого життєвого шляху. 

Письменник застосовує різні форми оповіді, зокрема від першої й третьої особи. 

Автобіографізм та жанрові модифікації роману-новели і повісті-метафори 

вказують на своєрідне авторське світобачення і дають можливість митцеві через 
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змалювання окремої людської долі передати масштабність загальнонародної 

трагедії.  

Доведено, що есеїстика І. Андрусяка прикметна розмаїттям тематики, 

оригінальними жанровими моделями, серед яких домінують літературно-критичні, 

філософські, історико-біографічні, краєзнавчі та мистецтвознавчі есеї. Визначальні 

риси есеїстичного доробку письменника – синтез особистого та загального, 

комбінація біографічних мотивів, спогадів, звернення до пам’яток культури, 

мистецтва, постатей видатних діячів різних епох.  

Здійснений аналіз художньо-естетичних пошуків Івана Андрусяка дає 

підстави стверджувати, що поезія митця перебуває в процесі постійного руху: від 

модерністської манери письма з переплетенням оптимістичного і песимістичного 

настроїв до постмодерністського світовідчуття з його депресивно-песимістичною 

тональністю та повернення з часом до вітаїстичного позитивно-споглядального 

стану з домінантними рисами модернізму. Творча еволюція митця має мінливий і 

водночас циклічний характер, що зумовлює тематичний, образний і стильовий 

поліфонізм та багатожанровість його творчого доробку. 
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АНОТАЦІЯ 

Сварич Н. З. Еволюція художньо-естетичних пошуків Івана Андрусяка. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

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

2016. 

У дисертації розкрито особливості художньо-естетичних пошуків 

І. Андрусяка. На основі комплексного аналізу художніх текстів виявлено риси 

авторської манери, простежено еволюцію творчих принципів митця. 

Проаналізовано мотиви, образи, художні засоби поетичних творів, встановлено 

домінантні риси малої та великої прози письменника. Окрему увагу зосереджено на 

жанрових моделях та проблемно-тематичному спектрі есеїстики автора. 

Дослідження формує цілісне уявлення про роль і місце І. Андрусяка в контексті 

вітчизняного літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ століть, увиразнює 

неповторність творчої постаті митця. 

Домінантними ознаками поезії та прози І. Андрусяка є постійний пошук 

істин і вічних цінностей, осмислення морально-етичних та екзистенційних 

проблем. Творча еволюція митця простежується від модерністської манери письма 

до постмодерністського світовідчуття з його депресивною тональністю та 

повернення з часом до вітаїстичного позитивно-споглядального стану з головними 

рисами модернізму. 

Ключові слова: архетип, види лірики, есеїстика, жанрова модифікація, мовні 

експерименти, образ, проза, символ, творча еволюція, художньо-естетичні пошуки. 

АННОТАЦИЯ 

Сварыч Н. З. Эволюция художественно-эстетических поисков Ивана 

Андрусяка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2016. 

 В диссертации раскрыты особенности художественно-эстетических 

поисков Ивана Андрусяка. На основе комплексного анализа художественных 

текстов выявлены черты авторской манеры, прослеживается эволюция творческих 

принципов поэта. Проанализированы мотивы, образы, художественные средства 

поэтических произведений, определены доминантные черты малой и большой 

прозы писателя. Особое внимание уделяется жанровым моделям и проблемно-

тематическому спектру эссеистики автора. Диссертация формирует целостное 

представление о роли и месте И. Андрусяка в контексте отечественного 

литературного процесса конца ХХ – начала XXI веков, подчеркивает 

неповторимость творческой личности поэта. 

 Доминантными признаками поэзии и прозы является постоянный поиск 

истин и вечных ценностей, осмысление морально-этических проблем. Творческая 

эволюция поэта прослеживается от модернистской манеры письма к 
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постмодернистскому мироощущению с его депрессивной тональностью и 

возвращение со временем к витаистическому позитивно-созерцательному 

состоянию с главными чертами модернизма. 

Ключевые слова: архетип, виды лирики, жанровая модификация, языковые 

эксперименты, образ, проза, символ, творческая эволюция, художественно-

эстетические поиски. 

SUMMARY 

Svarych N. Evolution of Artistic and Aesthetic Search of Ivan Andrusyak. – 

Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology. Specialty 10.01.01 – Ukrainian 

literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of education and 

science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis has revealed the features of artistic and aesthetic search of Ivan 

Andrusyak as one of the brightest representatives of the generation of the nineties. The 

major characteristics of the poet’s literary activity are a constant seek for life truths and 

eternal values, conscious deformation of linguistic norms, and understanding of the 

ethical and existential problems that become vivid at different stages of his art through 

the use of various ambivalent and multifunctional images and archetypes.  

The objective of the research is to make a complex analysis of Ivan Andrusyak’s 

multi-genre works, identify the features of the author’s creative manner originality and 

trace the evolution of aesthetic views and artistic search of the writer. 

The scientific novelty of the paper is determined by the fact that the subject, the 

controversial issues, and the stylistic features of Ivan Andrusyak’s poetry and prose have 

been researched in complex. It has been also analyzed genre modifications of the writer’s 

large and small prose. Moreover, the models of the essay writing style have been 

considered. It is the first time when the author’s early poetic works have been researched 

and the evolution of his artistic and aesthetic views has been traced. 

The theoretical value of the work is that it has revealed the relevant and little known 

issues, which are related to the peculiarities of Ivan Andrusyak’s art. Undoubtedly, it will 

facilitate the awareness of the literary process at the end of the 20th and at the beginning 

of the 21st centuries and the further studies of the writer’s creativity. 

The conducted analysis of Ivan Andrusyak’s works gives us the reasons to state 

that his poetry is under the process of constant evolution, i.e. it has been developing from 

the modern-like style of writing with the interplay of optimistic and pessimistic mood to 

the postmodern perception of the world with its bright depressive and pessimistic tones. 

Eventually, it also becomes vivid that the writer is willing to return to the vitalistic and 

positively observed state with the leading features of modernism. The evolution of the 

author is featured by changing and at the same time cyclical character, which leads to 

thematic, imaginative and stylistic polyphony and multi-genre nature of Ivan 

Andrusyak’s creative heritage.  

 Key word: аrchetype, types of lyrics, essays, genre modification, linguistic 

experiments, image, рrose, symbol, creative evolution, artistic and aesthetic quest. 

 


