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АНОТАЦІЯ 

Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української 

поезії). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності – 10.01.06. – теорія літератури. – Київський національний 

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

2017. 

Дисертація присвячена теоретичному дослідженню поетики мовної гри в 

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

літературознавстві здійснено комплексний аналіз поетичних текстів на предмет 

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

обґрунтовано концепцію мовної гри як постмодерністську стратегію 

самопрезентації тексту. Розроблено теоретичну концепцію поетики мовних 

ігор, яка спирається на засади теоретиків школи аналітичної філософії і 

постмодернізму. Дослідити семіологічні принципи ризоми постмодерністського 

тексту, звуко- і графіко-синтаксичні засоби текстотворення, жанрові чинники 

симулякру, інтермедіальні прийоми мовної гри. Виявлено авторську інтенцію 

на гру з читачем з метою інтелектуального вправляння та заради розваги. 

Шляхом аналізу інтермедіальних особливостей мовної гри окреслено 

перспективи подальших досліджень цього явища.  

У дисертації поняття «мовна гра» тлумачиться згідно теорії 

Л.Вітгенштайна, де художній твір є самопрезентацією поетичної мови. У цьому 

контексті основний концепт дисертації розглянуто у постмодерній традиції як 

плюралізм наративних практик.   

Простежуючи особливості поетики мовної гри в українській поезії, у 

роботі представлено теоретичні погляди на ключову проблему з епохи бароко 

до напрацювань ХХІ століття.  Зважаючи на гіпотезу Й.Гейзінга, у якій ідеться 

про витоки поезії з архаїчних мовних ігор, антифонних співів, а далі 

присутності ігрового елементу у словесних дебатах епох Середньовіччя і 

Ренесансу, у дисертаційному дослідженні проаналізовано еволюцію мовної гри 
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в українській усній та письмовій словесності. Виявлено, що перші приклади 

мовної гри з‘являються ще у фольклорних текстах. З часом на українську 

словесність починає впливати антична лірика у її малих формах, тож у добу 

бароко розвивається курйозна і фігурна поезія. Цей вид поезії добре 

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

Л.Горки та ін. Найкращі зразки таких віршів створили Л.Баранович, 

Т.Прокопович, Й.Величковський, С.Яворський.  

Структурно-типологічний підхід, застосований у дослідженні, уможливив 

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

мала основу в епоху бароко та перейняла особливості епатування та 

колажування з авангарду. Розкриваючи специфіку постмодерністського 

дискурсу як самопрезентації мови поетичного тексту, звернуто увагу на ігрові 

постмодерністські стратегії, авторські маски, карнавальні форми. Поетичні 

тексти проаналізовано за принципом «відкритої структури»  У.Еко, де мовна 

гра є означуванням, принципом текстотворення.  

Зважаючи на вплив новітніх технології на літературу і мистецтво, у 

дисертації досліджено літературні тексти в інтермедіальних зв‘язках, описано 

такі жанри, як відеопоезія, фотопоезія та ін. Такі інтермедіальні проекти 

націлені сколихнути уяву реципієнта, запропонувати свої правила гри шляхом 

синергії. 

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

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

інтермедіальність 

 

ABSTRACT 

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

Ukrainian Poetry). – Manuscript. 

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

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

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 
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The thesis focuses on theoretical research of the poetics of language play in 

Ukrainian poetry of the late 20
th
 and early 21

st
 centuries. It is for the first time in 

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

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

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

strategy.  A theoretical concept for the poetics of language play is developed, based 

on the  principles of the theorists of analytical philosophy and postmodernism. 

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

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

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

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

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

further study of the phenomenon are outlined.  

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

L. Wittgenstein‘stheory where the work of art is a self-presentation of poetic 

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

postmodern tradition, as a pluralism of narrative practices. 

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

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

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

suggesting that archaic language play and antiphonic singing might have been the 

sources of poetry, and noting the presence of the ludic element in debates of the 

Middle Ages and the Renaissance, the thesis analyses the evolution of language play 

in Ukrainian oral and written literary texts. It is noted that first instances of language 

play are apparent in folklore texts. Ukrainian literature gradually comes under 

influence from Ancient Greek lyric poetry in its smaller forms, which is why pattern 

poetry finds development in the Baroque age. This type of poetry is substantially 

analysed in the Kyiv poetics of M. Dovhalevskyi, T. Prokopovych, L. Horka and 

others. Best examples of such poetry have been penned by L. Baranovych, 

T. Prokopovych, Y. Velychkovskyi, S. Yavorskyi. 
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The structural-typological approach used by the research allowed for an 

analysis of modern pattern poetry through the prism of its historical development, 

having a basis formed in the Baroque age and adopting peculiarities of scandalising 

and collaging from the avant-garde. While revealing the specifics of the postmodern 

discourse as the self-presentation of poetic language, postmodern play strategies, 

author masks and carnival forms are taken heed of. Poetic texts are analysed 

according U. Eco‘s ―open work‖ principle which sees language play as definition, a 

text-formation principle. 

Taking into account the influence modern technologies exert over literature and 

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

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

moving the recipient‘s imagination, offering their own rules of the game through 

synergy.  

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

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

Науковий інтерес до феномена мовної гри не припиняється: з‘являються 

праці різноманітних аспектів, більшість з яких співвідносяться з культурою. 

Тобто це ті дослідження, де об‘єктом та основною темою постають художні 

стилі та напрями, для яких ключем виступає ігровий аспект. Поняття ж гри – 

багатогранне, визначається як особливий адогматичний тип світорозуміння, так 

і сукупність певних форм людської діяльності, тому може виступати дією, 

прийомом, засобом та ін. У сучасній науці підвищене зацікавлення грою 

пов‘язане зі своєрідною формою самосвідомості епохи (алюзії, маски, 

гіпертекст). 

Сьогодні в українському літературознавстві дослідження мовних ігор 

досить спорадичні. За цих обставин особливо актуальними є формування 

теоретичних засад дослідження явища мовної гри у постмодерністському 

дискурсі, у текстах українських поетів-двотисячників, аналіз теоретичних 

проблем мовних ігор у працях філософів та мовознавців. 

Розмаїття поетичних текстів української літератури дає змогу побачити, 

що гру літератори творять різними мовними засобами, тому актуальність 

пропонованого дослідження полягає, насамперед, у комплексному підході до 

питання творення і побутування мовної гри, поглибленні та систематизації 

знань про концепцію гри як теоретичної проблеми, практичному показі 

властивостей поетики мовної гри за допомогою текстів українських поетів, 

дослідженні особливостей функціонування мовних ігор в українській 

літературі, спираючись на засади теоретиків школи аналітичної філософії і 

постмодернізму. 

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертацію виконано впродовж 2013‒2017 рр. на кафедрі теорії 

літератури, компаративістики і літературної творчості Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

науково-дослідницької програми «Мови і літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий 
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керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк). Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (№5 від 23 грудня 2013 

року). 

Мета роботи – обґрунтувати концепцію поетики мовних ігор у 

дослідницькому підході до вивчення сучасної української поезії. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  

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

еволюцію поглядів на словесно-ігровий феномен в українській усній і 

письмовій словесності, від  бароко до постмодернізму; 

- розкрити специфіку постмодерністського дискурсу як самопрезентації  

мови поетичного тексту, звернути увагу на ігрові постмодерністські стратегії, 

авторські маски, карнавальні форми;  

- дослідити семіологічні принципи ризоми постмодерністського тексту, 

звуко- і графіко-синтаксичні засоби текстотворення, жанрові чинники 

симулякру, інтермедіальні прийоми мовної гри; 

- структурувати звуко- і графіко-синтаксичні засоби текстотворення у 

поетичних текстах; 

- окреслити особливості впливу новітніх технологій на літературу та 

охарактеризувати поетичні тексти в інтермедіальних зв‘язках. 

Об’єктом дослідження стали поетичні тексти української літератури 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. таких авторів: Юрій Андрухович, Віктор Неборак, 

Олександр Ірванець, Юрій Іздрик, Назар Гончар, Іван Лучук, Аналолій 

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

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

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

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

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

увійшли в антологію паліндомної творчості «У сузір‘ї рака літерального» і 

артбук Сергія Жадана «Пливи, рибо, пливи». 
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Предметом дослідження є концепція поетики мовних ігор як 

постмодерністської  стратегії сучасної поезії 

Теоретико-методологічну основу дослідження і засади дисертації 

складають наукові праці з філософії, теорії літератури і порівняльного 

літературознавства, представників школи німецької трансцендентальної 

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

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

постструктуралізму (Ж.Дерріда, Ж.Бодріяр), постмодернізму (Ж.Дельоз, 

Ф.Ґваттарі, І.Ільїн, І.Скоропанова та ін.). Для вирішення окремих завдань 

звернуто увагу на наукові дослідження А.Білої, О.Ільницького, Т.Гундорової, 

В.Агєєвої, В.Саннікова, Д.Крістала, М.Шаповал та ін.     

Використано фундаментальні праці з історії української літератури 

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

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

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

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

Д.Лихачов, Д.Наливайко) та ін. 

Для досягнення мети і розв‘язання ряду завдань у дисертації застосовано 

такі методи дослідження:  порівняльний, культурно-історичний, порівняльно-

типологічний, структурно-семіотичний, інтертекстуального аналізу, 

рецептивної естетики, герменевтичний, інтерпретаційно-текстового аналізу.  

Наукова новизна полягає у першому комплексному теоретичному 

дослідженні поетики мовної гри в українському літературному процесі; вперше 

в українському літературознавстві системно розглядаються ігрові прийоми як 

важливі чинники форми і змісту; досліджено особливості мовних ігор в 

сучасній українській поезії; відібрано джерела фактологічного матеріалу, які 

раніше не були об‘єктом лінгвостилістичного і літературознавчого аналізу; 

уточнено поняття мовної гри згідно формозмістових особливостей.  

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні доцільності й 

перспективності застосування теоретико-методологічних підходів до вивчення 
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поетики мовної гри на різних структурних рівнях. Літературознавчий аналіз 

текстів дає змогу систематизувати матеріал, конкретизувати саме поняття 

«мовна гра» 

Практичне значення полягає у тому, що його спостереження, 

узагальнення і висновки можуть бути використані при подальшому дослідженні 

складної природи мовної гри та її функціонування в українській поезії; при 

читанні та проведенні спецкурсів та спецсемінарів з проблем теорії літератури, 

історії української літератури кінця ХХ – поч. ХХІ ст.  

Особистий внесок здобувача – обґрунтування концепції поетики мовних 

ігор як постмодерністської стратегії та її близькості до сучасних моделей 

системного аналізу. Дослідження є індивідуальною роботою, його результати 

отримано без участі співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження виголошені у формі доповідей на Науковому віршознавчому 

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

науковій конференції за участю молодих учених «Філологічна наука в інфор-

маційному суспільстві» (Київ, 10 квітня 2014 р.), ХІV Міжнародних сла-

вістичних читаннях пам‘яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 25 квітня 

2014 р.), Науковому семінарі для молодих вчених пам‘яті Ніли Зборовської 

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

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

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

Українсько-білоруському семінарі з проблем розвитку сучасної української і 

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

науковій конференції «Українське віршування в контексті європейської 

віршової культури» (Київ, 28-29 вересня 2015 р.), XXV Міжнародній науковій 

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

Публікації. Основні аспекти дослідження висвітлено у 10 публікаціях, із 

них 6 у фахових виданнях України, 1 – у закордонному видання та три 

додаткові публікації.  
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І. МОВНІ ІГРИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Інтерес до феномена мовної гри зріс після появи відомого дослідження 

Й.Ґейзінги «Homo ludens» (1938), де простежено її роль як культурно-

історичної універсалії в усіх сферах людського життя і суспільної свідомості. Із 

грою – ключовою категорією сучасної культурології – пов'язані поняття 

поетичної гри, карнавалу, сміху. У цьому контексті варто звернути увагу на три 

обставини.  

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

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

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

не проаналізовано еволюції мовних ігор в українській усній і письмовій 

словесності. Дослідники І.Франко, Б.Грінченко, К.Квітка, Ф.Колесса, 

Г.Довженок та інші довели, що чимало пісень, зокрема колисанок, забавлянок, 

примовлянь, приспівок, «чукикалок» мають ігрову основу («Колисочка хить-

хить, / А Панасик спить-спить»), деякі з них супроводжують різні дії з 

дитиною, напр., ігри з пальцями («Горошок», «Сорока»). У добу бароко була 

популярна курйозна і фігурна поезія, яка засвоїла малі форми античної лірики. 

Цей вид поезії добре проаналізований у київських поетиках М.Довгалевського, 

Ф.Прокоповича, Л.Горки та ін. Згадаймо хоча б аналіз віршів-ехо в анонімній 

київській поетиці «Lyra» чи барокових поетів таких, як Л.Баранович, 

Ф.Прокопович, Й.Величковський, С.Яворський, які були майстрами курйозного 

вірша. Якщо взяти злам ХІХ-ХХ ст., що зазвичай асоціюється з поемою 

С.Малларме «Жбурляння гральних костей не усуне випадку» (1897), де текстові 

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

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

передала свій досвід творцям сучасних поетичних ігор. 

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

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

Маріон» А.де ла Аля (1283), «Гра Діани» К.Цельтіса (1501), «Гра любові і 
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випадку» П.К.де Маріво (1727), «Ігри в ніч святого Ганса» А.Г.Еленшлегера 

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

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

варто дивуватися, що після цього з'являється антологія одинадцяти авторів 

«Письменники про футбол» (2011). 

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

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

постмодерністи називають плюралізмом наративних практик. За 

М.Гайдеґґером, «форму протікання будь-якої мови можна описати поняттям 

гри»; мовна гра – це означування, принцип текстотворення, характерний для 

структури нового типу – «відкритої структури» (У.Еко). У такі твори вплетені 

комбінаторно-ігрові принципи, що помічаємо на прикладі двох кінцівок роману 

Д.Фаулза «Подруга французького лейтенанта», ненумерованих сторінок роману 

Р.Федермана «На Ваш розсуд», «жіночої» і «чоловічої» версій «Хозарського 

словника» М.Павича та ін. 

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

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

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

Окремих аспектів мовної гри торкалися автори поетик і риторик ХVII-

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.Гундорова, В.Агеєва, та ін. 

Зважаючи на відсутність системних досліджень ігрового аспекту в поезії, 

є потреба розробити теоретичну концепцію поетики мовних ігор, 
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відштовхуючись від наукових засад теоретиків школи аналітичної філософії і 

постмодернізму з огляду на історію зародження теорії. 

 

1.1. Фольклорні джерела поетики мовних ігор 

 

Досліджуючи витоки мовної гри, науковці звертаються до епохи 

Середньовіччя і Ренесансу. Праці Й.Гейзінга, де висунуто гіпотезу щодо 

походження поезії від архаїчних мовних ігор, загадок, словесних дебатів і 

турнірів, є міцним підґрунтям для подальших досліджень. Зважаючи на думку 

дослідника, варто звернутися до українських фольклорних джерел. Широке 

коло жанрів усної і письмової словесності було досі не проаналізовано на 

предмет  еволюції мовних ігор.  

Звертаючись до уснопоетичної народної творчості, можна помітити 

витоки мовноігрової поетики у дитячому фольклорі. Серед жанрів виділяють: 

колискові пісні, забавлянки, ігрові пісні, дражнилки, лічилки, небилиці, 

заклички, приповідки, скоромовки, казки, загадки, жартівливі пісні, страшилки 

тощо. Про це жанрове різноманіття описували у своїх дослідженнях  І.Франко, 

Б.Грінченко, К.Квітка, Ф.Колесса, Г.Довженок та інші. Дослідники довели, що 

чимало пісень, зокрема колисанок, забавлянок, примовлянь, приспівок, 

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

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

пальцями («Горошок», «Сорока»). 

Призначенням дитячого фольклору є соціальна адаптація, адже завдяки 

текстам відбувається осягнення життєвих ситуацій, моделей поведінки. Звідси 

виходить і наслідування образів, і деталей зовнішнього світу різноманітними 

мовними засобами в ігровій формі. 

При дослідженні обраної тематики було вивчено  наукові дослідження з 

даної теми, зокрема: Г. Довженюк, Л. Дунаєвської, М.Гайдай, М.Грушевського, 

Н.Заглади, Ф.Колесси, К. Луганської, М.Максимовича, Н.Матвієнко, 

Г.Маковій, М.Сингаївського, Ф.Погребенника, П.Чубинського, збірники 
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«Дитячий фольклор», «Мальована колисочка»,  «Колискові пісні і забавлянки», 

«Український фольклор». 

Відповідно до опрацьованих наукових і фольклорних текстів можна 

окреслити картину утилітарного призначення різноманітних фольклорних 

жанрів. Адже вони ставали основою виховання, навчання. Варто розуміти той 

факт, що маючи певний набір символів і традицій, тексти поширювалися усно і 

письмомо упродовж століть. З часом фольклор почали розрізняти відповідно до 

мети і віку дітей. 

Усталеною є теза про те, що дитячим фольклором слід іменувати саме 

зразки усної народної словесності, які призначені для дітей. А вже 

створюватися можуть ці тексти, як дорослими для дітей, так безпосередньо і 

самими дітьми.   

Тож найбільш прийнятною і найпоширенішою є класифікація дитячого 

фольклору на три групи:  

 Фольклорні жанри, створені дорослими спеціально для дітей 

(колискові, забавлянки, небилиці, скоромовки);  

 жанри, що поступово перейшли до дітей із фольклору дорослих 

(казки про тварин, обрядові пісні, загадки, прислів'я, приказки);  

 власне дитячий фольклор, створений самими дітьми (ігрові пісні, 

лічилки, жарти). 

Для кожної групи властива словесна гра, завдяки якій дитина здатна 

оволодіти рідною мовою, виразити будь-які думки, відчуття, переживання 

тощо.  

Дитячий фольклор є багатожанровою системою, куди належать  прозові, 

речитативні, пісенні та ігрові тексти, тобто ті, де стратегія мовної гри найбільш 

широко представлена. Такий поділ утворюється залежно від віку дітей, на 

грунті чого будуються ігрові і ритміко-інтонаційні можливості. З народження і 

до приблизно трирічного віку емоційний і розумовий розвиток, моторика 

дитини залежить цілком від допомоги  дорослих. Тож розвитку дітей сприяють 

спочатку колискові пісні, а далі різного роду забавлянки. 
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Значну частину дитячого фольклору становлять тексти, що творяться 

дітьми середнього і старшого віку. Граючись, діти вигадують лічилки, загадки, 

скоромовки та небилиці. Дітям властива особлива словотворчість, що 

відображено у фольклорних текстах. Основна роль у творенні текстів віддана 

співзвуччю, що помітно у парному римуванні та звуконаслідуванню у 

різноманітних лічилках та ігрових піснях. 

Жанри дитячого фольклору мають різні джерела і виникли в різні 

історичні періоди розвитку суспільства. Вони були створені з метою приспати 

або потішити дитину та відзначаються влучністю епітетів і порівнянь, 

дотепністю, легким гумором. 

У монографії Г. Довженюк «Український дитячий фольклор: (Віршовані 

жанри)» є класифікація жанрів дитячого фольклору, які можна розглядати 

першоосновою мовної гри на українському грунті. 

Серед текстів з яскраво вираженою мовною грою наявний жанр 

забавлянок – «коротеньких пісеньок або віршів, поєднаних своєрідними 

вправами і покликаними зміцнити дитину фізично, підтримувати радісний, 

бадьорий настрій» [41, c. 8]. Коли дитина досягає віку, щоби вміти сидіти, то 

з‘являється потреба у текстах жанру, для якого характерні евфонічні 

словотвори і певна ритміка, бо ж тексти супроводжуються гойданням малюка у 

колисці або на колінах дорослого. Забавлянки або чукикалки – жанр дитячого 

фольклору з досить простою формою у звуковому обрамленні. Проговорення 

текстів супроводжується певними рухами дорослого при взаємодії з дитиною. 

Найпростіші елементи гри проявляються, приміром, у таких забавлянках: 

«Сорока-ворона», «Їде, їде пан, пан, на конику сам, сам», «Тосі, тосі», «Ладки, 

ладки», «Кую-кую чобіток», «Печу-печу хлібчик», «Зайчику, зайчику». 

Вирізняються ці віршики і певним набором лексем. Такі тексти починаються 

звуконаслідувальними словами, приміром: хиті-хиті, гойда, чуки-чуки, чук, 

чуки, гуци, гоп, а-та-та, через що, як відмічає Г. Довжинок, і отримали свою 

жанрову назву [41, c.9].     
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Особливу ритмомелодику мають потішки або утішки. Ці невеликі 

віршики дорослі промовляють дитині, присипляючи її. Оскільки тексти 

покликані заспокоїти дитину, щоб вона швидше заснула, то лексика має своє 

призначення. У таких текстах ставиться ацент на звуконаслідуванні, пестливих 

суфіксах, зменшувальних формах. У цьому жанрі є тонка межа з колисковими 

піснями («Ототушки-ототушки, на котика потягушки», «Потягусі-потягусі, на 

Галю ростусі»).  

Колискові, які правомірно вважаються жанром, що є основою для 

дитячого фольклору, мають свої особливості. Окрім сюжетного рівня з усією 

утаємниченістю дійства, колискові характеризуються мозаїчні строфічної 

побудови пісні та мовноігровими собливостями. Дослідниця Г. Довженок 

підмітила явище вокалізації у колискових піснях, яке основане на звуках «а» та 

«е» або на рівноскладових словосполученнях «ой люлі», «чуч-беле», «баю, 

баю», «люляй же мі, люляй», адже «ця наспівна інтонація є інтродукцією, що 

допомагає впливати на дитиниу-слухача, активно діє на композиційно-

конструктивному початку музичного мовлення». [41, c. 38]  

Відштовхуючись від прив‘язки текстів до вірувань у магію слова, у коло 

дослідження потрапляють заклички – короткі поетичні твори, в яких присутні 

звертання до явищ природи, стихій, тварин і рослин, щоби  вплинути на погоду, 

допомогти щось змінити (віддати мишці зуб, щоби новий виріс). У текстах 

спостерігається повтор слів, звуконаслідування: «Іди, іди дощику», «Хлюп, 

хлюп, водиченько». 

Тож дослідивши фольклорні джерела мовних ігор, стає можливим 

розкрити мовностилістичні прийоми українських народних пісень, зокрема 

колисанок, забавлянок, примовлянь, які саме через ігрові елементи 

розширювали дитяче пізнання («Летіла пчола коло чола – бумц! / Летіла оса 

коло носа – бумц!, / Летіла мушка коло ушка – бумц! / Летів жук, в оцьо – 

бух!)» і вражали повторюваністю конструкцій, звучністю внутрішніх рим, 

звуконаслідувальними словами і супроводжувальними дотиками, напр., лічилки 

для пальців («Горошок, / Бобошок, / Гусочка, / Курочка, / Кі-кі-рі-кі»).  
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Забавлянки у формі діалогу – «Зайчик», «Ласочка», «Мишка» і подібні до 

них – здатні тішити дітей милозвучністю, ніжними рухами, а старших 

приваблювати змістом, можливістю самим взяти участь у грі. Цьому сприяє 

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

«Бігла мишка, / Несла книшика, / Не мала, де сісти, / Книшика з'їсти, / 

Отутинька сіла, / Книшика ззіла». Слова зазвичай римуються, що дозволяє 

завдяки звуковій грі досягти запам‘ятовуванню слів, зацікавити і цим показати 

можливості римування.   

У фольклорних текстах відтворено, як  дитина чула скрекіт сороки 

(«скро-ко-ко»),  скиглення зайчика, який попік ніжки («скугу-скугу», «скау-

скау-скау», «пів-пів-пів»), звук від жування капусти («хруп, хруп»), писк 

горобенят («пі-пі-пі»), «мову» дорослого горобця («джив», «джив»),  спів 

журавлів («трі-рі-рі»), шелестіння пташиних крил («шу-шу»);  пізнає звук від 

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

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

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

К.Луганська та інші фольклористи. 

Тож є усі підстави говорити про те, що витоки мовної гри варто шукати 

саме у фольклорних текстах, розрахованих для дітей чи створених самими 

дітьми. Поетика таких текстів є спрощеною, без синтаксичних і лексичних 

навантажень. У словах часто використовуються пестливі суфікси і 

зменшувальні форми. У текстах проаналізованих фольклорних жанрів 

відображено дійсність, яку пізнає дитина, тож із метою дидактичною чи 

розважальною тексти створюються на основі звуконаслідувань, властивим для 

дитячого мовлення. Жанри дитячого фольклору вирізняються побудовою 

речень з повторами для кращого запам‘ятовування, словотворами, що властиві 

лише дитячому уявленню Оскільки діти, зрештою, пізнають світ через гру, то 

ними створюються спеціальні тексти, які мають призначення і форму, залежну 

від процесу і мети гри.  
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1.2. Курйозна і фігурна поезія бароко 

 

У добу бароко була популярна курйозна і фігурна поезія, яка засвоїла 

малі форми античної лірики. Цей  вид поезії добре проаналізований у київських 

поетиках М.Довгалевського,  Т.Прокоповича, Л.Горки та ін., згадаймо хоча б 

аналіз віршів-ехо в анонімній київській поетиці «Lyra»; барокові поети 

Л.Баранович, Т.Прокопович, Й.Величковський, С.Яворський були майстрами 

курйозного і фігурного вірша. Якщо взяти злам ХІХ-ХХ ст., що зазвичай 

асоціюється з поемою С.Малларме «Жбурляння гральних костей не усуне 

випадку» (1897), де текстові блоки могли читатися з будь-якого місця, то в 

Україні подібну комбінаторику запроваджував М.Семенко в книзі «Дерзання». 

Очевидно це і є та традиція, яка передала свій досвід творцям сучасних 

поетичних ігор. 

Зародження поняття мовної гри слід шукати в епосі бароко, адже у 

сучасному літературознавстві побутує поняття необароко, яке властиве певній 

когорті письменників. Розпочинаючи дослідження, варто говорити про те, що 

кожен термін і поняття не виникає самостійно. Тож перші варіанти тлумачення 

мовної гри слід шукати в історичному зрізі. 

Дослідженням історії української літератури кінця XVII – поч. XVIII 

займалися В.Маслюк, І.Іваньо, Д.Наливайко, у російському літературознавстві 

– Д.Лихачов. Науковці сходяться на тому, що теоретичні ідеї поетики бароко 

можна шукати в текстах «Поетик» і «Риторик» тогочасних авторів. Такі курси 

викладалися в Києво-Могилянській академії. Так основою дослідження стають 

«Сад поетичний» Митрофана Довгалевського та «Риторичне мистецтво» 

Феофана Прокоповича.      

Д. Наливайко у своїй дослідженнях розглянув поетики та риторики XVII-

XVIII ст. як джерело розвитку теорії літератури на теренах України. Дослідник 

підкреслює той факт, що традиція викладання поетики і риторики походила з 

латиномовних поетик часів Ренесансу, які, в свою чергу, ґрунтувалися на 

античних надбаннях.  
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Оскільки теоретиками епоки бароко цінувався елемент дотепності, на що 

звертає увагу Д. Наливайко, то із Заходу ця особливість перекочувала і в 

українські «Поетики». Так у «Саді поетичному» М. Довгалевського знаходимо 

цілі розділи, де автор на прикладі конкретних форм і жанрів поезії досліджує 

поняття «дотепності» та «винахідливості розуму» ознаками творчості, 

креативного мислення. Дослідник Д.Ліхачев, при цьому, говорить, що бароко 

на теренах України «взяло на себе функції Ренесансу, було життєрадісним і 

носило просвітницький характер» [99, с.427]. 

У риториках і поетиках бароко вказувалося на необхідність ігрового 

характеру в мові, щоби зацікавити читача. Тексти, що вказано у «Поетиці» 

Ф.Прокоповича, повинні мати елемент дотепності. Саме про дотепність згадує 

автор, розглядаючи жанр епіграм і клаузули в них. 

Про мовноігрові особливості літературних текстів говорилося у часи 

бароко саме через поняття консепту. Естетика мистецьких творів, зокрема і 

літературних, кінця XVII – початку XVIII століття, передбачала неочікуваний 

поворот у висловах завдяки поєднанню протилежних, жодним чином не 

подібних понять. І для оратора найбільш вдалим буде висловлювання, де 

слухач раптом почує щось протилежне його очікуванням. Тобто в тому 

моменті, коли читач не міг передбачити інший підтекст чи звучання, текст 

починає грати з уявою рецепієнта. Тож у поетиках епохи бароко поняття мовної 

гри слід шукати в понятті влучного вислову, яке у М. Довгалевського 

окреслено, як: «Заперечення логічного і утвердження нелогічного, або це ще 

узгоджене неузгодження або неузгоджене узгодження підмета і присудка» [42, 

с.212]. Таке вже у своєму наповненні ігрове визначення передбачало те, що 

автор тексту повинен був, задля привернення уваги читача, підбирати 

витончені і досить незвичні реципієнтові вислови, які навіть у побудові могли 

поєднувати протилежності. І оскільки, як відомо, для бароко були 

характерними гіперболічність, парадоксальність, а серед дисгармонії світу 

ховалася загадка, то саме талановитість поєднання протилежностей, дотеп та 
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вміння влучно формулювати вислови, щоби вони були зрозумілими слухачеві 

та захоплювали – і були складниками барокової естетики.   

Дослідник В. Маслюк говорить про те, що варто виділяти словесний 

концепт, про що писали у своїх поетиках Г.Мокрицький та М.Довгалевський. 

За твердженням В.Маслюка, у «Institutio poetka» викладач Г.Мокрицький давав 

такі розрізнення дотепності: словесний дотеп присутній у поєднанні подібних 

слів, які мають протилежне значення, смисловий – у різниці понять при 

узгодженій чи неузгодженій спільності. Це означає, що грою слів можна 

назвати дотеп словесний, тоді як грою понять назвати – смислову дотепність. У 

М.Довгалевського у «Поетиці» маємо: «Словесний дотеп – це думка, виведена з 

одного або двох омонімічних або подібних до них слів» [42, c.214]. Тож 

омоніми лягли в основу дослідження поетики мовної гри ще за часів бароко. 

Саме за працею М.Довгалевського мовноігрові особливості слід шукати в 

етимології слова, омонімах, анаграмах та ін. У його «Поетиці» вказано загалом 

шістнадцять пунктів, де автори черпають смислові дотепи: визначення, перелік 

частин, значення власних імен, етимологічна спорідненість слів, рід і вид, 

подібність, неподібність, протилежність, додаткові дані особи і речі, антецедент 

і консеквент, причина, порівняння, алюзія, парономазія, повчальна загадка, 

зовнішні місця (свідчення, приклади, закони, прислів‘я, тощо). [42, c.214-230]. 

Консепти ж у курсі «Риторики» Ф. Прокоповича пояснювалися тим, що 

людині значно цікавіше сприймати щось неоднозначне, незвичне для буденного 

стану речей. Тому в умовах, коли поєднуються непоєднувані речі, а вислови 

формулюються коротко і влучно та вимагають реципієнта додумувати сказане, і 

виникає гра уяви. При цьому, кожен дотеп, аби не втратити свого ефекту, має 

бути вдалим і доречним. 

Поняття дотепу розглядалося в «Риториках», адже ораторам слід було 

будувати свої промови так, аби прикути увагу слухача. Такі літературні 

висловлювання не виключали іронії та сатири. Ф.Прокопович у розділі «Про 

жарти і дотепи» пише про ці явища у класифікації легких почуттів і наводить 

два види: «Перший благородний або витончений і вільний, а другий — 
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невільний, непристойний, блазеньський. Перший підходить вільній людині, 

другий блазням» [124, c.309].  

Ф.Прокопович у розділі сьомому пише, що жарти слід відносити до 

почуття радості, вони здатні викривати певні чесноти, змінювати великі справи, 

стримувати від важких переживань, ламати ненависть та гнів, робити 

жорстокість лагіднішою, дають розраду в досаді і силу у втомі, сприяють 

доброзичливості.  

Беручи за основу тексти античних авторів Марціала, Цицерона та ін., 

Ф.Прокопович наводить приклади джерел, на яких будуються дотепи: 

полісемія, парономасія, етимологія, емфаза, подібність, причина, солецизм або 

варваризм, зміна природного порядку (час, місце, число, якість), уподібнення 

чи іронічне порівняння, характеристика, пауза, загадкові вислови або незвичні 

мовні звороти, гіпербола, ампліфікація тощо. [142, c.308-315] 

Тож, приділяючи увагу, стилю художньої мови, автори поетик і риторик 

кінця ХVII – початку XVIII ст. у спробах навчити слухача, писали про 

необхідність мовних прикрас (художніх засобів) в ораторських та поетичних 

текстах. І з цією метою слід було дати насолодитися звучанням мови, показати 

можливості незвичної побудови тексту завдяки жартам. Тож консептизм в праві 

вважати особливістю стилю барокових текстів XVII – XVIII століть.   

 Окрему увагу в поетиках і риториках епохи бароко приділяли курйозній 

та фігурній поезії, яка була широко відома в українській літературі кінця XVII – 

початку XVIII ст. І хоч таку поезію не всі вчені визнавали глибокою і 

серйозною, вказуючи на беззмістовність, однак художню вартість таких 

прикладів у бароковому мистецтві, а в літературі зокрема, заперечити 

неможливо. 

М.Довгалевський у своїй «Поетиці» вказував, що в курйозних фіршах «є 

своє особливе мистецтво як у написанні, так і в читанні, і що ті «мистецькі 

вірші достойні, щоб їх знати». Дослідник В. Маслюк пише: «Використовуючи 

всі можливості морфологічної структури слова та його звукопису і залишаючи 
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на другому плані зміст, курйозна та фігурна поезія відзначалася лише 

віртуозною технікою, а не змістом» [102, c.177] 

Приклади ж курйозної або фігурної поезії маємо в Івана Величковського і 

його збірки «Млеко от овцы пастыру належноє» (1691 р.), у Климентія 

Зіновіїва, в «Букварі» Івана Федорова (1574 р.). Власне, І. Величковського і 

називають засновником курйозної поезії. Він не лише автор фігурних віршів, а 

й теоретик, який писав: «вірші-ехо», «чворогранистыє», «єдиногласныє», 

«єдинопадєжныє», «раки литеральныє», «раки словныє», «раки прекословныє». 

Бачимо у його творчому доробку й акростихи, вірші-лабіринти. При цьому, 

І.Величковський зазначав, що деякі вірші писав «на подобенство інородних», а 

деякі, «сам вынайдуючи, которые и иншым языком анЂ ся могут выразити» 

[22, с.71]. 

Тож, І. Величковський, який увів в літературу поняття «рака 

літерального», дав величезну кількість зразків цього жанру. На початку XVII 

ст. це поняття почали описувати в поетиках та риториках.  Саме в цих працях 

сьогодні можна віднайти перші теорії стилів мови, яку черпали в античних 

авторів, а на українських теренах широго застосовували у навчальних курсах 

Києво-Могилянської академії. Виділяючи в ораторському мистецтві епохи 

бароко високий, середній та низький стилі, теоретики поділяли тектсти за 

образною ускладненість та відповідно естетичним сприйняттям.  

 «Риторика» Ф. Прокоповича виписана в релігійному ключі, однак у 

тексті віднаходимо елементи тлумачення мовної гри. У восьмому розділі 

«Риторики» Ф.Прокопович пише про «мовні фігури, що сприяють 

красномовству». «Найважливіша ознака ораторського стилю – це прекрасна 

мова, що полягає у вживанні мовних фігур, а під мовними фігурами я тут 

розумію також тропи… Я хочу поділити їх на три роди, згідно з постійним 

завданням оратора, тобто: вчити, веселити, зворушувати» [124, c.271] 

Про розважальні мовні фігури Ф.Прокопович говорить, що вони «мають 

застосування в кожній матерії, веселій, легкій і ніжній, в кожному лагідному 
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почутті, як-от: радості, любові, милосерді, а, передусім, в епідиктичних 

промовах» [124, c.283]. 

Прикладами розважальних тропів у Ф.Прокоповича є: анакладис, 

антистасис, антитетон як способи протиставлення та антитеза, – термін, який 

зберігся і в ХХІ столітті. Антитеза, за тлумаченням XVIII століття, «в тому 

самому реченні є узгодженням протилежностей. Звідси виникає приємне 

задоволення. Бо здається, що неначе якесь чудо з‘являється, коли протилежні 

речі узгоджуються…Але багато ораторів вказують слухачам смішні дива або 

скоріше безформні чудовиська» [124, c.285]. Цим автор риторичних повчань 

підкреслює недолугість висловлювань, якщо не знати механізмів правильного 

утворення мовно-ігрових фігур. І додає: «Отже, їх треба вживати помірковано і 

з найбільшою розсудливістю, а щоб узгодження протилежних речей було 

правдивішим, не фальшивим, то необхідно, коли одна з протилежностей 

приймається у прямому значенні, другу – брати в метафоричному, або одну і 

другу в тому самому значенні, та з протилежних міркувань». [124, с. 285]  

        У «Саді Божественних пісень» М.Довгалевський розглядає «захоплюючу і 

курйозну поезію». Автор поетики говорить про те, що «хто, говорячи про 

захоплюючу і курйозну поезію, спеціально намагається підкреслити особливі 

труднощі, той розглядає їх, немов щось дитяче, а ми вказуємо скоріше на 

майстерність та працелюбність видатних людей, які тим займаються». [42, 

c.260] Тож для М.Довгалевського курйозною поезією є перш за все поетична 

майстерність, ніж просто забавка, хоча одне не виключає іншого, а вимагає 

своєрідного прочитання.  

У десятому розділі («плоді») «Саду поетичного» автор наводить ряд 

прикладів жанрових форм. Зокрема, «раковий» (чи зворотний), епіфоричний, 

анафоричний вірші, та вірші-лабіринти зустрічатимуться у поетів кількома 

століттями пізніше. 

Слід також заторкнути такий жанр, як емблема, який був поширеним в 

епоху бароко і згаданий у поетиках тодішніх теоретиків. Так М.Довгалевський 

пише: «Емблема — це фігурне зображення, яке одним своїм виглядом ясно 
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передає характер і життя речі, яка мислить, грунтуючись на природних 

властивостях інших речей, які мислять. Емблема повинна бути вдалою, 

приємною для зору, помірною. Її предметом є якась річ, що мислить, дійсна або 

видумана, якій властиві характер, дії і подібність до речі, яку вона позначає. 

Вона доповнюється знаком або підписом для умовного позначення» [42, c.237]  

Теоретик М.Довгалевський розрізняє класифікує емблеми на чотири 

види: штучна, природна, богословська та історична. Сама ж емблема як жанр 

логічно вписується в естетику бароко, оскільки за своєю суттю має бути досить 

влучна (вдалою) через свій лаконізм, приємна зору, завдяки зображенню і 

помірною за рахунок підпису зображення. А дотепність, яка інколи 

приховувалася в сюжетності емблеми, ще раз підкреслює особливість 

барокового стилю, який сучасні автори частково переносять з античних текстів  

у стилістиці необароко.  

 

1.3. Ігровий характер художнього мислення у працях І.Канта, Ф.Шиллера, 

Ф.Шлейєрмахера, О.Потебні 

 

Феномен гри чи не вперше почав розглядатися фахово у працях 

Ф.Шиллера та І.Канта. Поняття гри можна простежити у філософських 

трактатах Ф.Шіллера в контексті герменевтичного діалогу з І.Кантом. 

Теза Ф.Шиллера про те, що лише у грі ідея людської природи може 

розкритися у своїй повноті і без примусовості, є ключовою у творчості 

філософа, адже німецький мислитель переконаний, що лише естетична гра 

підкреслює людяність у людині: «Людина грає лише тоді, коли вона у повному 

значенні слова людина, і вона буває людиною лише тоді, коли грає» [155, с.302] 

Ф.Шиллер цілеспрямовано розглядає лише естетичні виміри гри, 

підкреслюючи тим самим основне значення естетики як специфічно людської 

активності. На думку філософа, лише в естетичному стані людина може бути 

«завжди гармонійним цілим та діяти у всій повноті своєї людської сутності» 

[155, с.302] 
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Згідно філософських поглядів І.Канта, ігрова активність дотична і до 

пізнавальної, і до моральної діяльності людини, виступаючи зв‘язною ланкою в 

архітектоніці сил душі. Адже гра слугує об‘єднуючою ланкою між природою та 

людською свободою, здатна розкривати механізми творчої активності людини в 

процесі творчої діяльності. Це і є ключова ідея І.Канта та його естетики. 

У тлумаченні Ф.Шиллера естетичний настрій сприяє всім функціям 

людської природи, оскільки в стані ігрової активності людина відкриває в собі 

різні здібності й у випадку необхідності може актуалізувати будь-яку з них. 

«Віддавшись насолоді істинною красою, ми в цей час однаково володіємо 

нашими діяльними та страждальними силами, і тоді ми здатні з однаковою 

легкістю звернутися як до серйозної справи, так і до гри, до спокою та руху, до 

поступливості та протидії, до відстороненності мислення та споглядання» [155, 

с.323]. Хоча естетичний стан «залишає цілком недоторканою нашу 

інтелектуальну та моральну гідність, уся ж ця сукупність є необхідною умовою, 

без якої ніяк не зможемо досягти взаєморозуміння» [155, с.327] 

Окресливши вплив ігрового настрою на такі сфери людської активності, 

як пізнання та моральнісність, варто зосередитись на питанні ролі ігрової 

основи в житті людини. Щоб оцінити гру у вказаному контексті, необхідно 

окреслити розуміння І.Кантом та Ф.Шиллером призначення людини. Позиція 

Канта цікава в аспекті його естетичного дослідження, а саме: порівняльної 

оцінки феноменів прекрасного та піднесеного. Якщо у Канта переживання 

піднесеного наділено більшою цінністю, ніж споглядання прекрасного, по мірі 

прив‘язаності до морального почуття, то Шиллер вважає красу, а відтак і гру, 

більш важливою, оскільки естетична гра втілює ідею цілісності людини. 

Тож, варто привести дефініцію гри, яка, з одного боку, розкриває причину 

такої високої зацікавленості цього феномену, а з іншої – синтезує філософські 

дослідження семантичного поля гри. Гра – це вільна діяльність усіх сил 

людини, що веде до творчого розкриття її здібностей та витворення цілісної 

природи. Тобто розглядаючи гру крізь призму її естетичних функцій, можна 

говорити про те, що і Ф.Шиллер і І.Кант вбачають у ній розкриття творчих 
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здібностей, що не суперечить процесу творення авторських текстів з їхніми 

художніми засобами, вишуканою мовою, що робить твір прекрасним і 

піднесеним. 

Важливим для нашої теорії є дослідження літературної творчості 

О.Потебнею, адже вчений виходив з того факту, що мову слід брати за основу 

будь-якої діяльності. У працях О.Потебні знаходимо дослідження актів 

творчості, у якому виділяють наявне психолінгвістичне осмислення створення 

художнього образу, його адаптацію згідно досвіду та трансформацію вражень, 

роботу уяви та мислення . 

О.Потебня, відомий своїми психолінгвістичними дослідженнями, був 

прикладом для послідовників. У наукових працях розглядалися усі етапи, що 

виокремлюються в процесі художньої творчості: народження задуму, 

залежність творення художнього образу від активності процесу мислення, 

особливості сприйняття художнього образу реципієнтом. При цьому, 

сприйняття дійсності можливе виключно через слово. «Кожне створення нового 

слова з попереднього створює разом з новим значенням і нове уявлення. Тому 

можна сказати, що першопочатково слово складається з трьох елементів: 

сукупності звуків, тобто зовнішнього знаку значення; уявлення, тобто 

внутрішнього знаку значення і самого значення», – виводить формулу слова 

О.Потебня у своїй праці [122, с.133] 

Досліджуючи процеси творення художніх образів, не можливо не 

застосовувати знання психології. Якщо з точки зору лінгвістики слід 

досліджувати художній образ на рівні його семантики, то психологія дасть 

розуміння емоцій, що викликані тим чи іншим образом у реципієнта, 

переживання самого автора. Саме тому психолінгвіст О.Потебня вбачав 

мистецтво засобом усвідомлення, осмислення автором і читачем самого себе.  

Важливим моментом у дослідженні О.Потебні є здатність слова 

провокувати думку. І це наближає його тлумачення до сучасного поняття гри з 

читачем. Науковець пише про те, що дискусія матиме місце між двома і більше 

співрозмовниками лише в тому випадку, коли тема зацікавить, коли слова 
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реципієнту буде зрозумілим, а відтак, виникне бажання заперечувати чи 

підтримувати висловлене. Фактично, в цій позиції присутні не лише 

психологічна необхідність особистості у спілкуванні, мотивації мовця до нових 

щаблів розвитку завдяки обміну інформацією, а головне – зацікавлення 

співрозмовника. Адже як пише О.Потебня: «Те, що ми називаємо розумінням, є 

акт особливого роду виникнення думки у нас самих стосовно висловлення 

думки іншим» [122, с.130]  

Грунтовно досліджує О.Потебня розвиток мови і мислення. У його праці 

думка і мова значну увагу приділено теорії В.Гумбольдта, для якого мова була 

діяльністю людського духу, певна безперервна діяльність колективу, народу, 

нації. У той же час, сам В.Гумбольдт виходив з концепції І. Канта, Г.Гелеля та 

інших представників німецької класичної філософії. Саме з учень І.Канта 

черпалилися ідеї для подальших досліджень. Теорія про антиномії чистого 

розуму, про намагання знаходити відповіді на те, чим є світ як безумовне ціле, 

підтверджувала, що у самих питаннях вже є суперечність, тож відповіді стають 

взаємовиключенням. Опираючись, на таку позицію І. Канта, В.Гумбольдт 

виводить ідею ідеальної абсолютної свідомості, що реалізується в різних 

мовних формах. У цьому науковому слідуванні і знаходить своє місце теорія 

О.Потебні з позицій психолінгвістики щодо розвитку мови шляхом 

індивідуального людського мислення.  

О.Потебня перший відкрив теорії про походження мови на основі 

психолінгвістики, чим дав початок наступним поколінням дослідників. Одна із 

теорій вченого – внутрішня будова слова. За О. Потебнею, внутрішня форма 

слова розкривається у процесі комунікації.  

Вчений говорить про те, що за будь-яких умов звук та значення у слові 

залишаються сталими і незмінними умовами його існування, оскільки 

змінюється лише уявлення. Саме таке уявлення і стає практично в 

синонімічний ряд із внутрішньою будовою слова, бо вона і полягає у здатності 

уявляти предмет думки. При цьому усі семантичні категорії розвивалися 

історично. У дослідженні О.Потебні варто вкотре звернути увагу на трискладну 
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будову слова: звук, знак і значення. Слово ж у дослідженнях О.Потебні є 

творчим актом мовлення та пізнання, утотожнюючися з мовою. Оскільки мова є 

поєднанням зовнішньої і внутрішньої форми, то вчений тлумачить розуміння 

значення саме через внутрішню форму. І пояснює її як трикутник, – фігурою, 

що має три вершини і три лінії. Загально відомий приклад-пояснення 

внутрішньої форми слова – спільні вершини, приміром А, тоді як лінії що від 

неї відходять в обох фігурах рівні. Все ж інше у порівнюваних фігурах буде 

різним, залишаючи взаєморозуміння між співрозмовників у точці А, внутрішній 

формі. 

Таким чином, розглядаючи мову як творчий акт, можемо аналізувати таку 

тезу з позиції мовної гри. Адже, якщо за теорією О.Потебні, для комунікації 

необхідна наявність двох осіб – той, хто говорить і той, хто слухає, то в грі так 

само передбачено наявність, як мінімум двох осіб. О.Потебня не виокремлює 

серед важелів впливу на співрозмовника стратегію мовної гри, однак момент 

зацікавлення реципієнта дає підстави розглядати тут витоки мовно-ігрової 

концепції. 

Розвиваючись в контексті герменевтики ХІХ ст., вчення Потебні 

започаткувало багато герменевтичних ідей ХХ – ХХІ ст.., зокрема 

герменевтики П.Рікера, Г.-Г.Гадамера, М.Гайдегера. Щодо герменевтичного 

мислення самого О.Потебні, то час його формування припадає на період 

активного розвитку універсальної герменевтики Ф.Шлейермахера, який 

розширив герменевтику до загальної теорії активного розуміння. 

Потебнею розвивалася ідея романтичної герменевтики як теорії 

активного розуміння, і саме в цій якості герменевтика асоціюється з іменем 

Ф.Шлейєрмахера. Орієнтуючи герменевтику на активне розуміння, на 

мовленнєву діяльність, Шлейєрмахер, як і Потебня, спирався на концепцію 

мови Гумбольдта. 

Справжня теорія мистецтва розуміння ґрунтується, за Ф.Шлейєрмахером, 

на психологічній подібності людських індивідуальностей. «У розумінні 

індивідуальність інтерпретатора та індивідуальність автора не протистоять як 
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два не порівнюваних факти: обидва сформувалися на основі загальної природи, 

і завдяки цьому спільному буттю людей створюється можливість мовлення та 

розуміння», - писав Дільтей у своїй праці «Герменевтика і теорія літератури».  

Згідно з теорією О.Потебні, мистецтво у тому випадку є творчістю, коли 

відображає світ. При цьому із певною видозміною цього світу. Зважаючи на 

філологічну методологію вченого, художню реальність слід розглядати як 

бесумнівну правду, адже вона не підлягає перевірці, а образ та ідея в мистецтві 

існують у зв‘язку, який не доводиться, а існують як поняття самі по собі і 

сприймаються як беззаперечні.  

 

1.4. Барокові традиції авангарду і його словесно-ігрові  відкриття 

 

Окрему увагу слід приділити явищу авангарду в історії світової 

літератури і української зокрема, який наближався до модернізму, а згодом 

знайшов відголоски в поетиці постмодернізму. Важливими дослідженнями про 

роль і місце авангарду в історії, його ознаки і особливості, є праці А.Білої, 

О.Ільницького, О.Астаф‘єва, Ю.Коваліва, Е.Адельгейма та ін. У цих та інших 

дослідників присутні дослідження особливостей українського авангарду, які 

взято за основу для розкриття окремих аспектів мистецького періоду. 

Авангард – одне з явищ культури, на яке не має одностайного погляду 

науковців. Важливим питанням є саме розмежування авангарду з модернізмом, 

часові рамки явища і його характеристики через окремі течії. Зрештою, 

суперечливі думки виникають навіть у питанні виокремлення окремих течій 

авангарду та варіативності терміна («авангард», «авангардизм»).   

Авангард одна з течій, для якої чи не основними є провокація та 

епатування. Ці особливості пояснюються здатністю творців вражати, 

збуджувати сильні емоції у реципієнта через часте несприйняття мистецького 

результату, нерозуміння явища. Відтак, здатність оцінити авторський задум 

доступна не кожному глядачеві чи читачеві через звикання до сталих рамок. 

Через це авангардну поетику часто називають деструктивною у своїй суті. 

Однак епатажність авангардистів, фактично, викликана кризою ідентифікації. 
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Така поведінка просто не властива буденності життя, а має місце у контексті 

ігрового простору.  

Авангард можна охарактеризувати певною штучністю, адже у текстах  

наявне поєднання реальності та творчої вигадки. Грайливість у формі подачі 

тексту є свідченням того, як авангардисти деконструйовували межі, 

перетворючи реальність в естетичний об‘єкт мистецтва. І цей твір не завжди 

мав бажане сприйняття реципієнта через провокативний характер 

пропонованого митцем. У цьому і полягав виклик суспільним нормам, 

своєрідна допомога в усвідомленні психології людини на зламі століть та 

спроба інтуїтивного підведення до шляхів вирішення проблеми. Тобто авангард 

мав у своєму розпорядженні ті засоби впливу, які допомагали у розвантаженні, 

знятті негативу, а також заклику до змін. 

Слушно підмітила  Т.Чоп:  «Естетична провокація, яка розгорталась 

митцями в контексті гри, була способом організації специфічного середовища 

сприйняття, максимально потужного за своєю нетиповістю наповнення; та 

одночасно технікою компрометування традиційних естетичних канонів та 

понять, засобом формування нових елементів авангардного мистецтва» [153, 

с.60]. Саме такі елементи і стали  згодом прообразом постмодерної творчості.  

З бажанням епатувати, дивувати, пов‘язане ігрове начало, яке загалом 

властиве мистецтву початку ХХ ст. Саме на цьому етапі історії стрімко 

розвивалися різноманітні напрямки, адже на арену виходила індивідуальність 

митця. За словами М.Германа: «Ігрове начало в Новітньому мистецтві 

неминуче пов‘язується з розмиттям меж. Приклади футуризму в Італії, 

російського кубофутуризму, не кажучи вже про дадаїзм чи прийдешнього поп-

арту, доводять, що гра дозволяє відмовлятися від суворості того, що історично 

сприймається як дозволене». [27, с. 225] Учений говорить про те, що в 

попередні епохи гру не розглядали як худоній принцип, а лише частиною 

сюжету, мотиву, і вона не була пріоритетним явищем. З настанням авангарду на 

перший план виходить ігрове начало, а слово стає основою гри не лише в 

літературі, але й в театрі.  
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М.Герман говорить про те, що в авангардному мистецтві гра стає 

першорядною, зв‘язуючи процес і результат, забираючи цю опцію в предмета 

тексту,  адже «поміщений в незвичайний контекст, він провокує захоплюючий і 

самоцінний процес сприйняття та інтерпретації, який не націлений ні на 

смислове або пластичне відкриття, ні на самовираження, а лише на захоплюючу 

провокацію». [27, с.227]. 

Тож футуристи, які своєю творчістю були націлені на відкритість до 

публіки, практично підтверджували у маніфестах теоретичну концепцію ігрової 

парадигми. І оскільки відкритість передбачає масовість, то футуристи 

послуговувалися однозначно простими, але загально зрозумілими і яскравими 

образами. Для залучення ширшої аудиторії вони вдавалися до епатування, аби  

привернути увагу, зацікавити, викликати азарт. Так не лише відбувається гра з 

мовою у текстах, а й ігрова презентація цих самих текстів авторами, які 

перетворювали читання віршів на видовищну провокативну театральну 

постановку.  

Така необхідність у грі, ламання рамок і стереотипів пояснюється 

природою мистецтва того періоду, адже початок ХХ століття став етапом 

розвитку індивідуальності. Мистецтво позбавляється узагальнених понять і 

кліше, звільняється від табуйованих рамок, канонів, і переходить до 

індивідуалізованих образів, відчуваючи свободу творчості.  

Авангардисти у своєму прагненні відійти від традиційного мистецтва, у 

різний спосіб творили щось нове, не схоже на попереднє. І тут ігровий елемент 

виходив на перший план, адже відштовхувався від необхідності митця бути не 

таким, як усі, виходити за рамки культурних норм. Починалося реформування 

класики творчою інтелігенцією. А на полі мистецтва, яке звільняли від класики, 

з‘явився ряд нових течій і тенденцій: експресіонізм, футуризм, імажинізм, 

сюрреалізм, конструктивізм та ін.  

Засновниками футуризму правомірно вважаються італійці. Серед відомих 

представників: Ф.-Т. Марінетті, Дж. Лучіні, Л.Русоло, А.Роньйоні, У.Боччоні, 

Дж. Єеверіні. Своєю творчістю вони задекларували створення нової концепції 



33 
 

мистецтва, чим зробили свій внесок у розвиток не лише культури Італії, а й 

світу вцілому.  Пройшовши кілька етапів у своєму розвитку, італійський 

футуризм не втратив свою головну характеристику – ідеологічний дух. У 

мистецьких творах на перший план виходив культ сили і героїзму. Знищуючи 

традицію, представники італійського футуризму зверталися до міфологеми 

війни, залучаючи у свої тексти футуристичне бачення життя, де сила машини 

бере гору. Однак характерною особливістю нового мистецтва, попри 

естетичний чинник, залишалася політична складова.  

Т. Марінетті у своїх маніфестах 1913 року «Руйнування синтаксису – 

Позадротяне уявлення – Слова на волі» та «Дивовижні геометрії і механіки та 

числове сприйняття» (1914 р.) утвердив варіант «синоптичних таблиць 

ліричних якостей», що потім запозичив і переосмислив М.Семенко. Т.Марінетті 

йшов усупереч усталених синтаксичних конструкцій та лінійного письма. 

Членуючи слова на звуки, експериментатор практикував нелогічну семантику 

предметів і явищ реальності та відтворював властиву для них какофонію.  

Для російського футуризму, серед представників якого слід назвати 

В.Хлєбнікова, Д.Бурлюка, В.Маяковського, І.Сєвєряніна, А.Кручених та 

багатьох інших, були характерні риси дещо відмінні від італійського. 

Особливостями були бунтарство, анархія, висловлення масового 

незадоволення. Російські футуристи так само прагли заперечити культурні 

традиції і намагалися створити нове мистецтво, націлене на майбутнє. У 

текстах представників течії бачимо експериментування в ритміці, римах, 

ламаючи при цьому класичні віршові норми. Однак такі версифікаційні 

особливості нового стилю були орієнтовані на озвучення віршів, лозунгів та 

плакатних написів. Саме в пошуках необхідного слова, футуристи приділяли 

багато уваги звучанню, грі структурними елементами слова та речення задля 

створення елементів нової незрозумілої мови. Так виникла концепція зауму, яку 

підтримали такі угруповання, як будетляни, егофутуристи та ін.  

Поняття «заум» або «замауль», яким футуристи окреслювали надто 

розумну мову (іноді її називають «зсунутологія»), позначало систему  
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формальних прийомів. Суть «заумі» найкраще передають слова О.Кручених із 

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

Подібні словесні експерименти обґрунтовані в альманасі «Садок судів ІІ», 

маніфестах О.Кручених, В.Хлєбнікова, В.Гнєдова, М.Кульбіна та ін. Потребу 

мови, що перебуває за межами розуму, гостро відчував і М.Семенко, напр., у 

віршах «Сте клю влю плю» і «Стало льо тало», зрештою, в «Автопортреті»: 

«Хайль семе нкоми / ихайль / кохайль / альсе / комих…».  В.Шкловський 

вважав, що подібні вірші близькі до «глосолялії містичних сектантів», лічилок і 

звуконаслідувань.  

В Україні футуризм виникає з 1910-х років. Серед відових 

представників літературного авангарду в Україні: М.Семенко, Гео 

Шкурупій, О.Влизько, В. Поліщук та багато інших. Антологія «Українська 

авангардна поезія», упорядкована Ю.Стахівською і О.Коцаревим, вміщує 

тексти 36 авторів, серед яких зустрічаються не лише знакові, а й менш 

відомі авангардні постаті: Гро Вакар, Віктор Вер, Мечислав Гаско, 

Володимир Гаврилюк, Гео Коляда, Едвард Стріха та багато інших. У 

передмові до антології О.Ільницький характеризує мову авангардистів з її 

«непоетичною» манерою. Дослідник виділяє такі особливості [143, с.12]: 

- Повсякденний, прозаїчний стиль; 

- Непристойний стиль; 

- Гумористичний та іронічний тон; 

- Анти-ліричний тон; 

- Знецінення романтично-сентиментальних настроїв.   

           Окрему увагу дослідник приділив звуковій гамі авангарду. 

Провідною рисою поезії є шум і гуркіт у формі різних звуконаслідувань: «і 

в ворота – тата / у – д – адар! / Ат…та…та…кА… / так – так! / – бий!»; або 

розбивання слів на склади і букви «о / осінь / інь / нь». Такі явища 

переходять у звукову або заумну поезію («ВН С ТІ К»).  
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Літературний авангард характеризувався ламанням мовних норм на 

різних рівнях: фонічному, морфологічному, граматичному, семантичному 

перетвореннях.  «В авангардних творах на передньому плані – реальність мови 

та її властивостей»,  – пише О.Астаф‘єв, – «Якщо світ тут і фігурує, то це світ 

перетворень» [7, с.59] 

Суть українського футуризму полягала у Семенковій теорії деструкції – 

екстракції – конструкції. Адже ламаючи і заперечуючи мистецтво, виникало 

питання мети створення нового мистецтва футуристами. Теорія деструкції, за 

М.Семенком, полягала в самому мистецтві руйнування, адже «ліквідація 

мистецтва є наше мистецтво», а теорія екстракції була необхідна, аби не 

втратили конролю над людьми, які звикли до віршів, тоді як панфутуристи, на 

їхнє ж переконання, можуть обійтися без мистецтва. Є. Адельгейм вказує, що 

«смерть мистецтва» на останньому етапі життя «Нової генерації» розумілася 

вже не буквально, а згідно з так званою «універсальною установкою» 

(модифікація теорії конструкції), як розчинення мистецтва в житті, злиття з 

побутом, культурою, технікою і наукою». [1 , с.54]  

Сам М.Семенко в теорії намагається заперечити не лише мистецтво, але й 

своє «я», пишучи у 1918 році: «Я – нічий. Я – ніхто. Мене не знає історія./ Мій 

девіз – несталість і несподіванка». [129, c.68]. Однак з часом нігілістична 

риторика змінюється. 

Є.Адельгейм зауважує: «Потяг до антонімів, слів протилежного значення, 

постійні спроби накласти їх одне на одне і сумістити несумісне можна було б 

прийняти за звичайну риторичну гру в антитези, якби ця гра не велася на 

гранично оголених нервах». [1, с. 66] 

Характерною і, вочевидь, провідною рисою авангардної поетики стає 

заперечення, ламання до крихт. Такими крихтами слів стають букви і звуки, 

якими граються поети у своїх віршах, передаючи реальну картину світу з її 

шумом маших, скреготом заліза. О.Астаф‘єв пише: «Усі дробильні машини, 

млини, турбіни, доменні печі, заводи на взірець «Заводу ім. Мих.Семенка» і аж 

до мотивів звичайної кухні (оповідання «Ми чистимо картоплю» Г.Шкурупія) 
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від футуристів до оберіутів лише відіграють роль трансформувальних 

механізмів, що дають змогу зняти «поверхове» й виявити «глибинне», 

«сутнісне», «інваріант». [7, с.59 ]   

Важливо при огляді авангардної традиції звернутися до маніфестів, що 

видавалися футуристами. У їхньому творчому спадку присутні різноманітні 

варіанти: у вигляді статей, наукових трактатів, лекцій, художніх текстів. 

У здобутках авангарду варто також назвати синтез мистецтв: 

образотворчого, словесного, музичного. А. Біла називає такий синкретизм межі 

століть штучним і концептуальним явищем. Ламаючи структуру, футуристи 

намагалися витворити свою метамову, яка увінчалася успіхом у розробці такого 

принципу, як «автоматичне письмо» у літературному мистецтві авангарду. 

Український авангард був особливим своєю національною атмосферою, 

адже через тексти футуристи впливали на больові точки суспільства. У 

творчому доробку М.Семенка на раньому етапі футуризму легко помітити 

культурологічні образи. Урбаністичні мотиви, якими насичені тексти, 

розмовно-побутова лексика і наукова-технічна термінологія, «телеграфний» 

стиль передають динаміку міста у кольорі та звучанні в різні пори року 

(«Ліхтар», «Бульвар», «Кафе», «Тротуар», «Вулиця»). Звісно, М.Семенко не 

був єдиним представником українського авангарду, однак його творчість 

слугує унаочненням теоретичної концепції періоду.  

«Каблепоема за океан» М.Семенка складається з восьми карток із 

розграфленими прямокутниками. У них містяться з одного боку текст 

«поеми», а з другого поширені у суспільстві на той час гасла. У збірці 

«Семафор в майбутнє» 1922 року виструнчується концепція 

поезомалярства, бо ж М.Семенко поєднує графічні засоби малярства з 

текстовими фрагментами. Плакатністю вирізняється «Жовтневий збірник 

панфутуристів» (1923 р.). Цікаві авторські знахідки присутні у збірці «Моя 

мозаїка», де М.Семенко вдається до експериментування із різноманітними 

візуальними складниками літературного тексту. «Моя мозаїка» 

представлена різними авторськими техніками колажування, поєднанням 
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шрифтів. У віршах зустрічаються і чотирикутники, заповнені авторськими 

датами, і пірамідальна ієрархію літературних імені і явищ, як от акцент на 

«панфутуризмі», розташованого згори, при найнижчому положенні імені 

Шевченка. З‘являються у творчості М,Семенка і рядки, образність яких 

передана виключно голосними звуками, як «Сільському пейзажі». 

Ю.Ковалів пов‘язує зразки такого експериментування, поставленого 

М.Семенком у відповідність «синоптичних таблиць» чи зауму, з творчим 

пошуком: «Радикальна трансформація мовних експериментів у потоках 

семантичного герметизму вже, очевидно, не задовольняла поета, тому він 

шукав інші, нетрадиційні, відкриті коди, які могли б синтезувати різні 

мистецтва, вийти за межі «самовитого слова» [80, c.15] 

Заперечуючи класичний синтаксис та відмовляючись від традиційної 

віршованої поезії, авангардисти зводили текст до мінімуму. Автори 

позбавляли речення «зайвих», на їхній погляд, слів. Заміщували звільнений 

простір позамовними елементами. Так поетичний текст зі звичною для 

читача системою віршування, перетворювався на синтетичний літературно-

художній об‘єкт, а рецептивний складник переходив у площину звукову та 

візуальну. 

Однак авангард, попри свою ідею деструкції, не виникає відірвано від 

історичного розвитку історії. Словесно-ігрові відкриття, властиві поетиці 

авангарду, мають місце ще в бароковій практиці. Членування слова і гра 

структурними елементами, поєднання різних шрифтів чи виділення жирним 

шрифтом певних частин у слові, акцент на формі, а не на змісті, з‘являють 

вже у творчості І.Величковського. Однак різниться тематика текстів. Якщо 

в епоху бароко у форму вкладали релігійні образи, то в авангарді суттєва 

роль припадає політиці та індустріальності. Це видно у маніфестах, 

плакатній поезії, колажах. 

Тяглість традиції від бароко до авангарду помітна і в текстах із 

часовою тематикою. Такими є вірш М.Семенка «Понеділок / Вівторок / 

Середа / Четвер / П‘ятниця / Субота / Неділя [Все]», де автор, перелічуючи 
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дні тижня, додає і артистичний момент декламуваня тексту. Цей епатажний 

вірш дає можливість простежити ремінісценції з бароковим віршем 

І.Величковського «Минути», у якому автор виділяє моменти людського 

життя. Українське бароко мало вплив і на будетлян, зокрема В.Хлєбнікова. 

Тож у авангардній поезії з її націленістю на епатажність та 

експеримент, з відмовою від традиції через ламання структури та побудові 

власної метамови, маємо численні приклади гри з мовою на різних її рівнях. 

У текстах українських футуристів, наповнених урбаністичними образами 

через знижену, часто брутальну, або ж надмір термінологізовану лексику, 

через звук і знак відкривається якісно інакша семантика, яка виконує 

другорядне значення. 

Таким постає ігровий контекст авангарду, якому властиві барокові 

традиції. З естетичних інтенцій бароко виходить Б.Сандрар у «Прозі про 

транссибірський експрес», де поему візуально редуковано до вигляду 

географічної карти, і Г.Аполлінер, каліграмма якого «Заколота голубка і 

фонтан» зображає голубку і фонтан. Польський поет Т.Чижевський у вірші 

«Гамлет у пивниці» подав графічне зображення Гамлета, східців до пивниці і 

гальби з пивом. Барокові сліди фігурного віршування помітні у «мальованих 

словах» В.Брюсова, В.Маяковського, В.Каменського, В.Хлєбнікова, де окремі 

слова позначено іншим шрифтом або перевернуто, а структура вірша рясніє 

зсувами та розривами. М.Семенко, який закликав до поезомалярства і навіть  

написав однойменний маніфест, експериментує в «Каблепоемі за океан», 

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

бароковий вірш-лабіринт.  

Тож окреслюючи барокові традиції авангарду, стає помітним, як стильові 

особливості, філософські ідеї, барокова образність, розмаїття жанрових форм 

упродовж століть поступово трансформовувалися. Особливості, які беруть свій 

початок у поетиці бароко, з часом набули форм, що утворили художню 

парадигму авангарду початку ХХ ст., а далі знайшли відображення і в естетиці 

постмодерну.   
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1.5. Гра як вільна словесна діяльність: від Й.Гейзінга до прибічників теорії 

мовних ігор 

Одним із послідовних прибічників гри є голландський історик та 

знаметий представник культурософії – Йоган Гейзінга. Автор ігрової концепції 

культури переосмислив саме поняття культури крізь призму гри як ключового 

елемента на всіх етапах суспільного розвитку. У своїй праці «Homo ludens» 

Й.Гейзіга показує присутність гри у різноманітних культурних сферах: 

правосуддя, війна, спорт, поезія, мистецтво. При цьому автор розглядає 

елементи гри на кожному історичному зрізі: Середньовіччя, Ренесанс, бароко, 

рококо, романтизм, сентименталізм. Аналізуючи ХХ ст., Й.Гейзінга описує 

ігрові звичаї серед політичних партій та в міжнародній політиці загалом. Такий 

різновекторний аналіз привів історіософа до думки, що людська культура 

виникає і розвивається у грі, тобто, фактично, просякнута ігровим характером. 

За Й.Гейзінгою, гра все ж є старшою за культуру, адже саме з гри і витікали 

форми архаїчної культури. Прикладом стає те, що культ поставав зі священної 

гри; у соціальних іграх виділилося право; суперечки, які вирішувалися з 

допомогою зброї, базувалися на ігрових формах; поезія зароджувалася у 

словесних змаганнях, а музика й танці першопочатково були грою. Тобто 

культура не виокремилася одномоментно з гри, а постійно еволюціонувала у 

грі, виступаючи водночас тою ж грою. У той же час, гра, за Й.Гейзінгою, є 

функцією, що сповнена сенсом. 

Згідно концепції вченого, ігровий характер хоч і може здаватися 

хаотичним, але насправді – цілком впорядкований. Для недосконалого світу гра 

може, як найперше, слугувати порядком, тимчасовою досконалістю, маючи 

ритм та вищі якості, виявлені людиною в навколишньому світі.  

Гра завжди вирізняється правилами,  які гравці можуть приймати або не 

вступати в гру. Такі правила необхідні для досягнення мети, адже кожна гра 

переслідує певну ціль. Найпершими цілями гри стає боротьба за щось, а до 

процесу доєднується й уява. Таким чином, ігри здатні поділятися на змагання 

та уявлення, як підкреслив Й.Гейзінга. При цьому, репрезентація боротьби за 
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щось та змагання за те, щоб краще уявити щось, здатні взаємопроникати та 

обумовлювати одне одне. У той же час, автор зазначає, що мета гри все одно 

залишається ілюзорною, а гра як така належить до сфери ірраціонального. Таку 

тезу автор виводить з того, що гра поширюється і на людей, і на тваринний світ, 

у зв‘язку з чим не може обґрунтовуватися раціонально, а трактується як стала 

величина.  

Й.Гейзінга виводить ряд ознак, характерних для гри. Найпершою стає 

свобода, тобто гра може бути лише вільною діяльністю, а за примусових умов 

вона вже не може вважатися грою, втрачаючи сутність.  

Гра може обмежуватися лише конкретним місцем та часом. Сенс же гри 

полягатиме в ній самій. А під час гри додається ще така ознака, як 

напруженість від намагання виграти. Отже, гра в тлумаченні Й.Гейзінги – це 

«своєрідна вільна діяльність, що усвідомлюється як феномен, здатний повністю 

оволодіти гравцем та обмежити його життя правилами. Гра – це 

всеохоплюючий спосіб людської діяльності, універсальна категорія людського 

існування, яка за своєю сутністю є основою для формування людської 

діяльності» [152, c.13].  

При характеристиці гри, за Й.Гейзінгою, слід зауважити, що вона 

першопочатково знаходиться поза будь-якими вимірами моралі, тобто не має 

якихось моральних ознак. Тому моральність чи аморальність можуть 

формуватися лиш в тому випадку, якщо гравці дотримуються правил, або ж ні. 

Саме моральність і є свідченням того, що в грі правил дотримуються. Якщо ж 

люди ламають правила гри, то становлять велику небезпеку для культури, 

намагаючись встановити свої правила, що призводить до насильства. 

Гра, для Й.Гейзінги, є виходом з повсякденного життя, перебуваючи поза 

процесом безпосереднього задоволення потреб і пристрастей, тобто у сфері 

вищій за суто біологічну. 

Не можна забувати, що кожній грі властиві свої обов‘язкові правила, яких 

гравці повинні дотримуватися, інакше – гра просто не зможе відбутися. 
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Виходячи з прикладу Й.Гейзінга про обряд ініціації з його таємничістю, 

варто говорити ще про одну таку знакову рису гри, як відособленість, виражену 

в таємничості. 

Відтак, згідно з концепцією культури Й.Гейзінги, грою слід називати 

деяку вільну діяльність, ілюзорну, здатну повністю захопити гравця, ту, що 

відбувається у визначеному просторі й часі та підпорядкована конкретним 

правилам, прийнятими суспільним об‘єднанням, що прагнуть утаємничитися. 

Й.Гейзінга починає аналізувати явище гри ще в архаїчній культурі, для 

якої цілком священною грою була поезія. На первісних стадіях розвитку 

культури синкретизм був головною ознакою, адже відбувалося поєднання 

поетичного мистецтва, священного навчання, філософії, релігійного культу. 

Саме поезія була своєрідним культом і возвеличенням, виявом майстерності і 

змаганням. Тобто поезія як один із сегментів стародавньої культури 

народжувалася в грі та мала ігровий характер. І навіть характеризуючись 

священною грою, поезія завжди межувала з розвагою, адже поетична форма 

була необхідною як в релігійному культі, так і племінних обрядах та святах. 

Зрештою, у масових іграх та групових змаганнях, властивих архаїчному 

суспільству, поетичні навички цінувалися неабияк. Пізніше завдання поезії 

полягало у віднайдені виходу із труднощів за допомогою віршової імпровізації, 

підтвердження чого – життя Далекого Сходу часів династії Тан [152, c.127]. 

Поезія тісно пов‘язано з мовою, що передбачає певне коло посвячених, 

тих, кому зрозуміла мова. Якщо ж говорити про мову поезії, то вона 

відрізняється від побутової мови більшою образністю. Відтак слід говорити про 

ігровий момент, який передбачає гру з образами, тобто мовну гру, яка здатна 

стилістично впорядковувати образи, надавати їм рис загадковості. При цьому 

архаїчна поезія несла не лише естетичну функцію, а мала ширші сфери. Не слід 

забувати, що поезія тісно пов‘язана з уявою, а приклади спроб уявляти 

інформацію для кращого сприймання у вигляді живої істоти свідчать про 

вираження її на первинному рівні. А це відбувається при потребі повідомити 

сприйняту інформацію ще комусь. 
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Таким чином, види діяльності, спрямовані на задоволення потреб у житті 

людини, знаходять своє вираження у грі. Тож, вихідна передумова концепції 

Й.Гейзінга виходить з того, що культура виникає в ході гри. Людські общини за 

допомогою гри розвивалися до вищої суспільно-біологічної форми. Саме в 

іграх і можна було прослідкувати, як архаїчне суспільство виражало своє 

бачення життя та світу.  При цьому, Й.Гейзінга зауважує, що «все це не слід 

сприймати так, ніби гра перетворюється в культуру, а швидше культура в її 

початкових фазах має характер гри, втілюється у формах гри та просякнута її 

настроєм». [152, с.60]. Тобто у поступальному русі гіпотетичне початкове 

співвідношення гри і негри не є сталим. Ігровий момент, за словами Й.Гейзінги, 

з розвитком культури переходить на задній план, розчиняючись, асимілюючись 

сакральною сферою, кристалізуючись у формах політичного життя, 

правосвідомості, у знанні та поезії. А першопочаткове тлумачення гри як 

вільної діяльності практично видозмінюється, стаючи надбанням минулого, 

однак «гру не можна заперечувати. Можна заперечувати майже будь-яку 

абстракцію: право, красу, істину, добро, дух, Бога. Можна заперечувати 

серйозність. Гру – не можна» [152, с.23] 

Із середини ХХ ст. швидко почав розвиватися такий філософський 

напрям, як лінгвістична філософія. Її основою можна назвати аналітичну 

філософію, парадигма досліджень якої частково полягала в аналізі природної 

мови. Одним із перших на цьому полі почав працювати Й.Вітгенштайн. У 

«Філософських дослідженнях» вченого маємо аналітико-філософський підхід 

до осмислення мовної природи, що знайшло вираження у концепції «мовної 

гри». Орієнтуючись на семантику та прагматичний аспект, філософ розумів, що 

розглядати мови з позиції безособовості у представленні світу просто не 

видається можливим. Л.Вітгенштайн прийшов до думки, що буденну мову не 

можна зводити до сутнісної основи, яка виражена мовою логіки, при тому 

дослідник доводив, що слід застосовувати буденну мову в науці, попри те, що 

така мова вважається не надто адаптованою. Однак, на думку Л.Вітгенштайна, 

наукова мова навпаки не є всуціль адекватною для досліджень, оскільки 
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рамковість і штучність не дає змоги описувати факти точно, а лише у чітко 

визначений спосіб. 

Щодо введеного Л.Вітгенштайном у науковий обіг терміна «language-

game» («мовна гра»), то цим філософ прагнув донести важливість правил у 

процесі гри. Слід зазначити, що в англійській мові, якою послуговується 

науковець, на позначення гри є два слова «game» та «play». При цьому «game» 

передбачає дотримання правил, а «play» більше наближене до процесу (грати). І 

хоч Л.Вітгенштайн наголовував на наявності правил, але не розглядав мову як 

множину правил, оскільки система правил у буденній мові не зовсім 

однозначна, та й неповна, через що унеможливлює систематизацію. Така теза 

філософа ґрунтується на тому, що співрозмовники не завжди здатні розуміти 

одне й те саме правило однаково, через що множина випадків незрозумілості 

може бути безкінечною. І оскільки немає єдино правильного фактора, здатного 

обмежити, уніфікувати правила вживання тих чи інших мовних виразів, щоби 

забезпечити цим незмінність, то це стає певною проблемою стабільності в 

послуговуванні мовними значеннями. Мовні правила у процесі використання 

повинні усвідомлюватися, а не бути механічними, базуючись лише на 

узгодженому вживанні знаків різними членами мовної спільноти. При цьому 

кожна гра передбачає як важливі, так і несуттєві правила. Увагу слід звертати 

саме на перший тип, адже їх недотримання та зміна здатні порушувати всю гру. 

Якщо розглядати мовний аспект, комунікативний акт, то стає очевидним 

практичний характер мови, однак не слід забувати і про прагматичний аспект, 

який у формально-логічних мовах відсутній, оскільки вони були створені 

штучно.  

Досліджуючи «мовні ігри» за Л.Вітгенштайном, слід розуміти, що вони 

виникають лише там, де є: 

а) Мовне співтовариство. Є носії – є мова, бо інакше бути не може; 

б) Порозуміння. Цього можна досягти лише за умови дотримання правил 

гри, а слова, які задіяні у такій грі, повинні правильно сприйматися кожним із 

учасників / співрозмовників; 
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в) Осуд за порушення правил. Всі учасники мають слідкувати один за 

одним, щоби правила не порушувалися, інакше слід чекати непередбачуваних 

наслідків руйнації. 

За таких умов стає можливим не лише виникнення, але й ефективне 

функціонування «мовних ігор». 

Саму концепцію «Мовної гри» Л.Вітгенштайн починає будувати з 

критики «августіанської» теорії значення, згідно з якою значення слова є 

певним предметом, визначеним. Це може бути абстрактна сутність чи образ 

свідомості, за які слово відповідальне. Зрозуміло, що в таку категорію 

вкладаються лише іменники, а всі інші частини мови залишається поза увагою. 

У такому випадку треба спочатку наділяти значенням іменники, а вже в 

процесі, з‘ясовуючи назви властивостей чи, приміром, діяльності, утворювати 

інші частини мови. Л.Вітгенштайн витворював свій механізм засвоєння значень 

мовних виразів, виходячи з того, що характерне для усіх ігор і водночас з того, 

що усі ігри урізноманітнює. У своїх «Філософських дослідженнях» автор подає 

ряд прикладів, які допомагають розрізнити ігри: 

– Давати накази й діяти згідно з ними; 

– Описувати предмет за його виглядом або розмірами; 

– Виготовляти предмет за його описом (малюнком); 

– Висувати й перевіряти гіпотезу; 

– Вигадувати й читати оповідки;  

– Відгадувати загадки; 

– Просити, думати, лаяти, вітати, молитися [23, с. 101-102] 

Такий перелік свідчить про те, що ігри мають різні властивості і не 

перебуватимуть в одній системі координат, не створять множину. 

Повертаючись до мовних значень – вони, як ніхто, наділені різними смислами. 

Л.Вітгенштайн схильний до думки, що людству потрібно, аби існували 

багатозначні мови та вирази, але, при цьому, вони би взаємодіяли. Відтак, 

філософ виводить таке поняття, як «явища сімейної схожості», чи інакше 

«явище родинних подібностей», які простежуються різною мірою у процесі 
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мовної гри, бо «так поширюються одні на одних і схрещуються одні з одними 

різні подібності, що існують між членами родини: ріст, риси обличчя, колір 

очей, хода, темперамент… «ігри» утворюють родину», – говорить філософ  [23, 

с. 122]. І якщо гру визначають подібності, то мову – спосіб діяльності: «Уявити 

собі якусь мову означає уявити собі якийсь спосіб життя» [23, с.98] 

За дослідженнями Л.Вітгенштайна вимальовується теза, що побудова 

будь-якого речення можлива лише завдяки правилам, які визначає, так званий, 

«аспект бачення», який філософ поділив на «постійне бачення» та «миттєвий 

погляд». І якщо «постійне бачення» формує цілісне уявлення про певний об‘єкт 

у мовленні, то «миттєвий погляд» виділяє серед потоку незрозумілих образів в 

процесі сприйняття лише один аспект. І тут Л.Вітгенштайн ілюструє тезу 

«головою качко-зайця». Людський мозок здатен сприйняти лише частину цього 

двоякого образу, а тому уява вималює або заячу голову, або качину. Далі вже 

виникає логічний ланцюжок для подальшої побудови речень, аналізуючи саме 

поняття, а не уявлення, що про нього склалося. При цьому, філософ говорить, 

що мовна гра здатна витворювати дещо безглузді вирази, однак уявлення, 

спричинені ними, можуть бути не менш безглузді.    

У свій пізній період філософських досліджень Л.Вітгенштайн говорить 

про те, що мовна гра не передбачає якоїсь одної форми, цілком логічної, хоча 

діяльність будь-якого виду характеризується як власною логікою, так і мовою. 

Філософ вказує, що механізми мислення людини напряму залежать від сенсу, 

що несе та чи інша фраза, просто слово.  «Значення фрази для нас 

характеризується її вживанням» [23, с.113], - така позиція Л.Вітгенштайна, що 

вживання слова в межах певної мови і є його значенням. 

Якщо підводити підсумки, то не буде перебільшенням говорити, що в 

теорії Л.Вітгенштайна поняття «мовна гра», яке власне і належить філософу, 

стає ключем до розуміння єдності дії та мови. Сама ж мова науковцем 

розглядається як динамічна система, де значення існує у мовленні, а 

безпосередньо процес взаємодії співрозмовників у процесі комунікації 

відбувається завдяки правилам певних мовних ігор. Тож філософ спромігся 
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охопити найширші кола проблем соціального буття та феномена мови у 

соціумі. У Л.Вітгенштайна мовна гра виписується як спосіб відображення 

людського досвіду за певними мовними моделями, а також способом, який 

дозволяє сприйняти реальність і відобразити її в уяві. Мовні ігри здатні 

відображатися спрощено у формах вживання мовних виразів, та, при цьому, 

слугують своєрідною підказкою в аналізі складніших мовних випадків. Для 

аналізу ж явищ мовної гри Л.Вітгенштайн обирає власні критерії і таким чином 

у його філософській концепції основою стає людина, яка є носієм мови, яку 

сама і здатна тлумачити.  І така концепція є на стільки різногранною, що дала 

поштовх і міцний грунт для подальших наукових досліджень феномена мовної 

гри.   

Г.-Г. Гадамер у концепції герменевтичного досвіду теж досліджує 

поняття мови. Для науковця провідними характеристиками мови стає її 

універсальність, націленість на співрозмовника (інтенціональність) та ігрова 

основа. 

У роботі «Істина і метод» дослідник показує мову як середовище, де вона 

існує. Завдяки тому, що мова є живим організмом, вона завжди націлена на 

розуміння у відкритій структурі. «Мова, за сутністю своєю, є мовою розмови. 

Лише через процес взаєморозуміння вона сама вибудовує свою дійсність», – 

пише Г.-Г. Гадамер. [26, с.412]. Це підкреслює націленість на співрозмовника, 

без якого мова виключає себе саму.  

Характеристику мови окреслює науковець в таких положеннях: «Взаємне 

домовляння щодо певної мови є не справжнім випадком взаєморозуміння, а 

особливим випадком угоди з приводу певного інструменту, системи знаків, яка 

не набуває власного буття у живій розмові, а слугує цілям інформування як 

звичайний засіб» [26, с.412]. Згідно такої позиції, мова виступає певним 

інформативним засобом, завдяки якому співрозмовники віднаходять 

можливість комунікувати. І робити це в тому випадку, якщо система знаків у 

кожного своя, та, яку ми зараз називаємо першою чи рідною. У такому випадку, 

маючи набір можливостей взаєморозуміння, обирається за спільною згодою 
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універсальний, зручний для обох формат, адже «мовний світ, у якому ми 

живемо, не є межею, що перешкоджає пізнанню в-собі-буття, а цей світ, у 

принципі, охоплює собою все, у що може проникнути, до чого може підтягтися 

наше пізнання» (Einsicht)» [26, с.413] 

Цікавить дослідника і поняття гри, а разом з нею й ігровий характер мови. 

Г.-Г.Гадамер стоїть на позиції, що «ставлення (Verhalten) гравця не слід 

розуміти як ставлення суб‘єктивності, оскільки грає сама гра, втягуючи до себе 

гравців, і таким чином сама зробилася власним subjectum ігрового духу». [26, 

с.452] Тобто мова, висловлений чи написаний текст, залучає співрозмовника 

або читача у своє коло раніше, ніж у реципієнта виникне бажання до нього 

потрапити, прийняти правила гри.  

Для Г.-Г. Гадамера поняття гри є одним із ключових у герменевтиці. 

Розглядає це поняття дослідник у контексті мистецтва, а саме історичного 

досвіду. Але варто відзначити різні акценти в поглядах на це питання у працях 

Ф.Шиллера і Г.-Г.Гадамера. Якщо Ф.Шиллер стоїть на позиції суб‘єктивності, 

то Г. -Г.Гадамер каже про те, що гравці, піддаючись процесові гри, 

позбавляються своєї суб‘єктності. З ідей І.Канта філософ черпає ідеї  щодо 

естетичної сутності мистецтва, однак для розкриття ігрової сутності мистецтва 

послуговується категорією мімезису. Г.-Г. Гадамер у своїй праці «Істина і 

метод» звертається і до Аристотеля з його теорією наслідування, показуючи 

різницю у суті мімезизу і лицемірства в мистецтві. Для Г.Г.-Гадамера 

міметичною є та репрезентація, яка залучає гравця не засобами вдавання, а саме 

через наслідування. Для себе філософ виводить категорію міметичного не через 

наслідування природи, про що йшлося у праці давньогрецького вченого, а саме 

через демонстрацію чогось, що може бути незрозумілим, бо незвіданим, але 

гравець повинен сам це витлумачити, має зрозуміти для себе у процесі гри.  

Щодо досліджень Ж.Дерріди, то він переглядає категорійну парадигму 

європейської метафізики, основуючись в багатьох моментах на концепції гри. 

Для опису гри вчений наводить власні, досить своєрідні, поняття – 
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«розрізнювання», «слід», «розсіювання», «деконструкція». Гра для Ж.Дерріди – 

відкритий безкомпромісний виклик усьому, що протистоїть грі.   

Ж.Дерріда по-різному інтерпретує гру. Спочатку поняття гри знаходиться 

між логічними філософськими роздумами та звичайною буденною мовою. 

Пізніше вчений виділяє зовсім інший аспект, де гра не є сенсом азартної гри, а 

бере початок із французького «jouer», що означає структуру механізму чи 

пружини, яка завдяки на сильній натягнутості дозволяє робити перестановку у 

структурі речення, фрази чи слова, в чому і полягає значення гри для 

Ж.Дерріди. Вчений вперше поставив і розробив проблему реконструкції як 

практики інтерпретації текстів. Деконструкція в постмодернізмі – це 

текстуальна активність, що здатна піддати сумніву питомо метафізичні 

упередження, вміщуючи тотожні поняття всередину та за межі мовної гри. 

Уміючи гратися зі словом, Ж.Дерріда називає гру багатозначного слова 

своїми значеннями – «танцем означуючого». Гра в тексті доповнюється грою 

всередині знаку. Ж.Дерріда вважає необхідністю переосмислення концепції 

знаку. Процедура, яку філософ проводить над знаком, стосується і знаку як 

такого, і його інтерпретації. Справа в тому, що репрезентаційність невід‘ємна 

від природи знаку, бо ж як тільки виникає знак, він стає повторенням самого 

себе. Поза повторенням репрезентації він не може бути знаком, не може бути ні 

тим, що є, ні самоідентичністю, яка регулярно відсилає до  іншого знаку. Таким 

чином світ, за Ж.Деррідою, є безкінечною знаковою інтерпретацією, тобто 

грою в знак. 

Ж.Дерріда намагається звести в єдине ціле гру мови та гру думки, про що 

свідчить філософський стиль вченого. Такий стиль – характерна риса авторів 

постмодернізму, допомагає стерти опозицію між філософією та літературою, 

між логічними роздумами та художньою уявою. 

Сьогодні поняття мовної гри не має достатньої кількості досліджень, які 

би розкривали повний спектр цього поняття. Перш за все, мовну гру 

досліджують через поняття гри загалом, тож звертаються до позицій учених 

різних напрямів дослідження: філософів, культурологів, педагогів, психологів. 
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У філолософському підході гру розглядають невід‘ємним елементом культури, 

у процесі якої людина соціологізується. У психології гру розглядаються як 

здатність побороти свої страхи, вдовольнити бажання позмагатися. Педагоги 

використовують гру як одну з методик навчання. Маємо поодинокі 

дослідження гри і в літературознавстві. Мовноігрові стратегії науковці 

розглядають на різних рівнях тексту художнього, медійного, тощо.  

Термін «мовна гра» в сучасній науці має доволі розмите тлумачення з 

двох аспектів: більш широкого – філософського, та вужчого – лінгвістичного. У 

літературознавстві маємо дослідження поняття мовної гри у Т. Грідіної, 

В.Саннікова, Д.Крістала,  деяких статтях С.Ягодзінського, Т.Дєдушкіної та 

інших українських та зарубіжних дослідників. Тому така хаотичність і 

проблема невивченості мовної гри і спонукала до вивчення та опису цього 

явища.   

С. Ягодзінський, досліджуючи специфіку мовних ігор в соціальних 

мережах пише: «Мовні ігри є «форми життя», різнобарв‘я яких визначене 

багатством самого життя та видами людської практики. Завдяки мовним іграм 

істинність визначається не погодженням різних точок зору, а погодженням 

форм життя». [165, с.91] 

Дослідник А. Синиця, відштовхуючись від тверджень Л.Вітгенштайна 

каже, що «Мовна гра» – це особливий вид діяльності, спосіб життя, за 

допомогою якого відбувається опис властивостей навколишньої дійсності крізь 

призму множини речень. Кожне з цих речень може щось стверджувати чи 

заперечувати, виражати необхідність вибору чи пошуку». [132, c. 131] 

Досліджень поняття «мовної гри» на сьогодні досить мало. Зазвичай вони 

написані крізь призму філософських трактатів Л.Вітгенштайна, Й.Гейзінга, Г.  -

Г.Гадамера, Ж.Дерріди та інших вчених, які обирали «мовні ігри» за 

теоретичну проблему. Досліджень практичного характеру майже немає.  Книга 

Девіда Крістала «Language play», вміщує різноманітні приклади мовних ігор, 

взятих зі спостережень за життям англомовного соціуму.   
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У книзі досліджується широкий спектр ігрових ефектів, як в усній, так і в 

писемній мові. Серед всієї множини прикладів можна знайти каламбури, 

комічні ефекти, пов‘язані з діалектними особливостями, функції смішних 

голосів та їх імітації, а також чимало прикладів авторських неологізмів, які 

Д. Крісталу вдалося зібрати у побутовому спілкуванні чи у друкованих 

виданнях. Під обкладинкою книги «Language play»  є можливість прочитати і 

побачити різноманітні варіанти мовних ігор,  в які людям подобається 

бавитися. 

Свою розвідку Д. Крістал поділив на сім частин (розділів), п‘ять  з яких 

концептуально названо так, як групи осіб, серед яких побутують ті чи інші 

варіанти мовних ігор. Серед них: «Аматори», «Ентузіасти», «Професіонали», 

«Діти», «Читачі». Тобто бачимо, що три розділи виділено за рівнем мовної 

майстерності, один («Діти») – за віковими особливостями, і один («Читачі») – 

узагальнений, однак саме тут Д. Крістал переходить від конкретики до аналізу. 

Автор простежує механізми впливу на читача різних прикладів мовних ігор, 

розглядає шляхи від зацікавлення і до творчості, згідно всіляким правилам 

мовних ігор, які в той же час і будуються, ламаючи усі правила граматики та 

гнучко підлаштовуючись під особливості мови.  

Британський науковець не лише зібрав і структурував ігрові варіації 

мови, а й здійснив глибокий аналіз питання того, чому люди витрачають так 

багато часу та енергії для гри з елементами мови. Д. Крістал описує як багато 

професіоналів – від коміків і копірайтерів до поетів та богословів – зробили 

кар‘єру, послуговуючись мовними іграми. Метою дослідження Д. Крістала 

було розібратися в механізмах творення гумористичних форм та в значенні 

грайливих функцій у суспільстві. Зазвичай комічна мова не стає предметом 

дослідження, стаючи, в кращому випадку, темою маргінального інтересу, або ж 

не згадується взагалі. Автор монографії відзначає, що правила створення 

ігрового ефекту полягають у гнучкості та ламанні відомих правил. 

Беручи до уваги дослідження Д. Крістала і його розвідку «Мовна гра», 

вчителі зможуть зацікавити учнів до вивчення мови, рекламщики знатимуть як 
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словом можна зацікавити покупців, а дослідники зможуть взяти на озброєння 

терміни та концепції, сформованіі автором, а також аналіз прийомів мовної гри, 

яких чимало наведено у розвідці. Оскільки у нашому дослідженні основою для 

аналізу текстів стають тексти постмодерністів, які натхненно граються зі 

словом та звуком, ламаючи їх структуру та будуючи щось поза правилами 

граматиками, то розвідка Д. Крістала досить актуальна і цікава прикладами 

мовних ігор, на які звертає увагу автор. На структурній класифікації ігрових 

прикладів ми  зупинимося далі. 

Перш ніж розглядати феномен мовної гри, слід розібратися у значенні 

мови, як такої, що і робить Д. Крістал на початку. Мова завжди має сенс, що 

важливо у спілкуванні та повідомленні думок, ідей одної людини другій. Отже, 

сенс мови полягає у передачі інформації, під значенням якої криються знання, 

факти, думки, емоції тощо.  Для визначення поняття мови Д. Крістал 

звертається до «Оксфордського словника», що тлумачить її як «висловлювання 

думки», «Logman Dictionary of Contemporary English», де мова слугує для 

«передачі ідей та почуттів». До поняття мовної гри додається вже функція 

розважання. Адже люди, зазвичай, граються зі словом з метою розслаблення 

завдяки сміху. Таким прикладом є різноманітні анекдотичні ситуації.  

В аспекті жартів розглядає мовні ігри російський дослідник В.Санніков. 

Він виходить з позиції, що лінгвісти описують зазвичай всю множину мовних 

засобів, що використовуються у мовній грі. Для В.Саннікова важливим стає 

вичленувати з мовної гри лінгвістично змістовні висновки. Мовну гру 

дослідник називає успішно проведеним експериментом, який потребує 

лінгвістичної інтерпретації. Він звертає увагу на те, що в розмовній мові такі 

експерименти піддаються складнощам через хаотичність, спонтанність та 

непідготовленість, однак у художніх текстах є можливість дослідити весь 

спектр мовної гри, яка охоплює всі сторони мови, всі її рівні. 

Для дослідження теорії мовної гри В.Санніков обрав тексти російської 

художньої літератури ХІХ-ХХ століть, фольклорні тексти, а також окремі 

випадки розмовної мови. Матеріал у книзі вченого складається з трьох 
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основних частин лінгвістики: синтактика, що вивчає формальний стосунок між 

знаками, семантика – відношення знаків до їх об‘єктів, та прагматика – 

відношення знаків до їх інтерпретаторів. 

В.Санніков наводить класифікацію лінгвістичних особливостей мовних 

жартів, серед яких: повтор із найрізноманітнішими його втіленнями та 

перебільшення. Серед фонетики і фонології В.Санніков наводить комічні 

приклади завдяки різному набору звуків. До звукових жартівливих ігор вчений 

записує алітерацію, зумисне порушення орфоепічних норм, паронімії і навіть 

інтонації. У контексті граматики дослідник виділяє такі мовні ігри, що 

трапляються при зумисному порушенні діючих орфографічних і пунктуаційних 

правил: поєднання в одній словоформі маленьких і великих літер, цифр та 

літер. Згідно концепції автора, для досягнення комічного ефекту літератори 

також вдаються до фігурної поезії. Однак у цьому випадку можемо з 

дослідником не погодитися, оскільки фігурні вірші не мають викликати 

комічного ефекту у всіх випадках, адже серед них трапляються і гостро-

соціальні і релігійні теми.  

Актуальним для досліджених текстів є і спостереження В.Саннікова щодо 

вичленування інтервала між словами, фактично злиття кількох слів у рядку в 

одне, що зустрічаються і в українській поезії. Цікавими видаються 

спостереження науковця щодо скорочень слів. У приклад він наводить 

російське «Главпивпаф», у що скоротилося «Главное управление пивной и 

парфюмерной промышленности». 

На морфологічному рівні В.Санніков виокремлює три найпоширеніші 

явища мовної гри [128, с. 63]: 1) статус словоформи як найменшої текстової 

одиниці, 2) формальні способи вираження тих чи інших морфологічних 

значень, особливості парадигм, 3) гру із семантикою морфологічних категорій і 

форм. Детальний аналіз науковець дає і прикладам мовних ігор на 

синтаксичному рівні, адже можливості і тонкощі синтаксису широко 

використовуються для досягнення комічного ефекту.  
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 Такий аналіз мовної гри з позицій лінгвістики можна пояснити 

поширенням цього явища у різних мовних стилях. Сьогодні ми можемо бачити 

мовну гру не лише в художніх текстах, а й в рекламних, журналістських, 

особливо у заголовках ЗМІ. Властива мовна гра і політикам, які 

послуговуються нею у виступах задля різних цілей. Відтак, маємо сьогодні 

дослідження мовної гри в різних сферах появи: у розмовній мові, художніх, 

рекламних текстах, а останнім часом виникла необхідність почати 

досліджувати появу та використання мовної гри і в інтернет-просторі.  

Гра, зокрема мовна гра, у філософії постмодернізму трактується інакше, 

ніж в класичному дискурсі. Теоретичною основою для розбудови теорії мовної 

гри є концепції, розроблені, головним чином, в рамках французького 

постструктуралізму. 

В епоху постмодернізму мовна гра сприймається і як умисне, спеціальне 

використання різних форм мовних одиниць з метою створення певних 

стилістичних засобів,  і як єдиний спосіб нової інтерпретації та переосмислення 

мовної одиниці різних рівнів, починаючи від текстового. 

Постмодернізм має своїм головним творчим принципом – поєднання 

різних стилів і художніх концепцій, світоглядних моделей і мов культури. Світ 

розглядається як текст, як нескінченне перекодування і гра знаків, за межею 

яких не можна явити речі як вони є, істину саму по собі. Текст мислиться 

«інтертекстуально», є грою з цитатами, запозиченнями, свідомими і ні.  

Вивчення мовної гри представниками логіко-філософських течій 

розглядається як зв‘язок мови, розумової діяльності й реальності світу в логіко-

семантичному аспекті. Мовна гра з таких позицій – це надання та виконання 

наказів, опис зовнішньої форми або розмірів об‘єкта, інформування, міркування 

про події, висування та перевірка гіпотез, гра в театрі, розгадування загадок, 

розповідь кумедних історій. З іншого боку, можна розглядати 

постмодерністську гру як вияв різноманітних засобів, форм, жанрів, що 

сприяють у мові надмірному ефекту. 
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Художня практика постмодернізму передбачає, насамперед, мистецтво 

цитування, монтаж автором фрагментів культурних текстів. Авторський стиль 

проявляється в особливій манері мовної гри, мікшуванні традиційних, уже 

розроблених у свій час сюжетів і образів. Приміром, мовна гра дає можливість 

існування необмеженого числа значень одного і того ж твору. У ключі 

постмодернізму філософія не претендує на чітко окреслену істину, а стає, як 

існує думка, своєрідним генератором метафор. 

О.Павленко, розглядаючи феномен гри, пише: «Ознаки гри помітні 

практично на всіх рівнях буття людини. Мова може йти про гру як момент 

створення певного конвенційного простору, що експлікує неігрові феномени; 

гру-змагання, конкуренцію, боротьбу; гру-фікцію, що приховує істинний стан 

речей; за певних умов ідеться навіть про гру в грі тощо. Проте відзначимо, що 

серед численних ігрових феноменів є один, який важко обійти увагою, – це гра 

як категорія естетики, яка виявляється переважно в мистецьких пріоритетах 

людини» [118].  

С. Ягодзінський, досліджуючи мовні ігри в соціальних мережах, відмічає, 

що «соціальна мережа репрезентує себе як гравця комунікативної дії. 

Відбувається своєрідна дифузія віртуального середовища в реальний 

соціальний простір без зворотного контролю з боку держав та проурядових 

організацій. І важливу роль в цьому відіграє той факт, що можливості мовної 

складової соціальних мереж майже збігаються з засобами побутової мови». 

[165, с. 91] 

Дослідниця Н.Третяк, яка досліджує мовні ігри у текстах ЗМІ, пише: 

«Активне введення мовної гри в газетні дискурси свідчить про її значні 

прагматичні можливості. Подача інформації за допомогою мовної гри сприяє 

оптимізації інформаційного впливу на того, хто її одержує. В ієрархії функцій 

мовної гри в дискусійному просторі ЗМІ головна роль належить функції 

впливу». [141, с.313] 

Таким чином, з огляду наукових досліджень з XVII до ХХІ можна 

зробити висновки про те, що гра є однією з основних складових естетичної 
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репрезентації, про що свідчать дослідження І.Канта, Й.Гейзінги, Г.-Г.Гадамера. 

Проте, якщо в І.Канта, Г.-Г.Гадамера естетична гра розглядалася як спосіб 

осягнення істини, як демонстрація того, що не є недоступним розумінню в 

потоці буденного, то сучасні дослідники вказують на перевагу в мистецькій грі 

процесу над результатом, її схильність до інтерпретації, іронії, провокації 

карнавальності, театральності, псевдотеатральності як способу приховати 

істину, гри-фікції. Результатом естетичної гри є естетичне задоволення 

(насолода), духовне звільнення, внутрішнє очищення (катарсис). У сучасних 

українському культурних просторах ігровий феномен є одним із домінуючих, 

про що свідчать наведені нами приклади. 

У ХХ ст. гра стає центральною темою осмислення у безлічі естетичних, 

культурологічних, психологічних аспектів і вона локалізована у хронотопі 

вільного часу. Й.Ґейзінга називає її «вільною діяльністю», яка не обумовлена 

чиїмись інтересами або користю. Він на прикладі «Калевали», «Едди», 

ісланських саг аналізує проблему злиття гри й поезії, розглядає елементи 

міфопоезії (алегорії, персоніфікації, емблеми, символи, метафори), пише про 

ігрові форми у мистецтві (діалоги, змагання, диспути, турніри), розмірковує над 

функціями ігрових елементів у сучасній культурі. 

Представники школи аналітичної філософії замість звичної філософської 

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

протиставлення текст – реальність), цим самим спричинили лінгвістичний 

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

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

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

лінгвістичну апологетику, лінгвістичну терапію, філософію вимислу, семантику 

можливих світів та ін. Герменевтичну концепцію мовних ігор запровадив Г.-

Ґ.Ґадамер, феноменологічну – О.Фінк. Концепцію Л.Вітгенштайна розвинули 

Ж.-Ф.Ліотар, Ж.Дерріда, Ж.Дельоз, Ф.Гваттарі, У.Еко, які розглядають текст як 

форму самопрезентації мови, що здатна забезпечити широке поле 
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інтерпретативних можливостей на відміну від єдиної стратегії прочитання. 

В.Ізер запропонував концепцію можливих світів і фреймів (культурних кліше).  

Прибічниками теорії в сучасному науковому просторі також є Т.Грідіна з 

асоціативною стратегією мовної гри, Д.Крістал із дослідженнями мовної гри у 

живому мовленні та розважальних виданнях, та інші дослідники. 

 Тож у поняття «мовна гра» вкладаємо зміст, який свого часу вклав 

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

що постмодерністи називають плюралізмом наративних практик.  За 

М.Гайдеґґером, «форму протікання будь-якої мови можна описати поняттям 

гри»; мовна гра – це означування, принцип текстотворення, характерний для 

структури нового типу – «відкритої стуктури» (У.Еко). У такі твори вплетені 

комбінаторно-ігрові принципи, що помічаємо на прикладі двох кінцівок роману 

Д.Фаулза «Подруга французького лейтенанта», ненумерованих сторінок роману 

Р.Федермана «На Ваш розсуд», «жіночої» і «чоловічої» версій «Хозарського 

словника» М.Павича та ін. 

Проаналізовані теоретичні праці від історичних витоків мовної гри до 

сучасності дають змогу провести в наступних розділах практичний розгляд 

текстів української поезії, що є актуальним для українського 

літературознавства, де раніше системних досліджень ігрового аспекту сучасних 

поетичних творів не було виявлено. Розробивши теоретичну концепцію 

поетики мовних ігор, яка спирається на засади теоретиків школи аналітичної 

філософії і постмодернізму, варто тлумачити «мовну гру» як постмодерністську 

стратегію самопрезентації поетичної мови через різні рівні текстових 

трансформацій (інтертекстуальну гру з читачем, діалогізацію, використання 

абсурду і авторських масок, форми карнавалу, графічні, звукові, жанрові  та 

інтермедіальні ігрові вкраплення), що є чинниками означування, принципами 

текстотворення, що характерні для структури нового типу – «відкритої 

структури» з її виразними планами змісту й вираження. 
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ІІ. САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ МОВИ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА СТРАТЕГІЯ 

 

Розділ присвячено питанням мовної самопрезентації (англ.self-

presentation). При всій неоднозначності цього терміна звернуто увагу на 

постмодерністський текст як засіб організації взаємодії з читачами, формування 

образу «я» і чинник самовираження, спосіб усунення когнітивного дисбалансу. 

Йдеться про широке коло інтермедіальних виражальних засобів 

текстотворення, використаних для того, щоб справити певне емоційне 

враження на читача. 

У цьому розділі пропонується дослідження стратегії постмодерністської 

гри переважно у текстах українських письменників, які увійшли у літературний 

процес у 80-х рр. ХХ ст., – час розквіту постмодерної поетики. В контексті цієї 

літератури слід говорити про мовну гру як одну з її ключових ознак. 

Постмодерністська мовна гра має широке і вузьке тлумачення. Широке 

виходить з праць філософа Л.Вітгенштайна, з постулатів, викладених у книзі 

«Логіко-філософські трактати», а вузьке розуміння мовної гри відображено в 

концепції С.Нухова, яка базується на виявленні різновидів мовного жарту, що 

межують з іронією, каламбуром, парономазією, пародією, парадоксами, 

абсурдистськими образами. 

Однією з особливостей постмодерну є переосмислення поняття автора, 

якого постструктуралісти іменують як «скриптор», а текст набуває ознак 

самостійності, без нашарування позиції автор як творця. А.Білозуб про 

постмодерний текст пише: «Будь-який текст вважається здатним до 

самостійного породження власних множинних смислів у процесі інтерзнакової 

гри, вельми байдужої до авторського задуму. В імперсональній грі акцент 

зміщується з активно-творчої діяльності автора на процес взаємодії цитат, а 

текст претендує на цілковиту самодостатність і практично 

ототожнюється з грою». [18, с. 201] До аналізу постмодерних текстів, згідно 

теорії Р.Барта тепер слід залучати також поняття «мова-об‘єкт», який є 
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предметом логічного дослідження. А.Білозуб зауважує, що, «мова-об‘єкт є 

формою виявлення буття живого мовного середовища, перформувальною за 

своїми іманентними законами, незалежно від наявності чи відсутності 

суб‘єктної рефлексії над цим середовищем, − але в ситуації такої рефлексії, у 

межах якої виникає функціональне розщеплення мови на мову як таку та мову-

об‘єкт».[18, c. 201]  

У дисертації розглядатимемо поетику постмодерну крізь ігровий момент, 

адже саме гра стає визначним чинником у текстах цього періоду. Однак гра стає 

не лише стилістичною особливістю, а й універсальною категорією, охоплюючи 

всі сфери діяльності людини, як практичного, так і духовного плану. Гра 

незримо присутня в політиці, економіці, культурі. Стає цікавою гра у мистецтві 

вцілому і в літературі зокрема. Про роль гри в епоху постмодерну висловився 

Я.Голобородько так: «Гра стала не тільки етикою, а й поетикою та естетикою 

сучасності, позначившись на колористиці усіх без винятку складників і 

конструктів, що є властивими найновішому типу й способу художньо-

образного рефлексування». [30, с.4] Таке бачення присутності ігрового начала у 

всіх типах художньої творчості створює поле, де простежується авторська гра з 

різноманітними масками, мозаїчність запозичених цитат, абсурдність та 

комунікація з реципієнтом. Ці стилетворчі мовноігрові явища і будемо 

розглядати далі у поетичних текстах. 

             

2.1. Інтертекстуальна гра з читачем і діалогізація мовлення 

  

Епоха постмодерну вирізняється своєю ігровою стратегією, здатністю до 

експерименту. Приклади можна бачити в літературному ключі, завдяки новим 

мовним формам та ігровим комбінаціям. Ігрова поетика постмодерну дає 

різноманітні варіанти гри.  

Цікавим для дослідження стає творення каламбурів у художньому тексті. 

Відомо, що в основі їх побудови лежить багатозначність та омонімія. Наявність 

в одного слова  двох і більше значень найкраще здатна проявитися у художніх 
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текстах, зокрема в гумористичних жанрах, а також, за необхідності, у текстах 

ЗМІ. Каламбур як один зі стилістичних засобів української літератури, 

розроблений на фонетичному та лексичному рівнях, має місце й у фразеології. 

Комічного ж ефекту каламбур набуває у тому випадку, коли друге значення 

слова, використаного в основі каламбуру, приховує натяк на іронію, 

викликаючи тим усмішку. 

Дослідниця Н. Котлярова зауважує, що не зважаючи на достатню 

кількість досліджень гри слів як різновиду каламбурів, у лінгвістиці й дотепер 

немає єдиного розуміння сутності цих понять, що можна помітити в наявності 

різної термінології. Каламбурний прийом називають «грою слів», «словесним 

дотепом», «словесним жартом». При цьому, зустрічаються трактування 

каламбуру у загальному значенні словесного дотепу, а деякі тлумачення 

ставлять каламбур в один ряд з омонімами.  

З посиланням на дослідження С.Іванова у праці «Игра слов и способы ее 

создания» Н.Котлярова наводить такі способів відтворення гри слів [84, с.216-

217]: 

- Фонетичне членування слова з подальшою його трансформацією шляхом 

підміни фонем, схожих за звучанням, але не ідентичних; 

 - Членування слів на семантично-значущі елементи з подальшою їх 

трансформацією, заміною і створенням нових слів; 

- Заміна слів у складі фразеологізмів на співзвучні слова зі збереженням 

формальної структури фразеологічної одиниці; 

- Заміна слів у складі фразеологізмів на неспівзвучні слова, що призводить до 

створення неологізмів. 

Дослідник Д. Крістал, розглядаючи приклади каламбурів, наводить 

приклад гри за родинним столом, коли кожен мав називати слово, яке 

починалося з морфеми «cat- » [169]. Так називалися слова: catalogue (каталог), 

catechism (катехізм), catarrh (катар), catatonic (кататонічний). У процесі було 

вигадано слово «сatfrontation», яке витлумачено мовцем як конфронтація котів 

(«cat+ confrontation»). Таке слово утворилося у мовця від згадки про те, як два 
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коти зустрілися на вулиці. Саме цей випадок ігрової поведінки мовців і можна 

розглядати в контексті мовних ігор. 

Ще одним прикладом гри з мовою Д. Крістал обирає ребусні абревіатури, 

більшу частину яких було підмічено на номерах автомобілів. Серед них такі 

каламбури: 

IOPER8 – surgeon (хірург). Така абревіатура звучить так само, як: «I 

operate» - «Я оперую», що може робити хірург; 

4CAST –  weather forecaster (синопитик). Таке розшифрування дає 

Д. Крістал завдяки звучанню ребусу, персоналізуючи його. У такому варіанті 

«прогноз» («forecast») перетворюється на синоптика, якому належать 

автомобільні номери; 

2THDR – dentist (стоматолог), що розлогіше може звучати, як «tooth 

doctor» - зубний лікар. 

У житті трапляються часто анекдотичні ситуації, не залежно серйозна 

розмова чи є зумисною спробою жарту. Репліки зазвичай творяться не стільки 

мовою, як несподіваним, часто абсурдним, характером ситуації. І тут не йде 

мова про ламання мовних правил, якщо трапляється, приміром, наступне: 

- Doctor, doctor, I‘ve just swallowed a sheep! 

- How do you feel? 

- Very baaad. 

Тобто бачимо, що імітація овечої мови стала жартівливою відповіддю на  

питання у контексті діалогу. 

Або ж можна виділити варіанти жартів, які пов‘язані з написанням або 

пунктуацією в системі письма, наприклад: 

- What did one sheep say to the other? 

- I think ewe are bewetiful. 

У варіантах каламбурів зустрічається гра зі значеннями слів, наприклад, 

поєднуючи їх таким чином: 

- What do you get if you cross a sheep with a kangaroo? 

- A woolly jumper. 
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Як виходить такий результат? З вівці маємо вовну, а перша ознака 

кенгуру – велика кишеня, яка характерна і для джемперів. Цікаво, що в 

українській мові є поширена лексема на позначення такого одягу – 

«кенгурушка», що, очевидно, пов‘язано з тією ж етимологією. 

Поетика епохи постмодерну має ігрове начало, адже художність тексту, 

фактично, синонімічна оригінальності. Відтак, текст постає гіпертекстом з його 

всепроникними культурними кодами, ремінісценціями, автоцитаціями, 

відсилом до авторів існуючих, а часом і вигаданих. Підтвердженням тези може 

слугувати висловленні І.Тихої: «Мистецтво мовної естетики може розглядатись 

як єдине поле мовних ігор різних рівнів, і підтвердження їх існування лежить у 

самій природі людської мови». [140, c.272]  

Література постмодернізму є за своєю суттю експериментальною, 

розрахованою на гру з читачем-інтелектуалом. У текстах зустрічаємо мозаїку з 

культурних надбань, їхню видозміну, переформатування в образи, жанри, 

форми, які вимагають правильного прочитання. Тож літературна гра в 

постмодернізмі стає найістотнішою ознакою.  

Варто погодитися з думкою дослідниці О.Бабелюк: «Поетика 

постмодерністського художнього дискурсу формується унаслідок нелінійного 

способу організації стилістичних прийомів, які, відображаючи особливості 

постструктуралістського світогляду, набувають оновлених стилетвірних та 

смислотвірних функцій» [8, c.206] 

Зупинимось же на грі на вербальному рівні. Досліджена комунікативна 

стратегія мовної гри показує приклади і механізми творення текстів. Кожен 

вірш є мистецьким полем для гри з уявою читача, зі здатністю інтерпретувати 

тексти, експериментувати зі словом. Ю.Починок каже, що «поняття 

«експериментальна поезія» має щонайменше дві основні ознаки: свідоме 

спрямування автора на експеримент, тобто прагнення показати особливості 

мови поезії у такий спосіб, в який вона ще ніколи не поставала, і включення у 

процес елементів гри з претензією на іронію як знакове явище». [123, с.18] 
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Постмодерністська поетика націлена на гру з читачем. Це передбачає не 

лише формат: текст-інтерпретація, а й діалогізацію художнього дискурсу. Часто 

це можуть бути риторичні запитання, які відповіді не передбачають. Інколи такі 

запитання доповнюються авторськими коментарями, які провокують, 

примушують читача обрати певну відповідь. Про це говорив М.Бахтін: «Дуже 

часто мовець (або той, хто пише) в межах свого висловлювання ставить 

запитання, сам на них відповідає. Ці явища не що інше, як умовне розігрування 

мовного спілкування». [9, c. 251] Тож якщо ще з часів античності риторичні 

питання сприймалися як прийоми впливу на слухача / читача, то в 

постмодерністській стратегії варто розглядати цей стилістичний засіб як 

загравання автора з читачем. У такому полі автор і читач постають суб‘єктами 

комунікативного акту. Як зазначає дослідниця К.Юркова з посиланням на 

І.Шевченко, існують два плани художньої комунікації: «Внутрішній план — 

комунікація «персонаж — персонаж», а зовнішній — комунікативна лінія 

«автор — читач» — залежать від соціально-культурної, етнічної, психологічної 

складових дискурсивного контексту». [163, с.89] 

Оскільки саме поняття діалогу тлумачать як двосторонній обмін 

інформацією, то йому властиві такі категорії як адресність та інтенціональність. 

Якщо ж говорити про діалог автора і читача, то властивість зазначених 

категорій часто має сугестивну функцію.  

Так у І.Шувалової зустрічаємо риторичне питання: «Що нам робити на 

біса писати ці осоружні вірші». А через рядок поетка вже подає коментар «і 

нині коли півдистанції здолано наче вже й зупинятися гріх» як 

самовиправдання авторської творчості. [157, c.19]. 

О.Коцарев ставить питання, які градаційно підсилюють абсурдність, а не 

неможливість відповіді «Де межа / Маленьких радощів і великих прикрощів? / 

Де межа / Терпіння бурульки? / Де остання межа / Тяжіння зоряних пилососів?» 

[85, c.30]. Л. Белей, звертаючись до вигаданої Маркети, додає що й фонічну гру 

«чому маркітно тобі о Маркето?» [13, c.50], М. Лаюк «…ви читаєте це? / для 

чого ви це робите?» [96, c.30], В. Крюгер «Що сниться вдень тобі, нічний 
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метелику Житомирської траси?» [89, c. 62], «Проте що вона може вчинити 

проти карпатських вершин?» [89, c.53] 

«Риторине запитання становить не тільки засіб підвищеної емоційності 

промови і, які наслідок, рівня сприйняття, та уваги, а й прагматичний механізм 

впливу на модель слухача, оскільки у риторичному запитанні міститься 

декілька вихідних установок», – пише дослідниця Т.Бурмістенко [20, с.17] 

Головним принципом постмодернізму, як відомо, є поєднання 

різноманітних стилів та мов культури. Світ розглядається як текст, як 

безкінечне перекодування та гра знаків, за межами якої неможливо 

представляти речі такими, як вони є, істину саму по собі. Текст в 

постмодернізмі постає інтертекстуальною грою свідомих та несвідомих 

запозичених цитат, мовних кліше. 

Художня практика постмодернізму пропонує мистецтво цитування, 

авторського монтажу фрагментів культурних текстів. Особистість автора  

простежується в особливій манері мовної гри, яскравій імпровізації стосовно 

ключових сюжетів та образів переважно культури Заходу, яка, за 

О.Шпенглером, вже відбулася. Наприклад, мовна гра призводить до ситуації 

необмеженої кількості значень одного ж і того твору. В руслі постмодернізму 

філософія відмовляється від потреби чітко артикульованої істини, 

перетворюючись у своєрідний генератор метафор та мовних ігор. 

Такі філософські концепції мовної гри простежуються в творчості 

М. Кіяновської, зокрема у збірці «Звичайна мова». 

Варто говорити про те, що для цієї збірки характерні автоцитації та 

авторемінісценції. Приміром, у поезію «Змагаючись із сьогоднішнім» дослівно 

уведено двовірш із циклу «Книга Адама»: «Звідки знаю тебе, Адаме / з якої 

пам’яті ?», у ній також варіюється образ Дамаску (з вінка сонетів 

«Манусткрипт sine anno»): «адамашки із аДамаску / насиченість 

адамситом»[47, c.339]. Загалом у збірці наявні  цікаві метафоричі знахідки. На 

відміну від традиційного опису почуттів ліричної героїні, у поезії 

М. Кіяновської відтворено любов через звукову метафору: «над тобою крізь 
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тебе / жага сухожилля / любов бо в любові / я молюсь помилитись / я люблю» 

[79, с. 22]. Образ «молюсь помолитись» є новаторським тропом, різновидом 

метафори, що посилює концентрацію тексту в образі. Це видно у випадку, де 

поєднуються семантичні конструкції «боюся помилитись» і «молюся, щоб не 

помилитись» в новостворений образ. 

Постмодерна стратегія розрахована на поєднання, компіляцію, 

змішування різних фрагментів, текстів, образів. Тому необхідно говорити також 

про такі прийоми поетики як метабола, пастиш, які формують ігровий стиль 

письма. Варто докладніше розглянути ці літературні прийоми в текстах 

української поезії. 

Однак перш за все треба визначити, що ж таке метабола. Таке поняття 

з‘явилося лише з епохою постмодернізму, точніше з початком досліджень цієї 

епохи. 

Дослідниця М. Акішина так визначає метаболу: «Це тип художнього 

образу, що передає взаємоучасть, взаємообертання явищ. У галузі поетики, 

стилістики метабола – це такий вид тропу, який розкриває сам процес переносу 

значень, його проміжні ланки, це прихована основа на якій відбувається 

зближення предметів, виведення в дискурс проміжного поняття, що стає 

центральним, об‘єднує віддалені галузі та створює перехід між ними» [2, с.8] 

Для М.Епштейна метаболою є «образ, що не ділиться навпіл, на пряме та 

переносне значення, на описанний предмет та залучена подібність, це образ 

подвійної і водночас єдиної реальності». [161, c.154] Він виводить поняття, 

порівнюючи метаболу з метафорою. «Якщо метафора – це готовність повірити 

в чудо, то метабола – це здатність його осягнути». [161, c.154] Або «якщо 

метафора – це уламок міфу, то метабола – спроба відновлення цілісності, 

індивідуальный образ, спрямований на зближення з міфом, взаємопроникненню 

ідеї і реалії» [161, c.156].    

У дослідженні О. Бабелюк метабола виступає як «постмодерністський 

прийом, що розкриває безперервний перехід різнорідних явищ, підкреслюючи 

контрастність текстових світів, породжуючи відчуття хаотичної, неповноцінної 
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та симульованої дійсності» [8, с.207]. У дослідженні М.Акішиної є теза, що 

«метабола відновлює природу словесного синкретизму», адже виконує функцію 

створення цілісності світу. [2, с.9]. Тож з огляду на такі визначення метаболи 

можна інтерпретувати її як прийом осягнення дійсності через наближення 

реального і міфічного в один концептуальний образ. Серед досліджених текстів 

можна навести приклади: «ти – моя шкіра – знята, на цвяшку висить» [157, 

c.85], «а крила вросли у спину – і не носять вже» [98, c.83], «папір ваготіє, 

вагітніючи: на дозрівання поет загортає вірші в паперові клубки» [101, c.38] 

Ще одним прийомом постмодерністської стратегії літературних текстів 

слід назвати пастиш. Термін мало досліджений у літературознавстві, однак 

спорадичні дослідження дають змогу віднайти приклади пастишів у 

досліджуваних поетичних текстах. В українському літературознавстві маємо 

дослідження пастишу Людмилою Бербенець. Згідно характеристик пастишу, 

окреслених дослідницею, його співвідносять з «ключовими ознаками естетики 

постмодернізму: фрагментарністю, деканонізацією, іронією, гібридизацією, 

карнавальністю, сконструйованістю». [14, с. 7 ]  

Опираючись на дослідження Л.Бербенець можемо підійти до поетики 

мовної гри, додаючи пояснення, чому пастиш слід брати в коло дослідження. 

Пастиш часто співставляють з такими жанровими різновидами, як центон, 

колаж, на що Л.Бербенець дає вичерпне пояснення розрізнення цих понять. 

Л.Бербенець, опираючись на дослідження Ж.Женета, говорить про пастиш в 

контексті інтертекстуальності. У праці Ж.Женета пастиш як різновид 

гіпертекстуального зв‘язку утотожнюється зі стилізацією, однак не тексту, а 

стилю претексту. Згідно теорії Л.Бербенець, «поліфункціональна природа 

постмодерністського пастишу виявляється у взаємодії ностальгійності та 

іронічності» [14, с.5].  

Оскільки пастиш передбачає гру із залученими  в нього готовими творами 

літератури або ж власне авторськими, прикладами чого можуть слугувати 

тексти таких письменників, як Г.Гессе, У.Еко, Х. Кортасар, то це дає 

можливість відшукати приклади в текстах української поезії ХХІ ст. (Ю.Іздрик, 
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Г.Семенчук, С.Жадан, Ю.Андрухович та ін). «Це підпільне бароко влаштовує 

опір/ і цвіте шалено навіть в уламках» [4, c.194] – так Ю.Андрухович увівши в 

текст образ бароко, порівнює його із шаленим цвітом, адже стилю властивий 

надмір. При цьому, автор залучає і контрасний пейзаж з уламками, 

конструюючи новий образ. Або ж С.Жадан, іронізуючи, вводить у текст цитату 

П.Тичини: «докіль поет тривожно промовля:/ я є народ, якого правди сила; / цю 

жінку я люблю, вона просила» [90, c.659] Деканонізацію образів, властивих 

пастишу, можна бачити у рядках М.Семенчука: «У цих/ снах/ Тарас Шевченко 

– придумує хіп-хоп, / Микола Леонтович – родоначальник джазу і фанку, / 

Богдан Хмельницький в екзотичних шкурах / веде чорношкіре козацьке військо 

сірими степами» військо» [130, c.49]. Автор змінює образи історичних 

постатей, якими звикли їх бачити читачі, перевдягаючи їх у досить нетипові. У 

цьому прикладі помітно, як гра відбувається на формальному та семантичному 

рівнях тексту-пастишу.  

Однією із ключових особливостей постмодерної стилістики все ж 

залишається інтертекст. Грунтовне дослідження інтертекстальності маємо в 

літературознавчих напрацюваннях  Р.Барта. Вчений дає досить широке 

тлумачення  інтертекстуальності, розглядаюч кожен текст як нову тканину, що 

зіткана зі старих цитат. «Ставлячи знак рівності між текстом й інтертекстом, 

Р. Барт таким чином переакцентовує інтертекст Ю. Крістевої, що у його 

розумінні інтертекстуальність є не окремим явищем, а загальним принципом 

літератури», - пише дослідниця М.Шаповал [154, c.26]. У своїй роботі вона 

звертає увагу на поняття коду у Р. Барта. У його відомій книзі «S/Z» виділено 

п‘ять головних кодів, за якими згруповуються всі текстуальні означники, а 

саме:  

- герменевтичний (енігматичний),  

- семіотичний (конотативний),  

- символічний,  

- проайретичний (акціональний) 

-  культурний (референційний).  
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Дослідниця зазначає, що ці коди утворюють мережу, крізь яку 

пропускається текст, внаслідок чого він і стає, власне, текстом.  

М.Шаповал пише про інтерес до читання з посиланням на 

напрапрацювання М. Ріффатерра. У цій теорії читач стає тим, кому надається 

можливість ставати експертом із впізнавання та ідентифікації інтертексту. 

Завдяки обізнаності з літературою та культурою рідної країни і світу, читач 

здатен відстежити присутні міжтекстові зв‘язки. Якщо культурного контексту 

немає і зв‘язки розриваються, то тексти втрачають свою цілісність, а 

інтертекстуальні вкраплення стають своєрідним баластом, адже ускладнюють 

сприйняття і стають неможливими для розуміння. Через такі можливі 

непорозуміння, у М. Ріффатерра наявна пропозиція «розрізнювати 

факультативну інтертекстуальність та інтертекстуальність необхідну, 

обов‘язкову для сприйняття художньої ідеї твору» [154, c.29]. М. Шаповал 

висуває тезу про те, що аби віднайти точку опори у питанні імперативності 

інтертексту, варто звернутися до більш об‘єктивного критерію вирізнення його 

елементів, а саме – присутності інтерпретанти. Адже саме вона необхідна для 

сприйняття двошарового поетичного тексту [154, c.30].  

Інтерес до інтертекстуальності виникає з початком активного вивчення 

постмодерністської літератури, де поняття цитатного мислення, різних видів 

запозичень та ігровий дискурс стали важливими інтерпретаційними 

принципами нового способу письма у літературі. Дослідники різних художніх 

стилів літературних процесів почали говорити про запозичення, перегуки 

образів і тем, натяки, цитування, що фактично означало прийняття концепту 

інтертексту, тобто початок дослідження інтертекстуальності.  

Аналізуючи творчий доробок Ю. Іздрика, про що виходила одна зі 

статей [52], стає можливим  виокремлювати ремінісценції, риторичні фігури, 

автоцитації, основні різновиди мовних жанрів, що входять до складу іронії, а 

також принцип текстотворення, який актуалізує «ситуацію домовленості» між 

автором і читачем. 
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Розкриваючи тему постмодерної гри, варто детальніше говорити про 

лексику поетичних текстів. Іздрик послуговується жаргонізмами, молодіжним 

сленгом, який завжди є доречним («зачекінилась в мозку крихітним міфом», 

«та що б не мутив там лукавий», «а літо взяло і звалило», «це місяць-фрік це 

місяць-крейзі»). 

Вартим уваги стає вірш «meinkampf», де автор намагається вгадати 

«конструкцію пасток майбутнього». Так, Іздрик подає російську фразу 

українським транслітом. «Чюствуюєшсібякак? / Чюствуюсібяхарашо» [61, 

с. 156] 

Прикладом гри з частинами слова можна назвати вірш «7 ступенів 

свободи», де автор використовує  частку фрі (free), утворюючи нові слова і 

значення, «мій приятель з фрітауна вважає, / що 25% free – те саме, / що й 

25% freedom, а ненавпаки / (якщо лише 25% несвободи  і справді – «навпаки»)… 

усі ці фрітауни й фрілансери, / д’юті-фріки-факи-корни…» [61, c.179-184] 

У текстах Ю. Іздрика часто зустрічаються звороти, за основу яких взято 

відомий вислів чи цитати з чужих літературних текстів, однак така 

інтертекстуальність приховується частковою зміною форми слова.  Як приклад 

можна навести таке:  

«кличе маму миє раму» –  з російської скоромовки «мама мила раму»,  

«дух, що тіло рве і пре» –  з «Вічного революціонера» Івана Франка: «дух, 

що тіло рве до бою», 

«хто тут принц а хто тут ниций», –  роман Марка Твена, що російською 

звучить «Принц и нищий», 

«їсть і мертвих і живих» –  з послання Тараса Шевченка «І мертвим, і 

живим…», 

«курці помирають радо» – із застереження Міністерства охорони 

здоров‘я на пачках цигарок («курці помирають рано»),  

«знак щасливого шансу нового потопу» –  з Біблії, 

«анна олію давно розлила», –  з роману Михайла Булгакова «Майстер і 

Маргарита». 
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 Вправно застосовує Іздрик у своїх текстах іншомовні слова. При цьому, 

варваризми не вбачаються такими, оскільки автор подає їх за правилами 

української граматики.  Наприклад, «шифронути демот і котика / 

брудершафнути з че і дуче / фраєрнути в компанії з запою / файєрнути в 

компанії з zippo» [61, с.30] 

Поезія Ю. Іздрика, яка може лаконічно вписатися в дискурс постмодерну, 

відмежовується від традиційної лірики, хоч у збірках присутня також і 

традиційна римована поезія поряд із ритмізованими нарисами і верлібрами. 

Досліджені поетичні тексти автора є тим полем, яке відкрите для тлумачень гри 

форми і змісту. До прикладу, у вірші «сіль ікон» [61, с.196] уже назва відсилає 

до текстів релігійного змісту, однак з варіантами тлумачення. Знаємо, що в 

Євангеліє є вислів «сіль землі», але автор перекодовує значення у своєму тексті. 

Однією із ключових постатей поетичного тексту є «просто легінь на ім’я дівоче 

Йона, / або юнка з хлопчачим іменем Йон». Знаємо, що Книга пророка Йони 

входить до книг малих пророків Старого Завіту. Ю. Іздрик десакралізує 

першопочаткове значення релігійного тексту через алюзії, цитування пісні 

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

один із членів гурту «Red Hot Chillі Pappers», назва якого обігрується як 

звичайна страва. 

«…нею-Йоною керує не голод і не жадоба помсти, а проста   

любов до червоного, до simple red, а, може, навіть, до   

simple mind, і коли simple red1 змішається із simple mind2  

на закіптюженій циганській пательні, і весь цей  

пательний мікс зашкварчить,   

зійде піною,  

випустить пару, а потім вгомониться  

і лише попахкуватиме гіркавими хмарками red hot chilly peppers3…» [61, с.198]. 

                                                           
1
 Алюзія на англійський поп і соул-гурт Simply Red 

2
 Simply Mind – шотландський гурт, який серед синглів має пісню «Jesus» (Ісус – прим.авт) 
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Поєднуючи у тексті «високу» і «низьку» лексику, піднесене та буденне, 

Ю. Іздрик демонструє, що постмодерна поетика цінна самим процесом 

творення, у якому помітна участь читача й автора. У текстах поєднуються 

жаргонізми, вульгаризми, варваризми, старослов‘янізми, завдяки чому 

утворюється художньо-іронічне тло. «…а сам я вмовкаю, беручись за пурпурове 

/ причастя (важко розмовляючи, жуючи), сказано бо: / не Enter оскверняє уста 

людини, а Esc…» [61, с. 199].  

Такі приклади зниженої лексики зустрічаються у всіх поетичних збірках 

Ю. Іздрика, що є цілеспрямованим інтертекстуальним елементом зі своїм 

функціональним навантаженням, яке розкривається через контекст. 

У літературних текстах українського постмодерну спостерігається 

суцільний монтаж, цитування, колажування. У постмодерних поезіях Іздрика 

міжтектовість стає не лише їх визначальною ознакою, а ніби демонстративно 

підкреслюється, що помітно у віршах.  Розгляд структурної наповненості 

поетичного простору показує, що він містить цілий ряд різноманітних за своїм 

характером інтекстових внесень, які утворюють єдиний інтертекстуальний 

простір. Серед найбільш частотних у поетичних текстах Іздрика 

виокремлюються інтексти на релігійну тематику, літературного характеру, з 

області музики. А власне інтертекстуальність вибудовується на 

культурологічному коді – спільному для автора й читача. Завдяки цьому 

реципієнт може відчитати алюзії. Дослідниця М.Прокопець пише, що «алюзії 

варто розглядати як стилістичний засіб, як художньо- стилістичний фонетико-

семантичний прийом – відсилання до прецедентного явища, реалії чи твору, 

який натякає на певний літературний твір, сюжет чи образ, кінематографічну, 

міфічну, історичну подію, побутовий, соціально-політичний факт чи 

мовленнєво-поведінковий стереотип із розрахунку на певну ерудицію та 

обізнаність аудиторії, покликану розгадати закодований зміст цього 

повідомлення». [121, c.185 ] 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Алюзія на гурт, один з учасників якого (John Frusciante) зіграв спільно з англійським гуртом Depeсhе Mode 

пісню «Personal Jesus» 
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Тож тексти Ю. Іздрика побудовані цілком у руслі постмодерної поетики з 

яскравими прикладами мовної гри.  Автор відмовляється від великих літер на 

початках рядків, розділових знаків, що притаманно класичній поезії, але в той 

же час може використовувати великі літери та діакритичні знаки для графічної 

гри в текстах. Іздрик дає читачеві простір для тлумачення текстів, де побутує 

повна анархія та розпорошеність. Автор будує тексти, реконструюючи відомі 

фрази з літератури, Біблії, музики, що дозволяє читачеві віднаходити глибинні 

підтексти та неочікувані інтертексти.  

Постмодерністська поезія є експериментальною, розрахованою на гру з 

читачем-інтелектуалом, і сформованою за рахунок нелінійної організації 

стильових прийомів. У текстах Ю.Іздрика часто зустрічаються метаболічні 

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

літературних текстів. Більшість поетів орієнтовані на діалогізацію мовлення. 

Приміром, О.Коцарев у своїх текстах ставить питання, які градаційно 

підсилюють абсурдність ситуації. У Д.Гладун зустрічаються тексти, які справді 

спілкуються з читачем. Текст у збірці «Рубати дерево» під назвою «Не 

перегортай» не призначений для читання в голос, а, розміщуючись на середині 

книги, веде діалог напряму з тим, хто тримає книгу руках і вирішує закрити її 

чи продовжити читання далі.  

Тож у поетичних текстах сучасної української літератури маємо ефект 

діалогізації мовлення, який досягається шляхом риторичних питань, залучення 

у свої тексти слів чи їх частин, узятих з чужої мови, утворючи своєрідний 

міжкультурний діалог, який у текстах зазвичай залучено вмотивовано. Без 

сумніву, найбільшим і невичерпним пластом постмодерної літератури стає 

інтертекстуальна гра. Автори пропонують у своїх поетичних текстах 

різноманітні закодовані образи, цитати, автоцитати, ремінісценції, розраховані 

на інтелектуального читача. У простір тексту залучено читача для спільного 

співтворення і співпрочитання.    
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2.2. Абсурд як різновид мовної гри 

 

Сьогодні є ряд досліджень явища абсурду у філологічному полі. Науковці 

пропонують характеристики численних механізмів творення мовного абсурду, 

однак явише у літературознавстві систематично не вивчалося. На матеріалі 

сучасної української поезії з‘являлися лише фрагментарні дослідження. Вчені 

вдаються до аналізу художніх текстів крізь призму поетики абсурду з метою 

виявлення стилістичних особливостей літературного абсурду, вивчення його 

природи як мовного феномену. Такі тексти вирізняються абсурдністю у всіх її 

проявах. Для них властиві незв‘язність тексту, цілеспрямоване порушення 

форми, комічні вкраплення. 

Окремі наукові дослідження, присвяченні проблематиці мовного абсурду, 

почали з‘являтися у другій половині XX століття (праці Ж. Делеза, 

В. Звегінцева, М. Фуко). Розглядаючи «абсурд» як літературний напрям, 

розвідки характеризуються ідеєю тотальної абсурдності буття, що було 

властивим літературі і науці післявоєнного періоду. О.Коляса на основі думки 

більшості науковців дає таке тлумачення абсурду: «Це констатація смислового, 

логічного, буттєвого і, відповідно, мовного безсилля у виявленні 

організовуючого начала в навколишньому світі» [83, c. 109]. 

У постмодерністській поезії абсурду відводять центральне місце у 

пошуках відповідей на важливі питання. Театр абсурду, представникаим якого 

стали С.Беккет, Е.Йонеско, А.Адамов та ін., змальовував життя у вигляді 

хаотичного нагромадження випадковостей, безглуздих ситуацій, підкреслюючи 

алогічність й ірраціоналізм у вчинках персонажів. З'явилися різні концепції 

мовного абсурду: як порушення текстових конвенцій (О.Кравець), 

особливостей аномального тексту (Н.Шапіна), парадоксальної комунікації 

(Г.Сучкова).  

У поезії постмодернізму абсурд передбачає загальну відмову від 

структурування світу з його хаосом. У постмодернізмі герої не живуть, а 

граються у життя на грані реального та фантастичного, бо саме гра дає 
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можливість вільно перейти з одного часу в інший, з дійсності у світ 

підсвідомості, як у К.Москальця: «Нічого не знаю нікого не знаю / ніколи не 

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

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

Одним із найпоширеніших інструментів вивченні мовного абсурду є 

наявність порушення мовної норми. Така думка присутня у працях різних 

вчених.  О. Коляса говорить про те, що «саме відхилення від мовної норми 

розкриває природу і закономірності її функціонування, дозволяє спрогнозувати 

зміни, яких вона зазнає» [83, c.108]. Розвиваючи цю думку, Н. Арутюнова 

стверджує, що власне аномалія і породжує норму, адже ненормативність у 

природньому світі мови допомагає визначити норму і правило [5]. І така норма 

формується згідно певної картини світу. Однак не варто сприймати усі 

ненормативні варіанти такими, що створюють ефект абсурду. Найбільш 

широкоохопною у плані створення конструкцій абсурдиської поетики на 

морфемному і лексичному рівнях є класифікація Н.Урсул у дисертації 

«Лінгвістичний абсурд як явище вторинної номінації в сучасній англійській 

мові» (2013 р.). Дослідниця до таких механізмів відносить контамінацію, 

макаронізм, спотворення орфографії, абревіацію, безпідставне використання 

архаїзмів, ономатопею, редуплікацію, квазіслова. Однак варто додати сюди ще 

участь фонетичного рівня у поетичних рядках, що має беззаперечну участь у 

механізмі створення абсурдистського ефекту. 

У поетичних текстах української літератури наявний змішаний тип 

механізмів створення ефекту абсурду. Прийоми абсурду використовують 

Ю.Андрухович, В.Неборак, О.Ірванець, К.Москалець, О. Коцарев, Ю.Позаяк, 

В.Крюгер та ін. 

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

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

планів авторської оповіді, де домінує експліцитне зображення (звертання до 

мами і тата), та імпліцитне, скомпоноване з підбору елементів оповіді, 

конкретизації деталей, композиції тексту, емоційної оцінки окремих елементів, 
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по-друге, нема логічних зв‘язків між словами, по-третє, окремі рядки 

нетропічні, хоч і багаті на пароніми та омографи (напр., «Радíй! Радíй!», а чого 

радіти, коли довкола вибухнув реактор?), бо не пов'язані із сюжетом. Та автор 

не прагне цю деструктивність пояснити, оскільки світ божевільний: «1. Тато! А 

то атом! Мамо! Атом отам! / 2. Рáдій! Рáдій! – Радíй! Радíй! Радíй! - Рáдій! / 3. 

Мама мила раму від урану. /4. Тато – труп. У мами рак. А ти сирота?» і т.д. У 

плані вираження – все відповідає нормам, а на рівні змісту – нісенітниця. 

Чимало прикладів абсурду у віршах О.Коцарева. У його збірці «Цирк» 

відбувається тонке висміювання світу як взірця, бо ж усе, що відбувається, є 

апріорі смішним і безглуздим у безмежному Всесвіті. Приміром, «Ворона 

робить зарядку / на краєчку будинку вафельного –  / присідає – встає – 

присіда», –  зустрічається в О.Коцарева, який ламає таким способом уяву 

читача про звичну модель реального світу.   

У дослідженій поезії присутні словесні вибрики, абсурдні жарти, щоби 

високе зробити приземленим. Таким чином відбувається і ламання меж, 

нівелювання серйозності, й актуалізація образів через протилежність. А 

методом членування слів на морфеми, а ті, в свою, чергу на звуки, у текстах 

автори вдаються до деструкції, щоби утворити власну модель світу як ігрової 

сутності з його алогічністю та ілюзорністю.  

 

2.3. Авторська маска як гра свідомостей 

 

Сьогодні з‘являється чимало досліджень авторської маски в літературі 

постмодерну. Досить гостро про стильові особливості висловився М.Епштейн: 

«Якщо модернізм – це суміш передсмертної агонії (Кафка, експресіонізм) і 

ейфоричної надії (Маяковський, футуризм), то постмодернізм – це поетика, що 

гармонійно поєднує смерть та гру посмертних масок (некропоетика)» [161, 

c.475] 

У сучасній гуманітаристиці все більше зростає зацікавлення в дослідженні 

проблем ідентичності, а відтак широко застосовуються різні способи і методи 
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аналізу текстів. Будемо відштовхуватися від спостережень Ніли Зборовської та 

її психоаналітичного підходу до літературних текстів.  

Український літературний постмодернізм, який розвинувся під кінець 

епохи, і який всотував у себе всі наслідки розпаду імперії, став об‘єктом 

дослідження літературознавців, психологів, культурологів. Така пильна увага 

до діячів цього напряму змусила останніх погратися зі свідомістю, роблячи з 

себе щораз іншого, бо «…штучне обличчя попередньої епохи розпалося на 

уламки, а перехідна епоха не має нового обличчя». [58, с.398]. Так починають 

створюватися авторські маски. За Н.Зборовською маскування передує 

театралізації, що є характерним «явищем нейротизму колоніального періоду». 

[58, с.397). Однак тут слід говорити про ширше розуміння театру – як сфери 

культури, а культура, в свою чергу, основується на грі. Саме про ігрове начало  

ґрунтовно описано в праці Й. Гейзінга «Homo ludens». 

Важливі зауваги від Н.Зборовської щодо маски: «Маска потрібна на 

певний час, поки не буде визначено нові параметри індивідуального і 

національного буття, поки не сформується світоглядна основа незалежного 

існування» [58, с.398] Дослідниця пише: «Оскільки сутність актора бути одним, 

а видавати себе за іншого, то письменник перехідного періоду, як ніколи, 

почуває себе актором, він прагне встигнути вписатися в дух часу, заволодіти 

накинутими ззовні постмодерними цінностями, в яких часто немає внутрішньої 

потреби» [58, с.397] 

Звісно, поняття постмодерну не віддільне від поняття карнавалізації. Його 

розлоге тлумачення бачимо в статті Т.Гундорової про бубабістів: 

«Карнавалізація як основа естетичного світовідчуття асоціювалася з 

пограниччям життя і гри, з якого (пограниччя), здавалося, можна було 

перетворити саму реальність. І це мала би бути певна, нехай тимчасова, ілюзія 

інакшої реальності («реальна форма життя виявляється тут одночасно і її 

відродженою ідеальною формою»), коли здійснюється момент перевертання, 

коли естетично програмована форма життя стає переважною. Адже карнавал, 

підкреслював М. Бахтін, «ніби реальна (але тимчасова) форма самого життя», 
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по суті, це — саме життя, але оформлене особливим ігровим чином», причому 

«ідеально-утопічне і реальне тимчасово зливались в цьому єдиному у своєму 

роді карнавальному світовідчуванні». [34] 

У праці про народну сміхову культуру дослідженню масок приділяє увагу 

і М.Бахтін: «Маска пов‘язана з радістю змін та перевтілень, з веселою 

відносністю, з веселим запереченням тотожності та однозначності,… у масці 

втілено ігрове начало життя» [10, c. 48]. При цьому, дослідниця М.Ковінько, 

посилаючись на праці М.Бахтіна, підкреслює, що «дослідник наполягає на 

тому, що «первинний автор не може бути образом» і «виступати з прямим 

словом», оскільки від особи письменника нічого не можна сказати», адже 

говорячи просто як письменник, без перевтілення в образ, «первинний автор» 

може перетворюватися на звичайного публіциста, мораліста, вченого тощо» 

[81, с.24]. З таких тез М.Бахтіна випливає, що наявність маски в автора просто 

неминуча. 

Органічно продовжує цю тезу думка Є. Барана щодо маски, переважно 

блазня, у бубабістів, що інакшими бубабісти не будуть, вони мінятимуть маски, 

але ніколи не зрадять свого дітища.  

Таким постає український літературний постмодернізм з його баченням 

життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу, адже карнавал завжди 

передбачає повернення ієрархії цінностей, гру. У такому випадку на полі 

безперервної гри розігрується життя як окремо взятої людини, так і суспільства 

вцілому, не маючи почасти ознак істинного буття. У межах такої гри людина 

поступово починає втрачати своє «я» і в грі в життя стає актором, маріонеткою, 

вдягаючи маску. 

Якщо ж звертатися безпосередньо до постмодерних текстів, то стає 

зрозумілим, що поетична мова віршів не має інших суб‘єктів, крім тих, хто 

мовить. Відтак варто говорити про ліричного героя, який в Ю.Андруховича 

часто стає одним цілим. Маємо автоспостереження у циклі «Нові етюди 

будіель», у віршах «Музей старожитностей», «А це така любовна гра…». Не 

уникає поет можливості приміряти «маску», стаючи блазнем («Цирк 
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«Вагабундо»), мартоплясом («Благання мартопляса», «Романс мартопляса»), 

Фаустом, Гамлетом ( вірш «Алхімія»), мандрівником («Різдвяні вакації», 

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

(«Гробниця»).  

Такі приклади віршів Ю.Андруховича свідчать про трансдискурсивну 

позицію автора і мінливість його масок. Автор постає у багатьох іпостасях, 

надягаючи на себе тогу різних персонажів, як вигаданих, так і реальних чи 

історичних осіб.  

Ю. Андрухович у своїх віршових рядках постає у різноманітних 

іпостасях, надягаючи на себе маски різних персонажів, як вигаданих, так й 

справді існуючих в історії, або детально виписаних, адже автор є неабияким 

містифікатором, що і характерно представникам українського постмодернізму. 

Поет блукає різноманітними закладами, пам‘ятками архітектури, стежками і 

лабіринтами, які сам собі обирає, ніби будуючи відповідні декорації. Таким 

образам суголосить власне структура текстів, в яких автор завдяки мовній грі 

має можливість бути різним і дати читачеві можливість читати не лише тексти, 

а й те, що криється між рядків.  

Я продаю квитки на магів і на мімів, 

я коло входу став з ключами, мов Петро [4, c.82] 

Автор як скриптор, що елімінує амбіції суб'єкта як творця і має безліч 

масок, засвічує себе в текстах О. Коцарев. Автор приміряє різні ролі приміряє, а 

ліричний герой втілюється в образах піаніста, поета, міста фестивалю, тощо: «Я 

– піаніст, / біцепси моїх пальців не здаються, / я всередині звуку…» , «Я – 

пасажир верхньої полиці, / мій рюкзак спить ще вище…», «Я – той, хто ввечері 

натискає: «Забути цей сайт», а зранку згадує…», «Я – поет Ярослав 

Цурковський / у зеленому капелюсі», «Я – Берлін, зелений і діагональний / щодо 

лінії обрію», «Я – фестиваль оселедців / на вулиці Богвтирській, / карнавал, / де 

добрий оселедець одягнув маску / злого оселедця, / і навпаки…» [85, c.186-187] 

Досить розлогими образами описує свого ліричного героя Вано Крюгер. 

У його текстах неможливо однозначно атрибувати авторство: «Я плоть від 
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плоті скелі-землі / Мить болю-народження / Пройдена мною / Тисячу літ / 

Тому» [89,c. 34], «Я розіпнутий бик / Кров моя – то вино, що / Стікає між 

ратиці цівкою вниз…», «Я корова, розіпнута на хресті - / Тим солодше моє 

молоко, / Що стікає тоненькою цівкою з вим’я, / Прийдіть й причастіться - / Я 

мати-земля, що годує дітей! / Іродіяди донька. ..» [89, c. 57-58] 

Оскільки саме явище маски з‘явилося ще в античні часи, то це дало 

можливість досліджувати поняття маски в різних аспектах, адже з часом 

додавалися все нові семантичні кола. Якщо спочатку маска розглядалися лише 

як елемент театральних декорацій, елемент костюму актора, тобто те, що 

приховує обличчя, то з часом семантичне поле значно розширилося. Тепер 

маску розглядають і як певну роль у соціумі. Ну і, зрештою, авторська маска, - 

та, яка цікавить нас.  

Сьогодні розглядають маску як своєрідний психологічний захист, коли 

особистість вибудовує своє поведінку в кожній окремій ситуації. При цьому 

мотивація кожної гри різна: чи то створення враження, амплуа, чи то 

необхідність анонімності.   

У підрозділі обґрунтовано принцип розуміння формальної відсутності 

автора в постмодерністському тексті, принцип «смерті автора». У рамках 

герменевтичного підходу фігура автора відігравала ключову роль у процесі 

інтерпретації твору, бо йшлося про реконструкцію первісного задуму, чи то в 

психологічній конфігурації (В.Дільтей), чи то в біографічній (Ш.Сент-Бев). Та 

вже авангард спробував похитнути авторитет автора й осягнути  різновиди 

текстових наративів (напр., маски П'єро, Дон Жуана та ін. у М.Семенка). За 

Р.Бартом, твір – це живий організм, який розвивається, тому присвоїти йому 

ім'я автора означало б застопорити текст, визнати закам'янілим. У 

постмодерністській поезії  фігура автора має нетрадиційний статус при 

збереженні всіх параметрів індивідуалізації. З одного боку, ім'я автора ніби є, а 

з іншого – воно стосується не стільки персони, скільки текстового масиву, 

приписуваного персоні. Як наголошував М.Фуко, автор – це не індивід, який 
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виголосив або написав текст, а той, хто згрупував дискурси, тому він виступає 

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

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

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

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

У сучасному літературознавстві питання мовної гри мало розроблене. 

Вивчаючи тексти українських авторів-постмодерністів, для яких гра є 

визначальною рисою, стало можливим дослідити і структурувати теорію мовної 

гри. У процесі досліджень цієї теорії [48] стало зрозумілим, що одним із 

компонентів мовної гри слід назвати гру структури, яку у своїх роботах 

торкалися такі вчені як французький теоретик Жак Дерріда та польський 

літературознавець Єжи Фарино. Тож є необхідність проаналізувати поетичні 

тексти Юрія Андруховича крізь призму теорій Ж.Дерріда та Є.Фарино. 

Оскільки такий аспект ще не було досліджено, то особливості впорядкування 

поетичних текстів Ю.Андруховича і стали об‘єктом нашого наукового 

зацікавлення. 

Згідно визначення М.Можейка [109, с. 378], гру структури можна 

охарактеризувати як фундаментальне поняття, що фіксує вектор 

постмодернізму на бачення предмету таким, що перебуває в процесі 

самоорганізації. 

Одним з фундаторів поняття гри структури слід називати Ж.Дерріда. Так 

у своїй статті «Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук», що у праці 

«Лист і відмінність», вчений каже про те, що «поняття центрованої структури є 

насправді поняттям обгрунтованої гри, встановленої на основі нерухомості та 

заспокійливої, позбавленої від гри, достовірності» [40 , с. 446].    

Поняття гри структури розробляє і польський вчений Єжи Фарино у своїй 

книзі «Вступ до літературознавства», де подає теорію наукового аналізу 

художньої літератури. За концепцією Є.Фарино, літературний текст складається 

з рівнів, які перебувають у постійному русі, адже вони симультанні і кожен з 

них по-своєму семантизує та впорядковує предмет висловлювання, тобто 



80 
 

власне сам текст. Такий рух науковець називає ритмом тексту. Для вченого це 

поняття – «впорядкована повторюваність у дискретному ряді певних одиниць 

певного явища» [147, с. 437]. Тобто дискретні одиниці, втрачаючи 

першопочаткове значення, входять до більшої, зовсім іншої структури – 

літературного тексту.  

На основі головних тез науковців щодо питань структури варто перейти 

до аналізу поетичних текстів Ю. Андруховича. За Є.Фарино, склади 

виступають своєрідними цеглинками, які в різних модифікаціях здатні творити 

структуру іншого тексту, одним із прикладів чого може слугувати наступний 

текст (подаємо уривок) Ю.Андруховича: 

Дерево 

           хмару 

гіллям 

продерло -  

дерево в хмарі? 

хмара на дереві? 

 

Хмара 

на дерево 

квіткою  

сіла –  

хмара зелена? 

дерево біле?... 

[4, с.30] 

Як можна бачити у наведеному уривку, Ю.Андрухович тонко підмічає 

образ, будуючи його таким чином, що перестановка слів, фактично і дає 

можливість створювати всю метафору. 

Досліджуючи структуру повідомлень, що наявні у кожному тексті, 

Є.Фарино каже, що «парадигма осі селекції і парадигма осі послідовностей не 

потрапляють у повідомлення зовні, вони породжуються цим повідомленням 
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всередині його» [147,с. 435]. Відштовхуючись від того, що слово чи образ в 

поезії породжують одне одного, варто розглянути наступні приклади. Вірш 

«Ніжність» Ю.Андруховича дає приклад звукової гри структурними частинами 

слова, де маємо дуальність образу «ніж - ніжність».  

Кохання - то велика дивовижність: 

там, де лише народжувалась ніжність, 

за хвильку може виникнути ніж. 

[4, c. 129] 

 

Нерідко в поетичних текстах Ю.Андруховича можна помітити, як в 

структурі тексту розігрується звукова гра, тобто морфемне самопородження 

слова, чому практично неможливо знайти відповідники в інших мовах. 

Є.Фарино говорить про те, що мотивація такого творення виникає тоді, «коли 

формальні аспекти відправної словоформи спроектуються на вісь 

послідовностей і з формальних стануть змістовними» [147, c. 435]. За таким 

принципом творяться поетичні рядки, на зразок: 

 

за подушне і подашне й повіконне 

поцерковне покриничне почортівске 

нині платиш подукатне посуконне 

лянцкоронське конецпольське чарторийське [4,c. 24] 

 

Смарагдо́ва короговка для коровки [4, c. 24] 

 

а поки́ що гопаки і гольтіпаки 

гоп і гоцки гоп зі смиком і гіп-гоп 

над боклагами суліями і паки 

йолоп вилупок залупник остолоп [4, c. 26]  
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Ю.Андрухович моделює світ своїх віршів за допомогою мови і мовлення, 

а ритм стає у нього механізмом трансформації. А механізм зміни тексту, за 

Є.Фарино, найкраще простежується при міжрядковому чи міжстрофному 

переносі (enjambement), що простежується майже в кожному поетичному тексті 

Ю.Андруховича. Так слова мають одне значення в синтаксичній конструкції, а 

друге в ритмічній структурі вірша. 

…але є сліди, і це дозволяє 

подавати прогноз у вигляді віри 

в неминуче… [4, c. 194] 

 

Згідно теорії Є.Фарино,  поетична мова віршів не має інших суб‘єктів, 

крім тих, хто мовить. Відтак, варто говорити про ліричного героя, який в 

Ю.Андруховича часто стає одним цілим з самим автором. Маємо 

автоспостереження у циклі «Нові етюди будіель», у віршах «Музей 

старожитностей», «А це така любовна гра…» та ін.  

...Бо вийду із дзеркальних меж -  

розвалиться хистка будова. [4, c.13]  

Мені видно все з чужої столиці… [4, c.194] 

Я – Фауст, Гамлет, Вільгельм Тель! 

Я сплю на небі! [4, c. 6] 

 

Так Ю.Андрухович у своїх віршових рядках постає у різноманітних 

іпостасях. Зливаючись з ліричним героєм, автор надягає на себе маски різних 

персонажів, як вигаданих, так і справді існуючих в історії, або детально 

вигаданих, адже Ю.Андрухович є неабияким містифікатором, що і характерно 

представникам українського постмодернізму. Поет блукає різноманітними 

закладами, пам‘ятками архітектури, стежками і лабіринтами, які сам собі 

обирає, ніби будуючи відповідні декорації:  
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…книги поглинають нас як моря  

хапаємось руками за різьблені виступи 

сяк-так тримаємось на поверхні… [4, c.62] 

 

Вихід є, здається, один – ступити 

в порожнечу, в ніч, але це те саме, 

що з вікна ступити, як цвях забити… [4, c.186] 

  

Таким образам суголосить власне структура текстів, в яких автор, завдяки 

мовній грі, має можливість бути різним і дати читачеві можливість читати не 

лише тексти, а й те, що криється між рядків.  

Таке твердження підкріплюється теорією Ж.Дерріди відносно того, що 

при відсутності центру, відбувається безкінечна гра знакових переміщень. У 

цей момент мова отримує універсальне проблемне поле, а «відсутність 

трансцендентального означуваного розширяє поле і можливості гри значень до 

безкінечності» [40, c. 448]. 

Тут необхідно для прикладу навести уривки з вірша Ю.Андруховича 

«Зміна декорацій», де в канві речення, які починають строфи, робиться заміна 

слів на позначення приміщень, що дозволяє створювати нову картину. Автор 

таким чином і «змінює декорації». У тексті маємо: 

...У приміщенні школи відкрито готель: 

там завжди хтось із кимсь улягається спати… 

 

...У приміщенні замку відкрито шпиталь: 

там гуляє лицарство в потертих піжамах… 

 

...У приміщенні цирку відкрито завод: 

там летить над верстатами гордий народ 

і блискучому гримі - від вуха до вуха. 
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У приміщенні неба відкрито тюрму. 

У приміщенні тіла відкрито пітьму. 

У приміщенні духу відкрито розруху... [4, c.142-143] 

 

Такий прийом гри відповідає позиції Ж.Дерріда, що «різноманітні 

повтори, заміщення і перевтілення залучені в певну історію смислу, а структура 

сприймається через присутність за межами гри» [40, c.446]. 

Звісно, у цьому випадку слушною є також думка Є.Фарино про те, що так 

звані «заповнюючі елементи можуть диференціюватися за властивими для них 

фізичними особливостями чи за позв‘язаними з ними смисловими асоціаціями» 

[147, c.41]. Це ми бачимо в тексті Ю.Андруховича, який витримано, практично, 

на одному реченні, («у приміщенні … відкрито…»), в якому вставляються 

номінативи, при поєднанні яких, створюється образ вищого порядку. А саме 

вичленовування певних розрізнювальних ознак, в даному випадку граматичних, 

серед елементів, що заповнюють структуру, i закономірність таких вставок, дає 

можливість отримувати інформацію з конкретного тексту.   

З вище зазначеного випливає, що структура, або ж як ще називає 

Ж.Дерріда «структурність структури» є одночасно і задіяною, і зберігаючою 

нейтралітет чи зовсім відсутньою через надання центру. Так може відбуватися і 

через співвіднесення структури з точкою присутності, деяким фіксованим 

джерелом. І якщо серед функцій центру є не лише організація структури, бо ж 

структуру неможливо усвідомити неорганізованою, то «центр структури, 

орієнтуючи і організовуючи впорядкованість системи, дозволяє і гру — люфт 

елементів всередині форми як цілого. І сьогодні структура, позбавлена будь-

какого центру, уявляється цілком незбагненною. Але центр також і закриває 

гру, яку сам відткриває і робить можливою». [40, c.445]. 

Тож дослідження поетичних текстів Ю.Андруховича крізь призму теорій 

Ж.Дерріда та Є.Фарино виявило  особливості техніки автора. Письменник 

моделює різні часові і просторові образи, вмонтовуючи в тканину тексту 

різноманітні приклади мовної гри, зокрема: гру зі структурою слова, коли поет 
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дає приклади самопородження образів в позиції предиката чи атрибутів; з 

реченням, коли автор розділяє їх граматичну будову, структуруючи їх так, 

щоби, очевидно, показати читачеві варіації значень при різнорядковому 

розташуванні у строфі. Аналіз поетичних текстів Ю.Андруховича дав змогу 

побачити, що вони (тексти) є тією структурою, де відбувається гра, тим полем, 

де грають згідно правил мовної гри, властивій українській літературі 

постмодерного періоду.   

 

2.4. Форми карнавалу у сучасній поезії 

 

Тяглість традиції в сучасній постмодерній поезії простежується у 

присутності образу карнавалу в літературі. М.Бахтін у книзі про Ф.Рабле 

слушно зауважив, що ідея карнавалу – це «інверсія двоїстих протиставлень», 

перевертання сенсу бінарних опозицій. На карнавальній площі, на відміну від 

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

низ, і т.д. Чоловіче поступається місцем жіночому, міняються місцями життя і 

смерть. 

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

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

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

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

БУБАБУ». Тут помітна не лише локація на прикладі театру з вибухами і 

криками, а й графічне підсилення назви літературного угруповання Бу-Ба-Бу. 

Твори поета наповнені гіперболізованими образами бенкетування: «заради 

цього/ щирого/ столування-при-/ чащання-тостування-воз-/ливання-при-/ 

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

від/ гикування/ і повноголосого/ виспівування/ на повні груди/ яке єднає/ 

кожного з кожним…». Про те, що В.Неборак звертається до раблезіанства, 

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

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

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

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

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

«персонаж країни Босха», «П‘єро фаєрокарнавалів», або навіть «поет-мазохіст». 

Починаючи говорити про образ карнавалу в поетичних текстах, слід 

взагалі окреслити поняття цього явища. Очевидним є те, що зародки можна 

віднайти в язичницьких традиціях та обрядах, однак найбільшого розвитку 

карнавал набув у період Середньовіччя, сміхова культура якого ґрунтовно 

описана М.Бахтіним у праці «Творчість Франсуа Рабле та народна культура 

середньовіччя і Ренесансу». 

У карнавалі задіяні завжди всі, і відстороненим глядачем бути 

неможливо. Звільняючись від ієрархічних розмежувань, вивільняючи енергію, 

людина в карнавальному дійстві може розважитись (всенародний карнавальний 

сміх), розслабитись, вдягаючи маску як головний атрибут карнавалу, пограти 

когось, часом висміюючи. Про це висловилася Л.Таран: «Стосовно 

карнавальної стихії, то вона не була ніколи чужа нашому народові, як і будь-

якому іншому. Скажемо так: незважаючи на тяжку експлуатацію мас у темні 

дожовтневі часи, вони, ці маси, краще за нас уміли не лише працювати, а й 

веселитися, шанувати й любити життя» [137, с.73]. 

До карнавального образу вдається Віктор Неборак, один iз учасників 

літературного угруповання «Бу-Ба-Бу», про творчість якого Ю.Андрухович 

писав: «До цього легко доштуковувалися свіжо перепрочитана теоретична 

прибудова з Бахтіна, Рабле, карнавалу, народної сміхової культури.» [115, 

с.281]. 

Можна говорити, що поетичний карнавал автора-бубабіста – це водночас 

і забавка, сповнена пригод та перевтілень, і ще й мандрівка історією та пластом 

культури. 
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Образ карнавалу зазвичай вбирає в себе різноманітні елементи, які 

утворюють цілісну картину, поняття карнавалу. Саме це і стає об‘єктом нашого 

наукового зацікавлення [50]. У підрозділі ми розглянемо невід‘ємні компоненти 

карнавалу, серед яких, окрім типових раблезіанських образів, слід звернути 

увагу на маски та гру як таку.   

 Якщо приставати до думки В.Рутенбурга, що «карнавал – це театрально-

видовищна форма святкової культури, що володіє специфічними 

особливостями и виконує певну роль у суспільстві» [127, с.45], то карнавал 

може поєднувати в собі різні компоненти: вербальні і невербальні. В 

досліджуваних поетичних текстах В.Неборака маємо вербальне втілення образу 

карнавалу з усіма його танцями та іграми як компонентами невербального 

втілення карнавального дійства. 

Віршами, обраними для дослідження, є всі ті, які вміщені в книзі 

«Літаюча голова». Про цю книгу Ю.Андрухович відзначав, що вона повністю 

бубабістська: «Я маю на увазі те, що від першого рядка й до останнього вона 

свідомо маніфестує саме цю, бурлескно-балаганну-буфонадну естетику». [115, 

с.275]. Одним із віршів, що яскраво вплетені в таку естетику, є «Бубон», 

підназва якого «сонет, виголошений Літаючою головою»:  

 

....гуБАми виБУхає БАрд 

чим світ сичить - кричить театр 

зіграєш вірш якого варт 

потрапиш в рай (чи на монмарт) 

БУ смерті і безсмертю БУ 

і БУ і БА і БУБАБУ [115, с.36] 

 

У наведеному уривку маємо не лише локацію на прикладі театру з 

вибухами і криками, а й графічне підсилення назви літературного угруповання 

Бу-Ба-Бу. Слід відзначити, що поетичний доробок учасників цього 

угруповання, зокрема і В.Неборака, сповнений складниками карнавального 
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святкування. Зокрема, це гіперболізовані образи бенкетування, про що пише 

М.Бахтін, аналізуючи тексти Ф.Рабле, яскравим прикладом чого слугує 

наступний уривок: 

заради цього 

щирого 

слолування-при- 

чащання-тостування-воз- 

ливання-при- 

цмокування-куштування-від- 

хекування-від- 

кашлювання-від- 

шмаркування-від 

гикування 

і повноголосого 

виспівування 

на повні груди 

яке єднає 

кожного з кожним…[115, с.104] 

 

На підтвердження тієї тези, що В.Неборак звертався до раблезіанства, 

слід згадати, що один з віршів поета навіть має назву «З‘ява маленького-

Пантагрюеля». 

Однак образ літаючої голови, який і покладено в назву книги, найчастіше 

є головним компонентом для створення образу карнавалу. Так у вірші 

«Свідчення очевидця» маємо: 

...Свято міста розпалювало і поглинало пристрасті… 

...Вир юрби кружляв довкола магнетичної вертикалі, 

поволі вбурювався в небо, нагадуючи рухливу вежу, 

вершина якої намагалася з‘єднатися з ЛІТАЮЧОЮ  

ГОЛОВОЮ… [115, с.187] 
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Звісно, на кожному карнавалі є багато напоїв та страв, про що відмічав 

М.Бахтін стосовно твору Ф.Рабле, де назви можна було довго перелічувати. 

Гульбища та різноманітний алкоголь присутні і в текстах В.Неборака. Так у 

вірші «Напої бога Бахуса» вже за назвою можна передбачити, що уплетено в 

тіло тексту. Бахус, давньогрецький бог вина, у В.Неборака розливає і пиво, і 

горілку, ну і власне вино. Так «крізь карнавали, тризни, крізь пожежі...течуть, 

наздоганяють наші горла / могутні історичні струми пива», «як шлунки, бутлі 

і плоди осінні / терпляче чавляться в густе тепло», «напоєм стиглим випари 

скажені / тим паннам повипалюємо з уст», «Хвала нектарним келихам 

дзвінким!», «і за шинквасом – Рафаель», «чад кави» і под. [115, с.194-197]. 

Тож образ карнавалу у В.Неборака постає, як і належить традиції, 

втіленням вивільнення енергії, відчуттям свободи, для якої не має кордонів та 

будь-яких заборон.  

Практично усі вірші збірки «Літаюча голова» – це фантасмагорія та 

карнавалізація. За допомогою таких засобів, як гротеск, бурлеск та іронія, 

В.Неборак створює власну стихію, в якій часто з‘являється в різноманітних 

авторських масках, а часто надягає маски і на героїв текстів.  

Ми бачимо різних, волоцюг і блазнів, зустрічається «інженер-люципер-

лицедій», «шукач скарбів», «збирач підков», «персонаж країни Босха», «П‘єро 

фаєрокарнавалів», або навіть «поет-мазохіст». У вірші «Актор» В.Неборак 

практично описує всіх акторів, розкриваючи маски, задіяні в поезо-опері 

«Крайслер імперіал»: 

…Серж Наєнко  

який витанцьовував роль  

поета Юрка Немирича 

а роль баламутного Керролівського Зайця 

тобто 

Зайця позиченого в Льюїса Керрола 

грав конферанс ний Стецьо Оробець… [115, с.82] 
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Часом у тексти В.Неборак вводить власний образ, зашифровуючи його, як 

от: «небес, боже, збав, бо…раче!». Або навіть з‘являється ім‘я автора у назві 

тексту, яка імітує барокові назву через свою об‘ємність: «ВІКТОР НЕБОРАК в 

архімодерному шоу віршів, яке з висоти пташиного польоту і до глибин колись 

популярного кафе-бару «НЕКТАР» присвячене найсимпатичнішому з 

міщанських міст ЛЬВОВУ і яке називається КАРКОЛОМНІ ПЕРЕВТІЛЕННЯ». 

Інколи автор навіть модифікує ім‘я Неборак, що зустрічається у наступному 

уривку:    

…Отож Імперіал – на сцені 

в боксерській формі, Неборак – 

його суперник… 

…чого 

не скажеш про Неборацюру, 

якого помічають не… [115, с.22].  

 

Серед компонентів, з яких складається узагальнений образ Неборакового 

карнавалу, слід відзначити також і гру. Вона (гра) завжди залучає велику 

кількість гравців, й уособлює несерйозну забавку, а часто співвідноситься з 

образами блазнів та дурнів. Тобто гра у В.Неборака виступає як процесом 

розваги, так і акторською грою. «Він дістає платівку. Ставить голос. / Гра на 

публіку. Такі умови гри.» [115, с.132], «Дурень – це гра. Це мішання карт. / І 

комбінації, і азарт…» [115, с.190]. Один з текстів Н.Неборака так і має назву 

«Гра», де ліричний герой закликає: «Давайте зберемося всі / друзі / влаштуємо 

собі забаву не від світу цього…» [115, с.220] 

Отже, карнавал В.Неборака – це словесно організований спектакль, де 

автор виступає режисером. Феєричні театральні постановки, де залучена 

«літаюча голова», масштабні ігри, гульбища, блазнювання і пародіювання, - 

головні компоненти образу карнавалу, який розгортається в просторах 

поетичної збірки «Літаюча голова». 
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Звісно, в український поетичних текстах образ карнавалу присутній не 

лише у В.Неборака.  Так, приміром, у Юрка Позаяка знаходимо таке: «П’єро 

фаєрокарнавалів, / Весела маска без лиця, / Я з кришталевих п’ю бокалів,/ Я 

віртуозно б’ю серця» [120, с.54 ]. Або ж образ П‘єро створює у своїх поетичних 

текстах Л.Белей: «П‘єро п‘є за П‘ємонт / за п‘ємонтських п‘яниць / п‘є за 

блудниць / у цьому місті немає площ для П‘єро / на тісному корзо він сів по-

турецьки і закурив» [13, c.117]. Як бачимо, Л.Белей, попри звукове обігрування 

імені, подає образ нетиповим, оскільки він є зайвим у місті, де немає 

карнавальних площ.   

Про іронію у буфонадних текстах докладно написала О.Шумейко: «У 

поезії особливо відчутним є переосмислення й заперечення багатьох 

традиційних оцінок, сформованих у радянській дійсності, що стосуються 

певних суспільних подій, ідеалів тощо. Таке переосмислення здебільшого є 

іронічним. Сама іронія як складник змістової структури поетичного тексту 

виражається за допомогою нетрансформованих фразеологізмів, які у 

відповідних контекстах виконують функцію своєрідних маркерів градуальної 

семантики. При цьому градація іронічної образності може йти двома 

напрямами: від фразеологізму до подальшого контексту і, навпаки, від 

контексту до фразеологізму, що в такому разі є кульмінаційною точкою 

словесної образності». [159, с.12] 

Розглядаючи постмодерну поетику, помічаємо, що на перше місце 

серед її характерних особливостей ставлять іронію, яка, зрештою, є 

найсильнішим інструментом організації мовної гри. Саме в іронії превалює 

гра над сенсом, часто використовується іронічне перебільшення або ж 

зумисне заниження властивостей предметів, явищ чи характеристик 

особистості. Іронія  –  універсальний принцип мислення та творчості, що дає 

можливість різного рівня прочитання текстів.   
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ІІІ. СЕМІОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РІЗОМИ 

 

Сьогодні можна говорити про активний розвиток поезії. Значна кількість 

поетів презентує себе на різноманітних літературних зустрічах, молодіжних 

форумах та книжкових ярмарках. Дослідження літератури, яка з‘являється в 

українському літературному процесі після 2000-х років спорадичні. Взяті для 

аналізу тексти показують розмаїття стильових особливостей. Це дає можливість 

простежити семіологічні принципи ризоми. Поняття, започатковане 

філософами Ж.Делезом і Ф.Гваттарі, позначає принципово нелінійну 

організацію цілісності тексту. Ризома стає поняттям для позначення 

радикальної альтернативи замкненим і лінійним структурам. Відтак, принцип 

кореневища, який застосовується до літературних напрацювань, дає змогу 

простежити новий тип художнього мислення. Відсутність центру дає змогу 

позбутися рамок сучасній літературі і поезії зокрема. А принцип розростання і 

відцентрування помітно на залученні в поетичний текст засобів інших видів 

мистецтва. Це поєднання дає простір для експерименту у його хаотичності, 

відмовляючись від бінарних опозицій. Авторський текст стає набором цитат, 

їхнього колажування, даючи відсилання до різних сфер культурних смислів, що 

мають свій код для тлумачення. Через концепцію наративних практик, 

постмодерн виключає як таку ідею правильної інтерпретації тексту. А сама 

інтерпретація сприймається, за Ю.Крістєвою, як процедура «означування» 

тексту. У цьому розділі ми будемо розглядати тексти авторів на предмет 

текстових трансформацій, зорових, звукових та графічних принципів ризоми як 

нелінійної організації цілісності поетичного матеріалу.  Спочатку вдамося до 

аналізу поетики зорової поезії. 

3.1. Зорова поезія як вид мовної гри  

Дослідниками і творцями зорової поезії є: А. Мойсієнко, 

М. Мірошниченко, М. Сорока, І. Лучук. Канадський дослідник Я. Балан вивчає 

історію української та англомовної зорової поезії та вправно експериментує з 
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різноманітними візуально-поетичними формами, включно з віршем-

лабіринтом. Зоровій поезії присвячено багато наукових розвідок, і з кожним 

роком їхня кількість зростає, як і досліджень візуалістики в літературі й 

культурі, особливо в західному літературознавстві. І хоча в українському 

літературознавчому дискурсі це переважно короткі праці, присвячені окремим 

аспектам її жанрового розвитку, або загальні історичні огляди, проте за останні 

двадцять років з‘явилися й кілька монографій.  

Дослідниця Т. Назаренко в одній зі своїх розвідок пише: «Переживши 

свій розквіт у XVII-XVIII сторіччях, українська візуальна поезія – як і інші 

жанри барокової поезії – поступилися місцем іншим поетичним формам». Це 

явище спостерігалося і в інших європейських літературах, де в «річищі 

класицизму, романтизму й реалізму плідно розвивались переважно традиційні 

поетичні жанри» [113, с.31]. Нечисленні, але промовисті приклади зорової 

поезії зустрічалися в поетів авангардистів 1910-1930 років. Якісно новий етап 

розвитку зорової поезії припадає на кінець ХХ ст. Представники об‘єдналися в 

угрупування Геракліт. Творчі доробки авторів зорової поезії дають різноманітні 

приклади пошуку нових форм, які оригінально втілюються у графічному 

оформленні літери чи всього тексту у малюнках. При цьому, розмаїття 

зустрічаємо не лише у формі, а й в тематиці та жанровому втіленні.  

Дослідник С. Сігей каже про те, що «зорова поезія – зовсім не поезія, але 

окремий вид мистецтва, що сміливо долає бар‘єри між жанрами, культурами, 

епохами, стилістичними напрямами». Розмаїття зорової поезії дає можливість 

класифікувати її. Вивчаючи приклади зорової поезії, стає зрозумілою 

рівнозначність лінгвістичних знаків та візуального зображення, які 

поєднуються в текстах. На позначення їх співмірності дослідниця Т. Назаренко 

використовує термін «поезографія». [113, с.59]. До сучасної зорової поезії 

дослідниця відносить різноманітні варіанти створення зображення із 

поетичного тексту. Серед авторів учасники групи паліндромістів «Геракліт», 

назва якої розшифровується як «Голінні Ентузіати РАКа ЛІТерального». Ними 
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у 1998 році було започатковано часопис української зорової поезії та 

поезографіки «Зрима рима».  

Як підмічає Т.Назаренко: «Українські візуалісти модифікують форму 

зорової поезії – фігурний вірш, – традиційний поетичний текст подається у 

нетрадиційній зоровій формі»  [113, с.53] Тобто ми бачимо тяглість традиції з 

епохи бароко, коли фігурна поезія засновника цього жанру І.Величковського 

викликала значний інтерес читачів. У представників поетичної плеяди 

«Геракліт» спостерігаємо видозміну форми і тематики наповнення. 

Контурні фігурні вірші знаходимо у доробку М. Лучука («На спомин з 

дня 500-ліття Січі», «Пам‘яти Джона Леннона», «Дощ»), І. Іова («Метелик»), 

Івана Лучука («Вуха»), М. Сороки («Я вас запрошую на чай»), та багатьох 

інших. А В. Мельник пропонує читачам навіть приклади фігурних сонетів: 

«Сонет навстоячки», «Повішений сонет», «Сонеторг», «Сонет писався так, як 

смажаться котлети». 

Авторство першого в українській літературі паліндромного сонета 

шекспірівського зразка належить поету і досліднику А. Мойсієнку. Цей сонет 

був створений із традиційною схемою римування сонетів В. Шеспіра:  

аbab cdcd efef gg. 

Різноманітні приклади зорової поезії зустрічаються у письменника 

В‘ячеслава Романовського у збірці «Ваба Забав». Дзеркальні вірші автора 

інколи, представлені одним рядком, який може бути бути синтаксичною 

одиницею – реченням. Наприклад, «Чи Бог орду вів у Дрогобич?» [126, c.14], «А 

рот Кеті – храм архітектора» [126, c.27]. Цикл зорових віршів «Кому думок?» 

вбирає усі паліндроми, що основані на цифрах [126, с.61-63]. А цикл 

суперпаліндроми складється із заповниних клітинок у кубиках [126, с.64-65] 

 

 В А Б  Р О М  М О Р  М А Х 

А З А О Т О О К О А З А 

Б А В М О Р Р О М Х А М 
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Серед наведених прикладів візуальної поезії можна прочитати різні 

варіанти. Перший кубик – «Ваба Забав» (однойменна назва збірки), другий – 

«Ром – ото мор!», третій – «мороко, ром», четвертий – «мах, аза, хам». Саме 

такі підписи-уточнення дає читачеві автор під кожним кубиком. Із підписів 

можемо бачити, що з літер у клітинках кубика може утворюватися речення 

(«Ром – ото мор!»), яке містить і підмет (ром) і складений іменний присудок (є 

мор), де дієслово «є» пропущене і замінене на тире. 

Однак паліндроми можуть мати дзеркальне прочитання не лише 

послідовністю літер, а й слів.  Т. Назаренко у книзі «Поезографія» наводить 

приклад словесного паліндрому [113, с.69]: 

Німа ріка. Дріма комиш. 

Тьма вкрала балку та узвищ. 

Тиш стеле чорний, чорний шовк… 

Тремтиш? 

Змовк страхом степ. Степ страхом змовк. 

Тремтиш… 

Шовк чорний, чорний стеле тих. 

Узвиш та балку вкрила тьма. 

Комиш дріма. Ріка німа. 

У наведеному тексті бачимо, що прочитання можливе однаково з початку 

до кінця і з кінця до початку. При цьому дзеркальний ефект створено не 

літерами, а цілими словами. А межа двох варіантів розташована між двома 

реченнями у центральному п‘ятому рядку. 

Також в українській літературі зустрічається і приклад паліндрому,  коли 

двовекторний принцип прочитання досягається завдяки побудові текстів на 

основі складів. Такий тип отримав назву – складодром. У вірші «Вади дива» 

В. Романовський вигадує пари слів по два склади, що віддзеркалюються. 

…ріпа – парі  

ліра – ралі …  
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У розділі книги «Мене стрель, менестрель» автор витворює тексти, які 

окреслює жанром – акромурабба. 

 

Виручай,            іван-чай           розгулявсь          ювіляр: 

Іван-чай             попивав            і кривлявсь,        як фіґляр, 

Розгулявсь         і кривлявсь,     і сміявсь             це наш пан, 

Ювіляр              як фіґляр,         цей наш пан       впав у яр. 

 

Як бачимо, варіантів такого типу тексту багато, оскільки групуючи слова 

і стовпчики по чотири рядки, читач має змогу читати текст і почергово по 

стовпчиках (вертикально кожен), і порядково (по слову у стовпчику 

горизонтально з рядка в рядок). [126, c.72] 

Вірш-лабіринт «Це моя творчість» вписано у квадрат, який поділено на 64 

клітинки і вписано такий текст: 

«Кожна клітинка / на дошці оцій / крок мій наступний/ обрана ціль – / це 

моя творчість» [126, с.82] 

 

К О Ж Н А К Л І 

К М І Й Н А С Т 

О І Л Ь Ц Е Т И 

Р Ц Ч І С М У Н 

К А Р Ь Т О П К 

Й Н О В Т Я Н А 

І А Р Б О Й И Н 

Ц О І Ц Ш О Д А 

 

У цьому лабіринті вірш слід починати читати з верхнього рядка куба, далі 

вниз, вгору і так до середини за годинниковою стрілкою. 

Дослідник Д. Крістал в своїй книзі «Мовна гра» теж дає приклади 

різноманітних складань слів та значень. Серед них такі приклади, як «сума 
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королів та стільців дорівнює трону» або ж автор наводить приклади 

розташування в квадраті літер так, щоб кожна лінійка мала своє слово. Створює 

кістяк у такій грі слово, яке написано горизонтально та вертикально з одного 

боку, а потім вже вписуються різноманітні слова. 

За схожим принципом пізніше почали складатися кросворди, які 

основувалися на механізмі перехресного вписування відгаданих слів. 

Цікавим за своєю графічною будовою є вірш збірки «Поезографія» 

«Шлягер».  У цьому вірші  автор з допомогою графічного збільшення складів 

«шля» і «гер» у різних словах тексту обігрує слово «шлягер», яким названо 

вірш. [113, с.83] 

ШЛЯх ГЕРти 

ШЛЯшок ГЕРані 

ШЛЯхто (,  – ) ГЕРой (!) 

ШЛЯрочки ГЕРтруди 

ШЛЯвся ( , ), ГЕРман (ка) 

ШЛЯпа ГЕРцена 

Як бачимо, у тексті рядки між собою не поєднані темою, а лише формою. 

Якщо в рядках два слова ще поєднуються у словосполучення, то цілісним текст 

назвати не можна. Якщо ж він не є цілісним по змісту, то цілісність можна 

побачити у формі. А вона полягає у графічному обігруванні слова «Шлягер». 

Створюється можливість відчитати істине ставлення до поняття шлягеру як 

дуже попярної пісні, об‘єктивна якість якої легко піддається критиці. У випадку 

розглянутого вірша, де немає логічного змісту, форма і викриває часто 

відсутню якість у пісенних шлягерах. 

Привертають увагу і зорові вірші «Мій змій паперовий», де літаючий змій 

побудований з літер, чи «Ми відбудуємо руїну». 

Ще один із жанрів сучасної зорової поезії, що варто виокремити, -  

орфоепіки. У приклад можна навести зразки з книги В.Романовського: «Ви 

гідні? Вигідні», «Ти – рана тирана», «Пора, діти, порадіти», «Сто лиць у 

столиць», «Зве сни з весни». Це ті варіанти однорядковиш віршів, де рядок із 
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графічно і семантично різними словами, поєднує їх в одну синтаксично 

завершену структуру.   

Традиція паліндромії в історії української літератури бере свій початок 

більше стьохсот років тому. При цьому паліндромні вірші треба відносити все 

ж до візуальної поезії, однак слід віддати належне і слуховому сприйняттю. Зі 

слів І. Лучука, автора і дослідника української паліндромії: «З літер 

складаються слова, але варто уникати вже готових паліндромних слів, а 

складати свої паліндромні конструкції переплетеням і накладанням більших 

словесних, фразових, реченнєвих, текстових сполучень – аж до максимальної 

межі. Мінімальною межею є дві однакові літери, що творять якесь слово, не 

позбавлене смислу». [145, с.1] 

І. Лучук каже, що в паліндромії мінімальною межею є дві літери, які 

утворюють слово. При цьому максимальну кількість символів прорахувати не 

можливо навіть теоретично.  

У випадку зорової поезії, мінімальною кількістю літер, яка буде нести 

смислове навантаження, може бути одна літера. В зоровій поезії у поєднанні з 

малюнком, літера вже сама по собі має певне образне начало. Найвиразніше у 

такому випадку тлумачиться літера «я», що використовується письменниками і 

як займенники, і як позначення імені. Так, наприклад, в автора з іменем 

Ярослав [113, с.72] написано літеру «я» різним графічним способом, що, 

вочевидь, відображає і першу літеру імені автора, і займенникову форму. А 

літери, виведені у стилі японської каліграфії здатні передати розмаїття емоцій, 

що досліджується каліграфістами в почерках. 

 

  

 

Першим автором паліндромів в українській літературі дослідники 

однозначно називають Івана Величковського, який у 1691 році у збірці «Млеко, 



99 
 

от овцы пастиру належноє» написав розділ «РАК ЛҌТЕРАЛЬНЫЙ». Століттям 

пізніше про такі вірші написав у своїй поетиці М. Довгалевський («Сад 

поетичний», 1736): «Раковий, або зворотний, або назад читаний, – це такий 

вірш, який можна читати назад, при чому він зберігає часокількісну будову 

стіп, або який щодо будови букв або цих слів переходить іноді з одного вірша в 

інший». [42, с. 270]. У ХІХ столітті теоретичні розвідки про паліндромію 

належать Платону Лукашевичу. Новим етапом у розвитку української 

паліндромії, за словами І. Лучука, слід вважати 70-ті рр. ХХ століття, що 

бачимо в «Малій українській енциклопедії актуальної літератури» (1998 рік): 

«Літературне відродження паліндромії – поч. 70-х років (Володимир Лучук). 

Функціональні паліндромісти: Микола Мірошниченко, Іван Лучук, Назар 

Гончар. Решта – оказіональні паліндромісти. В паліндромії існує практичне і 

теоретичне розрізнення термінів паліндром і паліндромон. Паліндром: 

віршовий рядок-рак. Паліндромон: віршовий суцільний текст-рак». [145, с.12]. 

Так, у кінці ХХ століття паліндроми зустрічаються переважно у поетів, які 

належать до угрупування «Геракліт», серед яких і І. Лучук. 

Дослідник і автор численних паліндромів М. Мірошніченко наполягає на 

тому, що паліндроми варто вписувати в означення зорової поезії, оскільки 

звуковий ряд зворотного прочитання паліндромного вірша суттєво 

порушується. Наявність розривів між словами там, де вони необхідні, алогічні 

паузи і порушення наголосів змушує розглядати паліндроми саме з графічному 

аспекті, тобто більша увага має бути на зорове зображення, тому такому 

різновиду і дано назву «зорова поезія». «З всієї звукосиметрії паліндром 

передусім опертий на буквенну основу, він гонорово зігноровує проміжки в 

рядку: біжучи зліва направо – ледь помічає їх, оті просвітки, а повертаючись – 

не бачить узагалі… Тим-то маємо усі підстави зараховувати паліндром – до 

зорової поезії», – пише М.Мірошниченко у післямові до Антології української 

паліндромії [145, с.409] 

Тож, серед численних прикладів зорової поезії в українській літературі 

кінця ХХ – початку ХХІ століть маємо паліндромні сонети А.Мойсієнка, 
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І.Лучука, Н.Гончара, рубаї і тріолети М.Мірошниченка, переклади І.Лучука та 

М.Мірошниченка паліндромних текстів з інших мов. 

Однак щодо характеристики зорової поезії існують різні погляди. 

Дослідник  В. Бедрик у своїх розвідках стоїть на позиції, що зорову поезію слід 

розглядати у контексті курйозної поезії. Однак у той же час саме поняття 

курйозності відрізняється на кожному етапі історії, оскільки епоха бароко 

давала розуміння курйозності відмінним від того, яке маємо сьогодні. Курйозна 

поезія несе за собою експеримент у слові, новаторство.  

Відтак, постає потреба постійно вдосконалювати класифікацію жанрів 

сучасної курйозної поезії, невпинно коригувати їхню систему. Через вплив 

медійної культури відбувається звернення до візуальної образності. А це, на 

переконання В.Бедрика, робить можливим розглядати зорові жанри поезії на 

сучасному етапі у межах курйозної. У дослідника прочитуємо: «Об‘єднуючою 

рисою всієї курйозної поезії  стає установка на візуальну образність, і навіть 

звукові її типи (шумова, легатна тощо), а різноманітні мовні експерименти (як 

то, заум в російській поезії початку ХХ ст. чи абстракціонізм у європейській) 

мають важливий зоровий ефект. І власне зорові типи (каліграми, контурна, 

геральдична тощо поезія) найбільш яскраво демонструють згадану візуальну 

образність, що й спонукає їх вважати саме курйозною поезією». [11, с. 4].  В 

окрему групу науковець відносить жанри курйозної поезії, які виникають на 

основі чіткої організації мовних знаків, називаючи її організованою поезією, 

лінгвосеміотичною, мовноструктурною тощо.  

Творчість паліндромістів бурхливо розвивалася з моменту, як автори 

заявили про себе. З кінця 80-х років ХХ ст. маємо вагомі досягнення поетів у 

цьому руслі. Створенні паліндромони б‘ють рекорди не лише у кількості знаків, 

що ставить таку творчість на новий щабель, а й досягають того, аби у 

цифровому визначенні кількості знаків паліндромон давав теж дзеркальну 

цифру. Наприклад, паліндромний епос І. Лучука має 3333 літери. А у тексті 

Н. Гончара налічується 1691 знак. Варто зазначити, що цю цифру не лише 

можна прочитати однаково, перевернувши знизу в гору, а й відчитати 
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закодовану дату – рік створення першого українського паліндрома, що підмітив 

у своїй розвідці Т. Лучук. 

Тож бачимо зв‘язок із традицією української паліндромістики – 

нерозривний. Тому є необхідність проаналізувати  паліндроми ХХ – початку 

ХХІ століть і віднайти їхні особливості.  

Доробок авторів української курйозної поезії щорізноманітніший. 

Аналізуючи тексти «Антології паліндромної поезії», «Поезографії», окремих 

збірок І. Лучука, Н. Гончара, А. Мойсієнка та ін., було помічено розмаїття 

жанрів і тем. Серед прикладів: поєднання одної літери, слововосполучення чи 

цілісного віршового тексту з графічним образом, каліграфічно промальовані 

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

змісту у формі. 

Зустрічаються навіть наліндромні назви книжок: «Рік-осокір» 

(М.Мірошніченко, 1984), «Ваба Забав» (В.Романовський, 2011), «Соло: голос 

віщодощів» (А.Перерва, 1996), «Віче мечів» (А.Мойсієнко, 1999), «Жалоколаж» 

(В.Рябий, 2006) та ін. 

Проаналізовані поетичні тексти дають змогу вичленувати тематичні 

групи. Приміром, зустрічається гостро-соціальна тематика. У В. Женченка в 

поезії бачимо круг із двома поєднаними літерами «ні», що очевидно нагадує 

заперечну частку. Ці літери нагадують штамп, якщо прослідковувати малюнок 

цілісно з текстом. Адже довкола дописано корені слів, які називають основні 

складники вільної держави: «незалежність», «державність», «самостійність», 

«суверенність», «соборність». І якщо всі слова мають своєю центральною 

частиною слова частку «ні», завдяки якій автор викриває заборону, то слово 

«самостійність» має, фактично, подвійну заборону, адже в ньому у формі 

дорожнього знака В.Женченко виділяє частинку «стій!», утворюючи з неї 

наказову форму дієслова. Сама ж поезія В.Женченка має назву «Печать 

шовініста». Таку назву візуальний образ поезії розкриває вповні у поєднанні 

тексту з малюнком. 
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Зустрічається у зоровій поезіі і тема Голодомору. Серед таких прикладів є 

графічне зображення чотирикутника, в середині якого промальовано кола. 

Читач може побачити в цих колах нулі, а крапка посередині нагадує мільйон. 

Однка скільки таких мільйонів, – залишається лише здогадуватися. Так автор, 

ставлячи цифру 1932 з одного боку чотирикутника і 1933 з протилежного, дає 

візуальний часовий відрізок, в період якого були найбільші жертви. Автор 

відобразив символічно колами відкриті роти голодуючих і мільйонні втрати. 

    

                

 

Присутня у візуальній поезії і релігійна тематика, як от «Благодать» 

В. Женченка, де зображення свічки переходить плавними лініями у літеру «В». 

У цій літері прописано текст: «Воістину є дні – дні Великодні!». Або ж вірш 

«Вівтар», де у прямокутному зображені літери розташовано так, щоби вони 

нагадували вишитий рушник, який застеляють вівтарі у церквах. З обох боків 

рушника завдяки трьом літерам вишито «Ісус Христос», точніше його ініціали. 

На верхній частині такого рушника зображено собор в куполах якого написані 

літери, що позначають «альфа» і «омега». Так віднаходимо натяк на фразу, яку 

у Новому Завіті асоціюють з Ісусом Христом. 
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Прикладом поезії на позначення часу є вірш «Тиждень» І.Іова. Текст 

візуально поділено на дві частини. У верхній частині є два стовпчики-

половинки, де кожне слово-назва днів тижня з понеділка до неділі у першій 

половині поєдналося зі словами у другій половині так, щоби можна було 

домислити значення слів на основі близької вимови. Так утворюється друга 

частина вірша: «Поділля / Вівота/ Серениця/ Чет А / П‘ятвер/ Субторок / 

Ненеділок/ (Ялідець)». [113, с. 92]  

Також вартим уваги є вірш Мирослава Короля «Тиждень», де назви днів 

тижня написані вертикально і ніби розвішані на мотузці замість білизни. При 

цьому, тиждень в автора починається неділею, а закінчується суботою. Або ж 

вірш «Вік» цього ж автора, де перелічуються різні часові відрізки (секунда, 

хвилина, година, день, ніч, тиждень, місцяь, рік), а потім підводиться риска і 

жирним шрифтом з крапкою пишеться «вік.». [113, с.106] 
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Зустрічаються вірші тваринної тематики. У М. Луговика вірш «Кошеня» 

створено фактично з літер лексеми, яка позначає назву тварини. Однак літери 

вималювано так, щоби утворити образ кошеняти: літера «к» – мордочка з 

вусами, «о» – голова, «ш» – котячий тулуб, «е» – хвіст, а літери «н» та «я» – 

лапи кошеняти. [113, с.36]. А в І. Іова зоровий вірш «Ворон» оснований на 

словах, у яких можна виокремити частину «кар» або «кр» на позначення крику 

птаха. Сам же ворон зображений в центрі овалу між набором слів, як от: «Кар! 

тон», «Кр! аса», «Кар! амболь» та інші. 
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Також є вірші еротичної тематики. Дві поезії з цієї тематики належать 

М.Сороці. Зоровий вірш, зображений у формі жіночих грудей: «Я люблю 

відпочивати біля двох хвиль твого моря особливо коли воно неспокійне» та 

інший, що є, фактично, частиною диптиху, відображає форму жіночих сідниць: 

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

перекинешся на живіт».  

В. Бедрик з цього приводу пише: «У цих текстах є щось від сучасного 

розмивання меж мистецтв (карнавалізація, балаганне штукарство), але є й 

дотепність барокового консептизму. Химерність, парадокси, що наштовхують 

на думку скористатися не вже звичним для окреслення різноманітних 

візуальних експериментів у літературі терміном необароко, а сказати б – 

неоманьєризм». [12, с.3]. 

Візуальна стратегія у курйозній поезії – одна з ключових при дослідженні 

такого явища. Важливим моментом є поєднання зображення і тексту, адже 

малюнок має бути прилаштовано до такого виду мистецтва як часове. Тож 

співмірне поєднання лінгвістичних знаків і візуального зображення робить 

досліджені тексти поезією, літературою. В іншому випадку, зображення були 

би звичайним «алегоричним живописом, символами у графіці, які призначені 

ілюструвати літературу, а не бути нею» [12]. При цьому, не можна заперечити 

той факт, що у плетиві поезії візуальний образ несе своє власне значення, хоча 

його не варто тлумачити в розриві з текстом, адже втрачається закладений 

автор зміст навіть на рівні мінімальних одиниць. 

Доробок авторів курйозної поезії також представлений і емблематичною 

поезією, однак дещо трансформованою. Якщо в епоху бароко емблематичною 

поезію називали ту, де вірші писалися на гербах, емблемах, то в кінці ХХ-го 

століття зустрічаємо іконічний символ, який потребує свого трактування. 

Приклади: «Чаша» В. Чуприніна, де літери слова «ч-а-ш-а» вписані у графічне 

зображенні чаші, який може мати різне потрактування, адже серед літер 

присутнє зображення всевидячого ока, тож чаша відображає певну світоглядну 

систему. [113, с.79] 
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Маємо і геральдичну поезію, як окреслює її сам автор. Зображення має 

образ орла, довкола якого вимальовано знаки, схожі на герби України. У 

підписі до такої геральдичної поезії, якій автор не дав назву, маємо: «Кожним 

пером правого крила й кожним пером лівого крила пишу славу Україні» [113, 

с.78 ]. 

Тож бачимо, що у наведених прикладах поезії, експериментальною за 

своєю суттю, незримо присутні ознаки, які тягнуться ще від барокових текстів, 

зачіпаючи деякі особливості літературного авангарду, зокрема футуризму. 

 

3.2. Звукова гра в поезії 

 

Зацікавлення різноманітними літературно-візуальними й літературно-

акустичними практиками у світі неабияке. І науковий інтерес збільшується 

разом із актуалізацією у певні періоди відповідних стилів, проте цей процес 

незмінний від початку ХХ століття. Хоча окремі імена чи навіть літературні 

угруповання певний час можуть лишатися недооціненими чи навіть 

непоміченими.  

Звукова гра неодноразово привертала увагу дослідників. Н. Корольова 

пише : «Гра з фонетичним образом слова є одним з елементів мовної гри (поряд 

з лексичним, морфологічним, синтаксичним і т. ін.) і базується на майстерній 

фонетичній організації мови, наприклад, підборі слів, близьких за звучанням». 

[93] 

Окремо слід звернути увагу на риму як засіб мовної гри. Саме у віршових 

рядках є найбільше варіантів найцікавіших пар рим, багато з яких наводить 

Д. Крістал у своїй книзі. Однак автор зауважує, що дуже часто римовані пари 

позбавлені сенсу. При цьому, їхня безсенсовість не заперечує їхньої творчої 

новизни, цікавого вирішення при віднайдені римованого суголосу. Здатність 

бачити і вловлювати співзвуччя слів та розуміти їхній сенс – частина 

нормального процесу вивчення мови. При цьому бездоганне знання мови не 

передбачає вільне оперування словом при римуванні. Д. Крістал зазначає, що 
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найнеочікуваніше, але найбільш точне римування властиве дитині років трьох-

чотирьох. Саме у цьому віці дитина найбільше запам‘ятовує і вбирає в себе 

найбільше інформації з навколишнього світу. Прості слова і фрази, які властиві 

дитині цього віку, можуть найпростіше поєднуватися на звуковому рівні. Такої 

мовної компетенції не завжди досягають навіть ті, хто досить довго вивчав 

мову. Оскільки з часом людина набирається нових знань, то ускладнюються і 

мовні конструкції. У спілкуванні можуть з‘являтися фразеологізми, які 

потребують ширшого сприйняття реальності. Якщо говорити про поетичні 

тексти, то складність непідготовленого читача викликають метафори. Однією із 

насичених метафорикою книг «Звичайна мова» М. Кіяновської.  Акустично-

асоціативна збірка верлібрового астрофічного вірша, насичена алогізмами, 

лексичними повторами,  омонімами (схоже звучання різних за значенням слів 

розкриває ідею позараціональної пов‘язаності усього у світі). 

М.Кіяновській вдається вправно підбирати слова з близьким звучанням, 

які зумисно вводяться в текст поряд для підкреслення ігрової манери написання 

вірша. Якщо Л.Вітгенштайн говорить про правила як обов‘язкову умову гри, то 

для текстів збірки М.Кіяновської, як бачимо, правила народжуються у процесі 

творення вірша. При тому, в кожному тексті правила щораз різні. Однак 

кінцевою метою збірки є, очевидно, показ лексичного багатства. Наприклад, 

серед текстів зустрічається гра певним набором літер, які переставляються, 

входять в структуру слів різного значення, однак віртуозно поєднуються в 

одному тексті. 

то не ділай на двох не діли 

                                              ні в неділю ні присно 

                                              не далій 

          не віддалюй віддавши [79, с.15] 

Вартісними є знахідки в коренях слів з різними значеннями, прикладами 

чого стають: чайка звичайна / вона зазвичай / не домчить то домучить [79, c.23], 

судома судин / неосудна [79, c.49], пустеля з голодними головами / голодних і 
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голих [ 79, c.18], та що мала віддати / стигму / не встигла / сльоза вистигла [43, 

c.19] 

М.Кіяновська у вірші «Я оплакую…» зібрала різнорідні приклади гри зі 

звуком: 

я оплакую 

кую 

кую 

кую 

многая літа 

блага я 

благаю 

не муч 

не мовчи 

спи спокійно 

безжалісно 

 

із бджоли  

вийнято 

жало жалю 

 

от ми і вмерли [ 79, c.26] 

У тексті бачимо наслідування зозулиних звуків, які майстерно витікають з 

дієслова «оплакую», утворюючи в той же час римований суголос. Це «кування» 

також можна трактувати як гру з долею, оскільки зозулі, згідно давніх вірувань, 

так пророкують кількість відведених людині літ. Врешті, вірш і завершується 

фактом смерті («от ми і вмерли»). Також у тексті є такі повторення частин 

слова, як: блага – благаю, жало – жалю, що слугує прикладом гри поетеси зі 

словом, звуковою семантикою. 

Завдяки тавтологіям М.Кіяновська витворює незвичні образні метафори, 

на зразок: дубіє тіло дуба, тіло нетлі не тліє [ 79, с.99]. 
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У «Книзі Адама», яка вирізняється словогрою, фонічними знахідками 

серед значної кількості віршових рядків (3219), налічується 1494 римованих 

пар, на які точних припадає 1113, а неточних 381, тобто фактино втричі менше. 

Якщо перевести ці цифри у відсоткове відношення, то матимемо: 87,2 % точних 

рим і лише 12,8 % неточних, що свідчить про неабияке вміння поетеси віднайти 

точний римовий суголос. При тому, проаналізувавши, можна помітити, що 

М.Кіяновська вкладає свою семантику невизначеності, напівтемрями, 

зримовуючи «тіням – гріхопадіння», «прокинусь – кимось», «порожніх – 

безбожник», «напевне – даремний», «камінням – мерехтіння», «в тумані – 

останій».   

У сучасній українській поезії одним із найпоширеніших видів мовної гри є 

гра саме на звуковому рівні. Так у текстах І.Астапенка зустрічаємо: «догори 

лісе/ догорай/ дорогий», «миші розбагатіли», що несе в собі подвійну 

семантику: слово «розбагатiли» означає у своєму першому значенні «здобути 

багатство», а в данному контексті слово утворилося від «багаття», тобто 

«зайнялися». Часто зустрічаємо звукогру на зразок «небо жестом божественним 

скине», «яблука – де я б лукавив», «зморене море», «гола синь голосінь», «небо 

не бог». Такими є приклади того, як мовна гра виникає в середині слів чи на 

їхній межі, а відтак зустрічаємо омонімічні рими: «міс оцю – місяцю», «сто 

мені – стомлені». 

Тавтограми в українській літературі можна зустріти частіше. 

Тавтограмою називають вірші, де кожне слово тексту починається на одну і ту 

ж літеру. Приміром, Андрій Волошин свою збірку взагалі побудував за 

черговістю літер українського алфавіту. Так у кожному наступному вірші 

кожне слово починається за чергою літери абетки. У приклад наведемо уривок 

вірша «Барикади» [24, с.12 ]: 

…Боронились бомжі і бариги 

Бо блював буржуазний бардак 

Беззмістовно борсалось бидло   

Біля бочки орендованих благ 
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Такий жанр знаходимо і в збірці І. Скакун, яка написала вірш на літери «в» 

та «б». Варто навести уривок вірша авторки «Бордель буття» [133, с.40]: 

Бальзамувати біоритми брудними барвами  

байдужості – безсовісна байка  

брехунів, бо боятися буднів  

безглуздо!... 

У В. Романовського у збірці «Ваба Забав» три вірші написано на одну 

літеру «с». Однак автор також подає і вірш, де кожен рядок побудовано 

почергово з літер алфавіту. Це спостерігаємо у вірші «Магія звуку». У вірші 

«Три мухтамілата»  автор дає у кожному вірші жанру графічне слово, яке має 

різні значення (ясенець, пік, тур). 

Приклади того, як можна складати тексти, дотримуючись або приймаючи 

правила гри, наводить і Д.Крістал. Наприклад, можна писати вірш, кожен рядок 

якого буде складатися зі слів, які починаються з літер алфавіту в порядку їх 

розташування. Наприклад: 

 

An Austrian army, awfully arrayed, 

Boldly by battery besieged Belgrade; 

Cossack commanders cannonading come, 

Dealing destruction‘s devastating doom . . . 

 

Д.Крістал переконаний, що завдяки подібним іграм можна зацікавити 

дітей швидше вивчати абетку. Особливо у пригоді може стати тематична 

абетка, знайдена Д. Крісталом. У ній головним «персонажем» є пиріг, а на 

кожну літеру алфавіту наведено дієслово на позначення можливих дій стосовно 

пирога: 

A was an Apple-pie (*Був яблучний пиріг) – починається абетка, а 

продовжується: B bit it (збивати його); C cut it (різати його); D dealt it (мати 

справу з ним); E eat it (їсти його); F fought for it (боротися за нього) . . . а 

закінчується абетка: V viewed it (розглядати його); W wanted it (хотіти його)…, 
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а три останні літери англійського алфавіту було вдало введено у віршовий 

рядок: X, Y, Z, and Ampersand / All wish‘d for a piece in hand. 

Порівнюючи британську та українську стратегію мовної гри, можна 

помітити спільність в утилітарному призначенні. Адже завдяки грі зі звуком, 

діти краще запам‘ятовують слова, пізнають світ. 

Зручним для запам‘ятовування алфавіту, але не легким у створенні можна 

вважати опис, де кожне слово починається з послідовності літер англійського 

алфавіту: 

A Beautiful Collection, Delightfully Etched, Finely Grouped, Highly 

Imaginative, Jestingly Knavish, Ludicrously Mischievous, Notably Odd, Peculiarly 

Queer, Recreative, Sensational, Tittering, Unquestionably Volatile, Whimsically 

XYZite.  

Д. Крістал згадує, що такі ігри з літерами були характерні у Вікторіанську 

епоху. Звісно, створити такий текст, дотримуючись усіх правил граматики 

практично нереально, однак як приклад мовної гри – заперечити неможливо. 

Якщо вдається використовувати початком слів, як приголосні, так і 

голосні літери, то щоби створити текст, оснований на одній літері в середині 

слів, потрібно залучати лише голосні звуки. Д. Крістал виводить термін, який 

надалі стає концепцією творення ігрових текстів із наскрізним використанням 

якогось голосного – «univocalic», адекватного перекладу чого в українській 

мові тяжко знайти. 

Вдається до звукової гри в українській поезії і Ю. Іздрик. Він пише 

тексти, граючись у метафорах у слова і звуки, щоб  підсилити звукове значення, 

або ж, навпаки, підсилити лексичне значення з допомогою повторення звуків у 

словах. Приміром, «розсилає манливі маляви / і манну небесну», «клеюсь до 

тебе і сни наші склеюю», «у мережу що межує з мереживом…», «листя ласкаве 

–/ віяло літепла / витекла кава / і літо витекло», «вересневих вермеєрів веремія», 

«патові патіо матові мати». А також використання схожих звуків у тексті: «це – 

кара каїра / і радість каїра /… і крила ікара / ікра мандрагори», «м‘ята 

прим‘ята».  
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На межі графіки та фоніки перебувають тексти Ю. Завадського, у книзі 

котрого так і зазначено: «авторська мова». Тексти автора мають такий вигляд: 

«аеоа аеоа аеоа аеоа» – приклад одного тексту, другий звучить/ пишеться так: 

«а.е.а.о.а.е.а.е.а.о.а.е.а.о.а.е.а.е.а.о» . В інших текстах зустрічаються і приголосні 

звуки. Це, наприклад, текст, побудований цілком на літері «g» і складається з 

шістнадцяти рядків. При цьому, після восьмого рядка стоїть крапка, що 

означає, очевидно, кінець речення. У віршах, побудованих на більше, ніж 

одному рядку, знаки також розташовані по-різному: у деяких рядках є лише 

один звук, а деякі рядки повністю заповнені набором знако-звуків, які можуть 

нести своє значення. Подібне чергування або ж набір літер присутнє у вірші 

М.Лаюка «Дев‘яносто шість» [96, с.96]:  

ерза арзе раез арез реза зреа   

еарз рзае заре азре зеар аерз   

заер азер зера аезр ераз реаз  

разе рзеа еарз зрае езар… 

Внутрішні рими, на яких будуються тексти, потребують окремого 

представлення. У Тані-Марії Литвинюк знаходимо: «стріли» – «постріли», 

«постери» і «перепости», «забобони» і «заборони» (співзвуччя), «подивом», 

«дивом» і «видивом», «марно аморе амо».  

Звукову гру присутня і в поезії Юрка Позаяка. Поезія налічує десять 

рядків, які основуються на дистиху «Приходьте до мене завтра! / Я розкажу вам 

правду!». У кожному наступному рядку автор прибирає один чи більше 

приголосних звуків зі слів, що змінює звучання тексту. Однак кістяк, що 

залишається, дає змогу читачеві відтворити у пам‘яті повний попередній 

варіант рядків. Так, на завершенні вірша залишаються лише голосні звуки, а 

дев‘ятий і десятий рядки стають такими: « И о е о ее аа! / А оа у а ау!» [120, 

с.30]. Такий приклад тексту є грою з уявою читача, зі звуком для слухача, 

пам‘ять якого асоціює останні рядки з першими, які, хоч і не мають 

приголосних звуків, несуть основне смислове навантаження.  
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У В. Саннікова в дослідженні про фонетику гри маємо приклади того, за 

яких умов найчастіше зустрічається звукова гра: 

1. Алітерація для створення комічного ефекту 

2. Тексти, які починаються на одну літеру 

3. Зумисні порушення мовних орфоепічних норм, обігрування 

акцентуації 

4. Інтонація, яка пов‘язана з пунктуацією (омографи) 

5. Паронімія 

В українській мові слова досліджуються на різних рівнях його 

структурних елементів. Це його семантичний, стилістичний, морфемний рівень.  

У процесі дослідження поле зору потрапив звуковий рівень слова, адже поети 

послуговуються звуковою властивістю в творенні оказіоналізмів досить часто, 

створюючи ігровий простір у віршах. В О. Тараненка знаходимо таке 

визначення гри слів:  «Це використання звукової, лексичної, граматичної 

форми мовних одиниць для створення певних фонетико- та семантико-

стилістичних явищ, що ґрунтуються на зіставленні й переосмисленні, 

обігруванні близькозвучних або однозвучних одиниць з різними значеннями» 

[138, с.100 ] 

 Вдаючись до гри зі звуком, поети докладають усе творче мислення, щоби 

за допомогою нестандартного звучання привернути увагу читача. Авторське 

креативне мислення легко помітити при версифікаційній вправності. 

Дослідниця Л. Українець пише, що «показова гра звуками – це результат 

творчих зусиль, докладених автором, щоби спочатку привернути увагу до 

звукової структури лексем і на цій основі вибудувати нові емоційні та 

семантичні константи як наслідок індивідуального асоціативного осмислення 

фонетично вишуканої фігури». [144, с.36]  

Показати свої творчі вміння у слові вдається тим авторам, які добре 

володіють мовою, відчувають звукові тонкощі. Якщо ж автор володіє такими 

характеристиками, то йому вдасться творити поезію, де слово отримує нові 

семантичні та естетичні значення. 
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Л. Українець у свої розвідці говорить про те, що «гра слів створюється на 

асоціаціях, які виникають завдяки ідентичній чи близькій матеріальній 

оболонці і є одним із важливих чинників формування семантичних та 

прагматичних конотації». [144, с.38] Звісно, така оболонка буває різною. З 

одного боку трапляються найменш творчі приклади омофонії, де автори 

поєднують власну і загальну назву однакового звучання, з другого – є 

невичерпна кількість варіантів омоформ, де завдяки певним словоформам 

відкриваються широкі можливості для звукової гри.   

У приклад на підтвердження цієї тези мона навести приклад Д.Крістала, 

де можна спостерігати гру, пов‘язану з мовними припущеннями, як от: 

teacher: Where are you from, Julie? 

julie: Wales, Miss. 

teacher: What part? 

julie: All of me, Miss. 

У цьому випадку Джулія припустила, що запитання «Яка частина?» 

стосувалося частини її тіла, а не територіальної частини Уельса. Ця відповідь, 

що має іншу семантику, і створює комічний ефект. Більшість цих прикладів 

покладаються на мовну гру і пов‘язані з різноманітними каламбурами. 

Поняття гри може включати сміховий елемент. Те саме властиве і мовній 

звуковій грі, де завдяки зумисному поєднанню кількох елементів однакового 

звучання робиться акцент на іронічному підтексті. «За незвичним поєднанням 

лексем спостерігаємо гру – своєрідний вербальний танок, коли ритмічно 

організоване звукове суголосся тавтологічних конструкцій сприймається як 

дотепний жарт і викликає легку усмішку, породжуючи конотаційний ефект 

скоромовки. Виявляючи індивідуальні особливості творчого почерку митця, 

чий поетичний талант позначений високою нотою одухотвореності, така гра є 

результатом глибокого розуміння конотаційних властивостей фонетичних 

одиниць і може вважатися грою звуків», – пише Л.Українець.   

Приклади звукової гри в українській поезії зустрічаємо у значної 

кількості поеів. Серед досліджених текстів варто навести приклад 
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«моновіршика» Юрка Позаяка, як визначає його сам автор:  «Відлебеділо 

лібідо». Або ж обігруваня слова з допомогою наголосів. Як приклад в 

Ю.Позаяка: «П‘янка п‘янка / Палка палка»  

Те, яким чином окремі звуки поєднуються у певний внутрішній сенс, 

вивчається у лінгвістиці під заголовком звукового символізму, а коли такі 

ефекти використовуються в поезії, то це має назву – ономатопея або ж 

звуконаслідування. Зовсім мало слів у мові можуть підпадати під ілюстрацію 

символічних фонетичних властивостей, але мовна гра значною мірою залежить 

від тих звуків, які можуть бути використані таким чином. Абсурдистська поезія  

забезпечує зручний набір прикладів, імен персонажів, які винаходять автори. 

У підрозділі про неіснуючі слова та їхнє значення Д. Крістал звертає 

увагу на те, як легко можна вигадувати слова, використовуючи той чи інший 

суфікс англійської мови. Саме суфікси, як ми знаємо, в цій мові є носієм 

значення. Так автор наводить гру двох тінейджерів, які майже до кожного слова 

додавали суфікс –ness, щоб підкреслити особливу абстрактність понять. Так 

з‘явилися «bookness», «upstairsness», «wheelness» (коли побачили величезну 

вантажівку), «sadnessness». 

У гру можна залучати префікси. В англійській мові таким може бути 

префікс  –neo, і як наслідок: neocake, neonut, neo-door handle та безкінечний ряд 

слів. Така вигадка  була відмічена Д.Крісталом на дні народженні чоловіка, 

якого звали Neo, після чого кожне слово починалося з того ж співзвуччя, яке в 

той же час і несе своє значення нового. 

Про зумисне перекручування або ж суржик у текстах української поезії 

можемо говорити у Ю. Позаяка в назві вірша «Мужеське й женське». 

Щодо звучання, то Д.Крістал приділяє неабияку увагу чіткості вимови 

слів, адже глухі приголосні часто губляться. Однак це дає можливість, 

розділяючи слово на певні семантичні одиниці, отримати нові слова, 

наприклад: knife стає «kuh-nif-ee», scissors «ski-ssors», knitting «kuh-nitting», 

gnome «guh-nom-ee», gnash gnash «guh-nash guh-nash». Хоча мовна гра, швидше 

за все, буде вчуватися лише з вуст професійних коміків. Певні фонетичні 
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принципи граматики можуть переноситися на утворені слова. Деякі гумористи 

спромоглися довести принципи написання до крайнощів. Д. Крістал у приклад 

наводить Огдена Неша і його мовну сміливість. Він шукає слова з незвичайною 

орфографією, а потім передає цей правопис в інших словах, які з ним 

римуються. Вірш цього О. Неша є взірцем гри з римами англійської мови: 

A bit of talcum 

Is always walcum. 

And in ‗The Cobra‗ he gives us a double whammy, 

This creature fills its mouth with venum 

And walks upon its duodenum. 

He who attempts to tease the cobra 

Is soon a sadder he, and sobra. 

Тут варто звернути увагу, що кожен рядок подовжено, тобто автор 

грається не лише зі звуковим, а й з графічним рівнем. 

Цікавим, як зі звукового, так і з графічного рівня є вірш Ю.Позаяка. 

Триптих «Кохана» будується на співзвуччі або ж звуконаслідуванні, що бачимо 

в кожній із частин триптиху: 

 

1. Кохана кохана 

Кохана охана 

Кохана Хана 

Кохана Ана 

Кохана, на! 

Кохана: а! 

Кохана… 

2. Кохана ко-ко-ко! 

Кохана ох-ох-ох! 

Кохана ха-ха-ха! 

Кохана коха-коха, 

Кохана оха-оха 



117 
 

Кохана коха Коха. 

Кохана! На! На! На! 

Хана, хана, хана… 

3. (Паліндром) 

Кохана! 

А на х… О.К? 

 

Трапляються також і залучення іншомовних слів у текст завдяки 

транслітерування. У Ю.Позаяка виходить так:  

Повстань, хламейзер! В руки штуцер! 

Б‘є боренбойм, сурмить сурма, 

Це наш останній комішуцер –  

Шляху цурік у нас нема!... [120, с.44] 

  

Перестановка літер дає нові слова і смисли. Прикладом такої варіантності 

у Ю.Позаяка є рядок: «Лободубі дуболоби/ Дуболобі лободуби» [120, с.15] 

Також у Ю.Позаяка у вірші «Чорнобильській букварик» зустрічаються 

пароніми і омографи, які вдається передати завдяки інтонаційному наголосу: 

«Тато! А то атом! Мамо! Атом отам!/ Радій! Радій! – Радій! Радій! Радій! – 

Радій!...». Обігрування слова «радій», що має і форму наказового способу 

дієслова, і назву хімічного елемента, є прикладом антанаклазу, граматично 

коректним, але складним для розуміння речень, ускладнених омофонами та 

омонімами. Для унаочнення цього прийому наводять зазвичай  «Buffalo buffalo 

Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo» – приклад професора 

університету Буффало В.Рапапорта, який у 1972 році сконструював таке 

речення для демонстрації здатності омонімів. У наведеному прикладі 

використано вісім слів однакового звучання з трьома значеннями. Саме ж 

речення українською перекладається як «Бізони з Буффало, налякані бізонами з 

Буффало, залякують бізонів з Буффало». 



118 
 

До цієї тези також варто навести спостереження Р. Якобсона: «Художник 

прагне зіштовхнути два слова різного походження, які звучать подібно – і 

встановити між ними семантичний зв‘язок» [168, с. 35]. 

Заслуговує на дослідження і такий прийом як логогриф. За тлумаченням 

Л. Мацько, лексичний логогриф нагадує слово мереживо, в якому графічні 

усічення звуків, складів або їх додавання спричинюють семантичну 

метаморфозу: слова набувають щораз іншого значення, створюючи пластичний 

свіжий образ [105, с. 34].  

Дослідниця Н.Корольова звертає увагу на те, що поняття логогрифа 

зустрічається ще в античності. У той час логогрифи будувалися таким 

способом, що певне послідовне сполучення слів від свого початку до кінця 

рядка чи фрази зазнавало усічення однієї літери. У приклад дослідниця 

наводить відому латинську приказку: «amore, more, ore, re amicus cognoscitur». 

Бачимо, що у випадку цієї приказки-логогрифа кожне наступне слово втрачає 

одну літеру, однак загалом текст не втрачає значення.  

Н.Корольова також каже про те, що «логогрифом ще називають загадку, в 

якій певне слово набуває іншого значення, якщо до нього додати (відняти, 

переставити) склад чи букву. При цьому, ми не звертаємося до широкого 

розуміння поняття логогриф, коли з літер одного довгого слова необхідно 

утворити якомога більшу кількість нових слів». [98] 

Виходячи з таких тверджень, можна навести приклад логогрифа і в 

дослідженій українській поезії. Один із варіантів ми зустрічається у триптиху 

Ю.Позаяка «Кохана» в його першій частині у другому слові кожного рядка: 

«кохана – Хана – Ана – на – а».  

При дослідженні звукової гри також варто говорити про такий ігровий 

прийом, як метаграма. Суть його полягає і ланцюжку слів, де в кожному 

наступному слові відбувається заміна літери. Н.Корольова пише, що «часто 

перше й останнє слова у висловлюванні мають протилежне значення або ж 

значення, семантично мотивоване, що дозволяє надати ланцюжку слів певного 

естетичного наповнення». [93] У приклад дослідниця наводить латинський 
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варіант: «Vita – vota – mota – mora – mors (шляхом заміни букв життя 

перетворюється на смерть); Ceres – cenes – canes – canis – panis  (Церера 

(богиня землеробства) перетворюється на хліб» [86, с.4]  

У контексті мовної гри на фонічному рівні варто вкотре звернутися до 

розвідки Д.Крістала «Language play», де в одному з розділів автор приділяє 

питанню грі з діалектизмами, зокрема пародіюванню та імітації діалектних 

особливостей тої чи іншої місцевості. Гра слів, відтак, часто залежить від 

акцентних відмінностей між соціальними групами. Техніка та ж, незалежно від 

того, стає це невимушеним стьобом чи структурованим анекдотом: слово, 

сказане з одним акцентом, інтерпретуються так, ніби належить до іншого за 

діалектними особливостями, результатом чого стає безглуздий ефект та 

народження несподіваних сенсів, або все й одразу.   

Різноманітність місцевих та соціальних діалектів призводить до 

утворення іншого жанру мовної гри – діалектна гумористична книга. Це можна 

зробити завдяки перекладам чи прочитанням носіями одного діалекту певних 

текстів стандартизованої мови. Гумор народиться в тих місцях, де 

відбуватиметься «серйозний» переклад стандартної англійської із залученням 

фонічних особливостей територіального діалекту. Такі випадки слід швидко 

занотовувати і публікувати – радить автор, адже подібні книги швидко 

розпродадуться. Особливо корисно і популярно купувати путівники, створені 

подібним способом. Прикладом слугують такі книги: Rawbone Malong, Ah Big 

Yaws? (Cape Town: David Philip, 1972); Afferbeck Lauder, Let Stalk Strine 

(Sydney: Ure Smith, 1965), Nose Tone Unturned (Sydney: Ure Smith, 1966), Fraffly 

Well Spoken (Sydney: Ure Smith: London: Wolfe Publishing, 1968); Frank Shaw, 

Stan Kelly and Fritz Spiegl, Lern Yerself Scouse (Liverpool: Scouse Press, 1966), 

Linacre Lane, Lern Yerself Scouse 2 or The ABZ of Scouse (Liverpool, Scouse 

Press, 1966), Brian Minard, Lern Yerself Scouse 3 (Liverpool: Scouse Press, 1972); 

Jim Everhart, The Illustrated Texas Dictionary of the English Language (Lincoln, 

Nebraska: Cliff‘s Notes, 1968); Sam Llewellyn, Yacky Dar Moy Bewty! (London: 

Elm Tree Books, 1985). Other books include: Colin Bowles, G‘Day! Teach Yourself 
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Australian (London: Angus and Robertson, 1987) and Jackie Mason, How to Talk 

Jewish (New York: St. Martin's Press, 1990).  

Звісно, презентація діалектної мови для досягнення комічного ефекту не є 

чимось новим, адже це традиція ще ХІХ століття. Тим паче не всі звукові 

ефекти, транскрибовані на сторінках таких книг, є справжніми особливостями 

того чи іншого діалекту. Часто транскрипції просто відображають те, що 

відбувається, коли люди говорять швидко: звук у кінці одного слова зливається 

зі звуком на початку наступного, від чого утворюється багато комічних ефектів. 

У таких випадках гумор цілком і повністю покладається на винахідливість при 

транскрибуванні слів та на еквівалентний переклад між мовами. 

Далі у розвідці «Language play» наводяться дослідження звуку та голосу 

при створенні комічного ефекту. Д. Крістал наводить приклад про те, що 

досидь дивні і специфічні голоси часто мають шалену популярність. Таким 

прикладом він наводить озвучення мультиплікаційного героя Дональда Дака, 

голос якого тяжко повторити (треба затримати повітря в щоки), відтак, він став 

фактично видом торгової марки, яка захоплює тінейджерів і дратує їхніх 

батьків. 

Імітація та пародіювання голосу – є поширеним явищем у суспільствах. 

Людям подобається гратися в голоси, запозичуючи їх з будь-яких джерел, але 

найчастіше з телебачення.   

Варто зауважити, що комічний ефект має місце лише в тих випадках, 

коли для слухачів імітований голос буде впізнаваним, в інших випадках – 

трапляється непорозуміння.  

Серед варіантів звукової гри трапляються випадки, коли текст одної мови 

записується за макетом другої, використовуючи орфографічні умовності для 

досягнення необхідного ефекту. Д. Крістал дає приклад тексту Боба Белвісо, 

який дивним чином поєднує на фонетичному рівні макет італійської орфографії 

та спрощеної англо-італійської граматики, від чого виходить наступне: 

Uans appona taim uas tri berres: mamma berre, papa berre, e beibi berre. Live 

inne contri nire foresta. Naise aus. Uanna de pappa, mamma, e beibi go bice, orie e 
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furghetta locche di dorra. Bai enne bai commese Goldilocchese. Sci garra natinghatu 

du batte meiche troble. Sci puscia olle fudde daon di maute; no live cromma. Den sci 

gos appesterrese enne slipse inolle beddse. 

Як бачимо, в цьому випадку варто прочитувати текст у голос, щоби мати 

можливість вловити англійські слова, розчленовані на італійський манер. 

Абсолютною нісенітницею, але водночас вершиною мовних ігор, може 

вважатися гра з літерами та звуками, якій Д. Крістал виділив цілий підрозділ. 

Було б важко уявити собі більш чіткі випадки ігрової мовної поведінки, ніж 

навмисне використання незрозумілої мови, але це трапляється. Дурниці в тій чи 

іншій формі є досить поширеним явищем. Тут вже можна говорити, починаючи 

з вираження безглуздих емоцій, які відбуваються раптово. А такі емоції можуть 

навіть виникати при больових відчуттях. Відтак народжується щось на зразок: 

«іуіуіуіу» або «shplumfnooeeah» – приклади чого наводить автор книги. Безліч 

римувань мають, здається, це ж походження. Однак складно зрозуміти 

мотивацію римування наступних висловлювань: bottle (and glass) for arse, 

Hampton (Wick) for prick, Cobblers (awls) for balls, and Charley (Ronce) for ponce; 

somewhat more transparent are goose (and duck) and berk(eley hunt). У всіх цих 

випадках мета полягає у створенні коду, який дозволяє уникнути можливі 

неприємності, а простою формою коду є мовна гра.   

Однак подібні речі часто використовують у піснях, які стають навіть 

хітами, не залежно від музичного стилю. Д. Крістал у приклад наводить пісню 

гурту «the Goons» «Ying-tong Song», яка містить багато чудних складів. 

Прикладами з Діснея можуть бути «Zippuhdeedoodah, zippuhdeeday» та 

«Supercallifragilisticexpialidocious». Кілька пісень скористалися прикладами 

символічних шумів, приведених як звичайне звуконаслідування (boom-diddy-

boom-diddy-boom…), що представляє серцеві удари Пітера Спеллерса та Софі 

Лорен в пісні «Goodness Gracious Me». 
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3.3. Види графічної гри 

 

Можна стверджувати, що варіанти мовних ігор, вдаються людям будь-

якого віку, аматорам, які люблять гратися словом і звуком, адже, результати 

гри зазвичай неочікувані і часто виникають при звичайному спілкуванні.  

Серед  досліджених текстів є гра з поділом слова. Так М.Кіяновська 

підібрала чимало омофонів: живу / наче пташка небесна / (небес? – на!) [79, 

c.22], сказала за... / бути / забути / запам‘ятати / зім‘яте / ім‘я те [79, c.28], а по 

голосу / ішов поголос [79, c.35], проказу / проказую ще раз [79, c.49], істина є / і 

стинає [79, с.108]. 

В одному з віршів збірки М.Кіяновська погралася з морфемою «сад», 

даючи водночас і звукову гру, і пряме цитування різних текстів та назв: 

 

садок вишневий коло хати 

сад вишневий  

сад Гетсиманський 

той великий і той малий 

сад  

Сад 

де Сад 

Сааді… [ 79, с.95] 

В Ю.Іздрика зустрічаються поетичні рядки, які автор поділяє наприкінці 

скісною рискою, яка може мати різні функції і семантичне наповнення. В 

одному тексті, хоч в різних рядках, скісна риска допомагає в оформленні рим 

або ж довільному, ігровому членуванні слів. 

 

…та піднявся Ісус із тісної кав‘яр/ні   

об‘явився Господь у кущі вогняно/му 

а мене зберегли ріки із молочар/ні 

тихий ангел у строї вогнетривко/му … [62, с.195]. 
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У Ю. Іздрика також зустрічаємо гру з простором, тобто розміщенням 

тексту на друкованій сторінці. У вірші «доктор пі», де текст закінчуються 

членуванням слова «пі-і-і-і-і-існя / пі… пі… пі…», які ніби нагадали автору про 

особу з феноменальною пам‘яттю, яка знала усі цифри в числі Пі, Іздрик подає 

у книзі 5 сторінок, всуціль заповнених цифрами числа Пі (3.1415926….).  

У поетичних збірках зустрічаємо варіації з діакритичними знаками. 

Вставляючи тире між слова, Іздрик подає  великий уривок ритмізованої прози, 

що має назву «ти ж день!», фактично одним словом: «усі-злітались-на-бенкет-

розуміючи-що-такий-день-(та- / ка-ніч)-трапляються-лише-раз-і-кожна-з-цих-

любо- / вей-(пристрастей-бажань)-хапала-за-рукав-відводила- /вбік-гаряче-

шепотіла-непристойності-хоча-про-які-не- /пристойності-могло-йтися-в-цій-

ситуації…» [62, с.190]. 

Юрій Іздрик у своїх поетичних збірках «Після прози», «Ю», «AB OUT» 

вдається до різних варіантів просторового розміщення вербального тексту на 

сторінках книги (шахматно, діагонально, з класичним розташуванням). 

Графічна гра зі словом помітна переважно у назвах текстів, де наявні й цифрові 

значення, і залучення діакритичних знаків, написання українською та 

англійською мовами, однак трапляються лексеми інших мов або ж просто 

вигуки. Тож маємо: «ко(с)мічне», «нейрон-air», «три-5-надцять», 

«купалапапороть», «la babas del diablo», «r.e.f.rain», «рим-у-рим», «ти ж день!», 

«@скорбінка», «їм‘я», «про/це/сор» та багато інших прикладів неочікуваних 

назв. Прийом експерименту з формою є одним із улюблених у Юрія Іздрика, 

який, зазвичай, робить верстку і дизайн власних книг.  

При цьому слід говорити про гру на графічному рівні не лише в 

заголовках, а й у самому тілі досліджених текстів. Наприклад, «вер тай мо я ми 

лавер та й м», що дає змогу читачеві побачити і прочитати рядок по-різному. З 

одного боку, це може бути звернення до милої з проханням повертатися, а з 

іншого – транслітерація кирилицею фрази якоюсь іноземною мовою. 

У вірші «ірраціональний сонет» Г.Семенчука зустрічається обігрування 

частини слова, що складається з [і]  та [р] – як звука і як буквенного знака.   
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…Я чую ІРА, в голові – І.Р.А.,  

Ірак, Іран, і в ірій відлітають птахи…  

 

Той же тип гри зустрічаємо в Г.Семенчука у назві «donbass drum‘n‘bass», 

де автор обігрує частину слова –bass, або «у тамбурі грає тамбурин», де хоч 

слова і мають співзвучний корінь, однак мають зовсім різні значення. Чи 

приклад у І.Астапенка «літургійно/літогрійно», де звукогра відбулася завдяки 

зміні голосного звуку  та перестановки приголосних.  

Окремо варто звернути увагу на заголовки проаналізованих текстів і 

власне книг, які дають автори. Можна зустріти приклади, де поєднані в словах 

чи у фразах літери чи слова кириличного алфавіту та латиниці. Приклади 

бачимо в назві книги Г.Семенчука «MORE віршів і пісень», що може означати і 

«більше віршів і пісень» (від англ.more – більше), і, якщо сприймати слово 

«more» як транслітероване слово, то назва буде означати «море віршів і пісень», 

що у своїй основі теж має семантику кількості. Або ж назва книги С.Татчина 

«Дзен.UA» своєю абревіатурою  нагадує, наприклад, назву сайту.  

Книга Тані-Марії Литвинюк має назву «МістаМи». Така назва дає 

змогу прочитати назву по-різному. При цьому обдива варіанти прочитання є 

своєрідним взаємодоповненням. Один варіант «містами» вказує на на процес 

переміщення. І переміщення сами містами. А вже хто містами переміщується 

можна віднаходити на сторінках поетичної збірки авторки. Другий варіант 

прочитання – «Міста - ми». Таке домінування вводить автора і читача в одне 

семантичне коло, територіально обмежене місто. У випадку такого прочитання 

«ми», читачі і є тими містави, тими героями, про яких пише авторка у текстах.  

У текстах досліджуваних збірок часто зустрічаються поєднання не лише 

літер різних систем написання, як: «Я безnastанно  безnastенний» (Т.Малкович), 

«в битві під Summerградом», «добредемо до ФішбейнStrasse» (С.Татчин), 

«ІNша імперія» (А.Волошин), а й залучення цифр: «120ZI/7» (С.Татчин). 

М.Лаюк, граючи з морфемами слова виділяє окремий розділ книги 

«Розмовлення», де назви віршів звучать наступним чином: «Взивання», 
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«Розмивання», «Згорання», «Відчування», «Незвучання», «Розведення», 

«Розвечеряння», «Убивання», «Невлучання», «Завершення». Тобто по схемі 

утворення слів, які уже існують, поет видумує нові слова, які ставить за назви 

(розвечеряння, убивання).  

Значним пластом мовно-ігрових особливостей можна називати графічний 

поділ. У досліджуваних текстах вдалося віднайти різноманітні його види, тому 

стало можливим зробити невелику класифікацію. До першої підгрупи 

графічного поділу відносимо поділ речень чи словосполучень на менші 

одиниці. Приміром,  Г.Семенчук розділяє фрази на слова так: 

Він може застрілити лиш себе.   

Лиш себе  

Себе  

СБ  

До цієї підгрупи слід віднести й енжамбементи. Приклад перенесення 

частини речення в наступний рядок, що несе свою семантику маємо у 

Г.Семенчука:  

 

…стоять і дивляться на мене, ніби горобчики 

опустили світлі голівки. Здали ножі, слова і кастети… 

 

У М.Лаюка енжамбементи зустрічаємо в словах, адже поет розділяє слова 

на склади, очевидно, з метою показати суть розкладання, про що підтвердять 

такі уривки тексту:  

…додати   

цукри (6,61%) яблучна кислота (3,33%) дубильні й аро-   

матичні речовини олія (до 36%) глюкозид амігдалін тощо   

дорівнює точно дерево…   

…осадові гірські породи це г/п що утворилося з по-  

верхні літосфери… 
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Так ми підходимо до другої підгрупи графічного поділу – поділ слів на 

склади. Як приклад - вірш С.Татчина «Зима, ти і Че», який написано 5-

рядковою строфою, де кожен п‘ятий рядок складається з одного слова (рима 

типу: ааббб), яку автор поділяє на склади, розміщуючи кожен у новому рядку:  

  

…щоб сказала вода щасти   

від  

пус  

ти…  

 

Цікавим є графічний поділ у Любові Якимчук, яка граючись назвами 

українських міст, наповнює частини слова семантикою розкладання, про що, 

власне, свідчить і сама назва вірша, уривки якого слід теж навести. 

«Розкладання»: 

 

…не кажіть мені про якийсь там Луганськ 

він давно лише ганськ 

лу зрівняли з асфальтом червоним… 

…Первомайськ розбомбили на перво і майськ…  

…а  де бальцево? 

де моє бальцево?... 

 

Врешті третім підвидом слід виокремити поділ слова на літери. 

Нестандартне розташування літер слова на книжному аркуші бачимо у 

Т.Малковича: «iм‘я,/ як і інші ігри, с к і н ч е н н е», де останнє слово автор 

пише у стовпчик, при цьому, весь текст розміщено на сторінці діагонально. Те 

саме бачимо і в його вірші, де присутня метафора шахів. Закінчуючи вірш 

рядком «заберете собі королеву» Т.Малкович  пише слово «королеву» 

діагонально, імітуючи хід такої шахової фігури, а від слова ставить багато 

точок, що ведуть у верхній правий кут сторінки. 
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Варто відзначити мовну гру на графічному і за допомогою діакритичних 

знаків. Так речення подрібнюються на менші частини за допомогою тире, як, 

наприклад, у С.Татчина: 

 

…Вишукувати-очікувати – все своє життя! –  

хоча би єдину – на Всесвіт! – душу… 

 

Схожий спосіб віднаходимо і в текстах М.Лаюка, де автор розділяє 

речення за допомогою тире, щоби підкреслити головне у строфі: 

 

…але це таке – буває   

головне – казав дід петро її син –   

що сніг із того часу не зупинявся –   

він кожного дня і кожної ночі йде –  

а ми його не помічаємо…  

 

Трапляється і приклад із залученням знаків оклику до членування. Так у 

С.Татчина бачимо поступове наростання складів, а в той же час і поділ слова 

«музика» за допомогою знаків оклику, яких з кожним складом стає більше, і 

слугують ніби одиницями виміру (після першого складу – один знак, після 

другого – два, після третього – три): Так маємо:  

Му!  

Му! зи!!  

Му! зи!! ка!!!...   

 

За допомогою дужок вдається і поділити слово, і дати читачеві варіанти 

для прочитань, як от «м(т)iсто» в І.Астапенка, «при(х)марні» у С.Татчина. 

Поділяються слова і за допомогою дефісів: «у-да-ли-ну-у-у» (М.Лаюк) для 

підкреслення семантики протяжності шляху; «в-дих-и і ви-дих-и» (І.Астапенко) 

для підкреслення кореня. 



128 
 

На противагу графічному поділові зустрічаємо і такий спосіб, як певне 

«графічне склеювання», як у Г.Семенчука: 

 

…Навіщо вірші І вірші навіщо   

Часом кращі А часом гірші  

Навіщовірші Віршінавіщо   

Ми стали наївніші Стали вірніше… 

 

Або ж поєднання кількох слів в одне за допомогою дефісів: 

«підручниками один-на-двох» (І.Скакун), «той-хто-любить-довгі-слова» 

(Т.Малкович) 

У досліджених поетичних текстах зустрічаються діакритичні знаки, які 

несуть, як смислове навантаження, так і імітують образ, у якому ідеться в 

тексті. Таких прикладів чимало зустрічається у збірці Д.Гладун «Рубати 

дерево». У верлібрах між словами, літерами чи рядками зустрічаються різні 

діакритичні знаки: крапки (…), математичні знаки (>), вертикальні штрихи (|), 

нижнє підкреслення (_) тощо.  

Один із текстів Д.Гладун має назву (0), що теж має своє концептуальне 

значення завдяки графічному зображенню. У тексті ж кулькох рядках 

зустрічаються горизонтальні штрихи. 

 

упало мовчки 

|тисячолике|дерево 

додолу снігом||порожніми сторінками 

|||||||||||||||||||                                        ||||||||||| 

ᅚᅚᅚ||||||||||||||||                       .           |||||||| 

 

ᅚᅚᅚ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| – це індивідуально-авторська пунктуація. У 

кожній поезії  «палички» несуть певне смислове навантаження. Якщо їх багато 

– вони означають шум. Для читача за відсутності авторського коментаря такі 

графічні маркери ідей залишаються непроясненими. Це риса герметичної поезії. 
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Улюблений прийом герметиків при побудові поетичного образу – аналогія, 

перенесення одного ряду вражень в інший. У даному випадку слухові враження 

втілені у графічному вигляді. Звідси ускладненість образу, що виникає в 

результаті ланцюга суб‘єктивних асоціацій. 

В іншому вірші Д.Гладун із назвою (1) [29, c. 244] маємо використання 

горизонтальних ліній, що дає знак «нижнього підкреслення» на клавіатурі 

ком‘ютера, а також крапок. Використовуючи ці знаки у тексті з мінімальною 

кількістю слів, авторка створює досить яскраву сюжетну картину. 

                       

Як бачимо, молода українська поезія досить різноманітна. І хоч до уваги 

не бралися тематика та стилістичні особливості авторів, а досліджувалися 

поетичні тексти лише на предмет мовної гри, однак стало можливим створити 

загальну характеристику на основі отриманих результатів. Мовно-ігрові 

особливості можна виділити на фонічному, лексичному, графічному рівня, які 

поділяються на підвиди. При цьому, слід говорити, що часто зазначені рівні 

взаємопов‘язані. Було помічено, що у текстах молодої української поезії мовна 

гра присутня заради гри, що особливо помітно на графічному рівні, однак це не 
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применшує вартість поетичних текстів, а навпаки підкреслює інтелектуальний 

рівень авторів та майстерне володіння словом і звуком. 

 

3.4. Трансформація і гібридність жанрів 

 

Мовна гра присутня в літературі на різних рівнях. Одним із таких, на 

нашу думку, стає трансформація жанрів. Ключовими для дослідження у цьому 

розділі стануть акросонети М.Кіяновської, шахопоезія А.Мойсієнка та ігрові 

трансформації інших авторів.  

Варто говорити про те, що у випадку з текстами М.Кіяновської сонети все 

ж треба назвати жанром, а не строфою, як називає їх І.Качуровський, 

досліджуючи різноманітні сонетні види. 

Далі І.Качуровський пише про те, що «епоха модернізму зламала 

правило» щодо переходу речення «з «катрена» в «катрен», а тим більше – з 

«катрена» в «терцет» [75, с.167], прикладів чого в сонетах М.Кіяновської 

досить багато. Звісно, не можна заплющувати очі на факт того, що поетеса 

почала творити в іншу епоху. У літературному процесі наприкінці 80-х — 90-х 

років XX ст. відбулися кардинальні зрушення в системі естетичних критеріїв 

суспільства, кристалізувалися нові парадигми художнього мислення, форми й 

структури творчості, адже до духовної культури народу повернулися 

літературно-мистецькі надбання минулих епох, заборонені в радянський час з 

ідеологічних міркувань.  

Вінок сонетів, за І.Качуровським, «найбільша і найскладніша у світовій 

поезії строфа з двохсот десяти віршів. Являє собою чотирнадцять пов‘язаних 

взаємно сонетів і п‘ятнадцятого (або першого), який зветься магістрал і є ніби 

вузлом, що в‘яже докупи ланцюг з чотирнадцятьох сонетів». При цьому, 

«кожен вірш магістрала повторюється двічі. Перший – як перший першого 

сонета і останній чотирнадцятого, другий – як останній першого і перший 

другого, третій – як останній другого і перший третього. І т.д.» [75, с.180]. 
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У випадку з текстами збірки «Вінки сонетів» М. Кіяновської сонети все ж 

треба назвати жанром, а не строфою, як називає їх І.Качуровський, 

досліджуючи різноманітні сонетні види. Відштовхуємося від того, що жанр – це 

рід твору, який має рід формальних і змістових особливостей.  

Що ж маємо під обкладинкою збірки М.Кіяновської з назвою «Вінки 

сонетів»? У цій збірці є шість вінків сонетів, однак для детальнішого аналізу 

обрано три з них: «Манусткрипт sine anno», «Ніби Напередовець, або In vitro» 

та «Риби і житіє: pars pro toto».  

Звернімося до вінків М. Кіяновської, до їхньої побудови. По-перше, 

магістрал М.Кіяновська ставить на початку і нумерує його як нульовий. Тоді як 

усталеною практикою магістрал вважається першим. Далі вінок будується так: 

перший рядок першого сонета – це повторення останнього рядка магістрала, 

другий сонет починається з першого рядка магістрала, третій – з другого і так 

далі. При цьому, останній рядок попереднього сонета повторюється в першому 

рядку наступного. Тож сонетний вінок за своєю ланцюжковою будовою у 

М.Кіяновської цілком дотримано. Однак нетиповими для канонічного жанру 

вінків є подеколи кількість сонетів, що його формують. 

У вінку сонетів «Ніби Напередовець, або In vitro» кількість сонетів 

випадає з канону, оскільки сонетів становить всього 16 (15 плюс один 

магістрал), але авторка ввела ще один сонет, який уплетено, очевидно, через 

необхідність повторення попереднього рядка (останнього в попередньому 

сонета). Однак через наявність сонета, що починається рядком «Поєдинок у 

небі – ужинки скупі й невиразні…» руйнується сама суть вінка, який є 

акровінком. Тобто нульовий сонет, або ж сонет-магістрал, який задає тон 

усьому вінку, є акровіршем, з перших літер якого можна прочитати: Г-НАТ-Ю-

К А-Л-Е-К-С-А-Н-Д-Р-А. Це акросонет, або ж, за І.Качуровським, сонет-

акростих. Авторка розписує ім‘я та прізвище того, кому присвячується вінок 

сонетів вертикально, а далі вже творить вірші, відштовхуючись від першої 

літери. При цьому, перед магістралом, або ж нульовим сонетом, М.Кіяновська 
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пише епіграф з двох строф, у якому на початках рядків прочитується: О-Л-Я-Г 

НА-Т-Ю-К. 

Якщо літер більше чи менше, ніж необхідних чотирнадцять, то авторка 

може ділити імена чи прізвища на склади, як у випадку з Гнатюк (вінок «Ніби 

Напередовець, або In vitro» ), або ж послуговуватися довшою формою 

давального відмінка (Ігореві, а на Ігорю). Так  вінок «Манускрипт sine anno», 

присвячений Андруховичу Юрію, ділить авторка: А-Н-Д-Р У-Х-О-ВИ Ч-У-Ю 

Р-І-Ю, «Риби і житіє: pars pro toto» - Римаруку Ігореві, що має вигляд: РИ-М-А-

Р У-К-У-І Г-О-Р Е-В-І, а «Ніби Напередовець, або In vitro» присвячений Гнатюк 

Александрі, яка поставлена в називному відмінку і поділена літерно наступним 

чином: Г-НАТ-Ю-К А-Л-Е-К С-А-Н Д-Р-А.  

Отже, щодо строфічної моделі, то поетеса дотримується класичної форми 

сонета, розділяючи вірш на два катрени і два терцети. Однак метричний канон 

не дотримано. М.Кіяновська кожен із досліджених вінків написала в 

п‘ятистопному анапесті, а не ямбі, як вимагає того жанр.  

Тобто бачимо, що сонет для авторки є лише основою для вплетення в неї 

думок, переживань, вражень з неочікуваними метафорами. Однак канону поезія 

авторки не піддається, і М.Кіяновська пробує варіювати, гратися з чіткими 

схемами, створюючи акросонети, які, в свою чергу, майстерно вплітає, у вінок 

сонетів. При цьому, через зміну віршового розміру, а саме зміна Я5 на Ан5, 

обраний поетесою жанр через свою строфічну побудову, згідно праці 

І.Качуровського, слід назвати сонетино, тобто «строфу з усіма ознаками сонета, 

окрім однієї, розміру» [75, c.172]     

Таким чином, М.Кіяновська написала поезію в жанрі сонету, однак через 

варіювання і гру з жанровою особливістю, строфи дозволимо собі назвати 

акросонетинами. 

Цікавим і непростим для сприйняття явищем є шахопоезія. За 

визначенням теоретика і практика явища, «шахопоезія – це вид творчості, що 

синтезує в собі власне поетичне і шахове начала. Причому, шаховий 

«компонент» представлений тут сферою композиції. Композицію ж – задану, 
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етюдну творчість – нерідко називають шаховою поезією». [111, с.42]. 

«Шахопоезія як творчість передбачає насамперед шахово-композиційну основу 

образно-текстової структури». [111, с.42] 

А.Мойсієнко наводить два різновиди шахопоезії і докладно їх пояснює: 

«Твори першого виду мають таку структурно-композиційну організацію: текст 

+ задачна (етюдна) діаграма + нотація розв‘язку. Віршовий текст являє собою 

певну образну (конкретно-абстрактну даність) і відбиває відповідні ідейно-

тематичні колізії розв‘язку шахової композиції; тут же подаються діаграма і 

нотація цього розв‘язку – як невід‘ємні атрибути своєрідного опертя для 

асоціативного виокремлення поетичної ідеї і адекватного сприйняття цілісного 

твору» [111, с.42] 

В іншому типі шахопоезії А.Мойсієнка актуалізується вже не ритміко-

інтонаційна, а насамперед логіко-смислова стихія, яка, знаходить відповідне 

відображення в поетиці розв‘язку шахової задачі [111, с.44]. Синтез 

шахопоетичної ідеї розширює пізнавані горизонти художнього образу, образної 

картини світу, відбитої у конкретному творі. 

«Другий різновид шахопоезії так само являє собою текстово-задачне 

(етюдне) поєднання, в текстову частину якого, котра передує діаграмі, 

безпосередньо вплітається розв‘язок шахової композиції» [111,с.45] 

Якщо перший різновид шахопоезії «працює» на асоціаціях, що 

вловлюються читачем у полі «вольтової дуги» між віршовим текстом і шаховим 

«текстом», то в другому випадку автор полегшує читачеві цю роботу, 

вплітаючи знаки шахової нотації у власне текст, «цим самим вибудовуючи 

асоціативні ряди на основі локалізованих словесно-шахових образів» [111, с.46] 

Микола Жулинський в передмові до збірки А.Мойсієнка пише: «Це поезія 

посиленої звуконародженням зорової виразності образу, який у процесі 

«вирощення» нових лексем, фразем, словосполучень набуває естетичних 

контурів і виразного графічного збраження… У поетичний текст 

«вживлюються» шахові ходи – ці своєрідні коди, завдяки яким фігури 

оживають і починають діяти… Відбувається зіткнення двох мов – гри зорових 
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асоціацій від споглядання руху фігур на шаховій дошці і безпосередньо самої 

гри в шахи – шахової партії, яка сама по собі є віртуозною грою уяви, аналізу 

передбачення» [110,с.6] 

Зорова поезія Миколи Сороки «Дошка – наше життя» є своєрідною 

метафорою життя, де дошка для шахів з її чорними і білими клітинами 

відображає ніби смугастість життя з його позитивними і негативними 

періодами. «Шахові фігури для поезомитця – такі самі неповторні 

індивідуальності, як і живі люди з усіма їхніми стражданнями і радощами» 

[135, с.20]. 

Трансформацію жанрів сонета бачимо і в Назара Гончара.  Майстер 

паліндромів пише вірш, назву якого в дужках окреслює як сонет. Текст 

витримано у класичному ямбічному розмірі,  має чотирнадцять рядків і 

наскрізне римування. При цьому весь текст прочитується однаково як з початку 

до кінця, так і від кінця до початку. Отже, такий вірш необхідно назвати 

паліндромоном, однак при наявних ознаках жанру сонета текст Н. Гончара 

можемо віднести до жанру паліндромонного сонета. Наведемо приклад [145, 

с.15]: 

Те носим ми (сонет) 

те – накип, я – спін жак, а те – жакет, –  

те носимо, те – ні. о горе!? – те… 

те не тримати нам. – у Назарет 

те – мита? – во! з богами чорта! – ет! 

те – дневі в яр – мету – мене макет. 

те – тіла ренегат. апологет –  

те опак: нівець – Лети рівнолет. 

те – лон віритель, це – вінка поет, 

те – голопат. а генералітет –  

те каменем у темряві вендет. 

театр – очима гобзовати – мет –  

те – раз! – ану мани! та мир – тенет  
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етер – ого! і не томи сонет. –  

те каже: «так», аж ні, псяпика: «нет» 

  

Іван Лучук створює вірш під назвою Сонет-тренос із зазначенням у 

дужках «епічні ремінісценції, або паліндромонна силабо-тоніка». Це 

трансформація паліндромона і сонета у паліндромонний сонет. 

На межі графіки та фоніки знаходяться тексти Юрія Завадського, у книзі 

котрого так і зазначено: «авторська мова». За словами Ю.Починок, «Юрій 

Завадський випробовує себе всюди і не боїться щоразу змінювати ракурс 

експериментування від словесно-візуального образу до звукового, цифрового, 

гіпертекстового, анімаційного і насамкінець перформативного варіанту 

спілкування з читачем. Тому він один із найбільш різножанрових 

експерименталістів». [123, с.18] 

Цікаві модифіковані знахідки знаходимо у Братів Капранових у збірці 

«V.I.P.: іронічна поезія». І якщо Брати більше відомі у сучасному 

літературному процесі як прозаїки, то для розглянутих віршів збірки «V.I.P.: 

іронічна поезія» вони підготували передмову, де вказано, що «ці вірші зроблено 

із відходів нашої прози – паразитних рим, надмірних образів, того, що прозаїки 

зазвичай викреслюють». [170, c.5]  Така самокритика та самоіронія і зацікавила 

взяти для аналізу такі «відходи» прози. 

Іронічне сміхотворення здатне приносити естетичну насолоду, яка так 

потрібна людині сьогодення. Саме іронія здатна стати грою, яка принесе 

бажане задоволення. При тому всьому, варто розуміти, що в іронічній мовній 

грі присутня деяка невизначеність, що межує з хаотичністю. Зрештою, тут 

немає якихось чітких правил, у зв‘язку з чим результат гри може бути 

непередбачуваним, адже до тексту, сповненого іронічного змісту, додається 

сприйняття читача, який приймає правила гри, або ж ні. Саме тому утворюється 

простір гри у свідомості людини, основою для чого є художній світ.  

У художньому світі постмодерних текстів часто можна спостерігати 

поєднання непоєднуваних стилів оповіді (напр., до грубо натуралістичного з 
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казковим та ін.). Відтак, не дивним є вплетення у художній стиль наукового, 

офіційно-ділового чи публіцистичного.  

Добірка текстів, яка найменована «Брати Капранови: третє Я» – це суміш 

багатьох традиційних жанрових різновидів. 

Автори подають різноманітні класичні жанри поезії, наповнюючи їх 

іронічним змістом. Серед текстів маємо рубаї, мініатюрні віршові твори. 

Відомо, що за каноном у першому бейті (дворядковому вірші) міститься 

засновок, третій рядок, що зазвичай випадає з наскрізного римування, має 

висновок, а вже четвертий повинен мати афористичний вираз. Візьмемо за 

приклад таке: 

 

Як в деканаті згасали вогні, 

Сивий професор зізнався мені: 

Лихо у тому, що всі ми старіємо, 

А першокурсниці – ні. 

 

У Східному світі рубаї мали статус коротких афористичних висловів, які 

легко запам‘ятовуються, тому Є.Бертельс назвав рубаї «однією з найбільш 

летючих форм перської поезії». Рубаї Капранових здатні також легко 

запам‘ятатися, однак не своєю філософічністю, а іронічністю. Тобто іронія, в 

такому разі, виступає функціональним засобом. 

Іронічність та блазнювання – головні ознаки сучасного літературного 

процесу та свідомості сучасної людини взагалі.  Це своєрідний спосіб захисту 

від різких змін у суспільстві, від якоїсь невідомості. А кожна невідомість може 

передбачати загрозу. Українцям же властиво згладжувати будь-яку загрозу і 

негативні явища сміхом. Так у жартівливій «Коломийці» Братів маємо: 

 

Хтось за пазуху поліз, 

не сказавши слова… 

Я гадала, це любов, 



137 
 

а це – податкова.    

 

Коломийкою назвали цей чотиривірш самі автори, однак сам жанр 

коломийки, безвідносно до змісту, має два рядки по чотирнадцять складів у 

кожному, при тому, після восьмого складу має бути пауза (цезура). У 

наведеному прикладі маємо чотиривірш, витриманий в хореїчному розмірі, на 

силабічному рівні – це 13-складовик (7+6) де заримовано другий і четвертий 

рядки, тобто це типова частівка, яка за жанровою формою ближча до 

російського фольклору.  

Не оминають Брати і жанру японської поезії – хоку. Серед них маємо 

таке: 

Щороку старішаю –  

Менше роботи 

Перукареві 

 

Так будується простір для фантазії читача. Зв'язок людини і природи, 

точніше людська природа як така зі старінням організму і облисінням. 

Сімнадцять складів у трьох рядках, як і має бути у справжнього хоку, однак 

сама складова структура дещо порушена: з класичної схеми 5-7-5 перейшли 

автори на 7-5-5. 

Серед віршів збірки автори подають співомовку, що підтверджується і 

класичною кількістю складів для такого жанру: 

- Є у мене дві новини, - син прийшов до тата,           4+4+6 = 14-скл. 

- Є погана, а є добра, з якої почати?                            4+4+6 

- Яка ж добра? – старий батько схопився за груди.  4+4+6 

- Яка добра? А от яка: я більше не буду!                    4+4+6 

 

Це, як бачимо типовий гумористичний вірш, за основу якого взято 

універсальну «обіцянку» дітей, а часом і дорослих, – досить дотепний 

афористичний вислів. Вибір між поганою і доброю новиною задає тон 



138 
 

невизначеності і страху вибору, однак коломийковий ритм (4+4+6), силабо-

тонічним відповідником якого є хореїчний розмір на сім стіп, згладжує 

настроєве тло. Створена у кращих традиціях жанру, співомовка описує 

трагікомічний випадок, однак такий, про який можемо лише здогадуватися із 

ситуації через протилежне. 

У збірці «V.I.P.» Брати Капранови подають множину одновіршів та 

двовіршів під однойменним заголовком. До прикладу варто навести такий 

одновірш: «Не ховайся від мене за одягом!» 

Маємо вірш з одного рядка, написаний легко впізнаваним розміром – 

тристопним анапестом (Ан3). Маючи ритміко-синтаксичну та змістову 

завершеність, наведене художнє ціле таки можна назвати одновіршем, де 

заховано еротичні підтексти. 

Цікавим з погляду словогри є двовірш:  

 

Ти не займай мене,  

Бо я легкозаймистий! 

 

Маємо дистих який, за словником літературознавчих термінів, вважається 

найпростішою строфою, написаною будь-яким розміром, що складається з двох 

рядків, об‘єднаних спільною римою, а інколи і без неї, та завжди має викінчену 

думку з виразними ознаками лаконізму й афористичності. У поданому прикладі 

до лаконізму додається ще й словогра: «займай» – «легкозаймистий». Тут 

дієслово «займати» в значенні турбувати тонко суголосить з «легкозаймистим» 

дієприкметником, а вірш в цілому заховує серед тристопних ямбів двох рядків і 

причину, і наслідок. 

Іронічний тон текстів передбачений вже самою назвою збірки. І коли 

Брати Капранови подають «Поему про національне питання у двох частинах», 

то слухач, за можливого декламування на публіку, налаштовується на досить 

об‘ємний текст, бо ж сам жанр поеми – ліро-епічний твір, переважно 
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віршований, передбачає зображення значних подій і яскраві характер. 

Дозволимо собі «Поему» у двох (!) частинах подати повністю: 

 

«Поема про національне питання у двох частинах» 

1. 

Руанда воювала за права 

Руандомовного населення Бурунді. 

 

2.  

Бурунді воювало за права 

Бурундомовного населення Руанди. 

 

Головної ознаки дотримано – значні події, епічного характеру. Мовне 

питання гостро стоїть постійно скрізь, і навіть у країнах Центральної Африки. 

Бо ж Руанда – країна в Центральній Африці, що межує на півдні з Бурунді. А 

Бурунді – держава на сході Центральної Африки, що межує на півночі з 

Руандою. Зрештою, можна віднайти і яскраві характери, адже народ, що воює 

за свої мовні права, апріорі ідейний і патріотичний. Інша справа, наскільки такі 

пафосні терміни співвідносяться не лише з африканськими, а й іншими 

країнами. В «поемі» можна віднайти бачення повсякденного реального життя 

як театру абсурду. А використання всуціль ігрового стилю на рівні форми, 

привертає увагу до протиприродності панівного в реальності способу життя.  

Використання підкреслено ігрового стилю, іронічність і пародійність, 

прагнення поєднати протилежності, химерне переплетення різних стилів 

оповіді (канонічності і «поважності» жанру й іронічності його наповнення), - 

одні з основних рис постмодернізму, в руслі якого творять автори збірки. На 

рахунок гібридності жанрів варто згадати ще про замасковані алюзії (натяки), 

запозичення, перегуки на сюжетно-композиційному, образному, мовному 

рівнях, яскравим прикладом чого є вірш Братів Капранових «Любіть українок». 

 



140 
 

        3.5. Інтермедіальність мовної гри  

 

 «З приходом постмодернізму настає епоха, коли у відношеннях між 

мистецтвом і смислом зникає будь-яка двозначність: тепер це відношення суто 

ігрове. Зрівнюючи в правах дійсне і вигадане, гра призводить до ситуації 

необмеженої кількості значень твору, адже його зміст уже ніяк не пов‘язаний з 

існуючою реальністю…»  - пише дослідниця І. Тиха з посиланням на С.Ісаєва. 

[140, с.273] 

Розмивання меж між елітарною та масовою культурою, домінування 

форми над змістом, творення нових жанрів, гра смислів – усі ці домінанти 

постмодерністського дискурсу декларують перформанс, стратегічною 

художньою тактикою якого виступає гра.  

 Головною властивістю перформативної поетики І.Тиха називає 

націленість тексту на ігрові взаємовідношення з читачем і його безпосередня 

участь у творенні нових смислів. «Постструктуралістські і постмодерністські 

практики звертають увагу на гру в художньому тексті, асоціативні ігри 

інтертекстуальних та вербальних полів тощо, зводячи гру в статус свідомої 

стратегії, що робить актуальним вивчення перформативної поетики 

постмодерністської літератури» [140, с.274] 

Не менш важливою рисою постмодернізму є й концептуалізм. М.Епштейн 

окреслює поняття концептуалізму таким чином: «Це поетика голих понять, 

самодостатніх знаків, навмисне відлучених від тої реальності, яку вони начебто 

покликані окреслити, поетика схем і стереотипів, що показує розрізнення форм 

і субстанцій, смислів від сутностей. Концептуалізм показує примарність 

всіляких цінностей означень, тому своїми темами він демонстративно 

долучений до сьогоднішнього, що наступає, до побуту і низовим формам 

культури, до масової свідомості» [161, c.165] 

Тоді ж про сам концепт дослідник говорить так: «Концепт – це абстрактне 

поняття, прикріплене до речі на зразок ярлика, не для того, щоб з‘єднатися з 

нею, а щоби продемонструвати розпад і неможливість єдності» [161, c.164] 
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Відштовхуючись від зазначених особливостей літератури постмодернізму, 

варто простежити гру текст з читачем, гру зі смислами у зв‘язку з різними 

видами мистецтв. 

Текст і музика/ відео. Розглядаючи інтермедіальні зв‘язки літератури з 

іншими видами мистецтв не можна не згадати про фестиваль відеопоезії 

«CYCLOP», який проводиться в Україні з 2011 року. На конкурс подають свою 

відеопоезію представники різних країн. Основними ж критеріями, за словами 

організаторів, в оцінці творів є: художність, креативність, соціальна та 

гуманістична спрямованість. Що ж таке відеопоезія, популяризації якої сприяє 

фестиваль? 

Любов Якимчук на сайті ЛітАкцент розмістила статтю про відео поезію 

[167]. За її словами: «Відеопоезія – це поезія у відеоформі. Ні тривалість, ні 

зміст цього жанру досі не визначений. Коли візуальні ефекти відсутні, 

відеопоезія наближається до перформенсу або звичайного читання тексту, 

задокументованого на відео. Але наскільки такі «голови, що говорять», можна 

називати відеопоезію – ще нерозв‘язане запитання» [167].  

Тож відеопоезією слід називати форму поезії, яка виконує ту ж функцію, 

що і відеоряд. Існуючи в нерозривному цілому, відеопоезія своїм лаконізмом і 

глибиною водночас здатна донести усі сенси для різних категорій осіб, адже 

візуальний ряд поезії, а часом і залучення мови жестів, дає змогу осягнути 

поезію і особами з обмеженими можливостями. Л.Якимчук у тій же статті 

зазначає, що «деякі медіапоезії використовують мову жестів, рухів, 

наполягаючи на їх портретному і друкарському аспектах, що ґрунтується на 

футуристичній традиції» [167]. Тобто і тут присутній зв‘язок з традицією.     

Серед прикладів відеопоезії можна назвати  «План повернення існує», що 

основана на тексті автора під псевдонімом Iznanka, і доповнена відеорядом 

поезія Валерія Пузіка, де відображено воєнні реалії. Або ж відеопоезія на вірш 

Ілони Червоткіної «Хто», де відеоряд витриманий у містичному тоні, з 

відлунням, та склеюванням і роздвоєнням персонажа в кадрі.   
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Тож відеопоезія частково має зв'язок і з фотографічною поезією, про яку 

опишемо детальніше далі. При цьому, головною умовою має бути гармонійне 

доповнення відеоряду поетичних рядків, які начитує або сам автор у відео, або 

закадровий голос. Вірші мають бути авторськими. 

Текст і фото. Мистецтво фотографії актуальне з часу свого народження 

і не втрачає своєї новизни та актуальності, постійно розвиваючись. З огляду на 

це, стало цікаво простежити значення фотографії в мовноігровій поетиці 

досліджуваних текстів. Фотографічна поезія характеризується сюжетністю, 

оповідністю, фіксацією миті, іронічністю. Лаконізм і глибина зображення на 

фотографіях можуть бути на стільки промовисті та виразні, що така 

метафоричність може бути не меншою за метафору у поезії. «Саме 

формотворча фотографія, направлена не стільки на реєстрацію жображуваного 

об‘єкта, скілько на цілеспрямовану організацію його зображення, схожа за 

структурою з поезією» [95, с.92], - пише дослідник фотографії А.Лапін. 

Оскільки поезія фіксує мить реальності, як і фотографія, то саме 

реальність є матеріалом спостережень та джерелом для переосмислення та 

емоції. І якщо різниця поезії і фотографії полягає в інструментарії 

зображуваного, то між словом у поетичному тексті та зображенням на світлині 

є часто точки перетину. І для авторів мистецького результату реальність 

різниться лише тим, що для поета реальність може бути мовною, а для 

фотографа мить «тепер».    

Теоретик і практик фотографії О. Лапін пише: «Поезія – це мистецтво 

складати слова у єдиний виразний текст. Так само і фотографія – мистецтво 

складати окремі деталі в цілісне і наповнене сенсом зображення» [95, с.89]. 

Дослідник спільних та відмінних рис поезії і фотографії пише, що їх зближає 

саме зоровий зв'язок між двома іконічними знаками. [95, с .90]  

Поєднання поезії з фотографією знаходимо у письменниці Вікторії 

Осташ, яка пропонує читачам свої добірки фото-поезії. При цьому, основним 

матеріалом є фото, які доповнюють настрій вірші, або ж автопортрети.   
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Жанри словесного і фотографічного мистецтва також варто брати до 

уваги, оскільки, приміром, репортажистика не передбачає собою роботи 

зображенням, адже тут головне впійманий момент серед відзнятого матеріалу. 

У той же час у поезії не можливо досягти результату, створивши вірш із 

хаотичного набору слів, якщо це не ставить собі автор за мету. 

Тож фотографічну поезію можемо цілком називати серед тих різновидів, 

де присутність діалогу зображуваного з реципієнтом сприяє приверненню 

уваги, роздумів над текстом крізь призму фото. Фактично, те, що в епоху 

бароко розглядали як спосіб впливу на глядача / читача, в епоху постмодерну 

набуло лиш цифрової якості.  

Дослідниця фотографічної поезії Олена Бодасюк пропонує свій варіант 

декодування такого жанру крізь призму супрематизму. У своєму блозі 

О.Бодасюк наводить низку фотографічних поезій та аналізує їх. Один із таких 

поетично-фотографічних текстів є «Портрезаж» Юлії Звєрькової. (див. дод 8). 

Дослідниця аналізує вірш наступним чином: «Назва «Портрезаж» дає стратегію 

розкодування поезії, натякає, що цей верлібр є сукупністю образів природи і 

опис портрету(ів). Подальше тлумачення буде залежати від сприйняття поезії 

конкретним читачем. Смислова багатоплановість витворюється завдяки 

натяковості та недомовленості: реципієнтові пропонується тільки колір і його 

«дія». Знак у супрематизмі набуває світоглядного характеру, стає точкою 

відліку нового часу й нового мистецтва. Так само і у верлібрі «Портрезаж» 

образ і колір виступають знаками – носіями певного смислу». 

Тож до фотографічної поезії слід відносити не стільки поетичні тексти, 

розташовані на фотографії, скільки тексти, у яких вибудовується реалістичне чи 

метафоричне зображення, яке має бути доповнене фотографією. Література і 

фотографія – не просто види мистецтва, кожен із яких існує у власному 

замкнутому просторі і займається чимось своїм, а відкриті площини, що 

можуть вести діалог, результатом якого стане щось нове і цікаве (текст + 

світлини = вдалий синтез), гармонійне утворення, що набуває рис, яких не мав 

кожен із її компонентів до поєднання. Цей синтез сприймається як єдине ціле, 
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живе власним яскравим життям на сторінках блогу 

(supremusblog.wordpress.com) і, безумовно, викликає цікавість. 

Текст і техно. Реальність ХХІ століття спонукає творців розробляти 

новий шлях поетичного слова за допомогою комп‘ютерних технологій, графіки, 

перформансу, аудіотреків. Тепер текст виходить за межі друкованої сторінки та 

граматичних правил звичного читання. 

Прекодування знаків маємо сьогодні у текстах Ю.Завадського, 

М.Зарічного, Д.Гладун. Так остання будує свій текст без жодної літери, а лише 

залучає різноманітні символи, надані комп‘ютерною клавіатурою. У підсумку 

формується текст, що нагадує вишивку.  

                                  

Звертається до традиційної орнаменталістики і білоруський поет 

М. Баярин у книзі «Завойовник». Він стилізує літери своїх віршів під 

білоруський орнамент, а завдяку цьому утворюються вишиті стрічки замість 

текстових рядків.  М.Баярин – поет і дизайнер, який розробив спеціальний 

шрифт, який не потребує тлумачення.  Літери білоруської мови, втілені у якому 

знакові-вишивці, легко компонуються у вірші. Один із них має такий вигляд: 
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Про експериментальність в поезії пише Ю.Починок: «Юрій Завадський -  

автор експериментів у межах всієї цифрової поезії: гіпертекст, анімаційні вірші, 

динамічний текст, конкретна поезія та ін. Завадський разом із австралійським 

поетом Лесом Віксом 2011 року уклав антологію із паліндромною назвою 

«AU/UA: Сучасна поезія Австралії та України», яка поширюється як цифрова 

книга. Практику фонетичної поезії також підхопив Андрій Антоновський з 

Каталонії, який разом із Юрієм Завадським створив проект «рот в рот». На 

цьому ж полі експериментує Василь Гудима. У царині візуалістики активно 

сьогодні працює Михайло Зарічний та Володимир Білик. У межах 

перформативного мистецтва про себе заявили Назар Гончар, Юрій Андрухович, 

Василь Махно, Юрій Завадський, Грицько Семенчук, Юрко Іздрик та ін». [123, 

с.20] 

З розвитком цифрових технології у ХХІ столітті необхідно звертати увагу 

на так звану віртуальну літературу. Слід застерегти, що не варто під цей 

визначник ставити всю літературу, що перебуває в мережевому просторії. 

Термін віртуальна література слід окреслювати багатоаспектним явищем, у 

якому присутні різноманітні технологічні засоби, та здатне поєднувати у собі 

різні види мистецтв.  Одним із дослідників віртуальної літератури слід назвати 

Ю. Завадського.У його монографії «Віртуальна література. Нарис типології та 

поетики» дослідник пише, що однією із характеристик такої літератури є її 

залежність від електронного носія. Він справді не може бути замінений 

паперовим носієм у випадку, якщо текст містить гіперпосилання, аудіо-, відео- 

та інші медіафайли, бо саме завдяки їхньому поєднанню і створюється новий 

спосіб сприйняття тексту з екрана комп‘ютера чи іншого цифрового пристрою. 

Віртуальна література стає новим способом осягнення дійсності, і 

максимальної передачі задуму автора в інтермедіальному цифровому полі.   

Цей аргумент дає нам можливість розглядати інтермедіальність сучасної 

поезії. Прикладами цього є поєднання тексту із музикою, фотографією, відео. 

Прикладом такого явища можна назвати проект Олександра Михеда «AмнезіЯ 
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Project», у якому текст, щоправда прозовий, накладається на візуальне 

зображення, яке транслюється паралельно зі звуковим рядом. 

До прикладів поєднання літературного тексту з іншими видами мистецтв 

варто відносити також комікси. Одним із видів явища, яке набуло популярності 

в Америці в середині ХХ ст., є графічний роман. Оскільки у таких книгах 

особливого стилю малюнки поєднуються з трозовими репліками, то наявність 

віршових реплік перетворює такі книги на графічну поезію. Одним із прикладів 

в сучасному українському літературному процесі можемо назвати графічну 

поезію Олени Павлової в альманасі коміксів, виданих 2016 року (див.дод.3). 

Широкий контекст власне української експериментальної поезії показує, 

що деякі автори творили свої поетичні тексти в один час, але разом з тим вико-

ристовували схожі прийоми, мали алюзивні містки до українського літера-

турного авангарду та футуризму зокрема. Здебільшого автори виходили поза 

межі мови per se і залучали до експериментування поезографічні елементи 

(Назар Гончар), поезомалярство (Роман Садловський), звукові аспекти та циф-

рові технології (Юрій Завадський), паліндромну творчість як окремий жанр і 

вид зорової поезії (Іван Лучук) [123, c.18] – пише Ю.Починок . 

Окремо слід говорити  про явище артбуків. Тенденція літературних 

текстів іде до зменшення кількості знаків, пропорційно збільшуючи кількість 

зображення. Доведено, що в ХХІ столітті у площині віртуальної літератури, 

текст сприймають у більшості випадків завдяки зображенню. Люди Інтернет-

простору – візуали, і це важливо взяти до уваги в художніх текстах друкованих 

видань.  

В українській літературі зустрічаємо приклади артбуків в Олександра 

Михеда «Мороки» і «Пливи, рибо, пливи» Сергія Жадана. Як взаємопов‘язано 

текст і малюнок, на яких правах автор тексту і автор зображення? На нашу 

думку, це цілісний текст, де зображення доповнює, підсилює і відкриває нові 

смисли тексту. 

Тож із розвитком літератури з XVII століття до сьогодні, бачимо, як 

візуальна література трансформувалася. Якщо у геральдичних текстах за 
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основу взято герб чи емблему (тексти XVII століття), у кінці ХХ століття тексти 

вірша вписані у певну форму зображення, а в ХХІ столітті зображення є 

суттєвим доповненням тексту, яке розкриває суть значень і надає читачеві 

множину інтерпретацій. 

В артбуці «Пливи, рибо, пливи» маємо текст Серія Жадана з одноіменною 

назвою та картини Христини Лукащук. У виданні вказано: «артбук намалювала 

Христина Лукащук», тож вона виступає не лише як автор-ілюстратор, а й автор 

артбука вцілому. При цьому, на титульній сторінці класично вказано назву 

книги і автора – Сергія Жадан «Пливи, рибо, пливи». Уже в такому моменті 

підписів постає питання авторства кожного зі співтворців книги. Щоби 

відповісти на це питання, необхідно проаналізувати книгу. 

У виданнях не вказано кількість сторінок, однак на умовних друкованих 

аркушах (вказано 3,3) розташовано зображення на все сторінкове полотно, і на 

кожному надруковано кілька рядків вірша «Пливи, рибо, пливи», по два чи 

чотири. В одному з інтерв‘ю С.Жадан говорить: «Завжди цікаво співпрацювати 

з художниками, коли книга перестає бути просто певною кількістю й 

комбінацією літер, набуваючи натомість цілком іншого вигляду та звучання». 

Своїм визначенням автор тексту дає розуміння рівноцінності зображення у 

книзі. Коли та сторінці маємо два рядки: «Пливи, рибо, пливи, –/ ось твої 

острови», то читач не зміг би розтлумачити для себе образ риби і протрактувати 

всі смисли, не знаючи контексту. Однак саме завдяки малюнку, читачеві 

вдається декодувати метафору, розтлумачити один зі смислів. На розвороті 

зображено контур риби, однак художниця доповнює такий контур жіночою 

головою, руками, грудьми і ногами. Перед рецепієнтом постає міфологізований 

образ чи то русалки, чи то мавки, адже волосся на голові, що виконана в техніці 

колажу з фотографії, виходить за межі сторінки і далі можна лише 

домислювати його довжину. При цьому волосся ніби тягне всього персонажа за 

потоком. Стаю очевидним, що звертання «рибо» стосується жіночого 

персонажа.(див.дод.4) 
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Через кілька сторінок маємо ще один уривок вірша, очевидно 

кульмінаційний. Кульмінаційним тому, що в ньому йдеться про смерть. 

Оскільки поняття кульмінації передбачає розв‘язку, то і після смерті логічно 

має наступити певна розв‘язка у книзі. Уривок має такий зміст: «це ось – мої 

сни, / це – рибальські човни, / це – ніч, це – течія, / це – смерть, певно, моя» 

[91]. Якщо в літературі завжди тонка межа між сном і смертю, то це ж бачимо і 

в зображенні, де ряд човніd перетинають жіноче тіло, яке, як можна домислити, 

лежить у річці, а з нього проступає лише жіноча голова із заплющеними очима і 

рука, що тягнеться до човнів. Мотив смерті і образ ріки зустрічаються ще в 

античній міфології, коли на човні перевозили душі до пекла чи раю.    

Як бачимо, молода українська поезія досить різноманітна. І хоч до уваги не 

бралися тематика та стилістичні особливості авторів, а досліджувалися 

поетичні тексти лише на предмет мовної гри, однак стало можливим створити 

загальну характеристику на основі отриманих результатів. Мовно-ігрові 

особливості можна виділити на фонічному, лексичному, графічному рівнях, які 

поділяються на підвиди. При цьому, слід говорити, що часто зазначені рівні 

взаємопов‘язані. Було помічено, що у текстах молодої української поезії мовна 

гра присутня заради гри, що особливо помітно на графічному рівні, однак це не 

применшує вартість поетичних текстів, а навпаки підкреслює інтелектуальний 

рівень авторів та майстерне володіння словом і звуком. 

Реальність ХХІ століття спонукає творців розробляти новий шлях 

поетичного слова за допомогою комп‘ютерних технологій, графіки, 

перформансу, аудіотреків. Тепер текст виходить за межі друкованої сторінки та 

граматичних правил звичного читання. Ю.Завадський разом із австралійським 

поетом Л.Віксом 2011 року уклав антологію із паліндромною назвою «AU/UA: 

Сучасна поезія Австралії та України», яка поширюється як цифрова книга.  

Сліди поєднання літературного тексту з іншими видами мистецтв помітні 

у коміксах, напр., графічна поезія О.Павлової в альманасі коміксів, виданих 

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

експериментування поезографічні елементи (Н.Гончар), поезомалярство 
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(Р.Садловський), звукові аспекти та цифрові технології (Ю.Завадський), 

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

Тож інтермедіальність поезії полягає у поєднанні літератури, мистецтва, 

фотографії, комунікативної практики. Ускладненість художнього тексту 

сьогодні пов‘язана із впливом комп‘ютерних технологій на літературу. Автор 

вдається до використання різноманітних позамовних компонентів у своїх 

текстах. Сюди належать звук, відеоряд, розмаїття шрифтів, графіки та ін. 

Ключовою особливістю тексту у його інтермедіальних зв‘язках стає 

ризоматичне отворення, яка дає право називати його гіпертекстом.  
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретичні проблеми, які пов‘язані з мовною грою, набувають 

актуальності у сучасному літературознавстві, де після лінгвістичного 

перевороту текст трактують як форму самопрезентації мови. Ще з епохи бароко 

до дослідження мовної гри зверталися з метою простеження механізмів її 

створення та функціонування. Пройшовши кілька історичних етапів, мовна гра, 

ігрові засади тексту ускладнилися й удосконалилися, змінилися їхні функції.  

Збір матеріалів та аналіз відібраних текстів дав можливість комплексно підійти 

до проблемного питання, а різноаспектність мовної гри слугували створенню 

цілісної картини поетики цього явища. 

Поетичні тексти української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть 

потрапляють під постмодерну стилістику, що вдалося простежити на рівнях, 

властивих для аналізу текстів цієї епохи. Постмодернізм, серед особливостей 

якого – створення текстів шляхом наслідування, інтертекстуальності, 

колажування, дав українській літературі інтелектуальний інструментарій, яким 

майстерно послуговуються письменники. Інтертекстуальний аналіз поетичних 

текстів Юрія Іздрика показав різноманітні інтекстові вкраплення, що 

уможливило класифікацію за тематичним наповненням (музичним, релігійним, 

історичним, літературним). Крім алюзій на тексти світової літератури, 

ремінісценцій та прихованих цитат, зустрічаються в досліджених поетичних 

текстах і автоцитації, що було простежено у текстах М.Кіяновської. Під щабель 

постмодерної стратегії мовної гри підпадають і поняття пастишу та метаболи, 

про що логічно вмотивовується в тексті дисертації. 

Постмодерна естетика спрямована на гру з читачем і самопрезентацію 

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

української поезії вдалося простежити образ карнавалу, фестивалю. На 

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

постмодерністів української літератури, окреслено образ літаючої голови, що 

була головним символом у постановці бубабістів «Крайслер імперіал». Тексти 

наповнені енергією, ліричний герой розкутий, а довкола присутні образи 
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раблезіанства. Різноманітні авторські маски розігруються на поетичному полі. 

Маска блазня, мартопляса, мандрівника у Ю.Андруховича переходить у більш 

розлогі епатажні ролі в О.Коцарева чи В.Крюгера на зразок: «я – фестиваль 

оселедців», «я корова, розіпнута на хресті», «я – Берлін, зелений і діагональний  

та інші», «я – Берлін, зелений і діагональний, «я – мати-земля, що годує дітей» 

та багато інших.  Цікавим є той факт, що попри присутність карнавальних 

образів у більшості поетів, творчість яких обрано для аналізу, вони все одно 

відрізняються. В авторів-бубабістів сюжети розгортаються на площах, вони 

розлогі, а персонажі гіперболізовані. Тоді ж як у поетів, які увійшли в 

літературний процес на початку ХХ століття, карнавальна образність має дещо 

інакшу специфіку. Зокрема, у Леся Белея образ П‘єро є досить нетиповим, 

оскільки його вписано в атмосферу міста, якому карнавали не властиві, 

оскільки навіть пристосованих площ для цього немає: «П‘єро п‘є за П‘ємонт / 

за п‘ємонтських п‘яниць / п‘є за блудниць / у цьому місті немає площ для П‘єро 

/ на тісному корзо він сів по-турецьки і закурив».  

Структурно-типологічний підхід, застосований у дослідженні, уможливив 

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

мала основу в епоху бароко та перейняла особливості епатування та 

колажування з авангарду. Під час аналізу поетичних текстів, створених у кінці 

ХХ-го століття, стала помітною тяглість традиції. Авангардні вірші, які 

утворювалися всупереч традиції та її абсолютної нібито відірваності, все таки 

мають витоки у попередніх епохах, що вдалося простежити в історичному зрізі. 

Український авангард все таки увібрав традицію італійських футуристів, а 

також мав деякий вплив російської літератури. Аналізуючи тексти 

представників українського авангарду було помічено навіть відголоски 

барокових текстів. Такі явища простежувалися у рядках, які членуються на 

різні частини (слова, літери) та різних звукових абстракціях. Тож авангардна 

поезія стає своєрідним містком в історії української літератури, яка бере свій 

початок в бароко, а відголоски має в кінці ХХ-го століття, у текстах, що 

відносять до стилю необароко. До необарокових текстів і належать літературні 
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зразки українських літераторів з угруповання «Геракліт».   Досліджені тексти 

паліндромістів допомогли розкрити особливості їхньої поетики, виокремити 

тематичні блоки, що найчастіше зустрічаються у досліджених матеріалах. 

Серед таких тем виокремлено: гостро-соціальні, на позначення часу, тваринну 

тематику, еротичну. У текстах також було простежено способи створення 

різноманітної візуальної поезії, яка беззаперечно стає прикладом мовної гри. 

Серед таких способів: залучення графічних малюнків, каліграфічні зображення, 

поєднання тексту з геральдикою, та ін. 

Поетику мовної гри вдалося простежити завдяки аналізу на різних рівнях 

текстових модифікацій. Важливими стали знахідки на графічному рівні у поезії 

сучасних українських письменників. Серед множини поетичних текстів вдалося 

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

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

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

слова через омографи, зумисне склеювання кількох слів в рядку тощо.  

Звукова гра в мові очевидна у звуконаслідуваннях, омонімічних римах, 

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

експериментуванні написання віршів на одну літеру (тавтограмах) (І.Скакун, 

А.Волошин), або ж цілковите експериментування, як у поезіях Ю.Завадського, 

де тексти можуть будуватися на суціль голосних чи лише приголосних звуках. 

Яскраві знахідки серед поетичних рядків знаходимо у верлібрах М. 

Кіяновської. У поетичних текстах авторка не лише омонімічними римами. А й 

створює риму в середині рядків. Завдяки членуванням слів на менші структурні 

елменти, поетеси віднаходить потрібне звучання, яке має свої мовноігрові 

особливості. Звукова гра властива й поезії І.Астапенка, що простежується в 

його омонімічних, а інколи і консонансних римах. На основі структурно-

типологічного аналізу стало зрозуміло, що більшою мірою мовна гра на 

графічному, звуковому, зоровому рівнях націлена на експеримент та 

епатування, однак деякі приклади мовної на цих рівнях таки мають семантичну 

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

численні приклади трансформації: шахопоезія, яка майстерно розроблена 

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

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

різні, що було простежено під час порівняльного аналізу текстів. Якщо 

акросонети і шахопоезія розраховані на читача-інтелектула, то жанрові 

трансформації, приміром, Братів Капранових чи Юрка Позаяка націлені 

розважити аудиторію.    

До феномена мовної гри можна підходити з позицій мовного жарту, 

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

Ми обґрунтували мовну гру як постмодерністську стратегію самопрезентації 

поетичної мови через різні рівні текстових трансформацій (інтертекстуальну 

гру з читачем діалогізацію, використання абсурду і авторських масок, форми 

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

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

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

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

реалістичних текстах. 

У дисертації подано поняття мовної гри, охарактеризовано її ключові 

особливості та функції, які вдалося виокремити в поетичних текстах 

української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Дисертація є ґрунтовним і 

актуальним дослідженням у літературознавстві. 

З приходом у літературу і мистецтво засобів новітніх технологій, стала 

зрозумілою необхідність досліджувати літературні тексти у інтермедіальних 

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

допомогою гіперпосилань на технічних засобів залучати у текст цифрові 

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

фотопоезія, створюються різноманітні інтермедіальні проекти. У кожному 

випадку автор націлений сколихнути уяву реципієнта, запропонувати свої 

правила гри шляхом синергії. ХХІ століття з його комп‘ютерними технологіями 
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дає змогу створювати тексти із залученням різноманітних діакритичних знаків 

та інших технологій. Ю.Завадський створю свої експериментальні фонічні 

вірші у спосіб, який дозволяє комп‘ютерна клавіатру. Це може бути звичайний 

натиск однієї чи кількох клавіш, а відтак, створюється цілий текстовий рядок, 

який потребує від читача розуміння коду. Діакритичні знаки здатні 

поєднуватися у візерунки, які можуть нагадувати вишивку, або ж імітувати 

необхідний звуковий чи зоровий образ, який не оприявнюється в тексті. 

Численні зразки такої поезії подає Д.Гладун у своїй збірці «Рубати дерево».  

Інтермедіальні практики дають широке поле для творчості. Так 

виникають синкретичні приклади, які не слід оминати. Цікавими здобутками 

сьогодення є фотографічна поезія, де текст і фотографія взаємодоповнюють 

одне одного. При переході літературних текстів із друкованої площини у 

віртуальну, стає можливим накладання візаульної та звукової частини. 

Прикладом поєднання мистецтв в сучасній українській літературі став проект 

«Amnesia project» О. Михеда, музично-літературний проект Г.Семенчука та 

Ю.Іздрика «DRUMTИАТР», виступи С.Жадана і Ю.Андруховича з музичними 

гуртами.  

Окремим синкретичним явищем є візуальна поезія, яка останні кілька 

років набирає широкої популярності в українському літературно-мистецькому 

просторі. Найкращі зразки такої поезії щороку представляють на фестивалі 

«CYCLOP». Поступово з‘являється в літературному просторі і графічна поезія, 

яка вийшла з простору коміксів, поширених в американській літературі. До 

графічної поезії вдається О.Павлова. Явище поєднання мистецтв бачимо на 

прикладі артбуків, де автор тексті і автор зображення є співтворцями одного 

завершеного образу. Прикладом в сучасній українській поезії може слугувати 

артбук «Пливи, рибо, пливи» С. Жадана.  

Розглядаючи поетику мовної гри, слід охарактеризувати поле тлумачень 

поняття. Адже до цього явища можна підходити з позицій мовного жарту, 

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

Ми зупиняємося на позиції, що поняття мовної гри слід тлумачити як авторську 
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стратегію, націлену на оволодіння увагою реципієнта шляхом різних рівнів 

текстових трансформацій (графічних, звукових, звукових, жанрових чи 

інтермедіальних), або ж завдяки створенню інтелектуального поля, де автор дає 

можливість читачеві впізнати автора (за різноманітними масками) чи тексти 

(через інтеретекстуальні складові).       
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Портрезаж 
Пахне червоний 
Зелений заплющує очі 
Синій торкає фіранки 
Тріпочеться білий 
Чорний зухвало зеленому лізе у вічі 
Синього ловить маленький сапфіровий бог 
Жовтий виходить 
і змішує з синім реальність 
Ніжним рожевим палають вулкани молочні 
Золото звучне 
червоним, зеленим, чорним 
Падає в сіре шовк 
Сіре хрумкоче, збираючись між молочним 
Спектр розсіяний, золото звучне чути 
На горизонті – спалахи голубого 
Вишневий стікає з думок 
Повітря летить 
помаранчевим льодом в синій 
Розхристано кліпає жовтий 
пливе ліловий 
Червоний бринить, на нього лягає вишня 
І лащиться вітер 
і білим виблискує flag 
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