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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Експериментальна поезія в сучасній українській 

літературі не лише становить окрему її частину, а й репрезентує особливий вид 

текстотворчості, який потребує системно-аналітичного вивчення у контексті 

українського літературного постмодернізму, з’ясування генетико-контактних 

зв’язків із авангардними поетичними школами, висвітлення аналогій із 

текстами закордонних авторів. Оскільки проблематика української 

експериментальної поезії ще не досліджена, а до питання сучасного 

концептуального мистецтва, зокрема поезографії, науковці зверталися лише 

спорадично, назріла потреба комплексного наукового дослідження сукупності 

провідних новаторських тенденцій, які варто розглядати як характерний пласт 

сучасної літератури – «українська експериментальна поезія». 

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

запропонованого дослідження пов’язана з планами науково-дослідної роботи 

кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Зокрема, загальний напрям 

дослідження є складовою частиною розробленої теми «Класична і сучасна 

парадигми літературної теорії і компаративістики», над якою кафедра 

працювала до 2015 року. З 2015 року кафедра працює над темою 

«Літературознавча думка від класики до сучасності: концепти, теорії, 

методології». Тему затверджено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 9/2 від 27 лютого 

2013 року), а також на засіданні бюро наукової ради НАН України з проблеми 

«Класична спадщина та сучасна художня література» (протокол № 3 від  

27 червня 2013 року). 

Мета дисертації – дослідити тенденції української експериментальної 

поезії в контексті постмодерної літератури в Україні та розглянути поетичні 

тексти у світовому контексті. 

Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) визначити поняття «експериментальна поезія», вказати основні ознаки; 

2) запропонувати класифікацію експериментальних текстів; 

3) охарактеризувати особливості поетичного експерименту у літературі 

кінця ХХ – початку ХХІ століття у контексті естетики постмодернізму і 

розвитку новітніх технологій; 

4) описати художню специфіку української експериментальної поезії 

кінця ХХ – початку ХХІ століття; 

5) проаналізувати вплив національної традиції на розвиток української 

експериментальної поезії; 

6) розглянути українську експериментальну поезію у світовому контексті; 

7) запропонувати системне розуміння функцій і значення 

експериментальної поезії у сучасній літературі. 
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Об’єкт дослідження – українська експериментальна поезія, зокрема, 

поетичні твори Ю. Тарнавського, І. Лучука, Н. Гончара, Р. Садловського, 

Ю. Завадського, Ю. Андруховича та ін.; відеозаписи перформансів; 

аудіоподкасти фонетичної поезії тощо та інші форми фіксації різних поетичних 

експериментів. 

Предмет дослідження – особливості української експериментальної 

поезії, способи використання досвіду літературних попередників, як-от 

італійського та російського футуризму, німецької школи конкретної поезії, 

американських експериментальних шкіл та ін.; прояви синкретизму у художніх 

творах, техніки колажування; використання візуальних, вербальних та аудіо- й 

відеозасобів у творенні художнього тексту, поява нових літературних жанрів та 

їх різновидів, як-от гіпертекстова поема, фонетична поезія, конкретна поезія, 

анімаційні тексти, піксельні малюнки, перформанси та ін. 

Розв’язання поставлених завдань та досягнення мети роботи 

уможливлюють такі методи: культурно-історичний – дослідження 

особливостей сучасного вірша крізь призму сьогодення та культурно-

історичного досвіду; порівняльно-типологічний – виявлення трансформації 

інтертекстуальних образів, мотивів, смислів; контактно-генетичний – аналіз 

прямих та опосередкованих зв’язків текстів-сучасників із текстами-

попередниками; інтертекстуальний – звернення до основних концепцій 

інтертекстуальності у контексті постструктуралізму та постмодернізму; 

формалістський – окреслення алгоритмів побудови текстів за законами 

формальної логіки; герменевтичний – інтерпретація творів, тлумачення певних 

образів і мотивів; естетично-рецепційний – відвідування й аналіз літературних 

фестивалів, виставок, вечорів та ін.; архівний – робота із приватними архівами; 

соціологічний – безпосередні бесіди та інтерв’ю із авторами чи близьким 

оточенням митців. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали студії над 

природою письма Ж. Дериди, Т. Адорно, Т. Бонч-Осмоловської, теорія впливу 

Г. Блума, концепція електронного слова Р. Ленема, Е. Аарсета, основні 

положення про постмодерний стан Ж. Ліотара, ідеї М. Мак-Люена про зв’язок 

культурного поступу із розвитком медіа-технологій, студії з історії розвитку 

поезографії М. Сороки і Т. Назаренко. Також у роботі послуговуюся 

концептуальними висновками дослідників, які займаються питаннями 

постмодерністської літератури в Україні, як-от Т. Гундорова, І. Лучук, 

Р. Семків та ін.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було обґрунтовано 

поняття «експериментальна поезія», зроблено спробу простежити 

функціонування української експериментальної поезії в контексті постмодерної 

літератури; розглянуто сучасну українську експериментальну поезію у 

світовому контексті; розроблено методологію дослідження експериментальної 

поезії, зокрема перформативних текстів; запропоновано стратегію 

систематизації сучасних експериментальних текстів; удосконалено концепцію 
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історико-літературного підходу, що висвітлює особливості еволюції та 

трансформації художнього експерименту; доповнено результати попередніх 

літературознавчих досліджень українських та зарубіжних науковців, 

присвячених вивченню експериментальної поезії; введено новий термін у 

науковий обіг. 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що 

його матеріали можуть бути використані в університетських спецкурсах та 

семінарах з історії і теорії літератури, присвячених проблемам розвитку 

сучасної поезії: «Література постмодернізму», «Література кінця ХХ – початку 

ХХІ століття», «Теорія інтертекстуальності», «Культура експерименту», 

«Storytelling в культурі нових медій», «Перформативність як явище сучасної 

літератури» тощо. Результати дослідження будуть актуальними для історико-

літературних та теоретичних студій дискурсивної практики «нового мистецтва» 

ХХІ століття. Їх можна використовувати для написання курсових, дипломних, 

магістерських робіт, вони стануть цінним доповненням до відповідних розділів 

підручників і посібників з теорії сучасного мистецтва та історії української 

літератури.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені у доповідях на Міжнародній науковій конференції 

«Мультикультурні аспекти сучасного літературознавчого дискурсу» (Чернівці, 

2008), на Міжнародній науковій конференції «Місто-як-текст: літературні 

проекції» (Бердянськ, 2009), на Міжнародній науковій конференції «Сучасні 

проблеми епітетології» (Кам’янець-Подільський, 2009), на Міжнародній 

науковій конференції «Імагологічна проблематика польської, білоруської, 

російської та української літератур і європейський контекст» (Луцьк, 2011), на 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Людина і 

соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 2012), на 

Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: 

амбівалентність, гібридність, долання кордонів» (Львів, 2012), на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура 

– особистість» (Острог, 2013), на Міжнародній науковій конференції 

«Література в контексті пост/гуманізму та віртуальності» (Київ, 2013), на 

Всеукраїнській науковій конференції «Літературний процес: територія 

Гутенберга чи віртуальна реальність?» (Київ, 2013), на ХІІ Міжнародній 

науковій конференції молодих учених (Київ, 2013), на Шостому Міжнародному 

Міждисциплінарному Теоретичному Симпозіумі «Література в колі медій: 

інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв» 

(Київ, 2013), на VІІІ Міжнародних Чичерінських читаннях «Світова література 

в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.» (Львів, 2013), на Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми мовознавства та 

літературознавства» (Тирасполь, Молдова; 2013), на ХІ Всеукраїнській 

науковій конференції молодих філологів «VIVAT ACADEMIA»: Українська 

філологія – історія, теорія, методологія» (Львів, 2013), на Всеукраїнській 
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науково-практичній конференції з міжнародною участю «ІІ Міждисциплінарні 

гуманітарні читання» (Київ, 2014), на Других тернопільських наратологічних 

читаннях «Прагматика наративу: когнітивно-поетологічні аспекти» (Тернопіль, 

2014), на Першому міжнародному студентському медіасимпозіумі «Transmedia: 

transformation, transition, transgression» (Львів, 2014), на Міжнародній науковій 

конференції «Тарас Шевченко в контексті світової культури» (Тернопіль, 2014), 

на Міжнародній науковій конференції XIX Vertiniana «Fundamentalne kategorie 

ludzkiego poznania» (Кельце, Польща, 2014), на Загальнопольській науковій 

конференції «Rozkosz w kulturze – kultura rozkoszy» (Краків, Польща, 2015), на 

Загальнопольській науковій конференції «Poezja-kultura-poezja. Perspektywy 

współczesne» (Люблін, Польща, 2015), на Міжнародній науковій конференції 

«Mosaics of Change, Revisited» (Краків, Польща, 2015), а також на чотирьох 

теоретичних семінарах кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка 

(2013, 2013, 2014, 2014), на семінарі № 6 відділу української літератури 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів, 3 червня 

2014).  

Англійською мовою презентація роботи відбулася у Міжнародному 

інституті культури та освіти університету Нижньої Сілезії (Вроцлав, Польща; 

16 липня 2014), а також на другому тренінгу для PhD-студентів від Балтійської 

університетської програми та Лодзької Політехніки (Рогув, Польща;  

28 листопада 2014).  Польською мовою проведено публічну лекцію «Візуальні 

експерименти в українській поезії» у МОЦАКу (Музей сучасного мистецтва у 

Кракові) 28 жовтня 2014 року (Польща), а також відкриту лекцію «Від бароко 

до експерименталізму» на кафедрі україністики Інституту східнослов’янської 

філології Яґеллонського університету 22 січня 2015 року (Краків, Польща). 

Презентовано публічну лекцію на тему «Перформанс: українська перспектива» 

у Міському центрі культури в Кракові 23 лютого 2015 року (Польща). 

Публікації. Аспекти досліджуваної проблеми відображено у 

15 одноосібних публікаціях автора (з них – 9 у збірниках, затверджених  

ДАК МОН України як фахові з філологічних наук, 2 – у міжнародних наукових 

фахових виданнях, 2 інтернет-публікації – у закордонному періодичному 

фаховому виданні). 

Обсяг та структура дослідження визначаються його метою і 

завданнями. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які розкривають 

тему через аналіз літературного процесу, висновків, списку використаних 

джерел (306 найменувань) та додатків. Загальний обсяг роботи – 218 сторінок, з 

яких 189 становить основний текст. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність і ступінь наукової розробки теми, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, методологічні 

й теоретичні засади, розкрито наукову новизну, теоретичну й практичну 

значущість, наведено відомості про апробацію одержаних результатів, 

охарактеризовано структуру роботи. 

У першому розділі – «Особливості експериментальної поезії: ґенеза, 

типологія, теорія» – запропоновано ввести у науковий обіг термін «українська 

експериментальна поезія», виокремлено ознаки, притаманні текстам такого 

типу. Розроблено власну класифікацію поетичного експерименту, визначено 

такі основні його види: семантико-структурний, технічний, візуальний, 

перформативний. Запропоновано класифікацію, яка включає підхід до вивчення 

мистецтв як окремого явища культури; синтезу мистецтв як особливого 

поєднання різнорідних явищ, творення продукту з допомогою зору, слуху та ін.; 

а також інтермедійності як цілковито нового напряму діяльності, що базується 

на осучасненому синкретизмі мистецтв і твориться за допомогою новітніх 

технологій із залученням спецефектів (як-от анімація, гіпертекст, комп’ютерна 

графіка та ін.) і вибудовує свій власний оригінальний кіберпростір у 

віртуальному середовищі зокрема.  

У підрозділі 1.1. «Художній експеримент: історія явища» розглянуто у 

хронологічній послідовності різні прояви експериментування в поезії, як-от 

поезія футуризму, летризму, бітників, постмодерністів тощо. З’ясовано, що 

експериментальна поезія має свою історію, поетичну практику, генетично 

споріднену зокрема з авангардом та російським формалізмом. 

Якщо звернутися до пізньої античності – епохи, коли вже була розвинена 

культура писаної літератури, можна побачити особливий жанр – різного роду 

«забави», так звані технопеґнії. Уже тоді популярним було писання епіграм у 

вигляді крил Ерота, леза сокири (Сіміас Родоський); з’являлися численні ігрові 

форми – паліндроми, акровірші, шаради, центони (складені з віршів «Іліади» 

Гомера «самостійні» поетичні тексти) та ін. До цього типу текстів належать 

давніші заклинальні, магічні формули, (знаменитий латинський магічний 

паліндромічний квадрат «SATOR»), пізніше до схожих способів 

текстотворення вдавалися середньовічні алхіміки, поети доби Бароко та ін. 

Однак увага до формотворення у цих художніх практиках була підпорядкована 

традиційному сакральному ставленню до слова, і тільки згодом вони 

трансформувалися в художній експеримент у сучасному розумінні. Однак вже в 

епоху Середньовіччя з’являється тогочасний відповідник терміну 

експериментальна поезія – так звана «карміна куріоза». Відтак, можемо 

простежити еволюцію самого терміна: від «технопеґнії» (ІІІ століття до 

народження Христа) через «карміна куріоза» (XVI–XVIІІ cтоліття) до 

«експериментальної поезії» (кінця ХХ – початку ХХІ століття). 

Щойно модерністи ХХ століття почали практикувати такі мовні ігри як 

опозицію до традиційної поезії. Зокрема, це можна пояснити і тим, що поезія 

набула іншого статусу, ніж в «традиційну», «риторичну» епоху. Замість 
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повторення (ритуального чи ігрового) вона прагнула до самовираження 

неповторного, єдиного, індивідуального. При цьому формальні експерименти, 

на перший погляд, видаються зверненням до старої практики – відродженням 

«штукарської» поетики, яка панувала в традиціоналістську (античну і далі – до 

XVIII століття) епоху. Однак суттєва різниця полягає в тому, що відомі раніше 

техніки почали використовувати для свідомого деконструювання «традиційної» 

поезії. А явище, як відомо, визначається системою відношень, у які воно 

вступає – отже, й формальний експеримент у новому культурному контексті 

набуває іншої природи. 

У підрозділі 1.2. «Підходи до вивчення експериментальної поезії» 

показано генеалогію формування та розвитку теоретичного осмислення явища 

експериментальної поезії. Історично склалося так, що поетикальну практику 

аванґардних течій часто сприймали як низькосортну і навіть «вульгарну». Так, 

М. Шаповал (Микита Сріблянський), П. Филипович, С. Єфремов, іронізували, 

що її автори «висолоплюють язики і пащекують». Натомість С. Бірюков 

розглядав експеримент як «родову ознаку мистецтва», а Т. Бонч-Осмоловська у 

2005 році запропонувала курс лекцій «Комбінаторна література, або 

визначення, вивчення і створення літературних текстів, заснованих на 

формальних обмеженнях». Інші дослідники намагалися уточнити загальне 

визначення або розглянути окремі різновиди поетичного експерименту. Ще 

Ф. Марінетті говорив про акцентування на звуковому оформленні та графічній 

наповненості тексту. С. Федин у вузькому розумінні до галузі комбінаторної 

літератури зараховував твори, створені комбінацією літер. К. В. Дудаков-

Кашуро звернув увагу на спрямованість мовного експерименту і зміну не лише 

уявлення, але й сприйняття вірша. С. Сігей наголосив на необхідності 

розрізнення «візуалізації вірша», що була характерною для культури письма 

протягом століть та власне «візуальної поезії». І. Ісу розклав мову на дрібні 

складові елементи – літери, за допомогою яких створював тексти каліграфічної 

техніки. С. Бірюков, нарешті, запропонував окреслити особливий вид письма – 

скрибентизм, який «доводить кожну графему до першоелементів». 

Якщо у першій третині ХХ століття експериментальне текстотворення 

відбувалося головно завдяки авангардним практикам, то у післявоєнній 

літературі чільна роль належить американським поетам-експериментаторам 60-

х років ХХ століття, яких Д. Ален («Новітня американська поезія», 1960) 

поділив на п’ять шкіл: школа «Блек Маунтін», школа Сан-Франциско, поети 

стилю «Біт», Нью-Йоркська школа, сюрреалізм і екзистенціалізм. Однак в 

українському літературознавстві загальний термін «експериментальна поезія» 

досі не усталений, не міститься у словникових статтях. Його ще потрібно 

визначити й обґрунтувати, враховуючи як історичну традицію, так і нові 

технологічні можливості кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Загалом експериментальна поезія базується на формально-змістовій 

єдності на рівні мовної семантики, зорової графіки та електронних технологій. 

Така поезія чітко структурована за певними алгоритмами дій. Власне 
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формалістська поезія формує окремий пласт експерименту, що бере початок ще 

від барокової поезії, зокрема фігурних та курйозних віршів. Особливу форму 

експериментування становить також мережева поезія, що існує у віртуальному 

середовищі, як-от гіпертекстуальні твори, анімаційні вірші, які не можуть бути 

відтворені на папері без суттєвих втрат. Тому під терміном «експериментальна 

поезія» розуміємо не лише усі можливі види формальної обробки тексту, а й 

техніку гри зі словами, експеримент над змістом. Розглядаємо її і як набір 

характерних поетикальних ознак, і як окреме історико-літературне явище.  

Термінологічно-класифікаційним питанням експериментальної поезії 

присвячено підрозділ 1.3. «Проблеми класифікації експериментальних 

текстів». Під поняттям «експериментальна поезія» розглядаємо своєрідний 

пласт літературних пошуків, які базуються на особливому творчому підході. 

Сюди зараховуємо експерименти у сфері мови на семантичному та 

фонетичному рівнях, поезографіки на основі поєднання живопису із графічним 

зображенням літер. Окремий пласт експериментування становлять текстові 

колажі як своєрідний зв’язок між буквою та річчю. Поезія, що твориться у 

комп’ютерному середовищі, – технічний експеримент, який пов’язаний із 

симультанним письмом та супрематизмом, що його відкрив К. Малевич. І 

насамкінець, як поєднання різних видів мистецтва від театру до комп’ютерної 

графіки розглядаємо поетичні перформанси. 

За формальним підходом Т. Бонч-Осмоловської, до типу 

експериментальних віршів належать акростихи, паліндроми, анаграми, 

омограми, ропалони, монорими, панторими, фігурні вірші та ін. Німецький 

дослідник М. Пютц виділяє 22 підвиди лише конкретної поезії: монтаж, вірш-

колаж, летристський вірш, вірш-шифр, автономна словесна структура, 

експериментальний вірш, комп’ютерний вірш та ін. На думку О. Ґомрінґера, 

конкретна поезія поділяється на шість видів: ідеоґраму, констеляцію, 

діалектний вірш, паліндром, типограму та піктограму. Ю. Завадський пропонує 

поділити план вираження конкретного тексту на три рівні таким чином: 

семантичний, фонетичний, графічний. А також розподілити масив віртуальної 

літератури на умовні групи: «віртуальна література», «цифрова література» та 

«віртуальна белетристика». Ми пропонуємо вирізняти чотири типи 

експерименту: семантико-структурний, технічний, візуальний і 

перформативний, кожен з яких ґрунтується на власних принципах і 

представлений відповідними літературними явищами.  

При цьому на перший план виходить ідея нелінійності тексту, 

незавершеності, розширення можливостей читача та зміщення позиції автора. 

Відтак читач на правах користувача може керувати текстом, змінювати його та 

створювати умови сприймання.  

Підрозділ 1.4. «Синтез мистецтв і теорія інтермедійності» розкриває 

питання притаманного експериментальній поезії жанрового синкретизму крізь 

призму ідеї синтезу мистецтв та інтермедійного комунікативного поля. Явище 

синтезу мистецтв вперше обмірковане в працях філософів (І. Кант, Г. Геґель, 
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Ф. Шлеґель, Ф. Шеллінґ, Новаліс (Ф. фон Гранденберг), Л. Тік, В. Ваккенродер 

та ін; в Росії XX століття – це М. Бердяєв, П. Флоренський, О. Лосєв, 

В. Ванслов, Ю. Борев, М. Каган). В Україні проблемі синтезу мистецтв свої 

праці присвятили І. Франко, Д. Наливайко, О. Рисак, М. Мудрак, А. Мойсієнко, 

М. Сорока, Т. Назаренко та ін.  

Прикметно, що проблема синтезу мистецтв загострювалася саме на 

перехресті епох; сучасний етап – межа ХХ та ХХІ століть – запропонував 

якісно нові, достатньо ще не вивчені та не осмислені технології мистецтва. В 

епоху глобалізаційних змін та віртуалізації літератури синкретизм 

спостерігається не лише на жанровому рівні, а й на рівні поєднання різних 

видів мистецтв, що породжує цілком нові творчі явища, як-от перформанс, 

відеопоезія, анімаційні тексти, гіпертекстові твори, поезографія, фонетична 

поезія та ін. З появою терміну «інтертекстуальність» (Ю. Крістева, Р. Барт, 

Г. Блум, Ж. Дерида, М. Ріффатер, О. Жолковський, І. Ільїн та ін.), що 

передбачає наявність міжтекстових зв’язків, виникло поняття «інтермедійність» 

на позначення особливого виду взаємодії різних мистецтв. У 50-х роках 

ХХ століття в американській літературі поняття «експериментальна поезія» 

базувалося передусім на формалістичних засадах, або, інакше кажучи, 

літературі «техне», однак згодом межі сприймання та розуміння синтезу 

мистецтв значно розширилися. Відтак в центрі уваги опинилися комп’ютерні 

технології і можливість творити віртуальний текстовий світ. 

На початку нового тисячоліття у Польщі З. Файфер окреслив новий 

термін – «лібература». Суть такої «тотальної літератури» полягає в тому, що 

вся книжка може щось означати, тобто не лише літери, а й її форма, вигляд, 

верстка. Поетична збірка «Modus Tollens» Ю. Тарнавського ілюструє цей 

прийом, де автор вже із художньої палітурки своїм тілом промовляє до читача, 

а німецькомовна книга Н. Гончара «Lies Dich» обкладинкою демонструє чоло 

українського поета. Ці творчі проби можемо називати боді-поезією чи поезією 

тіла. У такий спосіб література експериментує не лише з формою тексту per se, 

а й з книжковою графікою, творить цілісний літературний арт-об’єкт, 

компоненти якого взаємодоповнюються.  

Другий розділ – «Експеримент як поетичний самовияв per se: методи, 

проблеми, перспективи» – відслідковує тяглість експерименту у поетичному 

мовленні й композиційній побудові тексту, що стає складовою сучасного 

українського літературного процесу. 

У підрозділі 2.1. «Методологія побудови текстових конструкцій» 

ідеться про різні способи творення текстів такого типу, враховуючи як розвиток 

попередніх традицій, так і методологічну базу постмодерних новацій. Перш за 

все – це свідоме бажання створити щось незвичне, чітке спрямування 

(«установка», за формалістами) автора змінити уявлення про поезію per se. Для 

того, щоб відбувся злам очікувань та зміна стереотипів, вводяться елементи, не 

характерні для поезії, як-от візуальні засоби, звук, рухи та ін. Поети порушують 
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мовні конвенції, виходять поза усталені рамки і вибудовують для себе «нове 

обрамлення», створюють власні правила гри. 

Відтак виокремлюємо кілька спроб окреслення методології 

«експериментальної поезії». Перший підхід побудований в історико-

літературному ключі американським дослідником К. В. Спанкереном. Автор, 

спираючись на класифікацію поетичних шкіл «розбитого покоління» свого 

попередника Д. Алена, акцентує увагу на вільності та спонтанності їхніх 

текстів, а також називає таку поезію руйнівною. Польський літературознавець 

Є. Фарино «експериментальну поезію» перш за все розглядає як поетичний 

мовно-семантичний експеримент, а також акцентує увагу на важливості 

дешифрування комунікатів і закодованості літератури. Російський дослідник 

С. Бірюков під поняттям «експериментальна поезія» розуміє виокремлення 

кожної літери як єдиновартісного тексту. Його теорія ґрунтується на «летризмі» 

та практиці фонетичної поезії. Експериментальна поезія постає відтак як 

формальна поетична практика, що базується на створенні певних словесних 

конструкцій, відповідно до алгоритму дії (Т. Бонч-Осмоловська). Таку 

поетичну візію авторка пропонує називати літературою «техне»: ця поетика 

головно ґрунтується на практиці російської формальної школи та окремих ідеях 

її теоретика – В. Шкловського. Натомість український дослідник Б. Стороха в 

«експериментальності» вбачає поєднання вербального та графічного 

компонентів, що дозволяє виокремити поезографію як окремий вид 

експериментування.  

У підрозділі 2.2. «Мистецька гра зорового артеґраунду» проаналізовано 

широкий спектр візуальних експериментів в українській поезії кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. Одним із перших експериментаторів, які намагалися 

відродити барокові форми, був В. Лучук із дитячим віршиком про діда 

Конирана. Цікавим із погляду ґенетичної тяглості експерименту видається 

переклад з латинської (18 жовтня 2013 року) Т. Лучука з приписаного 

Вергілієві: «Як гувурю я, кажу я, то можу пуплутати букви:/ О з У чи Е з 

И, тільки не П (и) з Д (и)». Відтак бачимо, що ще великий Вергілій (як зазначає 

у примітці перекладач) «бавився буквами». 

Згодом цю мистецьку практику розвинули І. Лучук, Н. Гончар та 

Р. Садловський. Семантико-структурний експеримент найяскравіше 

представлений у творчих майстернях Ю. Тарнавського і став вагомим рушієм 

для творчого розвитку В. Махна. Далі із фонетичною поезією, що виникла із 

мистецької практики летризму, виходить на «ґейм» Ю. Завадський. Він також 

автор експериментів у межах всієї цифрової поезії: гіпертекст, анімаційні вірші, 

динамічний текст, конкретна поезія та ін. 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. Практику фонетичної поезії підхопив А. Антоновський з 

Каталонії, що разом з Ю. Завадським створив проект «рот в рот». На цьому ж 

полі експериментує В. Гудима. У царині візуалістики активно сьогодні 
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працюють М. Зарічний та В. Білик. Відеопоезію як новий жанр кіномистецтва 

презентує літературний відеоподкаст «Провесінь Тернопілля» (2011) та 

індивідуальні письменницькі роботи, як-от О. Гусейнової та ін. учасників 

фестивалю відеопоезії «CYCLOP» (Київ, з 2011 р.). У межах перформативного 

мистецтва про себе заявили Н. Гончар, Ю. Андрухович, В. Махно, 

Ю. Завадський, Г. Семенчук, Ю. Іздрик та ін. 

Тексти Ю. Завадського вирізняє поєднання мінімалізму із конкретною та 

фонетичною поезією. Натомість І. Лучук вирізняється як перший, в 

українському контексті, автор паліндромонічної творчості із власним підходом 

та розумінням цього типу поезії. В. Махно, у свою чергу, створює свій тип 

семантико-структурного експериментування і показує ті засоби, завдяки яким 

гра зі словом завжди залишається актуальною як на межі семи, так і на межі 

синтаксису. Таке синтаксичне «ламання» тексту він вочевидь переймає від 

Ю. Тарнавського. В. Мельник (який апелює до класичної поезії численними 

експериментами з формою сонета) та М. Зарічний (у якого є багато творів, 

побудованих за принципом гри слів) – свідомо перетворюють літературу на 

експериментальну гру між формою і змістом. Якщо В. Білик використовує 

послідовно певну техніку, то В. Мельник вибудовує цілісну концепцію 

творчості. Відтак, можемо зробити висновок, що кожен із згаданих авторів 

використовує експеримент як наскрізний принцип творчості і роблять вони це 

по-різному. При цьому кожна конкретна техніка потребує глибинного аналізу 

та зосереджується на певних поетикальних механізмах.  

У підрозділі 2.3. «Перформанс як медіа-текст» звертаємося до 

дослідження мало вивченого в українській літературі явища – літературного 

перформансу як особливого виду творчості, що включає вербальні, візуальні та 

подієві елементи. Відслідковуємо історію перформативності у європейському й 

американському мистецтві ХХ століття, вирізнивши кілька окремих традицій, 

що врешті привели до появи «нового мистецтва». Перформанс сформувався у 

чотирьох напрямках: дадаїзм (1910-1920); естетика реді-мейд М. Дюшана; поп-

арт (1950 – кінець 1970), що передбачав постійну ситуацію гри з 

інформаційною структурою; хепенінги (післявоєнні роки); концептуальне 

мистецтво (класичний перформанс); проблематизація тіла в сучасному 

мистецтві, без якої перформанс як такий би не відбувся. 

Українська поезія останніх років дала яскраві приклади різного роду 

перформансів. Так, у випадку Ю. Андруховича та DRUMТИАТР йдеться про 

поезію, яка з’являється як друкований текст, але до слухача приходить також у 

поєднанні з музикою як новий проект. В. Махно окрім музики ще додає 

елементи кіномонтажу. Натомість у Н. Гончара поезія найперше з’являлася 

«разом з ним» (автором) у поєднанні з дією, і лише згодом тексти друкувалися 

як окремий вірш. Варто одразу наголосити різницю між творчістю Н. Гончара 

та Ю. Андруховича. Н. Гончар – насамперед перформер, автор проектів, які не 

можуть повноцінно існувати в жодний інший спосіб, тоді як Ю. Андрухович 

навіть на сцені залишається письменником; крім того, він співдіє з іншими 
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митцями – скажімо, музикантами, і лише дійство у цілому може набувати 

перформативних ознак. Те саме стосується й В. Махна. Тут принципово 

розрізняти поєднання на сцені засобів різних мистецтв (поезії, музики, кіно, 

візуальних образів тощо) і перформанс як окреме мистецтво, яке не може бути 

розкладене на інші мистецтва і обов’язково включає також дію автора. Власне, 

якщо Ю. Андрухович і В. Махно на сцені – виконавці своїх творів, то Н. Гончар 

– творець, сцена стає єдиним можливим місцем існування його мистецтва. У 

творчості «Zsuf» маємо приклад поєднання різних видів мистецтв. Музиканти 

гурту розпоряджаються звуками на власний розсуд, компонують багаторівневі 

ряди безпредметних непрогнозованих композицій. Єдність музичних мотивів 

zsuf і фонетичної поезії вибудовує зв’язок між літературним мистецтвом, 

перформансом, театром, музикою, графікою… Таке мистецтво перебуває на 

межі, де музика стає висловлюванням, а слова натомість – чистим звуком. 

Відтак перформанс завжди є дійством, представленим перед публікою, 

що сприяє перетворенню поезії на масову культуру, хоча перформанс сам по 

собі не є масовим мистецтвом. Він може відбуватися (й відбувається) часто у 

вузькому колі, однак завжди потребує присутності сприймача, щонайменше, у 

постаті «людини з камерою». Так виникає нова виражальність поезії, що 

передбачає безпосередню присутність автора й причетність реципієнта до події 

появи твору. 

Третій розділ дисертації «Поетика експериментальних текстів: 

контекст і комбінаторика» містить аналіз попередньо виокремлених видів 

поетичного експерименту на прикладі творчості українських авторів покоління 

90-х та 2000-х. 

У підрозділі 3.1. «Семантико-структурні експерименти у творчості 

Юрія Тарнавського» розглянуто концептуальну поетичну цілість текстів як 

свідомий мовний експеримент, який не виходить поза межі традиційного 

розуміння мови як словесної реальності. 

У своєму дослідженні ми обрали для детального аналізу кілька збірок 

Ю. Тарнавського, які видаються найцікавішими прикладами семантико-

структурного експерименту: «Спомини», «Без Еспанії», «Анкети» як зразки 

авангардного пошуку, а також «Modus Tollens» як цілком нового типу 

експериментування із репівською поезією, яка повністю «ламає» всі закони 

словесного співіснування синтаксичних (де) конструкцій.  

Автор настільки вміло грається наративними стратегіями, що його 

письмо сягає рівня автоматизму, тільки з логічними асоціативними рядами. 

Одним із провідних прийомів Ю. Тарнавського є синтаксичне «ламання» мови. 

Він переносить слова із рядка у рядок без особливого семантичного й 

синтаксичного консерватизму, заради створення певного ритму. Такі 

конструкції сприймаються двояко: і як автономні у межах одного рядка, і як 

цілісний сукупний образ одного вірша. Ю. Тарнавський, з одного боку, 

експериментує головним чином у синтаксичній і – почасти як наслідок першого 

– семантичній площині. Водночас, у кожній наступній збірці він свідомо обирає 
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новий наскрізний принцип експериментальної побудови творів, встановлюючи 

для себе певні обмеження – фіксовану рамку художнього експерименту, якої 

чітко дотримується. Зокрема, прикладом такої рамки стають жанрові 

обмеження – вибір форми сучасного травелогу або ж кіносценарію, що 

зумовлено використанням відповідних експериментальних механізмів, як-от 

кінематографічність, колажування та монтаж текстів тощо. Ці експерименти 

походять саме з літератури модернізму, а саме із авангардних течій, а не 

постмодернізму. При цьому автор експериментує у білінгвальному світі: 

одночасно як в українській, так і в американській літературі, створюючи 

нерідко різномовні версії того самого твору. 

У підрозділі 3.2. «Експериментальна поезія ЛуГоСад(у): 

трансформація візуальності» простежено, як львівські поети-

експериментатори намагаються запровадити в українській літературі летричну 

традицію, суть якої полягає в актуалізації текстуальних зв’язків між автором і 

читачем на основі семантичних та кінетичних художньо-образних асоціацій. 

Наприклад, «Леопольд Ріттер фон» І. Лучука – один із найцікавіших летричних 

прикладів в сучасній українській поезії. Слід визнати, що попри довільну 

комбінацію літер, текст має алгоритм чіткої системи лексем: перший і п’ятий 

рядки – однакові, зрештою як і другий та четвертий. 

 У вірші «Апологія байдужости» Н. Гончара автор, поринувши у поетичне 

мовчання, переходить від вербального спілкування з читачем до графічного. З 

лабіринтів слів поступово вибудовується малярським способом образ України 

із розпростертими руками, що певним чином нагадує патріотичні роботи 

українських художників-шістдесятників О. Заливахи та А. Горської.  

Поезомалярство Р. Садловського не обмежується лише поезографічними 

елементами, які чітко сконструйовані та добре продумані автором. Його 

експеримент вирізняється графічністю письма та тонкими буквеними натяками 

на представлений малюнок-образ. «Тексти-покручі», «перевертні» є більш 

характерними для паліндромічної поезії І. Лучука, а футуристичний звукопис 

та художні тропи, які виражають іронічне ставлення митця до предмета свого 

зображення (наприклад, «а рима дверима гуп»), найкраще оприявлюють 

творчість Н. Гончара.  

Підрозділ 3.3. «Художньо-естетичні горизонти Юрія Завадського: від 

поезографіки до мережевої поезії» містить дослідження поетичної творчості, 

яка ще не була об’єктом наукових студій. Його вірші характеризуються 

посиленим герметизмом, абстракціонізмом, тяжінням до ускладненої кодовості.  

Особливість експерименту Ю. Завадського полягає у постійній грі з 

формою і пошукові все нових можливостей текстотворення, які змінюються від 

збірки до збірки. Загалом мережева поезія у Ю. Завадського поділяється на два 

типи: поезію мережі та поезію в мережі. Поезія в мережі – це ті книги, які 

вийшли друком, а згодом були розміщені на авторському сайті. Поезія мережі – 

цифрова поезія, яка твориться за допомогою комп’ютера і може бути повністю 

відтворена лише на екрані монітора, як-от анімаційні тексти, гіпертекстові 
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експерименти, конкретна поезія та ін. Очевидно, що всі ці пошуки ґрунтувалися 

на практиках бароко, авангарду, футуризму, однак були розширені й збагачені 

завдяки новим технічним можливостям. 

 Цікаво також, що здебільшого всі експерименти автора мають 

лабораторний характер – впровадження особистих теоретичних досліджень на 

основі західного літературознавства безпосередньо у власну практику 

віршування. Тоді як, до прикладу, експерименти Н. Гончара були спонтанними, 

непрогнозованими, – Ю. Завадського можна окреслити як доброго практика, 

так і доброго теоретика власної поезії. 

  У четвертому розділі дисертації «Діалог крізь текст: модифікація 

поетичного мислення» з’ясовано місце української експериментальної поезії у 

світовому контексті. У розділі також значна увага приділяється різновидам 

міжтекствових зв’язків: від генетико-контактних (Ю. Завадський і Т. Ружевич) 

та інтертекстуальних (Ю. Андрухович й американські бітники) до 

контекстуально-типологічних (Н. Гончар та К. Льойдль). 

У підрозділі 4.1. «Юрій Андрухович та американські бітники: 

інтертекстуальні аспекти» з’ясовано особливості інтертекстуального перегуку 

поезії бітників та Ю. Андруховича крізь призму категорії впливу (Г. Блум). 

Вірші Ю. Андруховича проаналізовано у зіставленні з антологією поезії 

бітників, яку він уклав і переклав, перебуваючи в США на річній стипендії 

імені Фулбрайта. За основу аналізу обрано збірку, найбільш дотичну до 

американської експериментальної практики – «Пісні для Мертвого Півня», яка 

засвідчила своєрідний наративний злам поета, перехід від традиційної 

оповідності до експериментального самовияву per se.  

 Дослідження показало, що традиційним для обох культур є звернення до 

окремих мотивів, як-от біблійних, мотиву переселення, смерті та ін. Важливо, 

як автори поводяться з цими мотивами: застосовують інтертекстуальні 

елементи й колажні техніки, вибудовують мозаїку асоціативних рядів. 

Показовий також перехід до верлібру, використання мовного бриколажу, коли 

текст будується з банальних готових фраз-кліше. Українські автори – зокрема 

Ю. Андрухович – відрізняються від бітників іншою ситуацією письма і 

поетичним досвідом. Під впливом перекладацького проекту поетика 

Ю. Андруховича змінилася як на рівні семантики, так і на рівні конструювання 

тексту, що помітно тяжіє до експериментування з формотворчими елементами 

– вибором загальної форми поезії, строфікою, ритмікою, метрикою, способами 

будування образів (з огляду не на тематичні мотиви, а на поетикальні засоби – 

метафори, метонімії, а також прийоми «буквального» мовлення). 

 Підрозділ 4.2. має назву «Назар Гончар та Крістіан Льойдль: гра 

контекстів». У ньому йдеться про особливості співтворення австрійського й 

українського авторів і міжтекстову комунікацію на рівні мовної трансформації 

ідей та мотивів. Частина збірки «Lies dich» (читай себе) Н. Гончара, що включає 

перформативну поезію, втілює саме такий принцип текстової палімпсестності. 
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Твори обох авторів різняться принципами побудови. Якщо у Н. Гончара в 

основі лежить прийом відкидання/додавання, то у віденського перформера 

домінує принцип кола, до прикладу вірш у формі сніжинки, що у перекладі з 

німецької трактується двояко: «я знаю як» або ж «білий як я». Знаковим для 

візуальної поезії К. Льойдля є текст «стара пані», який існує також в 

українському перекладі Н. Гончара. Однак льойдлівська коловість дещо 

видозмінюється у перекладі в паліндромічне коло, як-от у першому стовпчику 

вірша відчитуємо голову/ вологу, у другому – кушає/ шукає та ін. Це питомо 

гончарівський прийом, оскільки К. Льойдль не використовував паліндромічних 

елементів. Таким чином, переклад у виконанні Н. Гончара набуває виразно 

перформативних рис, внаслідок чого народжується новий текст у тісному 

зв’язку з текстом-попередником. 

У цій парі ми радше наголошуємо на спільному міжнародному творенні 

україно-австрійського поетичного містка. Це можуть засвідчити навіть факти 

спільних перформансів, поетичних турне Україною та частими акціями 

Н. Гончара у Відні. Перформанс загалом має здатність до пересотворення, а 

культура спонтанності передбачає ірраціональність, що яскраво відображено у 

змінності та непередбачуваності поетичних творінь Н. Гончара, який у межах 

одного вірша часто створює паралельний поетичний простір. 

У підрозділі 4.3. «Юрій Завадський і Тадеуш Ружевич: генетично-

контактні зв’язки» увага зосереджена на формуванні генетико-контактного 

зв’язку між поетами різних поколінь й інтертекстуальних особливостях текстів. 

Про вплив на творчість Ю. Завадського текстів Т. Ружевича свідчить сам 

автор. Окрім текстологічної спорідненості, їхня мистецька єдність зумовлена й 

перекладацькими зацікавленнями Ю. Завадського, який неодноразово звертався 

до поезії Т. Ружевича (ці також використовуємо у нашому дослідженні). 

За власним свідченням, Т. Ружевич створював не вірші як естетичний 

феномен, а факти як даність добі, у якій жив. Тому однією із визначальних 

ознак творчого стилю є його правдивість і чесність з читачем. Поетичну 

творчість він окреслює як дію, а не писання красивостей. Відтак його поезію 

визначаємо як тексти нерефлексивного типу. Покоління Ю. Завадського – це 

своєрідний виклик, бажання мислити і творити світ по-іншому. Вони беруть на 

озброєння надбання попередніх поколінь, інтерпретуючи тексти на свій лад, 

застосовують гру слів та поетичних картин світу.  

Якщо поезія Т. Ружевича була зосереджена на стосункові до 

позалітературної дійсності, то поезія Ю. Завадського народжується у 

співвідношенні до інших текстів і контекстів, виявляючи у такий спосіб свою 

інтертекстуальну природу. Інтертекстуальні перегуки відіграють тут не 

принагідну чи декоративну, а виразно текстотворчу роль: нові твори постають 

внаслідок розгортання мережі стосунків до попередніх епох та літературних 

практик. 

У висновках узагальнено основні результати роботи, отримані внаслідок 

дослідження української експериментальної поезії кінця ХХ – початку 
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ХХІ століття. Виходячи поза загальну стильову рамку постмодернізму, крізь 

призму якого зазвичай розглядають сучасний літературний процес, здійснено 

пошук нових критеріїв, які дозволять виділити у масиві літератури кінця ХХ – 

початку ХХІ століття особливий поетичний напрям як сукупність 

різноспрямованих, однак не ворогуючих формотворчих тенденцій – 

«експериментальну поезію». Хронологічно дослідження охоплює кілька 

десятиліть – від перших семантичних та синтаксичних експериментів 

Ю. Тарнавського – через текстотворчість і культуротворчість паліндромії, 

візуальної і звукової поезії дев’яностих і двотисячних – до мережевої поезії 

сучасності. Крім того, творчість українських поетів постає у контексті інших 

літератур, зокрема, американської, німецької, польської та почасти російської.  

 Розглянуто сучасний український контекст експериментальної поезії і 

зроблено висновок, що автори, які творять у цьому ключі, мають спільну 

манеру «письма», проте кожен з них добирає особливі прийоми вираження. 

Залучено до обговорення тексти як попередників (І. Величковський, 

М. Семенко, І. Іов та ін.), так і сучасників: В. Мельник, М. Мірошниченко, 

М. Лукаш, І. Лучук, Т. Лучук, Ю. Андрухович, В. Махно, М. Шунь та ін. 

Розглянуто конкретні питання у широкому історико-культурному контексті, із 

залученням як генетичних, так і контактних літературних зв’язків: не тільки 

встановлено й проаналізовано джерела впливу, які формують сучасний 

літературний процес, а й віднайдено і розглянуто перегуки в інших літературах, 

що увиразнює особливості української літературної ситуації. Окреслено 

особливості «мандрівних» мотивів та образів і зроблено висновок, що теорія 

інтертекстуальності включає у себе не тільки зв’язки поколінь у традиційному 

їх розумінні, а й інші форми літературної взаємодії, тому є контекстуально 

значно ширшим поняттям за вплив per se. Визначено, що інтертекст є не лише 

способом чи видом запозичення (ремінісценція, алюзія і т. ін.), а й формує певні 

жанри такої літератури, як-от колаж, пастиш та ін. Компаративне зіставлення 

текстів американських бітників і Ю. Андруховича, Т. Ружевича та 

Ю. Завадського, К. Льойдля і Н. Гончара показало, що поетичні візії 

українських та зарубіжних поетів мають багато спільного: мотиви, образи, 

поетичні техніки мінімалізму, жонглювання фактажем, оголені слова та ін.  

Основні результати роботи зводяться до таких положень: 

1. Для обґрунтування запропонованого підходу здійснено огляд 

художніх практик і методологічних пропозицій, які стали підставою для 

уведення у літературознавство й утвердження самого теоретичного поняття 

«українська експериментальна поезія». Ми звертаємося не тільки до 

українських джерел, а також до англомовних, німецькомовних, польськомовних 

та російськомовних. Таким чином, дисертація може збагатити перелік 

класифікаційних критеріїв, які застосовуємо для дослідження поетичної 

творчості.  

2. Запропонований нами термін спорадично вже використовували на 

позначення певного типу поетичного тексту. Проте, як окремий феномен 
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«українська експериментальна поезія» в цій роботі окреслюється вперше. 

Відтак, експериментом називаємо свідоме спрямування автора на створення 

поезії у спосіб, який ще ніхто не практикував. Така техніка обов’язково 

передбачає елемент гри, який, по суті, стає провідним. Розглядаємо 

експеримент і як теоретичну проблему, наводимо різного роду класифікації, 

описуємо технічні прийоми поетичного текстотворення, а також показуємо 

ґенезу експериментального мистецтва, вужче поезії, апелюючи до світового 

контексту. 

3. Окремо розглядаємо такі експериментальні поетичні явища, як колаж, 

зорова поезія, конкретна поезія як текст факту і як річ, а також перформанс, – 

(крізь призму синтезу мистецтв і теорії інтермедійності), відслідковуючи їхню 

ґенезу не лише у творчості авторів-футуристів чи поетів епохи бароко, а у 

значно раніших поетичних практиках.  

4. Здійснене дослідження розкриває найважливіші аспекти у вивченні 

літератури, що використовує новітні технології. Проаналізовані та 

проілюстровані прикладами Ю. Завадського сучасні способи творчості 

доводять важливість вивчення новітніх літературних форм, що існують у 

віртуальному середовищі, та демонструють перспективи їх появи і розвитку на 

українському ґрунті.  

Наші зацікавлення розширилися від уваги до творчості окремих авторів 

до заглиблення у найновіші перформативні й інтерактивні практики на межі 

літератури і нового мистецтва, якому ще належить знайти відповідні 

окреслення. Найзагальніше його можна означити як «експериментальна поезія» 

– з установкою на очуднення мови, вихід за межі власне словесного творення у 

сферу звуку, форми й руху, «вилущування» самої суті поетичної дії. Це 

дослідження – спроба систематичного й послідовного виповнення теоретичних, 

методологічних і літературно-критичних лакун, пошук шляхів розуміння для 

тих літературних явищ, які за своєю природою прагнуть вийти за межі 

очікуваного й самозрозумілого. 
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АНОТАЦІЯ 

Починок Ю. М. Українська експериментальна поезія кінця ХХ – 

початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 

2015. 

Дисертація присвячена дослідженню проблеми української 

експериментальної поезії кінця ХХ – початку ХХІ століття. Авторка розглядає 

теоретичне підґрунтя виникнення терміну, генетичні й історико-літературні 

умови появи сучасних експериментів. З’ясовує проблеми класифікації 

експериментальних текстів, аналізує методологію побудови сучасних 

мистецьких конструктів. Докладно подає широкий український літературний 

контекст зорової поетичної практики. Вперше вдається до опису явища 

українського перформансу у поетичному вимірі. Окреслює семантико-

структурні експерименти Юрія Тарнавського, трансформацію візуальності в 

експериментальній поезії ЛуГоСад(у), а також мистецькі горизонти від 

поезографіки до мережевої поезії Юрія Завадського. Важливим аспектом теми є 

також міжнародний контекст, в який авторка вводить українську 

експериментальну поезію. Саме так показана модифікація поетичного мислення 

Юрія Андруховича крізь діалог з текстами американських бітників; відтворена 

гра контекстів у співтворчості двох колег: українця Назара Гончара та 

австрійця Крістіана Льойдля; висвітлені генетично-контактні зв’язки на базі 

вчительсько-учнівських взаємин Тадеуша Ружевича та Юрія Завадського. 

Дослідження дає підстави стверджувати, що творчість українських 

експерименталістів – оригінальна складова цілісного літературного процесу, у 

якому функціонують різнорідні явища, які співвідносяться з попереднім і 

наступним мистецьким контекстом. 

Ключові слова: експериментальна поезія, перформанс, поезографіка, 

конкретна поезія, мережева поезія, гра контекстів, інтертекст. 
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АННОТАЦИЯ 

Починок Ю.М. Украинская экспериментальная поэзия конца ХХ – 

начала ХХІ века: текст, контекст, интертекст. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.06 – теория литературы. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко Министерства образования и 

науки Украины, Львов, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы украинской 

экспериментальной поэзии конца ХХ – начала ХХІ века. Автор рассматривает 

теоретический базис возникновения термина, генетические и историко-

литературные условия появления современных экспериментов. Выясняет 

проблеммы классификации экспериментальных текстов, анализирует 

методологию построения современных художественных конструкций. 

Подробно демонстрирует широкий украинский контекст визуальной 

поэтической практики. Впервые пробует описать явление украинского 

перформанса в поэтическом измерении. Определяет семантико-структурные 

эксперименты Юрия Тарнавского, трансформацию визуальности в 

экспериментальной поэзии ЛуГоСад (а), а также горизонты искусства от 

поэзографики до сетевой поэзии Юрия Завадского. Важным аспектом темы 

является также международный контекст, в который автор вводит украинскую 

экспериментальную поэзию. Именно таким образом показана модификация 

поэтического мышления Юрия Андруховича сквозь диалог с текстами 

американских битников. Отображена игра контекстов в совместном творчестве 

двух друзей: украинца Назара Горчара и австрийца Кристиана Льойдля. 

Находит отражение генетически-контактные связи на основе учительско-

ученических взаимоотношений Тадеуша Ружевича и Юрия Завадского. 

Творчество украинских эксперименталистов – оригинальная составляющая 

целостного литературного процесса, в котором функционируют разнородные 

явления, соотносящиеся с предыдущим и последующим творческим 

контекстом.  

Ключевые слова: экспериментальная поэзия, перформанс, поэзографика, 

конкретная поэзия, сетевая поэзия, игра контекстов, интертекст. 

 

SUMMARY 

Pochynok J. M. Ukrainian experimental poetry of the late 20
th

 – early 21
st
 

century: text, context, intertext. – Manuscript. 

Thesis submitted for the award of the academic degree of Candidate of 

Philology, Speciality 10.01.06 – Literary Theory. –  Ivan Franko National University 

of Lviv. – Lviv, 2015.  

This study focuses on the problem of Ukrainian experimental poetry of the late 

20
th
 – early 21

st
 century. The author examines theoretical background of the term as 

well as the genealogic, historical and literary conditions of modern experiments 

emergence. The research clarifies the problems with the classification of 
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experimental texts and analyses the methodology of these artistic constructs. It 

provides the details of the wide Ukrainian literary context of visual poetic practice, 

taking into consideration the complexity of Ukrainian poetry performance terms 

phenomenon. Outline of the semantic and structural Yury Tarnavsky’s experiments, 

transformation of visuality in the LuHoSad experimental poetry and Yury Zavadsky’s 

artistic horizons from poetical graphics to network poetry are investigated in the 

present study. 

An important aspect of the topic is also the international context in which the 

author presents Ukrainian experimental poetry. Yury Andruchovych is discussed as 

an author who modified poetic thought through his dialogue with the texts of the Beat 

generation. One more aspect of research is playing the game in the context of co-

creation of two friends: a Ukrainian writer Nazar Honchar and an Austrian writer 

Christian Loidl. It highlights genetical connections which are based on the teacher-

student relationship of Tadeusz Różewicz and Yury Zavadsky. The creativity of 

Ukrainian experimentalists is the original integral part of the literary process in which 

there are disparate phenomena that are related to previous and subsequent artistic 

context.  

In this PhD theses the author represents characteristic features of a 

performance, its relationship with different kinds of art. It serves genesis of 

performative art. It considers texts and media projects of the most famous Ukrainian 

performers, to be well-structured. The researcher makes an attempt to present 

literature, particularly poetry, as text in the media circle. «Concrete poetry» is 

considered in the light of tradition and innovation. Such artistic practice is created by 

the mediation of visual poetry, the latest computer technologies, audio series, 

semantic decoding of text as structure, performance and other creative pursuits. So 

intermedial nature in this type of poetry is isolated as a separate genre of visual 

poetry and an entirely new way of experimentation. Complex research of the poetical 

miscellanies is made in the wide profound use of the classical avantgarde techniques 

and visual poetry in the contemporary discourse of decentralization and poliarhy of 

artistic process. Tracing intertextual links of Ukrainian poetry enables us to create 

favorable foundation for further research contextually. 

In this work moving beyond the common general stylistic frame of 

postmodernism, in the light of which modern literary process is usually considered, 

looking for new criteria that will highlight the array of literature of the late 20
th
 – 

early 21
st
 century as a special trend, will combine certain formative principles, – 

«experimental poetry» with curious means of language, going beyond the proper 

scope of verbal creativity in sound, shape and movement, «excavating» the very 

essence of poetic action. 

Key words: experimental poetry, performance, poetry graphics, «concrete 

poetry», «network poetry», contexts game, intertext.  

 


