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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Поезія зламу віків (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) 

по-своєму оригінальна і багата на стилі та жанри, володіє передовими техніками та 

комп‟ютерними технологіями; це – неоднозначне явище, представлене 

різноманітними стильовими течіями та поетичними школами. Саме поезія 

першою відреагувала на літературні зміни кінця ХХ – початку ХХІ століття, як, 

наприклад, перегляд традиції, переписування канону, децентрація літературного 

процесу, а також активне застосування різних технологій. Багатобарвність 

поетичної палітри, що стала наслідком використання нових можливостей і 

відповіддю на виклики, вимагає не лише обговорення в літературно-критичних 

рецензіях та оглядах, а й системно-аналітичного вивчення у контексті українського 

літературного постмодернізму, з‟ясування генетико-контактних зв‟язків із 

авангардними поетичними школами, висвітлення аналогій із текстами закордонних 

авторів. Різнорідність підходів та практик витворила оригінальний та 

багатоаспектний простір для творчості.  

З кінця 80-х – початку 90-х років звертають на себе увагу читачів і 

літературної критики такі явища, як мережева література, літературна гра, 

інтертекстуальність, перечитування і переписування літературної традиції, 

суміщення засобів різних видів мистецтв тощо. Оскільки проблематика української 

експериментальної поезії ще не окреслена, а до питання сучасного 

концептуального мистецтва, зокрема поезографії, науковці зверталися лише 

спорадично, назріла потреба комплексного наукового дослідження згаданих 

провідних новаторських тенденцій, які варто розглядати як характерний пласт 

сучасної літератури – «українська експериментальна поезія».  

Запропонований термін спорадично вже використовували на позначення 

певного типу поетичного тексту. Для характеристики схожих явищ раніше обирали 

також такі поняття як: поезографія, візуальна поезія, конкретна поезія, мережева 

поезія та ін. Однак ці терміни є вужчими від запропонованого нами і разом творять 
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ширше поняття експериментальної поезії. Як окреме явище українська 

експериментальна поезія в цій роботі окреслена вперше, у тісному зв‟язку з 

визначенням сутності експерименту per se та виокремленням основних ознак 

такого явища.  

Це дисертаційне дослідження – спроба систематичного й послідовного 

виповнення теоретичних, методологічних і літературно-критичних лакун, пошук 

шляхів розуміння тих літературних явищ, які за своєю природою прагнуть вийти за 

межі очікуваного й самозрозумілого. 

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 пов‟язаний з темою «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 засіданнях Вченої ради 

філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка (протокол № 10 від 18 грудня 2012 року) та 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 дослідження – проаналізувати тенденції української 

експериментальної поезії в контексті постмодерної літератури в Україні та 

розглянути відповідні поетичні практики у світовому контексті. 

Актуальність проблеми, її недостатнє наукове опрацювання, а також мета 

дослідження передбачають розв‟язання комплексу завдань: 

− визначити поняття «експериментальна поезія», вказати основні ознаки 

відповідного явища; 

− запропонувати класифікацію експериментальних текстів; 
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− охарактеризувати особливості поетичного експерименту у літературі кінця 

ХХ – початку ХХІ століття у контексті естетики постмодернізму і розвитку 

новітніх технологій; 

− описати художню специфіку української експериментальної поезії кінця 

ХХ – початку ХХІ століття; 

− проаналізувати вплив національної традиції на розвиток української 

експериментальної поезії; 

− розглянути українську експериментальну поезію у світовому контексті; 

− запропонувати системне розуміння функцій і значення експериментальної 

поезії у сучасній літературі. 

Об’єкт дослідження: українська експериментальна поезія (на матеріалі книг 

Ю. Тарнавського, І. Лучука, Н. Гончара, Р. Садловського, Ю. Завадського, 

Ю. Андруховича та ін.; відеозаписів перформансів; аудіоподкастів фонетичної 

поезії тощо та інших форм фіксації різних поетичних експериментів). 

Предмет дослідження – особливості української експериментальної поезії, 

способи взаємодії з досвідом літературних попередників, як-от італійського та 

російського футуризму, німецької школи конкретної поезії, американських 

експериментальних шкіл; 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 
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законами формальної логіки; герменевтичний – інтерпретація творів, тлумачення 

певних образів і мотивів; естетично-рецепційний – відвідування 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, студій 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.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було обґрунтовано 

поняття «експериментальна поезія», зроблено спробу простежити функціонування 

української експериментальної поезії в контексті постмодерної літератури; 

запропоновано розгляд сучасної української експериментальної поезії у світовому 

контексті; розроблено методологію дослідження експериментальної поезії, зокрема 

перформативних текстів; запропоновано стратегію систематизації сучасних 

експериментальних текстів; удосконалено концепцію 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 
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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 

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 науково-практичній 
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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 PhD-проекту 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 (Краків, Польща), а також відкриту лекцію «Від бароко до 

експерименталізму» на кафедрі україністики Інституту східнослов‟янської 

філології Ягеллонського 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. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано у 

15 наукових статтях, з них 9 – у фахових виданнях ДАК МОН України, 2 – у 
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міжнародних наукових фахових виданнях, 2 інтернет-публікації у закордонному 

періодичному фаховому виданні. 

Структура дослідження. Дослідження складається із вступу, чотирьох 

розділів, які розкривають тему через аналіз літературного процесу, а також 

висновків, списку використаних джерел (306 найменувань) та додатків. Загальний 

обсяг роботи – 218 сторінки, з яких 189 становить основний текст. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ:  

ҐЕНЕЗА, ТИПОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ 

 

 

1.1. Художній експеримент: історія явища 

Певною мірою явище художнього експерименту можна вважати 

універсальним і позачасовим. Кожна епоха, від античності починаючи, 

пропонувала свої способи експериментування. Однак поняття «експериментальна 

поезія» передбачає щонайменше дві основні ознаки: свідоме спрямування автора на 

експеримент, тобто прагнення показати особливості мови поезії у несподіваний 

спосіб, і принцип іронічної інтелектуальної гри. Більше того, це поняття у 

пропонованій роботі окреслює виключно поетичний експеримент епохи 

постмодерну, обмежений рамками кінця ХХ – початку ХХІ століття. Здебільшого 

увага акцентується на літературоцентричності, текстуальності та формотворчості 

стилістичної формації постмодернізму. 

Ключовою рисою експериментальної поезії можна вважати саме 

літературоцентричність, яка проявляється у літературній саморефлексії, у 

постійному діалозі з традицією та у здатності до породження нових мовних форм. 

Однак парадокс полягає у тому, що прагнення до саморозширення, до новизни 

вислову, саме по собі є постійною, незмінною ознакою поетичної творчості. У 

середині культурного простору мистецтво проявляє свою експериментальну 

природу через постійний пошук неординарних ідей та способів їх вираження, що 

дає окремим дослідникам підстави стверджувати, начебто будь-яка поезія за своєю 

суттю є експериментальною і підлягає ірраціональним законам мистецтва. Відтак, 

якщо вірити оцінкам критиків, експериментальна поезія – одне з 

найсуперечливіших явищ літератури. Крім труднощів вирізнення її як окремого 

явища, деякі дослідники по-різному визначають й художню цінність таких текстів: 

одні вбачають в експериментальній поезії втілення самої сутності мистецтва і 
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літератури (С. Бірюков), тоді як інші – вважають її безглуздою забавкою 

(М. Шаповал, С. Єфремов та ін.). 

Сучасній експериментальній поезії передує тривала передісторія 

самоусвідомлення літератури, яка пов‟язана, зокрема, з появою письма (а згодом 

інших технік і технологій – поліграфічних і цифрових), що уможливило існування 

поетичних творів поза ситуаціями їх безпосереднього ритуального чи 

прагматичного застосування. Використання письма сприяло зростанню уваги до 

форми поетичного твору, а поява кожної наступної техніки (включно із 

поширенням нових медій) надавала можливість по-новому експериментувати.  

Перші зразки посиленої роботи над формою тексту, аж до його візуалізації 

(створення за допомогою письма конкретного зорового образу), знаходимо ще в 

епіграматичній поезії Давньої Греції (епіграми на предметах побуту, де візуальна 

сторона написаного тексту підпорядковується формі предмета). Однак їх варто 

розглядати радше як стихійний прототип візуальної поезії – головно через 

відсутність свідомого наміру експериментувати з формою. Зрештою, це була епоха, 

коли записування поезії у будь-якій формі загалом можна би було вважати 

експериментом. Це був час, коли усні тексти набували не притаманної їм раніше 

форми існування – запису на камені, на статуетці, на вазі, на папірусі… З античної 

епохи до нас дійшли твори класиків зорової поезії Сіміаса Родоського, Теокріта та 

ін., які вписували художні тексти у форму сопілки, крил, яйця… Зорова поезія 

тяжіла до піктографічного письма. Схожі приклади можна знайти і в українській 

традиції: «якщо символіку писанок розглядати як систему піктограм… то 

найдавнішими українськими збірками зорових поезій були писанки» [54, c. 249].  

Але, оскільки таке бачення зумовлене поглядом на давню творчість з сучасної 

перспективи, то відповідні практики доречно розглядати як стихійний, теоретично 

несвідомий пошук, а не як програмне експериментування.  

У наведених прикладах не можна ще бачити саме такої експериментаторської 

настанови, яка виникла у ХХ ст.: вправи з візуалізацією текстів – це скоріше 

забавки, які насправді не протиставлялися традиційній поезії, а були своєрідним 

гротескним чи грайливим її завершенням, спробою через незвичну форму звернути 
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увагу до традиційного змісту. У цих забавах не було конфлікту чи прямого 

протистояння між традицією й експериментом, новаторством, антитрадицією. 

Йшлося про гру у межах традиції, бо фактично всю (принаймні епіграматичну) 

поезію, особливо в пізню епоху, великою мірою розглядали як вправи у 

майстерності, як гру, як вчене заняття культурного громадянина, як шкільну чи 

риторичну вправу. Крім того, візуальні «експерименти» часто були поєднані з грою 

слів, каламбурами та іншими прийомами, так само присутніми ще в античній 

поезії. 

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

культура писаної літератури, можна бачити особливий жанр – різного роду 

«забави», так звані технопеґнії. В епоху Еллінізму (в Давній Греції) виник навіть 

спеціальний термін на позначення експериментальної поезії – «технопеґнія». 

Власне тоді популярним було писання епіграм у вигляді крил Ерота, леза Сокири 

(Сіміас Родоський); в той час любили гратися паліндромами, акровіршами, 

шарадами, центонами (складали з віршів «Іліади» Гомера «самостійні» поетичні 

тексти) та ін. Це було і в пізніх греків, і в пізніх римлян (напр. Авсоній). У цьому 

контексті можна розглядати такі речі, як «емблематичну поезію», написи на 

будівлях, – коли текст займає місце і в смисловій композиції споруди (каплиця 

Боїмів). Все це форми нечистого, неабстрактного існування тексту; тексту в 

«нетекстовому» контексті, що не обмежується традиційним змістом поняття 

«література». Сюди ж з найдавнішого належать заклинальні, магічні формули, 

(знаменитий латинський магічний паліндромічний квадрат «SATOR»), пізніше таке 

використовувалося в магічних практиках середньовічних алхіміків та ін. У той час 

подібні речі були звичною життєвою практикою з проявами традиційного 

сакрального ставлення до слова. І тільки згодом трансформувалися у художній 

експеримент у сучасному розумінні. 

Згодом подібні ігри були в Середньовіччі (зокрема у Візантії, де межа між 

«пізньою античністю» і середніми віками дуже умовна), а потім у поезії доби 

Бароко. До речі, в епоху Середньовіччя у курсі «Поетики» з‟являється тогочасний 

відповідник терміну експериментальна поезія – так звана «карміна куріоза». Відтак, 
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можемо прослідкувати не лише історичні зміни експериментальних практик, а й 

еволюцію самого терміна: від «технопеґнії» (ІІІ ст. до народження Христа) через 

«карміна куріоза» (XVI–XVIІІ cт.) до «експериментальної поезії» (кін. ХХ – поч. 

ХХІ ст.). 

Але, мабуть, лише модерністи ХХ ст. такі ігри почали практикувати як власне 

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

мала інший статус, ніж в «традиційну», «риторичну» епоху. Замість повторення 

(ритуального чи ігрового) вона прагнула до самовираження неповторного, єдиного, 

індивідуального. При цьому формальні експерименти на перший погляд видаються 

зверненням до старої практики – ніби відродженням «штукарської» поетики, яка 

панувала в традиціоналістську (античну і далі – до XVIII ст.) епоху. І таким чином 

за своїм духом цей ніби-то новаторський експеримент постмодерної епохи 

проявляє свою двоїсту природу – адже в певному аспекті його можна розуміти і як 

звернення до давно забутої й відкинутої поетики. Різниця тільки 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. 

Головно в «інакшості» експериментальної поезії вбачаємо свідоме 

спрямування на різноманітні способи ламання й змішування канонів, специфіки 

мовомислення, знаковості та кодовості такої літератури. Інакше кажучи, 

сприймаємо експериментальну поезію як суцільний мовний код, що компілює в 

собі безліч літературних практик та поетик різних шкіл. Ця гра продукується не 

лише на рівні тексту, а й на рівні сприймання. Відтак поетичний експеримент 

здійснюється в умовах повної свободи тлумачення і практично без цензури, тобто 

без претензій на обов‟язковість прочитання, хрестоматійність чи канонічність.  

Зокрема й українська експериментальна поезія – це особливий поетичний 

напрям (який, що важливо, функціонує паралельно із традиційними практиками 

віршування сьогодні), який варто розглядати як сукупність різноспрямованих, 

однак не ворогуючих формотворчих тенденцій. Автори, чию творчість 
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представлено у роботі, – постаті із дуже різними стильовими обличчями, тому цю 

вибірку не варто сприймати як колекцію чи антологійну пропозицію. 

Витоки візуальної традиції можна побачити ще у літописах Київської Русі: 

художнє оформлення манускриптів було синкретичним поєднанням тексту та 

орнаменту, що також нагадувало зорову поезію. Найвищого розквіту цей синтез 

досягнув у Х-ХІ ст. і представлений фресками Софійського собору. Подібно в 

архітектурі середньовічної Малої Азії та Середньої Азії «разом із геометричним 

орнаментом використовувалися коранічні цитати, написані арабською в‟яззю» [54, 

c. 249]. Т. Назаренко констатує, що «найдавнішими зразками зорової літератури 

вважають два спіралеподібні тексти, розташовані на обох фасетах фестського 

диску, знайденого на острові Крит і датованого приблизно 1700 роком до РХ» [144, 

c. 43]. Стверджує, що у Східній Славії могли знати про окремі форми зорової 

поезії: абетковий вірш, вірш-лабіринт, акростих.  

Однак прямими попередниками української постмодерної експериментальної 

поезії є поетичні практики доби Бароко, оскільки саме в цей час виникає спроба 

поєднати текст із якимось видом мистецтва, що й призводить до появи «іншої» 

техніки письма. Зорова поезія була частиною барокової естетики у середньовічній 

Європі, тож не дивно, що в Україну зоровірш прийшов через латинізовану школу, 

тому перший український текст був саме латиномовним. Тоді такі вірші називали 

емблематичними, геральдичними, фігурними, а їхня форма часто перебувала у 

тісному зв‟язку зі змістом і навіть з їхньою конкретною прикладною функцією. 

Як стверджує Т. Назаренко, у другій половині ХVІІ ст. поширювалися 

гравійовані панегірики-естампи. В поетиках ХVІІ-ХVІІІ ст. значне місце займало 

вивчення курйозної та емблематичної поезії: «курйозна поезія створює зоровий 

образ із самого поетичного тексту» [144, c. 45], а емблематична – поєднує 

зображення з поетичним текстом. На думку М. Сороки, першим українським 

фігурним твором можна вважати геральдичний вірш на герб архімандрита Києво-

Печерської лаври Є. Плетенецького «Великодній дар» (1623). Справжнього 

розквіту така поезія набула завдяки творчості полтавського пресвітера 

Святоуспенської церкви І. Величковського, який уклав рукописні збірки «Зегар з 
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полузегарком» (1690) та «Млеко од овці пастиру належноє» (1691) і, – визнав в 

такий спосіб «самобутність найважливішим принципом літературної творчости» 

[144, c. 48]. До обох збірок входили «курйозні вірші» – складові і словесні 

паліндроми, фігурні вірші.   

Фігурні вірші з‟являються і на початку ХІХ ст. Але вони вже не виражали 

притаманного ранньому і середньому бароко ідейно-тематичного розмаїття, їх 

використовували виключно з панегіричною метою, що свідчило швидше про 

згасання барокового стилю. Збереглися панегіричні фігурні вірші хрестоподібної 

форми з Переяславської колегії (1802) і Київської академії (1805–1806, 1813). 

Фігурна поезія подібна до емблематики й символіки, бо в основі своїй мала 

творення символічної графеми. Схожа символічність притаманна й іншим жанрам 

зорової поезії: піфагорійський вірш-дерево, квадратний вірш-дзеркало тощо.   

Нова хвиля у розвитку зорової поезії бере початок у ХХ ст. Першими на 

можливість візуального творіння звернули увагу футуристи. Повернули поезії 

графічний експеримент Ф. Марінетті, вільний запис поетичного тексту − 

Г. Аполлінер і російські футуристи: Д. Бурлюк, В. Маяковський, В. Хлєбніков. 

С. Сігей у своїй статті «Коротка історія візуальної поезії в Росії» звертає головно 

увагу на типографічні експерименти Д. Бурлюка та В. Каменського, акцентує на 

«залізобетонних поемах» останнього, «в яких сторінки розкреслено на окремі 

сегменти, з включенням до них слів та фраз, набраних шрифтом різного кегля» 

[174, c. 3]. Автор у своєму дослідженні також згадує про групу «41», укладачем 

видань якої був І. Зданєвіч: «Його власні поліграфічні експерименти базувалися на 

власне візуальних, імпресіоністських імпульсах» [174, c. 3]. Пізніше ці 

експериментування серед європейських поетів набули поширення у вигляді 

«телеграфного ліризму», стилю, що базувався на парцеляції. С. Сігей акцентує 

увагу на впливі давньої архітектури: «Великий любитель і знавець давньої 

грузинської архітектури, Зданєвіч проектував її особливі зв‟язки із ландшафтом на 

конструкції своїх “двоповерхових” і “триповерхових” рядків» [174, c. 3–4]. Тут 

варто підкреслити перегуки із німецькомовними практиками конкретної поезії 

групи «Нойгандерс», які говорили про «архітектурну метафору», а також спільність 
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із дискурсом Ж. Дериди, представленим у книзі «Архітектура деконструкції» 

(1993).  

Наприкінці 1940 р. у німецькомовній літературі вибухнуло нове явище – 

конкретна поезія. Швейцарець Е. Гомрінгер привернув увагу до графічних 

можливостей тексту, за що згодом його визнали «батьком конкретної поезії» [269, 

c. 92]. У результаті розвитку цієї традиції у 2000 році була заснована школа 

конструктивного мистецтва (конкретизму) – під егідою Інституту конструктивного 

мистецтва та конкретної поезії (The IKKP – Institute for Constructive Art and 

Concrete Poetry) [269, c. 86].  

У ХХ столітті у слов‟янських літературах зразки паліндромної поезії 

створили Ю. Тувім (Польща), Ї. Тауфер, Ф. Їлек (Чехія), Ш. Моравчик 

(Словаччина). Знав поезію І. Величковського і російський футурист В. Хлєбников. 

Він у 1912 році написав паліндромний вірш «Перевертень». У цьому ж ключі 

працював М. Ладигін (1903-1975) з Тамбова. В. Пальчиков у 1990 році випустив 

книгу «Звід сонетів» із окремим розділом паліндромних сонетів. Традицію 

барокового вірша-рака в Україні відродив В. Лучук у збірці віршів для дітей 

«Чарівний глобус» (1977). Він також є автором збірки із паліндромною назвою 

«Дивоовид» (1979), у якій є цикл із симетричною назвою «Нурт струн». Вже у 1989 

році М. Мірошниченко видав у «Радянському письменнику» збірку «Око», із 

тринадцятьма поезіями циклу «В сузір‟ї рака». А в 1990 році газета «Ратуша» 

(Львів) презентувала паліндромні добірки М. Юрика, Н. Чорпіти й І. Лучука.  

В українській практиці, окрім сильної барокової традиції, безперечно, був 

помітним вплив конструктивізму. Зокрема, дизайн карток, з яких складалася 

«Каблепоема» М. Семенка, дав підставу Д. Горбачову назвати її першою 

українською конструктивістською працею. У 1914 р. в Києві з‟явилося 

футуристичне угруповання «Кверо-футуризм» на чолі з М. Семенком, а його 

поетичну техніку було названо «поезомалярство». У 1921 р. утворилася Асоціація 

панфутуристів. Відчуття М. Семенка можна порівняти лише із захопленням 

К. Малевича, який щойно відкрив принципи супрематизму: «Наш світ мистецтва 
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став новим, безпредметним, чистим. Щезло все, лишилася маса матеріалу, з якого 

будуватиметься нова форма» [86, c. 297]. Практичне втілення теорії М. Семенко 

продемонстрував у збірці «Кобзар» 1924 року, в якій було вміщено поезомалюнки 

«Моя мозаїка» (1922) і «Каблепоема за океан» (1921). М. Семенко вирішує 

проблему створення нової граматики через звернення до теорії симультанності 

(синтезування): «ускладнення тексту кольоровими плямами, які заповнювали 

сегментні, кругові й спіралеподібні форми, і забарвлення шрифтів, що загалом було 

підпорядковано змісту» [21, c. 150]. Футурист впровадив новий прийом ґраток, «які 

розбивають вербальний текст, віддаляючи лексеми і акцентуючи на 

“самостійності” смислу» [21, c. 151]. Зокрема, Р. Краусс унікальність ґраток вбачає 

у можливості втілювати «матеріальну основу зображення» таким чином, що «образ 

картини народжується ніби із засобів матеріальної організації зображення…» [98, 

c. 162]. Відтак у збірці М. Семенка «Моя мозаїка» є два рівні текстів: графічні 

поезомалюнки, в яких переважає зоровий компонент («Світ», «Сільський пейзаж», 

«Супрепоезія»), та тексти, в основі яких – гра зі шрифтами, перестановкою слів («Я 

не мати», «Аванґард», «Парикмахер», «Система»). Знаковою для розвитку 

української зорової поезії була також творчість інших членів «Нової ґенерації». 

Наприклад, окремі вишуки Г. Шкурупія позначилися на шрифтових іграх 

Н. Гончара та ін. 

Т. Салига у статті «Празький експериментатор із Березівки» в один ряд із 

М. Семенком ставить пражанина В. Хмелюка. І, як зазначає науковець, «найбільше 

досягнення Хмелюкової власної дороги – це його незгасаючі експерименти» [170, 

c. 6]. Очевидно, експерименти передбачали багато нового й цікавого, проте були у 

його творчості й «майже відкриті наслідування Семенка “доаспанфутівського” 

періоду» [170, c. 11]. Зокрема, М. Ільницький у своїй статті «На перехресті стилів», 

[78] вказує на сліди впливу футуризму на творчість В. Хмелюка. Т. Салига звертає 

також увагу на дадаїстичні елементи у творчості В. Хмелюка, дає визначення цього 

явища та ілюструє рядками поета: «Дадаїзм спеціалісти тлумачать як одну із 

перших авангардистських течій, що собою являла стихійний протест проти 
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моральних нормативів, проти норм класики тощо. Дадаїзм зводився до розмаїтих 

звукових ефектів, уподібнених, скажімо, до скреготу коліс чи якихсь інших 

звуконаслідувань: омбор накосо удан/ сантон аріду офор/ кілонод уфері ондо/ 

тамбук різомерокалі» [170, c. 11]. Дослідник також акцентує увагу на 

інтертекстуальних засадах творчості В. Хмелюка: «Хмелюк-маляр і Хмелюк-поет, 

тим паче в умовах паризького мистецького життя, де витав культ Г. Аполлінера, 

Ш. Бодлера, А. Рембо, П. Елюара як носіїв новітніх форм творчості, де друкувався 

часопис “Сюрреалістична революція” не міг не захворіти сюрреалізмом чи бодай 

стати його великим симпатиком» [170, c. 19]. Такі дадаїстично-сюрреалістичні 

елементи знаходимо також у поетичній творчості авторів ХХІ століття, як-от 

Н. Гончар, Ю. Завадський та ін.  

У 60-ті роки розвивалася зорова поезія української діаспори завдяки 

творчості Я. Балана, Б. Дедори, А. Сукнацького, Л. Госейка, І. Трача. Наприклад, 

зоровий вірш Я. Балана «Alphablutions» замість звичного «alphabet» (алфавіт) вже 

пророкує те, що літери, використані у малюнку, матимуть нестандартну конотацію: 

 

Рис. 1.1. Зоровий вірш Я. Балана «Alphablutions»  [306, c. 16] 

 

Або ж, до прикладу, ще один його малюнок «Skywriting» (небопис), що 

зображений у вигляді літер, «прищепнутих» до мотузки.  
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Рис. 1.2. Зоровий вірш Я. Балана «Skywriting»  [306, c. 17] 

 

Більш популярними експериментальні практики стають власне в сучасній 

українській літературі (після 1991 року). Мають рацію ті, хто запевняє, що «нове – 

добре забуте старе». Хоча, у нашому аспекті краще говорити не про «забуте старе», 

а про трансформоване та пересотворене. Мова йде про українську «писанкову 

поезію» кін. ХХ ст., яка є рівночасно й новаторською (за мистецькою формою 

моделювання художніх об‟єктів) і традиційною (за ідейно-смисловим змістом 

твору). Представником писанкового письменства в Україні кінця ХХ століття був 

К. Шишко. В газеті «Україна» у розділі «Поезія» у 1991 році з‟явилися його вірші 

під заголовком «Писанки» [213, c. 25]. Добірку текстів подав Б. Жолдак із 

невеликим вступним словом, де окреслює вагомість його доробку в українській 

літературі. Б. Жолдак зауважує, що автор «творить поезію в тих її жанрах, яких 

раніше у нас (та й не тільки в нас) майже не було. Це вірші-писанки та вірші-раки.» 

[213, c. 25]. У писанці К. Шишка можна спіймати мить і дух місця (genіus loci) 

основної християнської ідеї – воскресіння душі Homo Spiritus: 

МОВ 

МАЛЬОВАНЕ 

ЯЄЧКО 

МІСТЕЧКО БЕРЕСТЕЧКО 

ЧЕРВОНИЙ КОЛІР 



 

 

20 

ШАЛ ЗВИТЯГ 

Й ЧОРНІЄ 

СПАЛЕНЕ  

ЖИТТЯ 

           [213, с. 25]. 

Так місце подій розгортається на околицях славетного волинського міста 

Берестечка. І мить доби, і дух часу, і крок історії України наче «незримим 

сюжетом» проходять крізь серце митця, а його поетичні рядки обрамлені у вигляді 

писанки – «мальованого яєчка», що символізує нове життя, безсмертя й 

воскресіння людських душ. 

29 вересня 1991 року було створено групу українських паліндромістів 

«Геракліт», або «Голінні Ентузіасти Рака Літерального». Засновано часопис зорової 

поезії та поезографіки «Зрима рима» у 1998 році за сприяння київського графіка 

В. Чуприніна. Незабаром у Львові виникла Планетарна Управа Паліндромії (ПУП) 

під проводом І. Лучука. Конкретизм репрезентовано творами М. Короля, 

М. Сороки, В. Трубая, І. Іова, М. Луговика, В. Старуна. У цьому контексті цікавим 

видається твір Б. Дедори, «he moved» (він ворохнувся), який демонструє плавне 

наближення до повного злиття французького та українського відповідників, а потім 

зворотній розсув текстів до появи вже трьох: українського, англійського та 

французького. 

 

Рис. 1.3. Текст Б. Дедори, «he moved» [306, c. 37] 
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Рис. 1.4. Текст Б. Дедори, «he moved» [306, c. 40] 

 

Рис.1.5. Текст Б. Дедори, «he moved» [306, c. 41] 

 

Рис. 1.6. Текст Б. Дедори, «he moved»    [306, c. 43] 
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Рис. 1.7. Текст Б. Дедори, «he moved»    [306, c. 43] 

 

У такий спосіб автор графічно (формально) показав зміст тексту: «і в тому 

вузькому ліжку/ ковдра шорстка об тіло/ він відчув що ворушиться/ притиснувшись 

до благенького матраца/ щоб угамувати той біль/ який в минулому/ був майже 

невідчутний/ а тепер пронизував/ аурою того далекого місця/ яскравий на 

холодному камінні/ й сіризні цього родинного місця/ він ворухнувся» [306, с. 37]. 

Саме цей твір – яскравий приклад поєднання та взаємоілюстрування змісту і форми 

вірша. 

Як бачимо, художній експеримент має свою історію. Кожна наступна 

практика вибудовується на підґрунті попередньої із ускладненням «технік» 

експериментування. Мистецтво епохи постмодерну за своєю сутністю є 

експериментальним і пропонує власне алегаційне бачення того чи іншого явища. 

Відтак постмодерністський характер формальних експериментів виходить поза 

межі припустимого з погляду традиційного розуміння поетичної творчості. 

Передусім маємо на увазі класичну лінійну побудову поетичних рядків. Ars 

Combinatoria, використовуючи архітектурні принципи та технообрази, постулює 

ревізію формотворчої моделі та міжтекстуальних зв‟язків. Відтак, щоб уникнути 

термінологічної розмитості, у своїй роботі ми не лише виокремлюємо і окреслюємо 

окреме літературне явище («українська експериментальна поезія»), а й намагаємося 

розкрити сутність експерименту як такого, аналізуємо наявні класифікації і 

подаємо власний варіант жанрової парадигми, ілюструємо українськими зразками 
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узуальних текстів, зокрема віртуальних мистецьких проектів, і нарешті 

запроваджуємо вивчення поезоексперименту як імпліцитного метанаративного 

коментаря у світовому контексті.  

Пропоную також до розгляду таблицю, у якій узагальнено та 

систематизовано парадигму розвитку та становлення історії явища художнього 

експерименту (див. Таблиця 1.1 у додатках). 

 

1.2. Підходи до вивчення експериментальної поезії 

Процес розвитку теоретичних підходів щодо вивчення експериментальної 

поетичної практики per se головно мав місце під час формування американських 

шкіл експериментальної поезії 60-х років ХХ століття, а також знайшов своє 

продовження у творчих шуканнях та дослідженнях серед польських і російських 

вчених та літераторів. В українському літературознавстві термін 

«експериментальна поезія» ще не усталений, не представлений у літературознавчих 

словниках. Це нове поле діяльності науковців, яке ми лише починаємо формувати. 

У цілому експериментальна поезія базується на формальних вишуках, 

експериментах у широкому розумінні формально-змістової єдності на рівні мовної 

семантики, зорової графіки та електронних технологій. Відтак поетичний 

синтаксис текстів вражає своїм несподіваним алогічним способом представлення 

настрою довколишнього реального світу. Така поезія чітко структурована за 

певними алгоритмами. Власне формалістська поезія формує свій 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 лише в мережі мають завершену концепцію і не можуть бути 

відтворені на папері у такому ж вигляді. Тому під терміном «експериментальна 

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

техніку гри із словами та ін., розглядаємо її також і як набір певних характерних 

ознак для такого типу текстів, і як окреме історико-літературне явище. 
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Теоретичне вивчення питання варто розпочинати із симультанної та 

фонетичної поезії, яка бере свій початок власне від дадаїстичного напрямку. 

Захоплені символізмом, Ф. Марінетті разом із С. Бенеллі і В. Понті організували 

друкований орган італійського символізму – міжнародний журнал «Поезія» (1905). 

Першим документом футуристичної естетики став «Перший маніфест футуризму» 

(1908) (Manifeste du Futurisme) – надрукований 20 лютого 1909 року в газеті 

«Фігаро». Ф. Марінетті до 1912 року підготував «Технічний маніфест 

футуристичної літератури» (Manifesto tecnico della litteratura futurista). У цьому 

маніфесті він закликав порушувати традиційний синтаксис і навчитися не 

дотримуватися правил пунктуації. В українській літературі найяскравішим зразком 

такого типу творчості видаються тексти Ю. Тарнавського.  

Ф. Марінетті підготував «Доповнення до технічного маніфесту 

футуристичної літератури» (Sypplemento al Manifesto tecnico della Litteratura 

Futurista), в якому зазначив: «Звільнення від дарування гармонії та уповільнення 

прислівниками, прикметниками і пунктуаційними знаками дозволяло нарешті 

скористатися звуконаслідувальними словами, навіть найбільш какофонічними» 

[132, c. 44]. У цьому доповненні йде мова власне про акцентування на звуковому 

оформленні та графічній наповненості тексту. Фактично, виразником свободи 

ставали непов‟язані між собою слова, без синтаксичної зумовленості та жодних 

пунктуаційних зв‟язків, тобто слово зводилося насамперед до графічного і 

звукового представлення. «Нова семантична система» [171, с. 72], яку відкрив 

російський футурист В. Хлєбніков, ґрунтувалася на незвичному наборі літерних 

знаків та утворенні несподіваних текстових асоціацій. Кожна буква поставала як 

елемент композиції, складник великої асоціативної мозаїки. Такий принцип 

творчості можна означити терміном «автопоетика» [171, c. 115], що є синонімом до 

поняття «автоматичне письмо», і базується на самовідчутті художника як певного 

виду матеріалізації в тій чи іншій формі діяльності. Тому така семантична система 

доводить тексти до відшліфованого автоматичного алгоритму певних дій. 

Термін «експериментальна поезія» дослідники почали застосовувати 

насамперед на позначення тих чи інших поетичних шкіл. Д. Ален («Новітня 
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американська поезія», 1960) поділив американську поезію на п‟ять шкіл: школа 

«Блек Маунтін», школа Сан-Франциско, поети стилю «Біт», Нью-Йоркська школа, 

сюрреалізм і екзистенціалізм. Використовуючи історичний поділ Д. Алена, 

К. В. Спанкерен у своїй книзі «Нарис з історії американської літератури» (1994) 

об‟єднав американських поетів різних шкіл під одним літературним напрямком – 

«експериментальна поезія» [295, c. 86], який було запропоновано вирізнити 

напротивагу «традиційній поезії» [295, c. 80]. При цьому кожна із поетичних шкіл 

розробляла свої погляди на поезію та творила власні оригінальні експерименти.  

Школа «Блек Маунтін» (Ч. Олсон, Р. Дункан, Р. Крілі, П. Блекберн, 

Д. Левертов та ін.) розробила теорію «проективного вірша», що належить 

Ч. Олсону. В її основу покладено вчення про відкритість форм, яке ґрунтується на 

спонтанності дихальних пауз під час мовлення. Поезія стилю «Біт» (прародичка 

популярної у 1990-ті роки музики стилю «реп») бере початок від віршів, що 

читалися вголос у клубах культурного андеґраунду. Поети бітівської школи: 

А. Ґінсберг, Ґ. Корсо, Дж. Керуак, В. Берроуз та ін. Поети Нью-Йоркської школи 

(Дж. Ешбері, Ф. О‟Ґара, К. Кок та ін.) – здебільшого випускники Гарвардського 

університету – віртуози асоціативних ігор. За визначенням Ю. Андруховича, «те, 

що зробило Нью-Йоркську школу цілком особливим явищем – це її зорієнтованість 

на нове американське малярство, зокрема на абстрактний експресіонізм» [56, c. 18]. 

Ю. Андрухович зазначає, що Дж. Ешбері «підкреслював значні впливи 

французького сюрреалізму з його колажністю й випадковістю асоціацій» [56, c. 19]. 

Можна говорити про те, що термін «експериментальна поезія» впровадився у 

використання власне на позначення американських поетичних шкіл другої 

половини ХХ століття. 

У середині ХХ століття у Франції виникає група УЛІПО (Майстерня 

потенціальної літератури), яка об‟єднала математиків і поетів Р. Кено, Ж. Перека, 

Ф. Ле Ліоне, Х. Кортасара, Т. Метьюза, І. Кальвіно та ін. Вони розглядали 

експерименти як недолік літератури. Член цієї групи Ж. Перек у статті про 

ліпограми пише: «Це лексикографічне невідання супроводжується недооцінкою, 

настільки ж стійкою, наскільки й презирливою. Зайнята винятково великими 
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буквами (Твір, Стиль, Натхнення, Бачення Світу, Правильний Вибір, Геній, 

Творіння…), історія літератури, видається, цілком ігнорує такі якості, як практика, 

як робота, як гра. Систематична майстерність, формальні вишуки (те, що за 

останніми дослідженнями створило Рабле, Стерна, Русселя…) знаходили собі 

притулок лише в розділах дурнуватої літератури, як-от “Курйози…”, “Забавна 

бібліотека…”, “Збори дивовижностей…”, “Філологічні забави…”, “Літературні 

дурниці…”, компіляція маніакальної ерудиції, в яких риторичні “подвиги” були 

описані із сумнівною поблажливістю, непотрібним перебільшенням і повним 

неуцтвом. Обмеження приймались там за відхилення, патологічні каліцтва мови і 

письма; твори, які були ними породжені, не мали права на статус літературних 

творів: сховані безповоротно раз і назавжди, і часто самими їх авторами, вони 

продовжували бути паралітературними монстрами, що належали лише 

симптоматиці, перелік і класифікація якої створюють словник літературних 

дивацтв» [284, c. 79]. Власне тут автор порушує цікаву проблему марґінальності 

експериментальної поезії. Відтак постає питання, чому найбільш інтелектуальні 

тексти (які потребували філологічно підготовленого читача) називали нікчемними.  

Проблема вивчення конкретної поезії постає особливо гостро. Сьогодні часто 

натрапляємо на сплутування термінів «конкретна поезія» і «зорова поезія». До 

зорової поезії ми зараховуємо весь багаж фігурних та курйозних барокових текстів 

кінця ХVII – початку ХVІІІ ст., а термін «конкретна поезія» має значно пізніші 

часові межі. Тому розглядаємо конкретну поезію в контексті зорової як її 

породження і вдосконалення за допомогою новітніх мистецьких практик. Початок 

конкретистського руху датується 1956 роком. Тоді спільна виставка в Сан Пауло в 

Бразилії згуртувала письменників та художників з цілого світу, які любили 

експериментувати над формами. В той час говорили про конкретизм як окремий 

літературний напрям. Згодом така позиція стала неактуальною, хоча практика 

спільних виставок концептуалістів тривала: так, 1997 року у м. Розенхайм 

відбулася знакова виставка «Концептуальне мистецтво – конкретна поезія», 

присвячена конкретній поезії. Участь у ній взяли Р. Беррі, Г. Ґаппмайр, 

О. Ґомрінґер, П. Ґарньє, Д. Джіорно, А. Капров, Р. Лакс, А. Ньоель, Ґ. Рюм, 



 

 

27 

І. Валох, А. де Вріс, Л. Вайнер та Е. Вільямс, – і є представлені в однойменному 

каталозі [265].  

Термін «конкретний» з‟явився в теорії мистецтва на початку ХХ століття. 

Його почали застосовувати дадаїсти на позначення музичних творів, в яких 

використовували звуки навколишнього середовища. Відтак «конкретна музика» 

була тісно пов‟язана з дадаїстичною симультанною поезією, дадаїстичним театром, 

що пізніше був відомий як геппенінґ. В літературі термін «конкретизм» з‟являється 

у 1950-ті роки. У 1972 році О. Ґомрінґер видає антологію конкретної [267] та 

візуaльної поезії [300], у яких бере до уваги і візуальний, і акустичний аспекти 

експериментальної поезії. 

У ХХ столітті першими до застосування літер у футуристичному живописі 

вдаються П. Пікасо та Ж. Брака. У 1912 році побачив світ «Технічний маніфест 

футуристичної літератури», виник російський футуризм, з‟явилися перші 

каліграми Г. Аполінера (1913), заснований у Цюріху рух дада 1916-го року і поява 

штрихових картин П. Клее. Г. Баль створює вірш «Каравани» (1917), Р. Гаусман 

«Ортофонетичний вірш» (1918), К. Швітерс поезії «До Анни Квіт» (1919) та 

«Прасоната» (1924), М. Рей «Фонетичний вірш». У 1944-ому році побачила світ 

збірка «Тексти-вірші стіни» італійського поета К. Беллолі, котрого Ф. Мон називає 

автором першого конкретного вірша.  

Американський поет та літератор Е. Вільямс у 1967 році видав «Антологію 

конкретної поезії», у якій розглядав «мову як живу субстанцію, що вже сама по 

собі наділена поетичним змістом, незалежно від поетичності контексту, в якому її 

використовують» [303, c. 183]. У 1971 році американський науковець та лінгвіст 

Р. П. Дрейпер у своїй статті під назвою «Конкретна поезія» писав, що «…в своєму 

найпростішому визначенні конкретна поезія є нічим іншим, як створенням мовних 

артефактів, які використовують можливості не лише звуку, сприйняття та ритму – 

традиційних засобів поетичного впливу – а ще й простору, до того ж це може бути 

як плоский, двовимірний простір розташування літер на друкарському листку, так і 

тривимірний простір слів у рельєфних ідеограмах» [248, с. 329]. Відповідно, 

конкретна поезія має місце як у словесних текстах, так і в зорових. Конкретним є 
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вірш, виконаний в оголеному безметафорному стилі, а також вірш візуального 

мистецтва на папері чи у віртуальному середовищі у стилі мінімалізму. Відтак 

конкретну поезію можна поділити на три основних типи: мовна, яка базується на 

фактажі та правдивому відтворенні дійсності; технічна як зв‟язок між графікою, 

часом, простором, речами; фонетична або інакше звукова, що ґрунтується на 

взаємодії букви і звуку. Варто також зазначити, що зазвичай термінологічні 

пропозиції пов‟язані з новими художніми практиками. 

В. Пінеда визначає декілька елементів, які превалюють у конкретній поезії: 

«призматичні підрозділи ідей, ідеограматичний метод, органічне 

взаємопроникнення часу і простору, друкарські методи, амбівалентність, монтаж» 

[285]. Важливу роль також відіграє графічне мистецтво і реклама. В конкретній 

поезії форму букв та інших графічних знаків зазвичай використовують, щоб 

посилити значення слів. Перетворення поетичної структури завжди впливає на 

передачу письмових матеріалів. Інтерпретація в цьому сенсі відіграє роль 

інтелектуальної вправи. 

У 1952 р. бразильські поети А. де Кампос, Г. де Кампос і Д. Піньятарі створили 

власний часопис поетичної групи «Нойгандерс», де друкували поезії та теоретичні 

праці, присвячені питанням поезографії. У 60-ті роки ХХ ст. активно з‟являються нові 

напрямки зорової поезії: французи П‟єр та Ільза Гарніє запропонували такий напрям 

як «спаціялізм», А. Шопен – «поезію дії», росіяни Ри Ніконова та С. Сігей – 

«вакуумну поезію», бразилець Е. Кац – «голографічну поезію». С. Сігей у вже 

згадуваній статті «Коротка історія візуальної поезії в Росії» окреслює метод Ри 

Ніконової, яка «створює складні “архітектурні” структури, використовуючи після 

цього їх як партитури чи сценарії своїх “жестових віршів” » [174, c. 8].  

Ри Ніконова ж у своїй книзі «Караатіца» (1986) пропонує власне трактування 

тавтограм. Такі тексти авторка називає віршами-смугами, які складаються із слів, 

що починаються з однієї і тієї ж букви. У 2001 році у Польщі на конференції 

«Літературний твір як літературний твір» С. Бірюков виголосив доповідь «Ціле і 

дроби в сучасній експериментальній поезії», запропонувавши окреслити особливий 

вид письма – скрибентизм, який «доводить кожну графему до першоелементів» 
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[20]. Ідею скрибентизму автор бачить у тому, щоб « “звільнити” кожну окрему 

букву від письмового шрифта» [20]. Як приклад він наводить один із численних 

прийомів Ри Ніконової – «ребризм»: «розбиває одне слово на декілька кусків, 

вибудовуючи із цих шматків текст: «отс - -/ - утс - -/ - - вие - » [20]. Автор вирізняє 

у творчому процесі два етапи – «з дробленням слів і їх відновленням» [20]. Тексти 

членуються на окремі морфи, наповнені власним значенням, поєднуючись, вони 

можуть також створювати нові значення. С. Бірюков пропонує розглядати 

семантику тексту на основі певних компонентів його словоскладу, що нагадує 

практику летризму. Його засновник І. Ісу вважає, що «летрична поезія створюється 

завдяки звукам, а летричне малярство – завдяки контурам літер» [144, c. 52]. Ісу 

розкладає мову на дрібні складові елементи – літери, за допомогою яких створює 

каліграфічні тексти, як-от вірш В. Барського «Поема про К», датована 1976 роком: 

«п о ч а т о  ККК 

КККККККККК  

КККККККККК 

КККККККККК  

КККККККККК  

КККККККККК  

КККККККККК  

КККККККККК  

КККККККККК  

КККККККККК  

КККККККККК  

КККККККККК  

ККККК і н е ц ь» [144, c. 52].  

Летристи не надавали особливого значення комунікаційним можливостям 

віршів. Для них основним було зорове навантаження тексту та перцептивне 

сприймання його пластів. В українській літературі схожі експерименти були у 

пражанина В. Хмелюка: 

Числа ідеальні 
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    числа розчислені 

        числа рядами. 

70  108  42 

  50  109  64 

500  140  88 

  60  130  348 сім.  [209, c. 211].  

Так, як мінімум матерії призводить до максимального ефекту, так і 

мінімалізм в поезії – до експериментальних новотворень в літературі, позаяк 

«ідеальне обмеження створює текст» [290, с. 42–72]. У цьому контексті слушними є 

міркування Т. Адорно про те, що твори існують самі по собі і для себе, передусім, а 

не для читача. Бо поезія такого характеру не завжди знаходить свого читача і часто 

обмежується невеликим колом поціновувачів. У своїй естетичній теорії він вводить 

поняття «експеримент» і наголошує, що «спочатку це поняття означало лише 

процес, в ході якого ідентифікована собою воля відчувала дотепер лише невідомі 

чи недозволені технічні прийоми» [3, c. 38]. Також філософ схильний до думки, що 

експеримент – це крайність, яка виникає у художній технології, відтак наголошує 

на різниці між технікою і змістом. І справді, зміст може бути однаковим, а залежно 

від технічного оформлення один текст буде видаватися простим і звичним, а інший 

– цікавим та експериментальним. Експериментальна поезія приречена на 

плюралізм оцінок та ризик несприйняття, а однозначність трактування може 

постати лише в той момент, коли виникає суб‟єктивність.  

Інша гілка експериментування – словесна. Для експериментальної поезії 

визначальними були впливи літератури та мови доби Бароко. Зокрема, дослідниця 

українського бароко Б. Криса вважає, що «поетична норма І. Величковського – 

своєрідний код, розшифрування якого дає можливість певного прочитання» [96, 

с. 25]. Його твори ми сприймаємо як тексти-попередники сучасної конкретної 

поезії. Схожі вони насамперед поєднанням графіки та мовних знаків. Власне про 

таку мовну традицію згадує у своїй праці М. Фуко: «В XVI столітті реальна мова – 

це неоднакова і однорідна сукупність незалежних знаків, в якій речі відбиваються 

немов у дзеркалі, розкриваючи одна за одною свою специфічну істину. Це, 
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швидше, непрозора, таємнича, замкнена в собі річ, фрагментарна і повністю 

загадкова маса, дотична то тут, то там до фігур світу, з якими вона переплітається, 

внаслідок чого всі разом вони утворюють мережу міток, в якій кожна може грати і 

насправді грає стосовно всіх інших ролей змісту або знака, таємниці або вказівки» 

[207, c. 80]. Про мовний експеримент писав як практик, так і теоретик незвичних 

віршових форм Е. Яндль: «… я писав та пишу “тексти” мовою, у той чи інший 

спосіб перенесені зі звичайного стану рівноваги в незвичайний, підпорядкування 

яких я залишаю іншим» [263, c. 446]. Тут, у статті «Орієнтування», йдеться головно 

про розмовні або речитативні вірші. Ю. Тарнавський, в свою чергу, казав, що мова 

тексту може бути темою літературного твору, коли «автор будує речення, щоб 

виявити якісь фонетичні, лексичні, чи синтаксичні питомості мови» [189, c. 137]. 

Він також наголошував на тому, що є письменники, творчість яких базується на 

позамовних елементах, бо «свідоме відходження від норм в тексті літературного 

твору звичайно пов‟язане зі ступенем умовної витонченості і формальної техніки» 

[189, c. 163]. Крім того, автор вважає, що все справжнє мистецтво – це гра. Елемент 

гри направду є дуже посутнім у розмові про експеримент. 

К. В. Дудаков-Кашуро звертає увагу на націленість мовного експерименту і 

зміну не лише представлення, але й сприйняття вірша. За визначенням науковця, 

текстом стає «просторове графічне вирішення чи розрахований на слухове 

сприйняття фонетичний шум, який не підлягає конкретній семантичній 

інтерпретації» [60, c. 5].  

Отже, можна підсумувати, що поняття «експериментальна творчість», 

«експериментальна поезія» кожен автор використовує на позначення різних явищ і 

наповнює це поняття дещо іншим змістом.  

За своєю суттю така поезія ґрунтується на формальних вишуках, тому тісно 

пов‟язана із такими поняттями, як структура, а точніше, деструкція, а також із 

семіотикою, яка надає змогу на рівні знаків-символів вибудовувати логічні чи 

алогічні асоціативні ряди. Окремий тип такої поезії літературознавці ще схильні 

називати «заумною». Зокрема, В. Ф. Марков називав «заумну» поезію «чудовою і 

викличною ідеєю, яка привела футуризм до його найвищих досягнень і до 
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логічного завершення» [133, c. 316]. А. С. Бірюков розглядав експеримент в цілому 

як «родову ознаку мистецтва» [20, с. 18–20].  

К. Ван Спанкерен подає своє розуміння сутності експериментальної поезії: 

«найбільш руйнівна форма літератури у Сполучених Штатах… це було сміливо, 

оригінально, а іноді шокуюче. Форми були вільними, більш спонтанними, 

органічними; вони виникли від предмета і почуття поета як від написанного вірша, 

так і від природних пауз у розмовній мові» [295, с. 86]. У книзі «Семіотика і 

Авангард» під загальною редакцією Ю. Степанова є розділ, присвячений 

експерименту («Тема Абсурду. Експеримент і антиномії…»), у якому автори 

згадують, що ще «на сторінках трактатів К‟єркегора багато разів з‟являються слова 

«експеримент», «експериментальний» [171, c. 31].  

Відтак можемо вибудувати експериментальний ланцюг, в основі якого 

«заумна» поезія – дадаїзм – супрематизм – література абсурду… Початки «сумніву 

в мові» заклав Г. фон Гофмансталь у «Листі лорда Чендоса до Френсіса Бекона» та 

продовжив Л. Вітґенштайн в «Логіко-філософському трактаті». К. В. Дудаков-

Кашуро у своєму дослідженні, присвяченому експериментальній поезії в 

західноєвропейських авангардних течіях початку ХХ століття, головно розкриває 

особливості італійського футуризму та німецько-швейцарського дадаїзму. У цьому 

контексті зринають неоавангардистські течії 60–70-х років як «Флюксус» у 

Німеччині, «Віденська група» в Австрії та «Група 63» в Італії. Сьогодні маємо із 

схожою назвою літературну студію «87» ім. Ю. Завадського у Тернополі. Тільки, 

якщо в Італії цифра 63 означала рік, то в Україні 87 – номер аудиторії, де 

відбуваються зустрічі.  

Експериментальна (або комбінаторна) поезія – «створення словесних 

конструкцій за чітко заданим алгоритмом» [27]. У 2005 році російська дослідниця 

Т. Бонч-Осмоловська запропонувала курс лекцій «Комбінаторна література, або 

визначення, вивчення і створення літературних текстів, заснованих на формальних 

обмеженнях». Авторка вказує, що літературу, яка керується строгими 

формальними правилами, називають «експериментальною літературою і навіть 

літературним авангардом» [27], і пропонує низку інших назв: формальна 
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література, література форми та гри, технопеґнії, обмежений раціоналізм, 

потенційна література, академічний авангард, когнітивний авангард. Літературу, 

яка спочатку використовує чіткий алгоритм побудови текстів, а пізніше й засоби 

комп‟ютера, називає – «техне». Мистецтво «техне» побудоване на трьох китах: 

«по-перше, традиція, по-друге, формальний метод, і, по-третє, гра» [27]. 

Експериментальна література є мистецтвом рефлексії, яке базується на традиціях 

попередників: «література продовжує бути за своєю суттю традиціоналістичною, 

більше ніж на два тисячоліття, поєднавши з рисою традиціоналізму рису рефлексії» 

[2, c. 5]. Власне в ризикові рефлексії й полягає експериментування, ламання 

традиційних канонів текстотворення. Все подібне до наявної речі насправді є лише 

її імітацією. І як зазначав М. Мамардашвілі: «наша думка існує у вигляді своїх 

симулякрів» [130, c. 177]. У цьому й полягає значення гри, що існує або як мертва 

імітація або ж оживлюється за рахунок сприймання інтерпретації іншими.  

Російський дослідник С. Федин у вузькому розумінні до сфери комбінаторної 

літератури зараховує «твори, створені комбінацією (перестановкою, виділенням, 

певним порядком, відсутністю) букв» [200, с. 278]. Розглядаючи літературу ширше, 

як галузь комбінаторного мистецтва, ми приходимо до тлумачень Р. Лулія (1232–

1316) – автора «першої в історії формальної логіки спроби застосувати геометричні 

діаграми в цілях відкрити нематематичні істини, і першої спроби використати 

механічний прилад (різновид примітивної логічної машини) для полегшення 

операцій логічної системи» [257, с. 1]. «Мистецтво» Лулія – мистецтво в 

оригінальному грецькому розумінні слова «techne»: метод, логіка і власне 

мистецтво. Воно є підтвердженням терміну література «техне» Т. Бонч-

Осмоловської. «Техне», кажучи сучасною мовою, «це – структура» [238, c. 62]. 

Тому комбінація або, іншими словами, формування структури й дозволяє говорити 

про експеримент у широкому його розумінні.  

С. Сігей наголошує на необхідності розрізнення «візуалізації вірша», що була 

характерною для культури письма протягом століть, та власне «візуальної поезії»: 

«Експерименти Бурлюка, Каменського, більша частина книжкових сторінок 

Зданєвіча – це саме візуалізація, тоді як справжнього сплаву тексту й зображальних 
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можливостей типографічного набору ще не досягнуто» [174, c. 4]. У цьому сенсі 

дослідник має рацію, адже власне візуальну поезію почали творити вже в кінці 

ХХ – початку ХХІ століття із використанням цифрових технологій, графічного 

дизайну та ін. можливостей комп‟ютерного середовища. У 1924 році в Москві 

побачив світ збірник праць поетів-конструктивістів «Мена всех», який окреслював 

основні ідеї візуальної поезії. Зокрема, А. Чичерін вказував на заміну слова 

живописним чи графічним зображенням [174, с. 4], у такий спосіб попередивши 

виникнення цього положення в пізніших ідеях концептуалізму. Також С. Сігей 

виокремлює експерименти Є. Мнацаканової: «абстрактні графічні лінії 

продовжують окремі букви і сплітаються в її творах у складні декоративні узори» 

[174, c. 8]. Ще одним представником такої поезії є Б. Констріктор, який «з‟єднує 

нео-експресіоністську стилістику своєї графіки з елементами букв і вільної 

топографії зарозумілих лозунгів» [174, c. 8]. 

Українське академічне літературознавство часто не бажало сприймати і 

серйозно розглядати такий тип творчості. Загалом до термінологічного 

нововведення поняття «українська експериментальна поезія» науковці ставляться 

вкрай обережно. Історично склалося так, що поетикальну практику аванґардних 

течій сприймали як низькосортну і навіть сороміцьку. Так, М. Шаповал (Микита 

Сріблянський), П. Филипович, С. Єфремов іронізували, що її автори «друкують 

слова впоперек, терасами, перехрестями, приймають різні пози, лихословлять, 

висолоплюють язики і пащекують» [169, c. 6]. Що ж до зорової, а почасти і 

конкретної поезії, то С. Єфремов називав її «ексцентричними штуками», 

призначеними для «невибагливих смаків», Г. Сивокінь – «віршовим штукарством» 

та ін.  

Зокрема, С. Єфремов в огляді барокової літератури у монументальній праці 

«Історія українського письменства» зазначає: «… прищепилась і незабаром 

запанувала середньовікова наука про так званий “забавний” або “курйозний” вірш, 

хоча на заході він саме тоді вже почав був хилитись до занепаду і вживано його 

справді тільки на жарт і забаву й хоча проти нього протестував дехто із наших 

авторитетних теоретиків, напр. Прокопович. З цих курйозних віршів у нас досить 
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поширені були так звані “раки”, себто вірші, які можна було однаково читати як з 

лівої, так і з правої руки. Були навіть свого роду знаменитості, що вславились 

такими химерними віршами, – напр. Лаврентій Величковський… з такими ось 

творами: “Анна ми мати и та ми манна/ Анна пита мя, я мати панна./ Анна дар и 

мні сінь мира данна.” » [64, c. 192–193]. Правда, автор допускає помилку: цей вірш 

належить І. Величковському, а не його старшому братові Лаврентію. Однак таку 

оцінку поділяли не всі. М. Мірошниченко у своїй статті «Поезія двостороннього 

струмування мови» згадує: «У передмові до книжки «Іван Величковський. 

Писання» (Краків, Львів, 1943) Є. Пеленський відносить раки до «найбільш 

кунштовних віршів» і далі наголошує, що навіть у «архиштучному» вірші «Анна» 

автор не занедбує тематики – Марія говорить про свою матір Анну)» [139, c. 49]. 

Оскільки у творі йдеться про Богородицю і її матір Анну, то немає жодного 

сумніву, що такі тексти мають символічний зміст, а не створені лише для забавок. 

Ю. Андрухович у передмові до книги перекладів американської 

експериментальної поезії окреслює нові поетичні віяння як «час, коли 

американське мистецтво, передусім візуальне і поетичне, позбувається певної 

провінційності…» [56, c. 12], називає це «поезією про поезію», «поезією техніки», 

«поезією для поетів та професорів» [56, c. 12]. Пізніше Є. Баран у передмові до 

збірки рецензій авторки цієї роботи назве таку творчість «експериментами задля 

експерименту» [14]. Очевидно, ці слова було сказано не з найкращими 

конотаціями. Відтак стає зрозуміло, що «шукання безпосередності поетичного 

вислову, втілене в переконанні, що вірш не повинен щось означати – він повинен 

просто бути» [56, c. 18]. Проте таке мистецтво дедалі потужніше розвивається і 

претендує на те, щоб про нього почули і намагалися якщо не сприйняти, то бодай 

зрозуміти. 

У 2010 році в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ) Б. Стороха 

захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сутність художнього експерименту і 

специфіка конкретної поезії Ернста Яндля». Дослідник презентував перехід 

«експериментальної літератури» середини ХХ століття у формат «кібернетичної 

поезії» [182, c. 1]. Б. Стороха наголошує на тому, що терміни «конкретна», 
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«візуальна», «експериментальна» поезія є нетрадиційними для українського 

літературознавства. Позаяк у літературознавчих словниках можна знайти лише 

поняття «летризму», пропонує розрізняти поняття «візуальності» від 

«експериментальності»: «Найвужче значення отримує поняття “візуальність”, яке 

застосовується до поетичного твору, акцентуючи незвичність візуального 

оформлення на книжковій сторінці. Завдяки шрифту, фактурі, розташуванню 

здійснюється розрізнення вербального та графічного (іконічного) компонентів, при 

цьому поза увагою залишається змістовий. Ширшим за поняття “візуальності” є 

“експериментальність” – узагальнена характеристика “незвичного” поєднання як 

вербального, так і графічного компонентів, побудована на пошуковому характері 

сполучень вербальних мовленнєвих елементів» [182, c. 2]. Ми б не зводили поняття 

«візуальності» лише до графічних компонентів, все ж змістовий елемент поза 

увагою не залишається, а гармонійно поєднується із формальними особливостями. 

Експериментальні тексти ж відрізняються варіативністю експериментів та різним 

полем діяльності: мовним, фонетичним, зоровим, комп‟ютерним і включають 

поняття «візуальності».  

Отже, постає питання формування герменевтичної інтерпретації 

«експериментальної поезії» кінця ХХ – початку ХХІ століття, особливості якої 

можна розглядати в генетичному розрізі як окреме історико-літературне явище, що 

виникло в американському мистецтві 60-х рр. ХХ ст.; а також, оскільки в 

українському літературознавстві термін ще не усталений, як мистецьку парадигму з 

певними особливостями, що має спільні характеристики із ознаками, визначеними 

вже на сьогодні зарубіжними науковцями. 

Однак питання статусу й оцінки експериментальної поезії досі залишається 

відкритим. Позаяк культура сприймання «курйозних» вишуків не була 

модернізована докорінно, хоча й стала діалогічною у нетрадиційних концепціях 

часу і простору (наприклад, гіпертексти чи анімаційні вірші у кіберпросторі). 

Йдеться про два крайні підходи до трактування експериментальної поезії чи місця 

експерименту в поетичній творчості: деякі дослідники розглядають експеримент 

лише як марґінальне явище, такий собі «надмір» задіювання формальних 
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поетичних механізмів, в той час як інші усю поезію розглядають як суцільний 

мовний експеримент. 

 

1.3. Проблеми класифікації експериментальних текстів 

Різноманітність поетичних експериментів породжує різнобій у підходах до їх 

розуміння, а подекуди навіть суперечливі варіанти термінів, пропонованих для 

окреслення тих чи інших типів текстів. Подібні труднощі у чіткому розмежуванні 

жанрів за семантико-структурним, технічним чи іншими типами 

експериментальних текстів призводять до ризику термінологічної розмитості 

явища в цілому. Експериментальна поезія охоплює всі види художнього 

експерименту: семантико-структурний (експеримент із структурою мови); 

візуальний (зорова поезія, яка в свою чергу включає різні напрямки, як-от 

конкретизм, летризм та ін.); технічний експеримент, що здійснюється у цифровому 

просторі; перформативний. 

За формальним підходом Т. Бонч-Осмоловської, який ґрунтується на способі 

побудови текстів за алгоритмами, до типу експериментальних віршів належать 

акростихи, паліндроми, анаграми, омограми, ропалони, монорими, панторими, 

фігурні вірші, анацикли, крипти, лабіринти, брахіколони, абецедарії, логогрифи, 

тавтограми, ліпограми, пантографи, безкінечні вірші, магічні квадрати, 

інтерактивні тексти та ін. Такі форми мають чітко фіксовані технічні параметри. 

Деякі з них Т. Бонч-Осмоловська намагається розтлумачити. Панторим – вірш чи 

частина вірша, в якому всі чи майже всі слова римуються між собою. Брахіколон – 

вірш чи частина вірша, кожна строфа якого складається з односкладового слова. 

Тавтограма – вірш, всі слова якого починаються з однієї літери. Абецедарій (або 

алфавітний вірш) – вірш, в якому початкові букви всіх слів чи рядків складають 

алфавітну послідовність. Ліпограма – вірш, в якому цілком відсутній один чи 

декілька звуків (букв). Крипта – вірш, який має в кожній строфі точно посередині 

цезуру (паузу) і внутрішню риму, у зв‟язку з чим його можна читати як справа на 

ліво, так і зверху вниз і разом з тим зміст при різних способах прочитання може 

бути абсолютно різним. Словесний магічний квадрат – текст, який можна читати як 
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у звичному порядку – по рядкам, так і по стовпчиках; спочатку всі перші слова, 

далі всі другі. Анаграма – слово чи текст, одержані в результаті перестановки букв 

другого слова чи тексту. Логогриф – фраза чи вірш, основана на порядковому 

усіченні початкових звуків. Ропалон (або ропалічний вірш) – вірш, який являє 

собою послідовність поступово збільшуваних чи зменшуваних елементів: 

послідовність слів із наростанням і спадною кількістю букв у словах. Напівсловник 

– це вірш, слова в якому не повні, а обірвані, але при цьому зберігається як суть 

вірша, так і його технічні параметри, такі, як рима і розмір [27]. 

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, серіальний вірш, мовну 

гру, вірш-нонсенс, алогічно-абсурдний вірш, анти-вірш, вірш-картину, вірш 

автономних метафор, вірш-шок, ангажований вірш, фрагмент, звуковий вірш, 

плакатний вірш, тексти для читання, фігуративний вірш, вірш вільних візуальних 

структур, кінетичний вірш [266, с. 156–171]. Цікаво, що М. Пютц розглядає 

експериментальний вірш як підвид конкретного. Ми ж схильні вважати конкретні 

тексти одним із видів експериментування, а не навпаки, позаяк експеримент – 

ширше поняття і включає в себе усі вище названі типи текстів. 

Мовно-структурний експеримент охоплює велике поле діяльності та 

ґрунтується на функціональному спрямуванні асоціативних рядів мовлення. 

Значення кожної одиниці певного рівня складається з набору семантичних ознак і 

творить мовну структуру, з якої постає цілісна поетична картина світу. Смислові 

елементи, інакше семи, керують комунікативними намірами висловлювання. У 

такий спосіб виникають мікрозначення слова. Тому завжди важливим є питання 

семантичного сприймання й переосмислення, а також способи трансформації 

значення художнього слова в поетичному мовленні. 

Однією із основних технік такого експериментування є мовно-стилістичний 

монтаж. Цей прийом є значно ширшим за колажування текстів і включає в себе 

техніку колажу, «він охоплює такі типи організації, які не ведуть до синтаксично-

стилістично-семантичної незв‟язності» [148, c. 234]. Монтаж творить своєрідний 
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інтелектуальний простір для сприймання. Власне тому «закоріненість колажу у 

цьому інтелектуальному просторі перетворює природну діалогічність 

висловлювання на різновид текстового видовища, в якому “вільна гра” значущих 

елементів викликає миттєве існування непередбачуваної якості і кількості видів 

значення» [148, c. 255]. Таким чином гра стає основним прийомом у мовно-

структурному експерименті. Відтак постає питання «репрезентації репрезентації» 

та інтертекстуальної парадигми текстів. Цей тип експериментування близький до 

бриколерського способу мислення, який описав К. Леві-Строс. Він притаманний 

головно носіям міфологічного мислення, суть якого «…полягає в тому, щоб 

виразити себе за допомогою чудернацького за складом набору засобів, який є 

обширним, але все ж обмеженим…» [101, c. 35]. Саме така обмеженість зумовлює 

повторне використання знаків, які раніше існували в інших контекстах. Т. Пастух 

на матеріалі Київської школи поетів доводить, що техніка колажу передусім – 

«мовне моделювання, за якого здійснюється поєднання різнорідних сегментів 

наявного етно-лінгвістичного простору; як об‟єднання гетерогенних конотацій, що 

супроводжують ці сегменти» [152, c. 228]. Власне такий вид колажу найбільше й 

надається до словесно-семантичного експериментування. 

Традиційно історики літератури вбачають початки колажування вже у давніх 

літературних центонах і сильвах, окремих різновидах геральдичного й мозаїчного 

мистецтва. Колаж визначають як один із найбільш неординарних та специфічних 

явищ авангарду. У середині 1950-х рр. Р. Мазервелл та Лі Краснер розвинули 

прийом колажу до рівня мистецької форми. Як і автоматичне письмо, колаж 

розвинувся на ґрунті сюрреалізму і дадаїзму. Колаж також є провідною 

композиційною технікою літератури постмодернізму. Т. Гундорова писала, що 

«постмодерн – це гра частинками, рекомбінація вже вироблених форм історії та 

культури» [51, c. 49]. Це, по суті, колажування давніх поетичних форм. Дослідниця 

також акцентує увагу на повторенні, оскільки постмодернізм постулює цитатність: 

«Постмодерністське перевертання офіційного канону та високої культури зазвичай 

спирається на особливий вид пародіювання і внутрішнього цитування та 

здійснюється переважно в напрямку масової літератури» [51, c. 94]. Відтак 



 

 

40 

Т. Гундорова наголошує на важливості усвідомлення постмодерністських текстів 

крізь призму масової і навіть марґінальної літератури, що надає їм карнавальності, 

підкреслює автопародійний та іронічний характер.  

Р. Нич зазначає, що найранішою формою колажу «були кубістичні papiers 

colles (з фр. coller – наклеювання, обклеювання папером), які створював Пабло 

Пікассо (“Натюрморт з плетеним кріслом”, 1912), Жорж Брак (“Тарілка з 

фруктами”, 1912) та Хуан Гріс (“Раковина” 1912 або дещо пізніше) із шматків 

паперу (газет, квитків), шнура, дроту та інших матеріалів щоденного, практичного 

вжитку, наклеюваних на полотно і сполучуваних за допомогою графіки чи 

живопису» [148, c. 227]. Вже у 1913 році з‟явилися перші футуристичні роботи 

Северіні, Марінетті, Боччіоні та ін. Специфічною ознакою цих текстів був 

типографічний колаж, який «знищував різницю між словесними та зоровими 

знаками, поєднуючи ідею “слів на волі” з позасловесними різновидами колажу й 

опосередковано відсилаючи до окремої та багатої традиції зорової поезії» [148, 

c. 227]. Це одна з технік, яка дозволяє експериментувати з мовленням, 

використовувати його фрагменти у найнесподіваніших контекстах, тобто 

перетворює мову-мовлення на матеріал. 

У різний час колаж мав свої функції та причини до застосування: «Футуристи 

використовували колаж насамперед для досягнення ефекту симультанності; для 

кубістів він був головно знаряддям критики пластичного зображення, а також 

реалізації асоціативної поетики несуцільності і контрастів; сюрреалісти завдяки 

йому досягали ілюзії взаємопроникнення несумірних “реальностей”, а дадаїсти 

вдавалися до нього як до прийому, за допомогою якого вони підтверджували 

проголошувану істину, що все може бути мистецтвом завдяки художній 

реконтекстуалізації, яка змінює статус і функції об‟єкта» [148, c. 230]. Колаж 

постає як відповідь на кризу репрезентації, традиційних мистецьких технік й 

полягає в укладанні з різнорідних елементів, готових і поєднаних у такий спосіб, 

що зберігається окремішність та індивідуальність ознак і разом з тим 

забезпечується цілісність та органічність всієї композиції. 
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Наступний тип експерименту – конкретна поезія. У контексті літератури 

віртуального середовища конкретну поезію відносять до окремого типу зорової 

поезії або, інакше кажучи, поезії з різноманітними спецефектами. Якщо 

конкретистський текст знаходиться у віртуальному середовищі, створений на 

основі комп‟ютерних технологій, то містить не лише текст, а й позатекстові 

елементи і графічні складники. Анімаційні тексти, окрім просторових вимірів, 

мають ще й часові. Натомість конкретні вірші, які оперують власне мовним 

інструментарієм, здебільшого акцентують увагу на поєднуваності чи 

непоєднуваності мовних одиниць. Такі тексти прив‟язані до структури і зумовлені 

нею. Семантика в них виникає як наслідок структури: суми елементів, які його 

складають. На думку О. Ґомрінґера, конкретна поезія поділяється на шість видів: 

ідеоґраму, констеляцію, діалектний вірш, паліндром, типограму та піктограму. В 

основу діалектної поезії покладено акустичний принцип. Увага читача прикута до 

звукових ефектів. У паліндромі автор акцентує увагу на симетричності 

розташування знаків. Типограма та піктограма за своєю природою є візуальними і 

нагадують метричні тексти. Ідеограма та констеляція демонструють прийоми 

графіки та абстрактного мистецтва. Ідеограми вирізнялися великою кількістю 

функціональних зв‟язків, адже «під час конструювання абстрактного значення 

ідеограматичне письмо спиралось на імпліцитний зв‟язок між елементами, що 

зіставляються» [17, c. 128]. 

Письменники в Бразилії використовують термін «конкретизм» у різних його 

модифікаціях, як жанрове визначення твору: «конкретний вірш», «конкретизм» 

[239]. Саме поняття включає в себе такі літературні явища, як «вірш-річ» [287, 

c. 366–368], «фігурний вірш» [287, c. 589–591], «фігурна констеляція» [287, c. 591–

593], «звуковий вірш» [288, c. 383–385], «пермутація» [289, c. 51–53], «поетична 

картина» [289, c. 82–85]. Особливе значення мають аудитивні тексти, або інакше – 

поезія для слуху. Поняття «аудитивної поезії» належить Ґ. Рюму: «аудитивний 

текст понад компонентами звучання мови повідомляє інформацію, яка взагалі 

сприймається лише акустичною реалізацією тексту» [265, c. 31]. Починаючи з 

публікації С. Маларме, виводиться пряма генеалогія конкретної поезії ХХ століття 
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– на це вказують О. Гомрінгер, Е. Яндль, М. Бензе, Ф. Мон та ін. М. Бензе та 

Р. Дьоль розрізняють тексти на рівні тих матеріалів, з яких вони сконструйовані. 

Відтак дослідники виокремлюють шість поетикальних типів: картини з літер, 

картини з письма, метричні та акустичні твори, фонетичну поезію, топологічну 

поезію та кібернетичну і матеріальну поезію. Таким чином, автори говорять про 

наближення конкретної поезії до візуальних текстів та каліграфії і акцентують на 

відмінності між «літерами» і «знаками» [267, c. 168]. 

Англійський критик М. Вівер організував Першу міжнародну виставку 

конкретної та кінетичної поезії в Кембриджі у 1964 році і виділив три види 

конкретної поезії: візуальну (або оптичну), фонетичну (або звук) і кінетичну 

(рухому візуальну). Очевидно, такий поділ був здійснений на «вербо-воко-

візуальних» [240, c. 71] властивостях, запропонованих «Орієнтовним планом 

конкретної поезії». Ю. Завадський у своєму теоретичному дослідженні 

«Віртуальна література» пропонує поділити план вираження конкретного тексту 

на три рівні таким чином: «семантичний (що експлуатується такими напрямами як 

концептуальне мистецтво, соціальне мистецтво, перформенс), фонетичний 

(використовувався і досі використовується в т.зв. “sound poetry” – “звуковій поезії”, 

що не може бути записана за допомогою традиційної мовної графіки) і графічний 

(це власне зорова й конкретна поезія, належні до яких тексти не можуть бути 

артикульовані та не мають змісту в традиційному розумінні)» [73, с. 79]. Такий 

розподіл тексту одразу ж акцентує увагу на тому, що автори конкретної поезії 

впадали у крайнощі. Творили тексти, які неможливо передати на письмі, або ж 

масив знаків, що ніяк не може бути відтворений усно. 

Ми дійшли думки, що конкретну поезію слід поділити на три види: 

семантичну, технічну і фонетичну. Технічна поезія, створена з допомогою 

комп‟ютерних технологій, має своєрідні спецефекти і базується на інтермедійних 

засадах текстотворення. Вірші, основою яких є семантичний рівень – вирізняються 

оголеністю викладу думок, неметафоричністю, інакше такі тексти називають 

поезією факту. Звукова поезія твориться з допомогою фонетичного звукоряду і не 

може бути відтвореною у завершеному вигляді на письмі, а лише схематично за 
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допомогою букв. Візуальні експерименти – результат поєднання тексту із іншими 

видами мистецтва, як-от живопис, графіка тощо. 

Однією із найбільш відомих праць з теорії «віртуальної літератури» є збірник 

праць американських учених під загальною редакцією М.-Л. Раєн «Розповідь через 

засоби масової інформації: Мова розповіді» [278]. Автори розглядають питання 

літератури, телебачення, музики, кінематографу, комп‟ютерних ігор та ін. 

Р. Сімановський у статті «Авторство в цифрових медіа. Введення» пропонує термін 

«цифрова література» і пояснює, що це: «така форма художньої словесності, 

існування якої неможливе без підтримки цифрових електронних засобів, серед яких 

комп‟ютер, дискета CD-ROM, Інтернет, оскільки вона включає в себе одну з таких 

рис: інтерактивність, інтермедіальність, інсценованість» [292, с. 4]. При цьому 

цікавим видається його трактування поняття «інсценованість»: «вбудовані в текст 

запрограмовані представлення, наприклад, звуковий чи візуальний супровід 

окремих слів чи персонажів тексту, зміни тексту» [292, c. 5]. Тому є всі підстави 

зараховувати перформативні тексти, як-от фонетична поезія (головно фіксація того 

як твориться звук: у якій позі, з яким виразом обличчяя тощо), відеопоезія, 

конкретна поезія, анімаційна та ін. до цифрової літератури, яка має здатність 

інсценувати тексти. Таким чином, віртуальна література стає середовищем для 

творення якісного продукту шляхом синтезу мистецтв та застосування технічних 

практик. Відтак не варто плутати ті тексти, які містяться в мережі лише для 

спрощення доступу до відповідних літературних масивів. Такі твори виникають без 

обов‟язкового використання комп‟ютерних технологій і не містять у собі вже 

зазначених вище компонентів інтерактивності, інтермедійності та інсценованості. 

Власне такий тип побутування текстів у віртуальному середовищі Ю. Завадський 

пропонує називати «електронною літературою» [73, с. 21]. 

Ю. Завадський у своєму теоретичному дослідженні пропонує розподілити 

масив віртуальної літератури на умовні групи: «віртуальна література», «цифрова 

література» та «віртуальна белетристика» [73, c. 8]. Література віртуального 

середовища втілює ідею нелінійного тексту, уможливлює його існування поміж 

іншими творчими варіаціями. Прагнення писати нелінійно втілювалося на практиці 
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поступово, але найбільшої досконалості досягло власне завдяки новітнім 

технологіям як альтернативним каналам зв‟язку з читачами. У своїй праці 

Дж. Д. Болтер торкається проблеми «застиглого тексту» [237, с. 138], його 

обмеженості, статичності сторінки та пасивності читача. Натомість пропонує 

конструювання динамічних, нелінійних та інтерактивних текстів. 

Американський дослідник Е. Аарсет у праці «Кібертекст: перспективи 

ергодичної літератури» [225] пояснює, що «термін “кібертекст” утворений від 

назви книги (і дисципліни) Н. Вінера “Кібернетика”, яка також називається 

“Управління і зв‟язок у тварині і машині” (1948 рік). <…> Поняття кібертексту 

зосереджене на механічній організації тексту, яка встановлює непослідовність 

носія за невід‟ємну складову літературного обміну» [225, с. 1]. Е. Аарсет вводить у 

науковий обіг термін «ерґодична література», під яким розуміє такий тип тексту, 

який може реалізовуватися як у віртуальному середовищі, так і за його межами: «У 

процесі читання кібертексту користувач здійснює семіотичний відбір, створюючи 

певну послідовність, і цей вибірковий рух є роботою з фізичної побудови тексту, 

що його не враховують різні теорії читання. Це явище я називаю ерґодичним, 

використовуючи термін, запозичений з фізики, який утворений від грецьких слів 

ergon i hodos, що відповідно означають “праця” та “шлях” » [225, c. 1]. Тут ми 

можемо провести паралель із терміном, який запропонував Ю. Завадський – 

«електронна література». Відтак, тексти такого типу можуть перебувати як на 

електронному носії, так і на паперовому, змінний лише спосіб відчитування, або, за 

Е. Аарсетом, «шлях» читання. 

У цьому контексті важливо також розрізняти «літературу в мережі» від 

«літератури мережі». За визначенням П. Марецького, «літературою в мережі» [275, 

c. 6–7] є тексти, які публікуються у віртуальному середовищі у формі друкованого 

слова і не мають жодного стосунку до можливостей комп‟ютерного світу. Такі 

тексти творяться для того, щоб полегшити доступ до всесвітньої бібліотеки. Але 

існує й інший тип текстів, які не можуть існувати поза віртуальним світом. Такі 

твори польський дослідник називає «літературою мережі» [275, с. 7]. 
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Однією з перших книг в українській літературі із використанням терміна 

«мережева література» була «Вісім. Жіноча мережева проза» (2006 р.) [36]. У 

передмові до ще однієї книги «Didital Романтизм» укладачі зупиняються на тому, 

що в мережевій літературі «змішалися професіоналізм і графоманія (при цьому 

обидва поняття є відносними), власне ім‟я автора й абстрактний нік (при цьому 

обидва можуть мати різний ступінь відомості), експериментальність (коли активно 

використовуються потенції віртуального, інтерактивного й безцензурного 

існування) та класичні форми (коли Інтернет використовується як “перевалочний 

пункт” на шляху до паперової публікації)» [247, c. 5]. Тут акцент власне на 

перетворенні тексту та його коментуванні. Якщо розглядати специфіку «мережевої 

літератури» у світлі фотографічного сприймання, нічого нового вона не приносить, 

окрім можливості швидкого відгуку читачів та безпосереднього спілкування в 

мережі: коментування, «лайкання» та «репостування». 

Ю. Завадський «мережевою літературою» називає «масив літературних 

текстів, які первинно були опубліковані в мережі з метою промоції, вивчення 

громадської думки тощо» [73, с. 26]. Ми ж схильні трактувати «мережеву 

літературу» як явище більш універсальне, яке об‟єднує, як вже зазначалося 

попередньо, «літературу мережі» та «літературу в мережі». Таким чином, поняття 

мережевої літератури слугує для позначення літератури віртуального середовища, 

об‟єднуючи літературу двох типів (мережі/ в мережі) та форми читацького відгуку, 

як-от коментарі та інші інтерактивні засоби спілкування читачів з автором.  

Основними ознаками віртуальних текстів є багаторівневість, фрагментарність 

та нелінійність. Ключем до прочитання є посилання як своєрідний мережевий 

путівник. Саме воно й відрізняє головно друкований текст від мультимедійного. До 

прикладу, гіпертекст завдяки посиланням надає тексту варіативності, змінності та 

пропонує незліченну кількість альтернативних шляхів прочитання. Зокрема на 

важливості посилань наголошував Р. Тріґґ: «посилання-коментарі служать як бічні 

посилання, а не як посилання ходу думок. Звичайно, читачі можуть пізніше 

будувати шляхи, які включатимуть коментуючі вузли, але це в загальному не буде 

тим випадком, який передбачений оригінальним авторським шляхом прочитання. З 
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іншого боку, прості посилання відповідають ходові думок із важливими винятками 

цитувань та деякими особливими варіантами простих посилань» [299, c. 101]. 

Відтак встановлення посилань змінює уявлення про автора і допускає розуміння 

читачів-як-авторів. Активна позиція автора визначається найяскравіше у поділі 

текстів на фрагменти, таким чином ілюструючи його волю щодо прочитання твору.  

Ще одним окремим експериментальним жанром є відео-поезія, яку ми окремо 

не розглядаємо, але про неї варто говорити в контексті перформантивних видів 

мистецтва. Тут важливою є безпосередня участь автора у колажуванні відеоряду із 

звукорядом та іншими спецефектами. У випадку, якщо це відеоархівація 

художнього читання іншою особою з камерою і компонування фільму – то це вже 

перформанс як медіа-текст, а не відео-поезія.  

Отже, 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. Виокремлюється два типи поетики віртуального середовища: поетика 

наративного гіпертексту та віртуальної зорової поезії, що є основою появи 

мультимедійних мистецьких конструкцій.  

Підсумовуючи, можемо сказати, що під поняттям «експериментальна поезія» 

розглядаємо своєрідний пласт літературних вишуків, які базуються на особливому 

творчому підході до текстів. Сюди зараховуємо експерименти як в сфері мови на 

семантичному та фонетичному рівнях, так у сфері 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, розглядається як 

технічний експеримент і пов‟язується із симультанним письмом та відкриттям 

супрематизму К. Малевичем, як-от піксельні зображення на білому тлі. І 

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

графіки, розглядаємо поетичні перформанси. Відтак експеримент змінює межі 

поезії, або мінімалізуючи текст до рівня однієї літери, або розширюючи його з 

допомогою різних видів мистецтв і новітніх технологій. 



 

 

47 

1.4. Синтез мистецтв і теорія інтермедійності 

Експериментальними техніками і практиками прийнято називати незвичний 

спосіб комбінування чи компонування різнорідних явищ. У цій роботі кожен 

приклад – поєднання щонайменше двох видів мистецтв. Навіть у випадку 

Ю. Тарнавського, який ніби-то не виходить поза межі експерименту з мовою, є 

підстави говорити про поєднання поезії та музики (репу), коли йдеться про збірку 

«Modus Tollens».  

Саме тому ми від історичного етапу синтезу мистецтв (Ю. Тарнавський), 

переходимо до більш технічного явища інтермедійності, що найяскравіше заявило 

про себе в епоху нових медій (Ю. Завадський), а також пропонуємо різні приклади 

для представлення міжмистецької взаємодії. Ілюстративний матеріал суміщення 

різноманітних комбінаторик розгортається від творчих прикладів окремих авторів 

(Н. Гончар, В. Махно та ін.), до цілих угруповань і навіть мистецьких гуртів, як-от 

у випадку із перформативними проектами DRUMТИАТР чи «Zsuf». Все це й 

зумовило увагу до теорії інтермедійності, яка є визначальною в питаннях 

конструювання експерименту per se і превалює у нашій роботі (у співвідношенні із 

традиційною практикою синтезу мистецтв, яка в історії мистецької взаємодії 

змінюється у більш технізовану), оскільки йдеться про експерименти саме кінця 

ХХ – початку ХХІ століття. 

Помітна певна закономірність у тому, що проблема синтезу мистецтв 

загострювалася саме на перехресті епох (Середньовіччя – Відродження; Романтизм 

– к. XVIII – Іп. XIX; Модернізм – к. XIX – поч. XX; сучасний етап – межа XX та 

XXI століть – якісно нові, ще не достатньо вивчені та не осмислені технології 

мистецтва). Синтез мистецтв бере свої витоки в культурі античності та має 

особливий статус сьогодні. Саме це явище вперше обмірковане в працях філософів 

(І. Кант, Г. Гегель, Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, Новаліс, Л. Тік, В. Ваккенродер та ін; в 

Росії XX століття – це М. Бердяєв, П. Флоренський, О. Лосєв, В. Ванслов, 

Ю. Борев, М. Каган). Класифікацію мистецтв за принципом їх спорідненості й 

відмінності розробив ще Арістотель у «Поетиці» (між 336–322 рр. до н.е.). Він 

зіставив поезію з музикою, а музику з архітектурою і скульптурою. Також однією із 
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найважливіших праць, присвячених специфіці літератури та образотворчого 

мистецтва, є трактат німецького письменника й естетика Ґ. Е. Лессінґа «Лаокоон, 

або Про межі живопису й поезії» (1766). Не менш вагомим є трактат Дж. Броуна 

«Роздуми про поезію й музику…» (Лондон, 1763). Мистецька практика романтиків 

тяжіє до створення гібридних жанрів, зокрема таких, як ліро-епічна поема, 

філософська лірика, історична романістика. У «Лекціях з естетики» Геґель 

розмірковує над трьома основними видами мистецтва – образотворчістю, музикою 

і поезією. Проте, у міркуваннях філософів, помічаємо чітку відмінність між 

класичними філософуваннями попередніх епох та новим типом осмислення 

синкретизму в сучасному мистецтві.  

Насамперед, ідеться про підставову відмінність між синтезом мистецтв і 

синкретизмом. Синтез передбачає поєднання окремих мистецтв, що існують 

роздільно. Синкретизмом же називаємо стан тексту перед таким поділом. Прояви 

синкретизму відомі віддавна, але зараз набули нової якості. Найуніверсальнішим 

видом мистецтва романтики вважали музику. Англійський мистецтвознавець 

В. Пейтер обстоював тезу наявності музикальності в усіх видах мистецтв, 

відстоював ідею «музичної мелодії» у літературі та живописі. Згадаймо також, що 

серед муз були музи Трагедії і Комедії, Музики і Танцю. Як окремого явища, музи 

літератури не було. Те, що сьогодні називаємо літературою, було цариною кількох 

окремих муз. Відтак поєднання раніше розрізнених типів творчості й призвело до 

змішування мистецтв і запозичення мотивів та сюжетів із інших мистецьких творів. 

Сама ж проблема взаємопроникнення мистецтв віддавна цікавила науковців, 

– починаючи від синтезу мистецтв ще у часи античності. Проте із зміною епох та 

науково-технічним прогресом інтермедійність набула ще більшого масштабу і 

вийшла на якісно новий рівень. Вже сьогодні різні види мистецтв активно 

взаємодіють у віртуальному середовищі і творять різноманітні спецефекти за 

допомогою комп‟ютерних технологій. 

Поняття «інтермедійність» виникло у зв‟язку з появою терміну 

«інтертекстуальність» (Ю. Крістева, Р. Барт, Г. Блум, Ж. Дерида, О. Жолковський, 

І. Ільїн, М. Ріффатер та ін.), що передбачає наявність міжтекстових зв‟язків. Досі 
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нема єдиного розуміння «інтермедійності». Так, У. Вайсштайн виділяв її як 

особливий спосіб організації тексту, в якому різні види мистецтв взаємодіють одне 

з одним, а також розглядав як методологію аналізу, яка дає можливість вивчати 

способи кореляції між різнорідними дискурсами, виявляти спільні пласти 

смислових і образних інтенцій творів живопису, музики і літератури та описувати 

зв‟язки у поліструктурних творах. Дослідник закликав до зваженого і 

поміркованого використання міждисциплінарних підходів при порівняльному 

вивченні різних видів мистецтв або, за його термінологією, «інтермедійності» [33, 

с. 385]. Виняткову роль науковець відводив літературі, яка є початковою точкою 

всіх наукових теорій про порівняння мистецтв.  

Проте явище інтермедійності потребує більш детального розгляду. Адже з 

появою у 50-х роках ХХ століття в американській літературі поняття 

«експериментальна поезія», що базувалося передусім на формалістичних засадах, 

або, інакшими словами, літературі «техне», розширюються межі сприймання та 

розуміння синтезу мистецтв. Швидкий розвиток телебачення, комп‟ютерних 

технологій, інтернету, мультимедій як засобів глобальної комунікації спричинився 

до виникнення віртуального кіберпростору. Відтак в центрі уваги опиняються 

комп‟ютерні технології і можливість творити віртуальний текстовий світ. Сам 

процес творчості набуває нового вигляду: такі науковці, як Дж. П. Лендов, 

Дж. Д. Болтер, кажуть, вслід за Р. Бартом, про «смерть автора» й у мережевій 

літературі. Це відбувається на рівні сприймання тексту: читач має змогу змінювати 

послідовність частин твору, таким чином, творити щось кардинально відмінне від 

авторського задуму. За визначенням Ю. Завадського, «автор не створює готового 

тексту, а є творцем імовірності утворення багатьох “читацьких” текстів» [73, c. 70]. 

Відтак будь-які літературні форми, які з‟являються у контексті віртуалістики, 

перебувають у активному динамічному становленні.  

Дослідники навіть запропонували новий термін на позначення такої 

творчості. На початку нового тисячоліття польський учений З. Файфер увів в обіг 

новий термін – «лібература» («Лібература чи тотальна література» [252]). Його 

праця була «Додатком до “Додатку до словника літературних термінів”». А перший 
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додаток тексту З. Файфера побачив світ ще у 1999 році [253]. Автор у статті 

зазначив, що зробив такий додаток до словника за редакцією Я. Славінського, у 

якому головно мовить про сферу тексту, що має фізичну форму та належить до 

будови книжки. З. Файфер виступив проти відокремлення тексту від матеріальної 

структури книжки. Іншими словами, літературний твір – це комплекс, який 

твориться на різних конструктивних рівнях. Суть такої «тотальної літератури» 

полягає в тому, що вся книжка може щось означати, тобто не лише слова, а й 

літери, їх форма, верстка тощо. Пізніше у своїй праці «Знак пробілу» про 

літературу такого типу говорив М. Епштейн: «білі поля і гладка поверхня книги – 

такий же витвір писемності, як і букви, які майорять на цьому фоні» [220, c. 189]. 

Відтак ми можемо провести паралель між «технікою» конструювання книжки та 

технічною побудовою поезії, де форма додає можливостей для осягнення змісту. В 

українській літературі маємо чимало таких прикладів, де зовнішній вигляд книги 

мав значення. До прикладу, «лібературним» можемо назвати творчий прийом 

Ю. Завадського. Всі його книги сконструйовані за принципом цілісної концепції 

книги per se та текстуального виміру в ній.  

Французький поет-модерніст П. Валері розглядав текст як тіло в його 

естетичній формі. Поетична збірка «Modus Tollens» Ю. Тарнавського ілюструє цей 

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

такий спосіб ніби наближується до нього, стираючи межі герменевтичного кола.  

 

Рис. 1.8. Обкладинка поетичної збірки Ю. Тарнавського «Modus Tollens» 
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На обкладинці німецькомовної книги Н. Гончара «Lies Dich» зображене чоло 

українського поета, що також підсилює антропологічно-поетичний код. 

 

Рис. 1.9. Обкладинка поетичної збірки Н. Гончара «Lies Dich» 

 

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, словесний і тілесний 

водночас. Адже мистецьким продуктом є не лише робота із художнім словом, а й з 

паперовим чи електронним типографічними елементами. Книжка стає предметною, 

«тілесною» формою літератури.  

Ідея взаємопроникності мистецтв мала в історії як прихильників, так і 

супротивників. Р. Веллек та О. Воррен у «Теорії літератури» (1949) визнавали 

образотворчі паралелі неверифікативними, адже вони спираються на «суб‟єктивну 

перцепцію» й ігнорують «специфічні закони окремих і автономних сфер» [34, 

с. 309], які розвиваються незалежно і мають власний понятійний апарат. Теоретики 

літератури Є. Зьомек і М.-Р. Маєнова намагалися довести, що «мовний рівень є 

неперекладним, а характерні для поезії метафори й метамовні операції, враховуючи 

специфіку іконічних знаків, не можна реалізувати у візуальних мистецтвах» [34, 

c. 310–311]. Власне такий підхід призвів до парадоксу, позаяк заперечення 

пізнавальних можливостей іконічних знаків суперечило щоденній 

мультимедійності. На захист інтермедійних зв‟язків у 1993 році вийшов Р. Нич, 
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оголосивши, що «сучасна літературна практика, яка наче “змусила” запровадити 

якийсь термін, який відповідав би її стратегіям, переконує нас, що міжтекстові 

взаємини не можна обмежити до внутрішньолітературних посилань. Адже вони 

обіймають також і зв‟язки з позалітературними жанрами й стилями мовлення, як і, 

нерідко, інтерсеміотичні зв‟язки – з позадискурсивними медіями мистецтва й 

комунікації (пластика, музика, фільм, комікс тощо)» [281, c. 61]. Власне тому, на 

рівні поезографії як синкретичного виду мистецтва, варто говорити про феномен 

візуальної літератури, що промовляє і словом, і зображенням.  

Проблемі взаємодії поезії та живопису в українському футуризмі приділила 

увагу М. Мудрак, у російському футуризмі вагомими є дослідження О. Бобринської 

та Т. Горячової. Серед сучасних вітчизняних дослідників проблемі візуальної поезії 

присвятили свої праці А. Мойсієнко та М. Сорока. Українське бароко аналізували 

А. Макаров, Б. Криса та ін., а російське – Л. Сазонова. В 1997 р. в Україні з‟явилося 

дослідження М. Сороки – «Зорова поезія в українській літературі кінця ХVII – 

ХVІІІ ст.» [179], а в 2005 р. альбомне видання Т. Назаренко «Поезографія: сучасна 

зорова поезія українською мовою» [144]. Як синоніми до терміна «візуальна 

поезія» автори використовують означення зорова поезія, візіопоезія, 

поезомалярство. І. Лучук додає ще два терміни: графічна поезія та фігурні вірші. 

До більш віддаленого синонімічного ряду можна зарахувати конкретну поезію.  

Сутність мистецької практики конкретної поезії полягає у зверненні до 

графічної сторони мовного знака, заглибленні у виражальні можливості та 

акцентуванні матеріальної форми. Конкретизм за мовним матеріалом та засобами 

виразності близький до оп-арту, поп-арту, геппенінґу, артистичного кінематографу, 

мінімалізму та концептуалізму. Про схожість мовних одиниць до об‟єктів говорили 

члени групи «Нойгандерс» у маніфесті «Орієнтовний план конкретної поезії»: 

«слово бачиться саме по собі – привабливе поле можливостей – подібне до 

динамічного об‟єкту, життєвої ґратки, завершеного організму, з психо-фізико-

хімічними властивостями» [240, c. 71]. 

Німецький дослідник М. Бенс наголошує на тому, що така поезія не виробляє 

ні семантичних, ні естетичних почуттів через традиційні утворення лінійних і 
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граматично зв‟язних контекстів. Проте наполягає як на візуальних, так і на 

зовнішніх зв‟язках між елементами. Тобто окреме слово не є носієм сенсу, а 

сприймається лише в смисловій єдності з іншими словами. Зокрема, він наголошує 

на тому, що «одночасність семантичної та естетичної функції слова відбувається на 

основі одночасного використання усіх матеріальних аспектів мовних елементів, які, 

звичайно, можуть з‟явитися і бути розбитими на склади, звуки, морфеми або букви, 

щоб виразити естетичну залежність мови від їх аналітичних та синтаксичних 

можливостей» [230]. Складовою такого сприйняття є знаки, через які відбувається 

розкодування значень, а також схеми зв‟язку, що слугують комунікативним 

канатом між автором та читачем. Відтак сайтові тексти здебільшого апелюють до 

візуального сприймання конкретної поезії, а друковані – до граматико-фонетичного 

рівня оцінки текстів. Таким чином, одним із основних правил сприйняття 

конкретної поезії є концентрація як можливість осягнення сенсу. Тому конкретну 

поезію здебільшого розглядають як «екпериментальний шлях написання» [230] 

літературних творів. М. Бенс окреслює мистецтво конкретної поезії як «дизайн в 

словах» [231], відповідно, такі вірші стають «текстами проекту» [231]. Тому 

дослідник наголошує на тому, що для такої поезії важливим є передусім механізм. 

Загалом, щоб остаточно вказати на відмінність зорової поезії від конкретної, 

слід наголосити, що у першій лінгвістична та графічна складові повноцінно 

сприймаються як разом, так і окремо, а в конкретній поезії графічна та семантична 

складові щільно переплітаються. Р. П. Дрейпер порівнював конкретну поезію з 

грою: «…конкретна поезія – це гра, захоплива для поета-творця, і не менш 

захоплива, в разі успішності творіння, й для читача, що бере в ній участь» [248, 

c. 331]. Поетичний простір і літерна графіка головно й визначають основні 

принципи функціонування конкретної поезії. В просторі тексти сприймаються 

неоднозначно, сприяють підсиленню фантазування з приводу. Графічні ж елементи 

натомість оречевлюють поезії, конкретизують її місце у просторі. 

А. С. Бесса у своїй розвідці згадує ойвіндівський «Маніфест для конкретної 

поезії» [233]. Група Нойгандерс наголошувала на наявності «жорсткої 

архітектурної метафори» [233], на відміну від «музичного підходу» [233] Ойвінда. 
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Відтак цілковито нових значень набували звук і текст. Конкретну поезію окреслено 

як прагнення поєднати простір та форму. Ідея про можливий зв‟язок вислову 

архітектури викладена ще в роботі Ж. Дериди «Архітектура деконструкції» (1993). 

У розділі, присвяченому «простору» і «мовчанню», він вказує на те, що архітектура 

«зазвичай побудована за певною схемою мовчання, а не переривання дискурсу» 

[233]. Бо ж мовчання є дискурсом, а дискурс визначають як «архітектурне 

мовчання» [233]. 

Тиша у поезії зазвичай створює власний акустичний простір. Такі вірші не 

потребують читання вголос, вони створені для візуального розуміння. Звуки 

можуть створюватися лише в уяві читача. Відтак сприйняття конкретної поезії 

здійснюється за посередництва мовчання та візуального відеоряду. Вона містить в 

собі гармонійне поєднання традицій та новаторства. Дж. Арп наголошує на тому, 

що у конкретизмі «послідовності слів, послідовності речень нагадують читачеві 

нескінченний потік, вічний розвиток речей» [228, c. 238]. Мовчання у цьому 

контексті розглядаємо як метафору слова. 

Використання архітектурних елементів в конкретній поезії має вагоме 

значення для вирізнення її з-поміж інших видів мистецтва. Це своєрідний шлях до 

поетичного перформансу. Поліфонія, неологізми, жонглювання словами і 

фраземний монтаж також наближують конкретизм до перформативного мистецтва. 

А. де Кампос у своїй статті, присвяченій конкретній поезії, наголошує на 

«символічному характері мистецтва і поезії» [241]. 

За визначенням М. Сороки текстовий символ (літера, слово, речення) – 

«елемент зорового образу завдяки специфічному його розташуванню у зображенні 

чи в об‟єкті» [107, c. 397]. Під час синтезу текстового символа та зображення 

виникає «автономний символ», основою якого є «дихотомія “текст-зображення”» 

[107, c. 397]. І. Лучук слушно зазначає, що «теорія і практика курйозного 

віршування дозволяли залучати мистецтво шрифту в літературний твір» [120, 

c. 289]. Таким чином візуальний образ може поставати як у вигляді найпростіших 

візерунків, так і складних графічних утворень, або ж власне малюнків. 



 

 

55 

К. Вайс на позначення конкретної поезії використовує термін «Seh-Texte» 

[301, c. 10] – тексти для бачення. Відома також його праця «Зорові тексти» [301], 

книга У. Ернста «Конкретна поезія. Інновація і традиція» [251]. І. Тетерян у статті 

під назвою «Що таке Конкретна Поезія?» зауважує, що «… основою вірша 

конкретисти вважають слово – ідеограму, що поєднується з іншими словами 

завдяки візуальному синтаксисові. Іншими словами, джерелом естетичного впливу 

конкретисти вважають не змістовно-звукову структуру поезії…, а графічне 

зображення самого слова та його розташування на аркуші паперу. Простір сторінки 

стає частиною поезії, ритм якої – подібно до живописного чи архітектурного ритму 

– має виникнути з чергування різних видимих проміжків та відрізків друкованої та 

вільної від літер площини паперу» [191, c. 115]. Простір у конкретній поезії відіграє 

важливу роль у формальному розташуванні літер чи малюнка, які й вибудовують 

цілісну картину асоціацій. Дослідник сучасного мистецтва Р. Клувер (США) 

зазначає, що «конкретна поезія, або ж зорова поезія чи вербо-воко-візуальна поезія 

втілила в життя прагнення до інтермедійності, що присутнє в усіх мистецтвах, дає 

їм і водночас формує сучасну чуттєвість, яка з‟явилася внаслідок взаємодії різних 

знакових систем у мистецтві та житті, і для якої намагання визначити різницю між 

мистецтвом і не-мистецтвом щоразу більше втрачає свій сенс» [242]. Конкретна 

поезія поєднує головно графіку та звук в єдину мистецьку конструкцію. Такі 

міжпредметні поетикальні зв‟язки стають основою для творення текстів 

фонетичного та технічного типу.  

Г. Ерман у своєму дослідженні пропонує особливий термін на позначення 

синкретизму, або ж багатоканальної комунікації сучасного мистецтва. 

«Телесинестезією» він називає час, коли «нові медіа та Інтернет дають нам змогу 

одержувати різні види інформації, які мають специфічно телепатичну природу і з 

цієї причини принципово відрізняються від звичайних форм комунікації. <…> У 

майбутньому наша свідомість, наше тіло і наші чуття зіткнуться з новим досвідом, 

з синестетичними якостями, які є моментальними, передусім – мультисенсорними, 

як результат нових медіа» [62, c. 420]. Одним із зразків розвитку телесинестезії є 

створення текстів на межі, які поєднують літературу, малярство, музику, 



 

 

56 

телебачення, кінематограф, мультиплікацію, комунікацію… Таку комунікативну 

атмосферу детально описує П. Сітарський у праці «У бесіді з цифровою тінню. 

Комунікаційна модель віртуальної реальності»: «Автор у віртуальній реальності є, 

як у випадку з кінематографом, принципово множинний; це переважно фірма, що 

продукує устаткування чи програми» [293, c. 98]. Про віртуальну реальність 

говорить Г. Ерман у статті до «Енциклопедії постмодернізму»: «віртуальна 

реальність не лише робить немислиме цілком мислимим, а й робить його також 

функціональним. <…> Вивчати світ засобами комп‟ютерної технології: бачити, 

чути, відчувати цей досвід та обмінюватися ним з іншими – це сама суть 

віртуальної реальності» [62, c. 420]. Важливим у цьому медійному просторі є 

відсутність наперед закладеного способу комунікації читача з текстом. 

Цікавим у цьому аспекті видається розуміння і сприймання мови текстів у 

віртуальному середовищі. Промовистою є думка Т. Іґлтона про те , що «замість 

того, аби бути чітко визначеною, явно обмеженою структурою, що містить 

симетричні одиниці позначників та позначуваних, мова тепер починає більше 

нагадувати розтягнену безмежну павутину, в якій має місце постійний обмін і 

циркуляція елементів, де ні один елемент не є абсолютно визначуваний, і де усе 

пізнається і перетворюється через все інше» [249, c. 129]. Таким чином мова також 

створює власний наратив у віртуальному просторі літератури. К. Хейліс у праці 

«Машини для писання» [259] звертає увагу на важливість теоретичних дебатів та 

технічних практик кібернетики у становленні науки про літературу віртуального 

середовища. На її думку, «коли літературний твір доповнює почерк технології, яка 

його виробляє, він мобілізує рефлексивні петлі між власним творчим світом і 

матеріальним апаратом, що відображає створення тексту в якості фізичної 

присутності» [259, c. 25]. Так читачеві забезпечується ефект реального перебування 

у віртуальному середовищі. Дослідниця наголошувала на тому, що потрібен час, 

аби зрозуміти, що «електронна література працює в принципово інший спосіб, ніж 

друк, і необхідні нові критичні бази для оцінки її читання та практики письма» 

[259, c. 37]. Тому актуальність вивчення віртуального літературного простору 

безперечна і потребує ґрунтовних наукових досліджень. Залучення комп‟ютерних 
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технологій сприяє розвитку мистецтва загалом, надає продуктам текстотворення 

нових якостей, додає мистецьким творам автономності, динамічності, герметичні 

витвори пропонує перевести у ранг герменевтичних для читача. 

Сучасні інтермедійні дослідження передовсім базуються на 

постструктуралістській і постмодерністській методології. Структуралізм дослідив 

механізми культури як взаємодію різних текстів, в основі яких – система 

дискретних символів. Натомість постструктуралізм абсолютизував тезу про 

всетекстуальність культури (світ-як-текст у Дериди). Важливого значення набула 

ідея інтертекстуальності як сублімування однієї системи знаків в іншу (за 

Ю. Крістевою і Р. Бартом). Інтертекстуальність дозволяє «привнести історію в 

структуру тексту» [222, с. 11]. Розкодовуючи текст-попередник у своїй культурній 

пам‟яті, реципієнт бачить присутність одного виду мистецтва в іншому. Саме 

інтертекстуальність актуалізувала синтез культур, запозичення сюжетів та 

поетичних практик з попередніх епох, що й стало поштовхом до 

експериментування із поєднанням різнорідних мистецьких явищ. 

У. Еко у своїх працях «Відсутня структура» [219] та «Відкритий твір» [218] 

будує нову комунікаційну модель відкритої структури, що передбачає 

інтерпретативні ряди та найвищий прояв інтертекстуальності. Відтак це 

характеризується непослідовністю структури, порушенням меж та зміною значень. 

Таку думку детально ілюструє положення У. Еко у праці «Роль читача…»: «Твір 

мистецтва – форма завершена й закрита у своїй досконалості цілковито 

збалансованого організму, та водночас відкрита можливості бути інтерпретовано 

найрізноманітнішими способами без небезпеки втратити свою неповторність. Тому 

кожне “споживання” твору – це інтерпретація та реалізація його, бо в кожному 

наступному баченні твір знову і знову оживає у самобутній перспективі» [61, с. 15]. 

Таким чином, кожна нова інтерпретація стає інакшою версією розуміння 

оригінального твору. Текст завжди ризикує стати як об‟єктом різнотрактування, так 

і нерозуміння загалом. Відтак експериментальна поезія завжди передбачає «роботу 

з традицією», інакше експеримент неможливо розпізнати. Т. Нельсон у своїй праці 

«Літературні машини» [279] вперше використовує термін «гіпертекст», під яким 
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він власне й розумів нелінійне письмо. Текстом такого типу вважається і зорова 

поезія: «Застосування анімації, звукового супроводу, форм інтерактивності зробило 

зорову поезію в мережі та поза нею другим за значенням типом літератури 

віртуального середовища після гіпертексту» [73, с. 17]. Відтак експерименти з 

анімованими текстами створили новий простір для освоєння літературних явищ 

сьогодні.  

Інтермедійні студії як окрема сфера досліджень сформувалися у річищі 

компаративістики у 50 – 60-х роках ХХ ст. Однак найповніше визначення 

інтермедійності подав В. Вольф у праці «Музикалізація прози: дослідження теорії 

та історії інтермедіальності» 1999 року. Автор стверджує, що інтертекстуальність 

та інтермедійність є окремими видами інтерсеміотичних відношень. В основі 

кожного з цих явищ лежить «зв‟язок між двома або більше “семіотичними 

одиницями” (індивідуальними “текстами”, семіотичними жанрами чи системами). 

Таким чином, інтертекстуальність є мономедіальною (вербальною) формою, а 

інтермедіальність – полімедіальним варіантом інтерсеміотичних відношень» [305, 

c. 46]. У російській літературній традиції одною з найраніших спроб вивчення 

інтермедійних явищ стала стаття «Тургенєв і музика» (1918) М. П. Алєксєєва. 

Автор вводить питання взаємодії мистецтв до проблематики порівняльного 

літературознавства.  

В Україні інтерес до проблеми синтезу мистецтв з‟явився наприкінці XIX – 

початку XX ст., передовсім під впливом глибокої психологізації художньої 

літератури (творчість Л. Українки, І. Франка, М. Коцюбинського та ін.). І. Франко у 

трактаті «Із секретів поетичної творчості» почав дискусію про взаємодію текстів 

різних знакових систем, утверджуючи верховенство літератури над живописом і 

музикою. Дискусію продовжили й ряд інших досліджень: монографія Д. Наливайка 

«Искусство: Направления, течения, стили», праці О. Рисака «Мелодії і барви слова: 

Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст.» (1996) та 

С. Жили «Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв‟язках із 

різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи» (2004). 
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Були й науковці, які не поділяли думки про доцільність вивчення феномену 

інтермедійності, а відстоювали «синтетичний» погляд на мистецтво. До прикладу, 

О. Лосєв говорив про непотрібність поділу мистецтв у залежності від матеріалу, 

яким послуговується митець (за Лессінгом [105, с. 97–98]), бо твори різних 

мистецтв здатні викликати одне й те саме враження. Мистецтво, за О. Лосєвим, 

варто поділяти за оформленістю: художній досвід (музика, лірика) і образний 

(література, живопис). Дослідник також використовує термін з античної традиції 

«становлення», який характеризує всі види мистецтва. Під «становленням» він 

розумів категорію, яка фіксує момент «безпосередньої реальної свідомості» при 

спогляданні творів мистецтва, його сприйняття реципієнтом упродовж певного 

проміжку часу, злиття перервності й неперервності. Музика уподібнюється поезії, 

які разом належать до «часових мистецтв»: «Зрештою, просто поетичний твір, 

велика поема чи невеликий вірш, також є мистецтвом часу, оскільки такого ґатунку 

твори існують і сприймаються у часі» [110, c. 320].  

Цікавою є думка про «поліглотизм» Ю. Лотмана. Він вважав, що кожний 

художній твір зашифрований багатьма кодами різних мистецтв. У цьому дослідник, 

очевидно, мав рацію, адже творення тексту безперечно супроводжується 

нагромадженням досвіду або ж, за П. Рікером, запліччям, яке головно й формує 

концептуальне розуміння герменевтичного кола сьогодні. Код дає можливість 

інтерпретувати тексти, інакше твори б ризикували залишатися герметичними для 

читача. А також вагомою у цьому сенсі є концепція «семіосфери» Ю. Лотмана, 

згідно з якою будь-яка мова занурена у певний семіотичний простір, який і 

забезпечує її реалізацію тією чи іншою мірою. При цьому виникає певна 

асинхронія: «Треба враховувати те, що різні мови мають різні періоди обертання: 

мода в одязі змінюється зі швидкістю, яку неможливо порівняти з періодом зміни 

етапів літературної мови, а романтизм у танцях не є синхронним романтизму в 

літературі» [110, с. 252]. Таким чином, бачимо, що пороги мовного розуміння чи то 

комунікації між читачем та автором дуже умовні і зазвичай формують джерельну 

базу для інтерпретації тексту саме завдяки каналам кодування того чи іншого 

повідомлення. Доречним у цьому контексті буде згадати схему комунікування 
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Р. Інґардена, яка власне й забезпечує мовне порозуміння в єдиному просторі 

комунікації. Повідомлення від адресата до адресанта проходить через канал, 

вагомою складовою якого є код як ключ до розуміння і сприймання. Без 

розкодування текст залишається незрозумілим для реципієнта і комунікативний акт 

не відбувається. Для Ю. Лотмана важлива не тільки сама наявність коду, а головно 

те, що код не зводиться до засобів одного мистецтва.  

У текстах віртуального середовища послаблюється роль автора і посилюється 

роль читача. Відтак автор стає над текстом, творить можливість багатьох текстів 

читача. Гіпертекст стає своєрідним лабіринтом для читацької свідомості. 

Визначальними характеристиками гіпертексту є «його залучення в процес відбору 

та поєднання різних засобів і технік наративного конструювання та 

композиціювання» [304, c. 98]. Власне тому читач й застосовує різноманітні види 

діяльності: читання, візуальне сприймання, вибір шляху прочитання, керування 

перебігом тексту. Про роль автора та читача у віртуальному світі гарно висловився 

Дж. Д. Болтер: «Електронний автор робить свій внесок як ремісник, який працює з 

певними матеріалами з визначеними цілями. В конструюванні електронного тексту 

як мережі пов‟язаних між собою епізодів, автор більше підкреслює властивості 

мистецтва, аніж натхнення, яке продукує форму <…>. Електронні автори 

працюють з вимушено обмеженою кількістю матеріалів, які їм надають 

комп‟ютерні системи, що накладають подальші обмеження на своїх читачів. У цих 

обмеженнях читач вільний гратися з текстом» [237, c. 153]. Відповідно функції 

автора також є різними: автор-творець у традиційому розумінні творення текстів та 

автор-співавтор у віртуальному середовищі. Тому відмінним є й комунікативний 

аспект творчості. 

Відтак, можемо зробити висновок, що теорія інтермедійності мала тривалу 

історію розвитку. Взаємодія мистецтв зародилася ще в античні часи як практика 

синтезу мистецтв, а з розвитком науково-технічного прогресу і появою нових медій 

трансформувалася у сучасну комбінаторну техніку компонування текстів. 
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Висновки до розділу 1 

Поняття художнього експерименту має свою історію і використовувалося для 

окремого чи сукупного позначення неординарних явищ в поезії, відомих також під 

іншими назвами, як-от література техне, література абсурду, комбінаторна поезія, 

«заумна» поезія та ін. Явище експериментальної поезії ґрунтовно досліджене за 

кордоном, але термін потребує осмислення та впровадження в українське 

літературознавство. Наразі ж можемо виокремити кілька важливих принципів 

експериментування: відмова від авторського «я», схильність до динамізму текстів, 

перетворення графем у графічні об‟єкти, проникнення візуального ряду у 

словесний або буквенний, намагання виразити річ синхронно і симультанно. 

Є різноманітні класифікації, які пропонують велику кількість різновидів 

поетичного експериментування, проте ми обмежимося поділом на такі основні 

види експеримету: семантико-структурний (побудований винятково на класичному 

розумінні синтаксису та семантики), технічний (впроваджується за допомогою 

комп‟ютерних технологій та реалізується у віртуальному просторі), візуальний 

(передбачає поєднання слів із графікою, живописом), перформативний (своєрідне 

представлення тексту з допомогою тіла, звуку, відеоряду та інших елементів). 

Стає зрозуміло, що різні види експериментальної поезії послуговуються 

різними синкретичними «мовами». Текстовий формат впливає за допомогою слова, 

що позначає поняття; поезографія – слова і зорового образу, фонетична поезія – 

звуку, відеопоезія – слова, зорового образу і звуку і т.ін. Вивчення таких художніх 

явищ є способом розуміння інтермедійного літературознавчого підходу. Він 

передбачає розрізнення синестезії та синтезу мистецтв. У нашому розумінні 

синестезія постає як художнє явище порівняльних мистецтв, що передбачає 

поєднання в одному тропі різнорідних асоціативних рядів (смислових, візуальних, 

звукових тощо) або ж у поєднанні різнорідних елементів у межах одного 

жарнового різновиду, тоді як синтез мистецтв вирізняється поєднанням 

текстотворчих елементів різних мистецьких родів (літератури, живопису, музики).  

При цьому обидва ці явища відрізняються від синкретизму як всеохоплюючого та 

глобального явища нерозчленованості різних видів культурної творчості. 
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В експериментальній поезії традиційна текстова форма збагачується власне 

за рахунок додаткових поліграфічних ефектів, як-от курсив чи жирний шрифт, 

застосування фонетичного летризму – архітектоніки антиномічних груп голосних і 

приголосних тощо, тоді як жестикуляція стає особливою категорією 

перформативної культури. Однак, на відміну від цих конкретних проявів, 

загальною рисою поетичного експерименту стала симультанність, яка полягає в 

тому, що на декількох паралельних лініях конструювання тексту поет вибудовує 

кілька рядів кольору, звуку, запаху, шуму та ін. 

Отже, можемо зробити висновок, що питання синтезу мистецтв сьогодні 

набуває особливої актуальності. В епоху глобалізаційних змін та віртуалізації 

літератури формуються умови для нового мистецького синкретизму не лише на 

жанровому рівні, а й на рівні поєднання різних видів мистецтв, що творить 

цілковито нові продукти творчості, як-от перформанс, анімаційні тексти, 

гіпертекстові твори, поезографія, фонетична поезія та ін., які потребують вивчення 

із застосуванням інтермедійного підходу.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ПОЕТИЧНИЙ САМОВИЯВ PER SE:  

МЕТОДИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ  

 

 

2.1. Методологія побудови текстових конструкцій 

Присутність «експерименту» у поетичному мовленні впевнено стає 

невід‟ємною складовою сучасного українського літературного процесу. Це 

пов‟язано передусім із непогамовною письменницькою установкою модернізувати 

поетичний вислів, використовуючи можливості не лише класичної літератури, 

мистецтва, музики, кінематографу, комп‟ютерних технологій, творячи тексти, які 

не зводяться виключно до словесного вираження. Можна сказати, що текст, 

контекст, інтертекст експериментальної поезії набуває ознак єдиного метатексту у 

віртуально-діалогічному середовищі літературного процесу доби постмодернізму.  

До поняття експерименту в українській літературі дослідники вдаються не 

так часто, відтак немає й методології дослідження. Таку творчість називають 

«нішевою», «авангардною», «формалістичною», акцентуючи на тому, що емоції та 

почуття у відповідних віршах поглинаються формою. Самі ж експериментальні 

практики постійно змінюються, використовуючи засоби, недоступні ще століття 

тому або й кілька десятиліть. У вирі науково-технічного прогресу вони у режимі 

«спалаху» виокреслюють нову «рамку» на межі мови, дискутують із так званою 

«владою» мови як звички, «узусу». Таке «зміщення» спровоковане принципами 

інтелектуальної гри – схожі «експерименти» завжди творилися у переходові доби, 

як результат стимулювання перешкодою до дій. Сучасне поле експериментування 

значно розширилося навіть у порівнянні з авангардом ХХ століття – тож ми 

пропонуємо називати явище у розвитку української поетичної думки кінця ХХ – 

початку ХХІ століття «експериментальна поезія». 

Оскільки це поняття доволі нове в українській літературі, доводиться 

вибудовувати власну методологічну базу згідно із загальними сучасними 

герменевтичними принципами й нормами, відповідно до сучасного стану 
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досліджень експериментальної поезії за кордоном, особливостей структури і 

стилістики таких текстів. Наше тлумачення базується на представленні формальних 

елементів, які й визначають українську експериментальну поезію загалом. З 

приводу сучасного мистецтва існує безліч різних точок зору, зокрема, часто 

спостерігаємо нерозуміння та несприйняття. Тому наше дослідження передусім має 

на меті не просто інформувати читача про існування такої поезії, зокрема текстів 

окремих авторів, а насамперед проілюструвати та розтлумачити самі принципи 

експериментування в літературі сьогодні.  

Задля цього вдаємося до архівного методу роботи з матеріалами, як-от 

користування приватними архівами Т. Лучука, Х. Назаркевич, Ю. Садловського та 

ін. А також соціологічного методу, реалізованого з допомогою бесід-інтерв‟ю чи 

розмов-консультацій безпосередньо з авторами, зокрема з Ю. Завадським, 

В. Махном, Ю. Тарнавським, В. Біликом, М. Зарічним та ін. Будь-який діалог є 

процесом, тому ця праця принципово відрізняється від монологічного наукового 

наративу. В умовах епохи постмодерну, яку зазвичай називають епохою 

коментарів, можемо стверджувати, що коментування не є повноправною участю у 

діалозі. Однак відмінність між діалогом та коментарем є відносною і залежить від 

точки відліку, яку ми намагаємося згенерувати з допомогою естетично-

рецептивного методу (який головно реалізовано на літературних зустрічах, 

фестивалях, концертах, книжкових форумах, виставках тощо) та шляхом спільного 

(автора та науковця) віднайдення у приватних розмовах єдиного погляду на той чи 

інший арт-об‟єкт. 

Описуючи тяглість експерименту у поетичному мовленні, акцентуємо увагу 

на тому, які ознаки визначають такий спосіб побудови текстів. Перш за все – це 

свідоме бажання створити щось незвичне, конкретне спрямування («установка», за 

формалістами) автора змінити уявлення про поезію per se. Для того, щоб відбувся 

злам очікувань та зміна стереотипів, автори використовують елементи, не 

характерні для поезії, як-от візуальні засоби, звук, рухи та ін. Розглядаємо тексти 

такого штибу крізь призму формалістичного підходу. Зосереджуємо увагу 

передусім на засобах, формі вираження, творенні новомови, зважаючи, що 
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«функцією поетичного висловлювання є спрямування на сам феномен вираження, 

який стає, так би мовити, істинним героєм твору» [106, c. 140]. У такий спосіб ще 

російські формалісти уникнули хибного міфу про сутність поетичного слова, яке 

можна прирівняти до мовного прикрашання, що досягається використанням 

стилістичних засобів, як-от метафора. Р. Якобсон у дослідженні «Найновіша 

російська поезія» [221] доводив, що поезію можна творити й без тропів. Натомість 

такий твір привертає увагу реципієнта власне завдяки граматиці мови та 

синтаксичним конструкціям, як-от повторення, паралелізми, алітерації та ін. Поезія 

сприймається нічим іншим як висловлюванням, спрямованим на вираження. 

Комунікативна функція при цьому зводиться до мінімуму, бо кожне 

висловлювання керується внутрішніми правилами. Відтак розуміємо, що поети-

експерименталісти порушують мовні конвенції, виходять поза усталені рамки і 

вибудовують для себе «нове обрамлення», створюють власні правила гри. З цього 

приводу –  слушні міркування М. Ільницького: «ревні захисники “справжньої 

поезії” найповажнішим аргументом висували незрозумілість складного образу для 

широких кіл читачів, а ці широкі кола почали пильно стежити за течією широких 

пошуків і експериментів, нових можливостей творення поетичного образу, 

співзвучного часові і сучасній людині» [78, c. 43].  

Нас передусім цікавить експеримент літератури постмодернізму. І. Лучук до 

теорії та практики постмодернізму зараховує також інтертекстуальність та 

«інтерпретаційну поліфонію» [120, c. 27], яка, крім того, є ще важливою складовою 

поезієзнавства як методології. Тут превалює ідея відкритого твору У. Еко, згідно з 

якою авторська інтерпретація не обмежує розуміння твору. У такий спосіб автор 

заграє з читачем, запрошує до співтворення тексту, пропонує відкритий фінал, де 

кожен сам може домислити завершення. Інакше кажучи, розмаїття інтерпретацій, 

збільшується варіативність «the end». Таким чином автор не встановлює 

визначеного кола зв‟язків та відсилань, які обов‟язково повинен розпізнати і 

розшифрувати читач (не все, що закодовує письменник, розкодовує реципієнт). 

Тому гру у цьому контексті варто розглядати не як забаву собі на потіху, а як 
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складну інтелектуальну дію, яка передбачає перегляд попередньої літературної 

традиції.  

Відтак виокремлюємо кілька спроб щодо окреслення методології 

«експериментальної поезії». Перший підхід побудований в історико-літературному 

ключі американським дослідником К. Ван Спанкереном. Автор, спираючись на 

класифікацію поетичних шкіл «розбитого покоління» свого попередника Д. Алена, 

розширює та оновлює перелік претендентів на статус поетів-експерименталістів, 

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. Відтак 

його теорія ґрунтується на «летризмі» та практиці фонетичної поезії. 

Експериментальна поезія постає як власне формальна поетична практика, що 

базується на створенні певних словесних конструкцій, які постають за конкретним 

алгоритмом дій у концепції російської дослідниці Т. Бонч-Осмоловської. Таку 

поетичну візію авторка пропонує називати літературою «техне». Можемо говорити 

про те, що ця поетика головно ґрунтується на практиці російської формальної 

школи та окремих пасажах їхнього теоретика – В. Шкловського. Український 

дослідник Б. Стороха в «експериментальності» вбачає поєднання вербального та 

графічного компонентів, що дозволяє виокремити поезографію як окремий вид 

експериментування. Одразу ж вибудовується чотири типи експерименту: 

семантико-структурний, технічний, візуальний і перформативний, кожен з яких 

ґрунтується на власних принципах і представлений відповідними літературними 

явищами.  

Одним з найпопулярніших методів експериментування у ХХ столітті став 

колаж – його використовували у різних напрямках мистецтва: гепенінг, перфоманс, 

поп-арт, гіперреалізм, концептуальне мистецтво і постмодернізм. На меті було 

зреалізувати асоціативну поетику несуцільності та контрастів. В основі 
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текстотворчості превалювала художня реконтекстуалізація. Основою колажного 

способу письма є цитування: «повторення одиниці, яка походить із певного 

контексту, що є також семантичним перетворенням завдяки зіставленню її з 

елементами іншого контексту» [148, c. 232]. У цьому сенсі важливу роль відіграє 

прийом «очуднення», який, за В. Шкловським, руйнує систему читацького запліччя 

та горизонт сподівань. Структура цитати складається з трьох рівнів: «одиничного 

(дослівність мовленнєвого факту), системного (відсилання через приклад до 

субкоду) та символічного (символічно наснажена метонімічність)» [148, c. 235]. 

Перший – відповідає за зовнішню форму вираження текстового повідомлення, а 

два останніх за внутрішньотекстові та міжтекстові зв‟язки. Р. Нич виокремлює 

кілька основних характерних ознак колажу: «несуцільність, багатозначність, 

метамовність, міжтекстовість» [148, c. 232].  

Крім цього, Р. Нич пропонує чотири ідеї творення: «ready made‟y, чи готового 

предмета, якому вибір митця надає статус мистецького твору (“Велосипедне 

колесо” Марселя Дюшана, 1913); “поезії випадку” Трістана Тцари (1916)» [148, 

c. 228]. Така техніка виникла у результаті випадкового добору друкованих слів із 

покраяної на клапті газети. Фотомонтаж незалежно один від одного створили 

Р. Гауссман, Дж. Гартфілд і Дж. Ґрош (1916–1917). Також є техніка різкого 

контрастного зіставлення та накладання фрагментів фотографії і словесного тексту, 

які сукупно вибудовують цілісний образ. Ще одним типом колажу Р. Нич називає 

мистецтво «Merzbildu, чи першого assemblage‟y, конструюванням якого від 1918 і 

протягом багатьох наступних років займався Курт Швітерс – як певного різновиду 

тривимірної архітектурно-скульптурно-живописної композиції, побудованої за 

принципами композиції колажу» [148, c. 228]. Останнім важливим різновидом цієї 

техніки був сюрреалістичний колаж М. Ернста «(nb відкривача також інших 

споріднених технік типу frottage‟y чи grattage‟y)…окремі елементи не наклеювали 

чи прикріпляли в якийсь інший спосіб, а по-різному репродукували, що почасти 

затирало різнорідність матеріалу, не знищуючи, разом з тим, видимості навіть 

найбільш несумірних зображень» [148, c. 228].  
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У 80-х роках Є. Фарино прописав ряд положень, які належать до історичного 

авангарду, у працях «Паронімія – анаграма – паліндром в поетиці авангарду» (1988) 

і ««Антиномії мови» Флоренського і поетична парадигма «символізм/ авангард»» 

(1995). Зокрема, в останній статті Є. Фарино виклав цілий маніфест 

експериментального мистецтва: «Незалежно від декларацій з їх прагненням 

зруйнувати мову футуристи, в тому числі й Хлєбніков, розкладаючи мову, 

рухаються по її семіогенних інстанціях. При цьому з усією необхідністю вони 

змушені зануритися в носій мови, тобто в саме “Я”. Найбільш красномовно про це 

свідчать як наполегливі мотиви “голосу, горла, дихання, голосових струн, мозку, 

соматичних реакцій та ін.”, так і мотиви “анатомічних перетинів”, розтину “черепа” 

і т.п. Більше того: на цьому “акція” авангардистів не завершується. Рівень 

соматичний чи рівень “мозку” – лише поріг, за яким рух продовжується далі вглиб, 

як сказав би Флоренський, до нуля, до зникнення “Я” (і тілесного, і уречевленого). 

Те, що досягається, та нульова точка, – точка як катахрестичний стан і повне 

ототожнення розчиненого “Я” з усім сущим чи з мірогенною інстанцією. Це явище 

стане очевидним, якщо авангардні тексти читати не ізольовано один від одного, а в 

їх послідовності (до речі, авангардна текстова одиниця і є не одиничний вірш, а 

цикл, збірник, книга)… Авангард, таким чином, не руйнує мову, а навпаки – 

стверджує її шляхом апофізи і дешифрування аж до його витоків» [254, с. 315]. 

Також Є. Фарино у статті «Паронімія – анаграма – паліндром в поетиці авангарду» 

пропонує власні принципи текстотворення: «Дешифрування, яке веде до коду, має 

сенс не як реконструкція системи (її одиниць і граматики), а саме як розкриття 

моделюючого (семіотичного) змісту цього коду. Цю інтуїтивну ціль авангарду 

Хлєбніков вербалізує в термінах “азбуки розуму”, “зарозумілої мови” та ін. 

Зворотне читання культури реалізується, зокрема, у вигляді буквального чи 

сюжетного паліндрома…» [255, c. 54]. Експериментальна поезія створює свій 

особливий простір діяльності, який базується на семантичному рівні мовного 

експерименту та формальному рівні текстотворення у вигляді конкретних 

паліндромних абстракцій чи фонетичних вишуків. 
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Термін «конкретна поезія», пов‟язаний з діяльністю В. Каменського, 

поширений за кордоном і використовується для позначення поезії, яка побудована 

за просторовим принципом. Провідною технікою письма стало графічне 

оформлення віршів у різноманітні форми. В. Каменський писав: «увесь словолад 

відкритий мною для того, аби підкреслити ритмічну ударність віршованого 

матеріалу… Наголошеність виділених слів, введення до віршів (жирним шрифтом) 

цифр і різних математичних знаків і ліній роблять річ динамічною для сприйняття, 

вона легше запам‟ятовується (читаєш як по нотах, з експресією зазначеного удару). 

Я вже не кажу про те, що можна самими лише літерами дати графічну картину 

слова…» [128, с. 252]. Таким чином руйнується традиційний ритм поетичного 

тексту на користь поєднання візуального образу із звуковим. 

У цьому контексті С. Гойбер акцентує увагу на принципі поводження з 

мовою як «грою», «кордони вживання мови наново визначаються, перевіряються та 

долаються. Відтепер мову можна мислити як гру, спостереження та нововідкриття» 

[260, с. 22]. Поняття «мова», у цьому значенні, апелює до її розуміння як «системи 

звуків та графічних знаків, що слугує порозумінню стосовно бажання та дій, обміну 

думками, закладеної як для людської комунікації, так і для суб‟єкт-центрованого 

орієнтування у світі» [276, с. 437]. Доречним у цьому контексті буде згадати працю 

Й. Гейзінги «Homo Ludens». Автор осмислює сутність феномену гри у антиноміях. 

Кожна гра має правила, які зазвичай найкраще формуються у текстуальному 

контексті. Відтак, якщо «немає контесту – немає правил. Смисл і значення гри 

цілком визначається відношенням безпосереднього, феноменального тексту гри – 

до так чи інакше опосередкованого універсального контексту людського 

існування» [208, c. 13]. Так чи інакше кожен текст постає у мережі інших текстів, а 

будь-який образ є не що інше, як гра слів. Л. Віттгенштейн «мовною грою» називає 

«мову і дії, з якими вона взаємопов‟язана» [35, с. 83]. Однією з основних ознак гри 

Й. Гейзінга називає «свободу», бо кожна гра за своєю суттю є вільна і довільна, але 

відбувається у якихось встановлених межах простору. Слушною є також його 

думка про те, що поезія ніколи не буває цілком серйозною. Поетичне виступає у 

цьому сенсі «як смислова гра, випад, натяк, гра слів, а також гра звуків, де зміст 
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часом зовсім втрачається. Така поезія піддається опису лише у термінах гри» [208, 

c. 124]. Власне всі ті комбінації так званої стилістичної впорядкованості, які 

проробляє мова з образами, і є гра.  

У своєму методологічному дослідженні ми використовуємо теоретичні праці 

Ж. Дериди «Про граматологію» і «Письмо та відмінність», оскільки нас цікавить 

експеримент передусім епохи постмодерну, а постмодерністична парадигма як 

така, у більшості її проявів сформована філософією Ж. Дериди. Його підхід 

ілюструє особливості поняття письма і його стосунку до мови у контексті проблеми 

людської раціональності, і провокує нас розглянути візуальний текст як реалізацію 

свободи творення, що веде до переосмислення поняття структури і способів 

структуризації художнього тексту. Відтак підхід Ж. Дериди обираємо як основний 

інструмент для аналізу експериментальної зорової літератури. Ж. Дерида-

деконструктивіст (і постструктураліст) береться за дослідження письма, 

стверджуючи, що воно не є похідною від усного мовлення знаковою системою, 

технічним засобом, який іде «слід у слід» за думкою і висловом, фіксуючи їх на 

певних носіях. Для Ж. Дериди письмо – особливий процес знакотворення і 

наступного існування й передавання сенсів, що принципово різниться від усного 

мовлення. У працях мова йде про ті можливості, які, на думку філософа, відкриває 

перед авторами писемна традиція. 

У дискусії із Г. Ґ. Ґадамером «Герменевтика і деконструкція» Ж. Дерида 

поставив під сумнів аксіому Ґадамера щодо «заклику до доброї волі та абсолютного 

прагнення згоди у розумінні» [52, с. 281]. Деконструктивіст наголошує на тому, що 

волю варто розглядати як форму необмеженості, безумовну абстракцію. Також Ж. 

Дерида ставить під сумнів тезу щодо досвіду або ж так званого запліччя, який 

описано як «контекст інтерпретації» [52, c. 282]. Тезу про контекстуальний зв‟язок 

називає найважливішим твердженням Ґадамера. Передумовою інтерпретації, що за 

Ґадамером є «розуміння іншого» і «взаєморозуміння», Ж. Дерида визначає як 

«розрив взаєморозуміння» [52, c. 282]. Г. Ґадамер натомість говорить про те, що 

для Ж. Дериди «слово, яке з‟явилося в письмовій формі, завжди є розривом» [52, 

c. 284]. І має рацію, адже експериментальні літературні тексти руйнують будь-який 
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горизонт сподівань і відмовляються від традиційного досвіду. Таким чином 

бачимо, що постструктуралістська позиція вибудовує чітку методологічну 

перспективу для розуміння експериментальної природи творчості. 

Кожен знак за своєю суттю базується на аналогіях та алгоритмах як певній 

характеристиці, ряді письмових знаків. Дійти суті значення можна лише завдяки 

«посередництву мови, яка задає не лише звучання цих знаків, але й аксіоми, які 

визначають їх значення» [58, c. 117]. Таким чином алгоритм визначає формальні 

закони символізації текстів. Поняття науки, зрештою, як і письма, має місце лише 

там, де є хоча б якесь поняття про знак. Така знаковість мови і пророджує 

множинність значень та різновідчитувань тексту, що базуються на відмінності 

розуміння автора і читача одного й того ж твору. Цей «пробіл» на рівні 

рецептивного відчитування текстів Ж. Дерида окреслює так: «констатуючи себе, 

розділюючи динамічно, цим інтервалом є те, що можна назвати проміжком, який 

стає простором часу чи часом простору» [245, c. 13]. Дослідник пропонує називати 

таку міжчасову просторову межовість «першописьмом», «першослідом», або ж 

«differance» – відмінністю, яка є одночасно утвором часу (і) простору – «tempo-

rization».  

Відмінність полягає у відносній «автономності» письма, яке, за Ж. Деридою, 

не зводиться тільки до техніки фіксування усного тексту, а має власні закони 

організації, передавання і сприймання. Іншими словами, літера – це не тінь звука, а 

окрема сутність, яка перебуває у тісному, але не однобічному зв‟язку зі звуком. 

Графему у певному розумінні можна вважати символом цілої культурної традиції, 

до якої ми, власне, належимо, і її візуальне втілення впливає на формування самого 

культурного сенсу. Розуміння процесу втілення конкретної графеми в текст 

забезпечує структурний розгляд матеріалу. Структуралізм виходить поза межі 

класичної історії ідей, яка належить до сфери опитуваного, і виражає себе в ній 

крізь самовияв поета. За визначенням Ж. Дериди, форма зачаровує, «коли бракує 

сили зрозуміти силу в її внутрішньому смислі» [57, c. 10]. Тому ми з цікавістю 

вчитуємося у ті тексти, які мають непередбачувану структуру, бо навіть її 

«відсутність» як константи, в певному розумінні, твориться через присутність. Щоб 
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доказати, що чогось не існує у поданому тексті, спочатку потрібно впевнитися, що 

воно було у якомусь іншому зразку. 

Відокремлення, зрештою, як і виокремлення – умова творчості, що 

породжується свідомістю. Структуралістська свідомість постає як думка про 

минуле, міркування про завершене, встановлене, вибудуване… Вона 

катастрофічна, руйнівна, деструктивно спрямована. Нейтралізація структури як 

єдності форми і змісту відбувається діянням автора як головного чинника процесу 

творення. Таким чином, нам пропонується лише кінцевий продукт творення, а щоб 

усвідомити сам процес в його поетапності, потрібно уявити цілісну картину і йти 

від аналізу до синтезу. Малюнок структури чіткіший, «коли зміст, який є живою 

енергією смислу, нейтралізовано» [57, c. 11]. Нейтралізація веде до розшифрування 

за допомогою уявних асоціативних рядів, які намагається відчитати реципієнт. 

Лише уява як вияв свободи в творінні породжує різноманітні візії авторської ілюзії 

(парадигма гри та реальності) як схеми доби, в якій творить автор. «Свобода уяви 

полягає саме в тому, що вона схематизує без концепту» [57, c. 15]. Свобода певною 

мірою провокує відсутність заборон (так звана «гра без правил»). Чиста 

відсутність, як відсутність всього, породжує книжку в її чистому вигляді негативу 

мрії. Ми торкаємося одного із найважливіших понять – проблеми кризи письма і 

кризи сприймання літератури. Постає питання, чи така «вільна» від заборон книга 

буде літературою масовою а чи елітарною, і де є межа розуміння. 

Експериментальні тексти сприймають не всі, багато критиків літератури 

іронізують, полемізують з авторами. Все це зумовлене прірвою, відсутністю містка 

між читачем та автором. Така порожнеча як ситуація критики літератури повинна 

розглядатися крізь призму специфічності досліджуваного об‟єкта. Адже поети-

експериментатори не мають на меті вести відкритий діалог із читачем, вони 

подають лише натяки на можливі варіанти відчитування тексту. 

Поняття письма ширше від поняття мови. Тривога письма не розглядається 

як емпіричний афект письменника, а є внутрішнім переживанням з боку людської 

самотності й відповідальності. Письмо небезпечне в своєму відкритті нового, тому 

супроводжується навіюванням тривоги. «Писати – це знати, що те, що досі не 
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постало на письмі, не має іншої оселі, не чекає на нас як припис» [57, c. 21]. Ця 

тривога є найбільш помітною у творчості представників епохи постмодернізму, 

адже вони не творять цілковито нових текстів, а грають із старими сюжетами, 

жонглюють давно відомими образами, вдаються до відкритого цитування і, навіть, 

відвертої пародійності. Тривога головно означена страхом впливу, відчуттям 

наслідування і переписування. І. Фізер вказує на те, що постмодерна творчість 

«структурно роз‟єднана. Її мова семантично, композиційно і тематично суперечна. 

Вона ідіолект, який розкладає, децентрує, припиняє, відокремлює. Постмодернізм є 

грою, карнавальним дійством, а не, як це було у випадку авангарду, засобом 

екстрамистецьких перетворень» [203, с. 120]. Тут йде мова про множинність «точок 

зору» у постмодернізмі, а також колажний спосіб творення текстів. 

Воля писати – єдиний вислід, що перебуває поза межами почуття. Письмо 

виходить поза рамки мови. Тому більшість сучасних письменників навіть не 

усвідомлюють свого безпосереднього чи опосередкованого наслідування 

попередників, а це стає своєрідним прийомом їхньої гри: «сьогодні гра звернена на 

себе, розмиває ті межі, завдяки яким ще була надія якось керувати колообігом 

знаків» [58, c. 121]. Власне, це й свідчить про руйнування логічності знаку і його 

поняття як такого загалом. Кожен знак несе в собі безліч значень, а відтак і 

плюралізм оцінкових суджень. Відсутність прагне відтворити себе в книзі і 

губиться, висловлюючи себе. «Ніщо не квітне серед піску або між каменями 

бруківки, тільки слова» [57, c. 139]. Письмо як сукупність літер набуває їхньої 

форми, бажання, тривоги та самотності. Вірш під постійною загрозою 

беззмістовності і без цього ризику втратив би свій сенс, адже «буквенне письмо 

перетворюється для нас в ієрогліфічне…нам вже не потрібне посередництво 

звуків» [58, c. 143]. Ота «беззмістовність» породжена страхом нерозуміння, 

несприйняття тексту читачами. Те, якою буде книга, залежить від авторського 

бачення життя, адже «не книга існує у світі, а світ – у книзі» [57, c. 151]. 

Індивідуальний підхід до життя і до текстотворення окреслює оригінальний 

поетичний світ експериментальних текстів. 
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Через перенасичення інформацією немає центральних платформ 

експериментальної спільноти – є неабияка роздрібненість і через це надмірна 

конфліктність середовища. У цьому контексті, згадуючи І. Берліна, варто говорити 

про дві форми свободи – «від» та «для» (припис деструктивних функцій, котрі 

зазвичай мають місце лише на початок діяльності). Оскільки осмислення частково 

було заміщене пристосуванням, експериментальна література в соціальному вимірі 

почасти викликає несприйняття та відчуження. Власне тому науковці сьогодні 

порушують питання феномену так званого «мавпування». Ми ж схильні 

окреслювати таке явище як аспект наслідування та перечитування літературної 

традиції. 

 

2.2. Мистецька гра зорового артеґраунду  

Українська експериментальна поезія має тривалу традицію. Найяскравіше на 

ігрових поетичних практиках другої половини ХХ століття позначився вплив 

І. Величковського. Одним із перших українських експериментаторів, які 

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

Конирана. У статті «Рак літеральний: Нарис історії українського паліндрома» 

Т. Лучук зазначає, що його батько був першим, хто після І. Величковського згадав 

про паліндром в українській літературі. Вірш датовано початком 70-х років: «На 

ринок дід Кониран/ сіно ніс,/  курка – біб, а крук –/ сир і рис/ Кіт утік» [121, c. 37]. І 

це не тільки в творчості Володимира та Івана Лучуків спостерігається така схожість 

із бароковим І. Величковським. Про спорідненість із його раками літеральними 

поезії А. Мойсієнка говорить М. Жулинський у передмові до книги «Вибраного», 

зокрема, вбачає такий місток у шаховій поезії київського експерименталіста: «У 

відомого ренесанського польського поета Яна Кохановського є поема “Шахи”, що 

дає нам підстави говорити про духовний зв‟язок візуальної поезії Анатолія 

Мойсієнка з бароковими українськими поетами, зокрема Іваном Величковським» 

[140, c. 6]. 

 Цікавим із погляду ґенетичної тяглості експерименту видається переклад з 

латинської (18 жовтня 2013 року) Т. Лучука з приписаного Вергілієві: «Як гувурю я, 
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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». Тут маємо своєрідну концепцію гри – ажде справа не в тому лише, що 

Вергілій – чи радше псевдо-Вергілій – переставляє літери як завгодно; тут важливо 

і те, що автор (ймовірно Вергілій, але примітно вже те, що літературознавці готові 

були визнати за ним прийом такої літературної гри) порушує мовну конвенцію як 

уявлення про мову літератури, вдаючись до просторічних, девіантних форм, і разом 

з тим переступає межу дозволеного у сфері змісту, створюючи двозначності. Варто 

також звернути увагу на те, що автор та перекладач використовують різні текстові 

стратегії. Якщо ймовірно Вергілій у тексті-оригіналі використовує справді лише 

відповідні літери, то вже перекладач Т. Лучук застосовує додаткові фонетичні 

прийоми для відтворення відповідного ефекту. 

Значно пізніше (маємо на увазі після В. Лучука), за рік до виходу 

«Паліндромонів» І. Лучука, у 1996 році, побачила світ книжечка А. Перерви «Соло: 

голос віщо дощів». У анотації до збірочки запропоновано термін на позначення 

поезії такого типу: «Нова поетична збірка Анатолія Перерви – експериментальна. 

Вона містить раки літеральні (паліндроми)» [154, c. 2]. На книзі, подарованій 

І. Лучуку, авторський підпис кульковою ручкою: «Іванові Лучуку з ніжною 

пам‟яттю про батька!». Тому можемо говорити, що вже в 90-х роках ХХ століття 

була закладена окрема традиція відродження експериментальних форм барокової 

естетики в Україні. Згодом цю мистецьку практику розвинули І. Лучук, Н. Гончар, 

Р. Садловський та ін. Семантико-структурний експеримент найяскравіше 

відобразився 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 також підхопив А. Антоновський з Каталонії, що разом 
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з Ю. Завадським створив проект «рот в рот». На цьому ж полі експериментує 

В. Гудима. У царині візуалістики активно сьогодні працює М. Зарічний та В. Білик. 

У межах перформативного мистецтва про себе заявили Н. Гончар, Ю. Андрухович, 

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

Цікавою, в експериментальному плані, є творчість В. Мельника. Він любить 

гратися із візуальною структурою тексту. Класичну форму сонета перетворює на 

провокативно новий варіант штукарства у своїй поетичній збірці «Вишуки» [137]. 

Звичайно, вона сповнена літературної гри, як прихованої, так і відкритої 

полемічності, в‟їдливої іронії, експериментів з традиційною версифікацією. Можна 

знайти перегуки цієї збірки із творами Ю. Завадського. Пошуки Ю. Завадського у 

книзі «юрійзавадський» (2008), зокрема такі поезії як «Голоси», цикл «Без назви» 

та ін., схожі на твори В. Мельника «Повішений сонет» та «Сонет навстоячки». 

Загалом ця збірка Ю. Завадського побудована на поєднанні голосних і приголосних 

без особливого консерватизму, хаотично, для вільного вираження авторської 

експресії. Якщо для творчості В. Мельника характерна кінетична поезія як 

штукарський вимисел, який проявляється у різноманітних формах закручених 

шнурків (тут йдеться про візуальні поетичні елементи, які В. Мельник вимальовує з 

допомогою віршованого рядка), перевернених букв в одному ряду чи еліптичність 

думок на папері, ламані лінії і слова, що нагадують прогресію математичну, яка 

спочатку стрімко підіймається вгору, а досягаючи піку йде на спад. Зокрема, «вірші 

на осцилографі» показують динамічність літератури. Натомість Ю. Завадський не 

ставить за мету показати динаміку, а, навпаки, акцентує увагу на статичному бутті 

тексту.  

«Дешифрування комунікатів, які проходять із неусвідомлюваного» [106, 

c. 294] Ю. Завадський зводить до невеличких коментарів, до прикладу, у циклі 

«Вулиці» проводить асоціативні ряди із реальним буттям: «нагадує відблиски 

вітрин, повз які/ проходить людина, помічаючи в них/ своє відображення/ і о а 

о і о а/ і у і у а о і/ е е у і е е а/ у а у е у о а» [72, c. 57]. Таку ж летричну практику 

впроваджує В. Білик, тільки він вдається до гри із шрифтами, що суттєво підсилює 

складність експерименту. Тут, вочевидь, треба говорити про виняткову візуальність 
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літературної гри – адже шрифт не відтворюється звуком, це вже гра навіть не на 

рівні графеми, а на рівні її вигляду: 

  

Рис. 2.1. Поезографіка В. Білика 

 

Постмодернізм переосмислив традиційне мистецтво, зокрема текст як 

можливий для розшифрування твір, автора як творця сенсу буття та історію як 

змістовний процес життя. Натомість автори постулюють незрозумілість тексту, 

занепад суб‟єкта і текстуальність історії. У пошуках форми «текст сам переходить 

свої межі, перестає дорівнювати собі» [106, c. 372] і на такому рівні загострюється 

до вишуку як виправдання. Таким чином «кожен текст виробляє “надлишок сенсу”, 

який призводить до того, що його остаточне значення постійно відсувається» [106, 

c. 373]. Тому тексти – це кодовий механізм, який розшифровується у процесі 

відчитування багаторівневого твору і передбачає, що закладене автором і 

сприйняте читачем не може співпадати. 

Ю. Завадський застосовує прийом, цілком імовірно запозичений від 

Б. І. Антонича, поступового зникання літер: «…відкриваєш очі/ закриваєш очі/ 

ікриєш очі/ риває очі/ криш оч/ ває чі/ иш о/ ає ч/ о о» [72, c. 12]. Така техніка 

письма характерна для вірша Б. І. Антонича «Осінь»: «і ось/ вже осінь/ і/ о/ осінь/ 

інь/ нь» [12, c. 65]. У такий спосіб автори намагаються показати поступовий 

перехід від першого відчуття-здивування до згасання-звикання. Окрім того, у 

Ю. Завадського на меті є ще візуально показати образ очей: дві літери «о» 

створюють своєрідну картину очей. Прийом усічення слова застосовує 
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М. Зарічний. Тільки у нього вже інша природа експерименту. Автор прагне змінити 

значення слова, як-от у вірші «Хрещатик»: «столиця/ вулиця/ лиця» [75, c. 14]. 

Разом з тим читач одержує від автора сукупний образ столичного міста, де лиш 

вулиці і лиця. Тут ще присутня гра на рівні слова столиця – як головне місто і як 

місто з сотнею облич. Схожим є також його вірш «Пляж»: «тропіки/ опіки» [75, 

c. 25]. 

Одним із викрутасів експериментування є жонглювання словами. Такий 

прийом використовує Ю. Завадський: «Прочиняю двері, - ти назустріч./ Це твоя 

шкіра, і замовкаю./ Прочиняю двері, - ти назустріч./ Назустріч, - ерсте еерсте» [72, 

c. 15]. Схожа тактика у А. Антонюка: «неманікогоасвітло/ горить-бабанеля-/ 

неманікогоасвітло/горить/нікогонем…» [55, c. 5]. Дещо відмінною, у 

концептуальному розумінні, є практика Т. Лучука: «Під чужим чужинни небом/ 

тінь троянди/ тінню/ і на чужій чужині/ між трояндами й тінню/ і над чужим 

потоком/ я тінню» [127, c. 56]. Тут автор прагне на тлі тонкого паралелізму 

показати чужинність ліричного героя. Як уже йшлося, експериментальність радше 

присутня на рівні вираження, а не на рівні смислу – у всякому разі, у цій поезії 

Т. Лучука. Подібний текст є у Ю. Завадського, але прийом тут використано дещо 

інший. Т. Лучук працює з нюансами, нарощуючи значення дуже делікатно, мало не 

на рівні морфем, тоді як Ю. Завадський постійно використовує протиставлення, вся 

його поетична стратегія спрямована на розрив звичних асоціацій: «Присвята щось 

інше, ніж вірш./ Назва щось інше, ніж вірш./ Вірш – не назва,/ Присвята – не назва/ 

Присвята – не вірш,/ Не назва» [67, с. 20]. Тут автор концентрує увагу на розумінні 

понять, і дає змогу кожному з‟ясувати їх для себе. Ю. Завадський не намагається 

когось переконати. Такий прийом радше спрямований проти загального 

автоматизму сприймання, проти пошуків сенсу поезії, умовно кажучи, поза самою 

поезією (навіть якщо ці пошуки відбуваються на рівні назви чи присвяти). Поезія 

виявляється тотожною самій собі, її неможливо звести до якогось «елемента». Ще 

один близький експериментальний прийом використаний у тексті М. Зарічного: 

«краще/ менше та/ краще/ менше та/ краще/ краще» [75, c. 10]. Тут автор також 

увиразнює задекларовану думку в рядку і перевіряє її доступність і зрозумілість 
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для читача. Повтори створюють своєрідний карнавал порозуміння чи непорозумінь 

між автором і читачем. 

Наступним показовим прийомом в експериментуванні є увиразнення окремих 

літер у рядку. А. Антонюк відриває останню літеру у слові, з метою закцентувати 

на персоналізації явища: «як розряджається моя батарея/ як вмирає моя/ батаре/ я» 

[55, c. 10]. Від побутової ситуації з розрядженою батареєю автор переносить читача 

на екзистенційний рівень «я». Натомість Ю. Завадський ділить слово на склади, 

кожен із яких залишає автономно в окремому рядку для того, щоб за допомогою 

градації досягти ефекту динамізму: «яка імовірність зустрічі/ на корзо нашого мі/ і 

бруківки/ і зустрічі/ мі/ ста» [66, c. 5]. Безумовно, така схожість невипадкова. Адже 

різні поетичні школи, із яких виростали поети, впливали на сприйняття і 

застосування тих чи інших прийомів у власній творчій практиці. 

До прикладу, у збірці Ю. Завадського «юрійзавадський» (2008) можна знайти 

багато спільного у плані форми із збіркою І. Лучука «Сто одне щось» [122]. 

Очевидно, такі подібності зумовлені тим, що текст перестає бути текстом, а існує в 

необмеженому просторі, у невизначений час. Стираються контрасти між 

поколіннями, зрештою, як межі в часі і просторі, а на перший план виступає 

формальний бік у підході до творчості. «Вантажний потяг» Ю. Завадського нагадує 

вірш І. Лучука «Універсал», зокрема кінцівка другого: «поезія, поезіє, поезія» [122, 

c. 11] така ж абсурдно-монотонна, як і першого: «бензин бензин бензин/ бензин» 

[72, c. 7]. Єдина відмінність: наявність чи відсутність розділових знаків. Читаючи 

звуковий вірш Ю. Завадського «Солдати»: «брім брам брум/ брім брум бром/ брум 

брум брам/ брум брум бром» [72, c. 10], зринає лейт-мотив на слова В. Махна із 

вірша «Про Аполлінера»: «лейтенант забуває накази – він марить:/ заквітне 

мигдаль/ і солдати – мов сніг – розбрелись по селі за портвейном» [134, c. 26]. У А. 

Мойсієнка також превалює акцентування на повторюваності, що має форму 

обрамлення: «Біг…/ Біг…/ Біг…/ Навмання/ І навздогін…/ Останній мисливець/ 

Меткий і влучний./ І навздогін…/ Хвиля пірнула –/ На тому боці/ Лебідкою стала./ 

Лебідка пірнула –/ З того берега –/ До цього берега/ Хвилею дістала./ Біг…/ Біг…/ 
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Біг…» [140, c. 150]. Від обох авторів Ю. Завадський відрізняється тим, що 

використовує слова-вигуки, звуконаслідувальні за своєю природою.  

Цікава кавер-версія у М. Зарічного із розмови двох класиків «Центон-

Білінгва (з розмови Л. Глібова з Едгаром По)»: «а молодість/ НЕ ВЕРнеться/ 

NEVERmore» [75, c. 65]. «Подвійне громадянство» неначе властиве творчості 

Михайла Зарічного в цілому. Схожим є візуальний вірш «двома languages»: «r O ll/ 

к О тити» [75, c. 83]. 

Семіотика у наш час працює безсистемно, натомість надаючи перевагу 

«мережі» – «миттєвим поєднанням signifiants, заздалегідь непередбачуваним, 

нетривалим, які щомиті ускладнюються в нові сполуки» [106, c. 371]. Такими 

сполуками миттєвостей можна назвати твори В. Старуна із збірки «За некиївським 

часом»: «лялько –/ колекція/ пригод/ почалася/ з тебе…/ жаль/ жал» [181, c. 65]. 

Десь на такій межі перебувають окремі твори І. Лучука: «тебе – мене/ тобі – моні/ 

тобою – моною/ ти – ми/ тя – мя» [122, c. 16]. Така ж гра звуків притаманна 

М. Жаржайлу: «осінь – немо. осінь – німо» [183, c. 15]. Смислами любить бавитися 

й А. Мойсієнко: «На різні лиха/ Є одні й ті ж ліки./ На однакове лихо/ Нерідко/ 

Різних/ Ліків/ Потрібно.» [140, c. 166]. Варто розрізняти гру звуками та ігри 

смислами, де звук стає лише засобом смислової гри. В І. Лучука використаний ще 

інший тип гри – точно не звукової, він радше грається з морфемами, на рівні цілих 

словесних парадигм, тим самим виносячи принцип парадигматичної організації 

поза рамки мови, застосовуючи його до сфери людських взаємин. Схожим є 

фрагмент із вірша «Горобці. Боропарк» М. Шунь, що у збірці «Водокач»: «меню 

подано/ слова розкладено/ лапку приставлено/ підбирайте/ і насиляйте-сь/ на єд-

ваб» [217, c. 20]. Знаходить себе у миттєво-безадресному мистецтві, як 

повноправний автор, Ю. Завадський: «бо Тиша твого волосся/ бо мої неприхищені 

руки/ очі піском/ плачуть» [70, c. 41]. Що одразу провокує згадати «пісню» 

Ю. Андруховича «Absolutely vodka»: «Мені по цимбалах, я хоч і зараз готовий/ на 

все – у свої тридцять років, бо я/ готовий, бо п‟ята година, бо маю право/ на правду, 

бо мені по цимбалах» [6, c. 16].  
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Очевидним є те, що текст живе в світі текстів і не може існувати без 

інтертекстуального начала як мозаїки більш або менш анонімних цитат, бо «кожен 

текст постає як поглинання і трансформація іншого тексту» [106, c. 368]. Такими є 

вірші Ю. Завадського, зокрема вірш «яка імовірність кроків…» із збірки 

«Імовірність» (1999), де одразу ж помітна поетова алюзія із книги «Замість сонетів 

та октав» П.Тичини, зокрема вірш «лю» як вплив на імовірність Ю. Завадського «і 

поцілунків/ і кроків/ у/ ст.», адже ліричний герой стверджує, що «просто/ у вас 

закоханий/ лю/ блю».  

Збірка «юрійзавадський» (2005) наскрізь пронизана цитатами із Святого 

Письма: «Продиктуй мені, “Царю Небесний,/ Утішителю, душе істини,/ Що всюди 

Єси і все наповняєш,/ Скарбе дібр і життя подателю,/ Прийди і вселися в нас,/ І 

очисти нас від всякої скверни,/ І спаси, Благий, душі наші”» [71, c. 42]. Такими 

віяннями також пройнята збірка І. Лучука, зокрема вірш «Автоепітафія а ля 

Сковорода»: «Світ мене ловив, ловив, і нарешті відпустив» [122, c. 13] або 

«[фрагмент]»: «Я декадент, якого правди сила,/ мов паралітик той на роздорожжу» 

[122, c. 8]. Схожа автоепітафія є й у Т. Лучука: «Зоряне чоло вгорі,/ моральний 

закон в мені» [127, с. 43] під промовистою назвою «Критика здорового глузду», що 

одразу ж викликає асоціації із «Критикою чистого розуму» І. Канта. Такими ж 

кавер-версіями присвят грається М. Зарічний: «Слово було спочатку…» [75, c.11], 

що автоматично прочитується як алюзія на слова Біблії. Або ж ще один його вірш 

«Анти-Ніцше?», де вже у назві автор починає сумніватися чи справді він проти 

Ніцше: «Все, що нас не вбиває,/ робить нас сильнішими/ все одно нас вбиває, 

тільки повільно…» [75, c. 23]. Тут автор використовує дещо інший прийом. Це вже 

не алюзії чи приховані натяки, а відверте протистояння певним поглядам філософа. 

Такий спротив демонструють закреслені слова класика і напротивагу їм подана 

нова авторська інтерпретація. Про цей прийом говорив Ж. Дерида: закреслені слова 

– це не відсутні слова, вони все одно залишаються видимими, присутніми, однак 

статус їх хиткий, невизначений, підданий сумніву.  

М. Зарічний використовує також алюзію до прозової книги Ю. Андруховича 

«Лексикон інтимних міст» і дещо іронічно конструює свій вірш із назвою «Мій 
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лексикон інтимних міст» [75, c. 31], де сто разів автор повторює слово «Львів», це 

майже як сто одинадцять есеїв Андруховича про різноманітні міста світу. 

Алюзивним є зоровірш М. Зарічного «І день іде, і ніч іде…» [75, c. 34]. На білому і 

на чорному тлі зринають слова «І ДЕ», які можна сприймати і як дієслово йти, і як 

питальне слово «і де?», що одразу відсилає до думки Т. Шевченка: «… чому не йде/ 

Апостол правди і науки!» [211, c. 289]. 

У Ю. Завадського окремі тексти – суцільний колаж літерних знаків, як літера 

в літері, що переходить у спадок поету: «два о/ о о/ уе уе аоу/ оо оо уу/ уае ао» [72, 

c. 17]. Автор змушує читача перечитувати текст по кілька разів, що стає певним 

правилом його гри. В. Білик із літерних текстів витворює конструктивні ряди, що 

сприймаються як суцільне речення: 

 

Рис. 2.2. Вірш В. Білика «то-то». 

 

Збірка М. Лукаша «Шпигачки» зачаровує не так змістом, як формою 

конструювання тексту. Знаходимо зорові впливи на читача зовсім не зорової поезії. 

Себто тексти супроводжуються додатково підсилювальними образами. Знаходимо 

гру наголосів у творі: «Увага: акценти!»: «Він високо в ціні стоЇть,/ Але по правді 

менше стОїть:/ Проходить як фашистоЇд,/ А сам по суті – фашистОїд» [116, c. 36]. 

Збірка містить своєрідний цитатник на кшталт: « “Ти вже б краще не писав…”  –  / 

Зауважив Мопассан» [116, c. 143]. Або ж: «І мені щось дайте, згляньтесь,/ Як сказав 

Мігель Сервантес» [116, c. 144]. У А. Мойсієнка є мікс алюзії до Вергілієвої 

«Енеїди» та до народної приказки: «І троянському коневі/ В зуби/ Не дивляться…/ 

Бо лише згодом/ Дізнаються,/ Що він/ Троянський» [140, c. 160]. М. Зарічний 

грається використанням різновидів шрифту для появи візуального ефекту, такий 

собі буквалізм письма у вірші «Дієта для схуднення»: «ДО  ПІСЛЯ» [75, c. 18]. 

Автор графічно демонструє «ефект» схуднення. У такий ж спосіб він грає словами і 

смислами: «сучасНЕ мистецтво» [75, c. 45], де одразу ж постає можливість читати 

фразу двояко. Важливо, що такий ефект виникає лише при сприйманні графічного 
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зображення тексту – і зникає у звуковому виконанні. Автор також володіє цікавим 

прийомом складання слів, як-от на цегляному мурі написав два слова: «цегла, мур» 

і зробив заголовок «це – гламур» [75, c. 98]. У В. Білика також трапляється гра із 

графічними елементами на рівні шрифтів, а також на основі видільних підкреслень: 

 

Рис. 2.3. Поезографіка В. Білика «Майно». 

 

Отже, як бачимо, творчість сучасних експерименталістів неоднозначна, 

характеризується різноманітними прийомами в літературі, текстуальними 

запозиченнями, а подекуди й свідомими творчими наслідуваннями попередників. 

Проте, оригінальність текстів безумовно виправдана цікавою інтерпретаційною 

базою та формальним підходом до творення літератури. Сучасна зорова поезія 

розглядається як синкретизм живопису, графіті, коміксу і реклами. 

Експериментатори використовують словесно-зорові ефекти для інтелектуальної 

стимуляції читача.  

Прийом реклами використаний у зоровірші М. Мірошниченка «Київ 

увечері»: «100ЖАРІВ НАМИ100/ ГУ100/ ТЛУ100/ ЧИ100/ ПРОМЕНИ100, –/ 

ПРО100РОВО НА100ЯНЕ МІ100» [141, c. 34].Такий самий прийом застосовує 

Ю. Завадський у своєму вірші «повноліття»: «прострелено шибу повітря/ 

8ісімнадцять уламків/ завадського» [70, c. 26]. Знову ж таки спостерігаємо 

розбіжності в манері письма. Якщо М. Мірошниченко прагне показати ритм, 

створюючи настрій вечірнього міста, то Ю. Завадський навпаки акцентує увагу на 

результаті, а не процесі. 

Зоровірш М. Короля «Вік» має паралель із футуристичними прийомами 

М. Семенка у вірші «Сім»: «Понеділок/ Вівторок/ Середа/ Четвер/ П‟ятниця/ 

Субота/ Неділя» [144, c. 55]. М. Король демонструє структуру віку людини і віку як 

часового виміру, що відрахований порядковим номером для кожного і становить 
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життя у сукупності таких моментів: «СЕКУНДА №…/ ХВИЛИНА №…/ 

ГОДИНА  №…/ ДЕНЬ №…/ НІЧ  №…/ ТИЖДЕНЬ №… / МІСЯЦЬ №…/  

ВІК.» [144, c. 105]. Варіацію вірша М. Семенка пропонує В.Голобородько у своєму 

тексті «Тиждень»: «понеділок/ понеділок/ понеділок/ понеділок/ понеділок/ 

понеділок/ понеділок» [196, c. 136]. У полілог вступає Ю. Завадський із зоровим 

викрутасом «надцять», що також є мірилом людського віку і часу в цілому: «11/ 12/ 

13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19» [70, c. 48]. Тут відчувається начебто динамічне зростання 

літочислення, проте зором охоплюємо спад від найменшого до найбільшого: таким 

чином вірш заперечує динаміку руху. Текст знаходиться у різних вимірах водночас: 

себто, коли на слух сприймаємо зростання за законами читання, а зорові рецептори 

сприймають його як спадний.  

У М. Зарічного схожий прийом перевтілення у вірші «Білінгва»: 

«TRANSLATE/ TRANSLATИ/ TRANSLAДИ/ TRANSLAДИ/ TRANSЛАДИ/ 

TRANКЛАДИ/ TRAЕКЛАДИ/ TRРЕКЛАДИ/ ТЕРЕКЛАДИ/ ПЕРЕКЛАДИ» [75, 

c. 32]. Спостерігаємо цікаву гру на рівні графем. Бачимо, як плавно вони 

перетікають з однієї мови в іншу. Така практика злиття і трансформації літер дещо 

схожа із прийомом «відсікання брили» (поезія + скульптура) на межі гри та 

реальності В. Білика: 

 

Рис. 2.4. Поезографіка В. Білика «Оплакувати вату». 

 

У А. Мойсієнка зоровий образ твориться з допомогою хімічних формул, ними 

він обрамлює свій вірш: «Легкого не вибираємо…/ 1. Ch3? Ch7?/… Легкого не 

вибираємо./ 1. Се4!» [140, c. 170]. Одразу в уяві постає картина інтерсеміотичної 
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гри: що ж обрати ацетон чи церій? І «коли вибір/ виболено» в користь церію, що 

загоряється при контакті з атмосферою, ліричний герой «упівнеба розіп‟ятий/ 

ними/ безжально-кинджально» [140, c. 170]. Також цікавими є його суміші букв та 

знаків: «Піти/ (1.Т:е3?/ Чи/ 1.К:е3!) –/ Щоб повернутися/ На круги своя:/ 2.Те4х,/ 

2.Кеd5х./ І щоб іншому/ Забракло сил/ Повернутися.» [140, c. 178]. 

Натомість поезії М. Сороки формують своєрідний зородиптих з еротичним 

вкрапленням. Зоровірш, зображений у формі жіночих грудей: «я люблю 

відпочивати біля двох хвиль твого моря особливо коли воно неспокійне»; та 

поезографія (поезопародія) В. Мельника у формі жіночих сідниць: «я люблю 

відпочивати біля двох хвиль твого моря особливо коли ти перекинешся на живіт» 

[54, c. 255]. 

Якщо говорити про власне конкретну поезію В. Білика, варто згадати й про 

конкретизм Ю. Завадського. Неабиякий вплив на творчість Ю. Завадського мали 

поезії І. Іова із збірки «Віск іксів» [81]. Це можемо простежити на кількох 

прикладах. 

 

Рис. 2.5. Поезія І. Іова «Надія» 
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Аналогами вірша «Надія» І. Іова є декілька вишуків Ю. Завадського:  

 

Рис. 2.6. Вірш Ю. Завадського «зима 1» 

 

Вірш «зима 1» має внутрішній підтекст на фонетичному рівні, адже якщо 

поглянути на фонеми «а» та «і», можна припустити, що первинним був склад «ай», 

який при транскрибуванні перетворився в [ĭ] (і нескладовий) . З такого 

етимологічного поля можемо вичленувати семантичне значення зоровірша. Адже 

звукосполуки асоціюються із морозним зимовим повітрям. Логічним 

продовженням цього тексту є зоровірш Ю. Завадського «зима 2»: 

 

Рис. 2.7. Вірш Ю. Завадського «зима 2» 

 

Тут спостерігаємо лише одну голосну «і» як певну зав‟язку зимового 

настрою. Дерева вже вкрилися інеєм, текст налаштовує на продовження: і що ж 

буде далі?.. Такий зимовий диптих Ю. Завадського побудований на контрасті: як 

зовнішньому, формальному, так і внутрішньому, змістовому. Дуалістичність 

текстів відображається не лише у символіці світлих та темних кольорів, що 

ґрунтується на антиномії день/ніч, а й на рівні фонем, що від незадоволення-

здивування «аі» переходить у вже звичне, закономірне «і». Варто наголосити на 
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тому, що зорова поезія може використовувати графеми, їх зображення, а також 

виходити у сферу візуального мистецтва, пропонуючи інтерсеміотичні твори – від 

тих випадків, коли літери чи їх поєднання утворюють інші фігури, і до поєднання 

літер з візуальними образами (дерева у снігу тощо). 

«Монтування дієслова» І. Іова відобразилося у наступних пошуках 

Ю. Завадського. 

 

Рис. 2.8. Вірш І. Іова «Монтування дієслова» 

 

Вплив І. Іова особливо помітний на конструюванні вірша «no», що нагадує 

кабінет окуліста і тривалі вправи на покращення зору. Також цей текст можна 

трактувати як протест проти усталених стереотипів. Загалом, така поезія 

характеризується відкритістю структури, передбачає інтерпретаційний плюралізм.  

І. Іов постулює герметичну експлікацію текстів, бо потрібно мислити над 

інтерпретацією асоціативних рядів, що, відповідно, призводить до різночитань 

тексту. Натомість Ю. Завадський постулює голизну вірша, без натяку на 

однозначне прочитання чи осмислення твору. 
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Рис. 2.9. Вірш Ю. Завадського «no» 

 

Імітує вправи для зору й М. Зарічний, тільки вже не приховано, а відкрито, 

називає свій текст «Хокуліст» [75, c. 162], де одразу поєднує поетичний жанр 

«хоку» і вправи окуліста: 

 

Рис. 2.10. Текст М. Зарічного «Хокуліст» 

 

На такому ж рівні створено Ю. Завадським текст «my girlfriend‟s eyes», в 

якому форма – візуальна. Такий піксельний формат вірша дещо нагадує 

супрематизм К. Малевича, основою якого є абстракціонізм, зосередження на 

кольорі, фактурі. Фоном для таких композицій завжди є білий колір.  
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Рис. 2.11. Текст Ю. Завадського «my girlfriend‟s eyes» 

 

Схожими зоровими малюнками грається М. Зарічний. Відтак його текст 

«Повний нуль» [75, с. 103] дещо нагадує «Чорний квадрат» К. Малевича. 

 

Рис. 2.12. Текст М. Зарічного «Повний нуль» 

 

Цілком нового осмислення набуває зоровий образ у жанрі пародії, де 

об‟єктом вираження є не лише зміст, а й форма. Зачинателем такого жанру в 

українській літературі можемо назвати В. Мельника. Зорову форму піскового 

годинника І. Іова з «Балади про пісковий годинник», що у збірці «Рукопис» (1995), 
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він переформатував у келих під назвою «Мірило життя» у збірці літературних 

пародій «Браття во хвості» (1997). 

 

Замовкніть, нарешті, знімійте і цитьте! 

Важка домовина лягла на плече… 

З села на відчинений цвинтар 

шляхом родовід вечорово тече. 

Хрещені, що коїться з нами?! 

У безвість же повінь родин 

з тривогами-снами 

на крилах ряднин. 

Забуті, відомі – 

пирій і… пиріг. 

Утома. 

Вдома. 

Поріг. 

Солома 

доріг. 

Сльозина  

гіркаво тече. 

Пече – не втече. 

Не зловиш губами,  

бо душі стають голубами. 

Несем їм сніданки, обіди, 

а внук перелився у сивого діда – 

отак, як Вкраїна в стражденний Дніпро, 

як горе вчорашнє в химерне добро… 

Зірками, зерном потеруха ця зблизька – 

радійте: у яслах вже Бог, як в колисці… 
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Такий історіософсько-езистенційний вірш І. Іова перетворюється в іронічну 

поезографію В. Мельника: 

На кожне життя є цистерна хмільного, 

яку до останку судилося пить. 

Комусь вистачає запасу надовго, 

а дехто спішить спорожнити умить. 

Вертаєм додому важкими ногами, 

байдуже – з поминок, весіль чи хрестин. 

Питаєм: хрещені, що коїться з нами? 

Несе, наче повінню, безліч родин. 

Надвечір летить перегар над ланами, 

і сивий тече, як сивуха, Дніпро. 

І дивне щось коїться з нами: 

невтримно вмираєм, 

як політбюро. 

Передають 

дід, 

син,  

внук 

з рук 

до рук 

чарчину. 

Єдиним ковтком 

осушим, аж виб‟є сльозину. 

А потім вже й кави поп‟єм з огірком. 

 

Зразок пародіювання у поезографії засвідчує вільне функціонування жанру, 

можливість полемізувати на рівні поетики та техніки. Власне це й забезпечує 

актуальність та поліфункціональність такої поезії. 
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Оригінальним зразком зорової поезії є паліндромони І. Лучука. У своїй книзі 

з однойменною назвою І. Лучук окреслює особливості жанру паліндромона і 

пояснює різницю між паліндромами та паліндромонами, про яку вже йшлося у 

попередньому параграфі. Ось зразок такого паліндромона: «ПАЛІНДРОМОН ч.2/ 

Ади, кумир звідки? –/ рас, ебену, ну – дів;/ метр тем./ Епос є враг, де – оп! –/ 

напротивагу драма, гопак,/ ліро-горілка (По)./ Га? Мар дуга: ви тор пан;/ По Едгар 

в‟є, сопе метр, тем відун,/ у небеса рик дів з Риму кида.» [121, с. 6]. Текст 

вирізняється глибоким змістом, прихованою присвятою Е. По. Автор називає Е. По 

метром, відуном тем. Щоб осягнути сенс, потрібно уважно відчитати кожну 

складову. Причому, окреме слово реалізується виключно у цілісному 

текстуальному контексті. Інакше читач ризикує заплутатися і сприйняти твір як 

набір незрозумілих «коренів» та «префіксів». Тут варто навести приклад одного з 

паліндромів Анатолія Перерви із вже згадуваної збірки:  «Оті лісові моря… І лад…/ 

А далі – яром, і в осі – літо!/ Ми – діти минулі… В третім віт – мертві луни миті… 

Дим…/ Тіло моліть!» [154, c. 3]. В А. Перерви класичні барокові паліндроми. Такі 

тексти конструювати значно легше аніж паліндромони. Тому й для розуміння та 

розкодування паліндроми надаються охочіше. Тому власне в цьому контексті варто 

говорити радше про експериментаторську стратегію І. Лучука, яка реанімує 

барокову паліндромічну естетику. Т. Лучук слушно зауважив, що паліндромони І. 

Лучука – «перша в українському контексті реалізація концепційної паліндромії» 

[121, c. 38]. Очевидно, що домінуючим прийомом такої концепції була гра. 

Момент гри у творчих експериментах окреслює Я. Голобородько. Він 

вводить цілковито новий термін на позначення грайливого мистецтва – артґейм. 

Науковець вважає, що вже немає жодного сумніву, що «одним із вихідних 

постулатів новостильного мислення є артґейм (art game), що забезпечує і гарантує 

літературі, якщо ширше – образно-літературному виміру самодостатність, 

самозумовленість та граничне розкриття власної автентичності» [43, c. 5].  

Тож можна зробити висновок, що явище поезографії має глибоке історичне 

підґрунтя. Тяглість процесу забезпечує безперервне наслідування, «перечитування» 

та експериментальну інтерпретацію текстів такого типу авторами-сучасниками. 
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Кожен з них по-новому й оригінально передає актуальну нашому часові 

проблематику з допомогою «класичної» барокової техніки та мистецької практики 

аванґарду. Тексти Ю. Завадського вирізняє ні на кого не схоже поєднання 

мінімалізму із конкретною та фонетичною поезією, такий синкретизм є особливим 

явищем сучасної літератури. Абстракціонізм та концептуальне мистецтво, що 

притаманні його творчості, запозичив із мистецької практики супрематизму 

К. Малевича. Це дає підстави виокремлювати його тексти як синтез літератури, 

образотворчого мистецтва та комп‟ютерної графіки. І. Лучук відрізняється як 

перший, в українському контексті, автор паліндромонічної творчості із власним 

підходом та розумінням цієї справи. В. Махно створює власну відмінність письма у 

сфері словесно-семантичного експериментування і показує ті засоби, завдяки яким 

експериментування слова завжди залишається актуальним як на межі семи, так і на 

межі синтаксису. Таке синтаксичне експериментальне «ламання» словами 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 екпериментальну гру. Якщо В. Білик використовує послідовно певну 

техніку, то В. Мельник вибудовує цілу концепцію творчості. Відтак, можемо 

зробити всиновок, що кожен із вищезгаданих авторів використовує експеримент як 

наскрізний принцип творчості і роблять вони це по-різному. В одних авторів 

експериментаторство присутнє на рівні окремих вкраплень, інші використовують 

певні прийоми послідовно й акцентують на них. Кожна конкретна 

експериментаторська техніка має тривалу традицію і глибинну мотивацію, 

зосереджується на певних поетикальних механізмах.  

 

2.3. Перформанс як медіа-текст 

Одним із найскладніших і найцікавіших явищ сучасної української 

експериментальної поезії став літературний перформанс як особливий вид 

творчості, що включає вербальні, візуальні і подієві елементи. Він має тривалу 

попередню історію у європейському й американському мистецтві ХХ століття, у 
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якій можна вирізнити кілька окремих традицій, що врешті привели до появи 

«нового мистецтва». 

Сьогодні все більш актуальним стає питання синтезу мистецтв, 

інтердисциплінарних зв‟язків. В Україні 2013 рік пройшов під знаком цих змін. 

Весною на кількох київських конференціях мова йшла про пост/гуманізм та 

віртуальність, територію Гутенберга чи віртуальну реальність. Проте найбільш 

промовистим і знаковим у цьому сенсі став VІ Міжнародний міждисциплінарний 

теоретичний симпозіум «Література у колі медій: інтермедійне поле художній 

практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв» Інституту літератури 

ім. Т. Шевченка НАН України. Власне на цій платформі науковці найбільше й 

дискутували з приводу проникнення медій на літературний ґрунт. Саме 

перформанс є чи не найбільш медійною та інтермедійною практикою в літературі. 

Оскільки він поєднує текст із музикою, театром, графікою, цифровими 

технологіями (якщо це запис, доповнений комп‟ютерною графікою, який 

викладається у мережу) та ін. М. Янушевіч у збірнику е-полоністики [250, с. 36] 

навіть використовує новостворений термін нет-арт (net-art) на позначення 

різнорідних ігор, зокрема, акцентує увагу на злитті літератури з мультимедійним 

перформансом. 

Американський дослідник С. Діксон називає попередниками сучасного 

цифрового перформансу технології театру dues ex machine (бога з машини) 

класичної грецької драми, історію якого слід вести від давньогрецького театру (VІ 

ст. до н.е. – V-VІ ст. н.е.), що виник із сільських святкувань на честь бога Діоніса. 

Він також розглядає вагнерівську концепцію сукупного виду мистецтва 

(Gesamtkunstwerk), практики конструктивізму, дадаїзму, сюрреалізму, 

експресіонізму, футуризму. 

Перформативні види мистецтва ґенетично пов‟язані з історією театру і 

музики. Американський театральний режисер Р. Шехнер під терміном перформанс 

розумів будь-яку діяльність людини у повсякденному житті. Одразу постає 

питання: чим відрізняються перформативні види мистецтва від перформансу? У 

перформативних мистецтвах автор – лише творець вистави. У перформансі автор і 
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пропонує ідею, і виконує її. Термін перформативність ввів у кінці 1950-х 

британський аналітичний філософ Дж. Остін. Очевидно, що елементи 

перформативного мистецтва постали із концепцій нового типу театру Б. Брехта. 

Теорія авангардистського театру, розроблена німецьким драматургом 

Б. Брехтом, зумовлена пошуками засобів вираження епохальних явищ. Театральне 

мистецтво є синтетичним за своєю природою. Б. Брехт критикував принцип 

вживання в образ у «Поетиці» Арістотеля, натомість пропонував ввести ефект 

відчуження (подати глядачеві аналітичне та критичне відношення до зображуваних 

подій). В основі такого підходу була ідея руйнування об‟єктивної видимості, 

побутової стереотипності, образне підґрунтя якої – метафора. На думку Б. Брехта, 

критична позиція глядача – це позиція, безумовно, естетична, тож у 20-ті рр. ХХ ст. 

він висуває вимогу активізувати глядача, який має бути розумним спостерігачем. 

Протилежним до брехтової теорії, але натомість ще ближчим до перформативних 

видів мистецтва, був концептуалізм. 

Мистецтво концептуалізму є базовим у становленні перформансу. 

Концептуалізм – літературно-художня течія, яка виникла і сформувалась у 60–70-

х рр. ХХ століття у Європі та Америці. Завдання митців – створення ідеї, концепції 

твору. Головне – придумати. Серед основних представників американського 

концептуалізму можемо назвати: Дж. Кошут, Д. Грехем, М. Кателлан, Л. Вайнер, 

Р. Баррі, К. Бьорден; що ж до європейських концептуалістів – Й. Бойс, Р. Лонг, 

Д. Бюрен, Б. Дмитриєвич; у Росії концептуалізм презентували: І. Кабаков, 

А. Монастирський, Д. Пригов, В. Пивоваров, І. Наков, група «Колективні дії» та ін. 

Головним матеріалом творчості у цьому мистецтві є тіло та ігровий компонент, 

який «звільняє мистецькі твори від претензій на виключність, від амбіцій 

пророцтва і учительства. Гра зводиться до лаконічних й елементарних форм, з 

перестановкою акцентів із змісту на механіку гри, будується на абсурді та 

парадоксах, що звільняють художника від скутості нормативами відомого» [214, 

c. 73]. Відтак такі ігрові елементи стали базовою основою акцій, у яких брали 

участь перформери. 
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Вужче поняття акціонізму, який бере початок у творчості футуристів, 

дадаїстів, сюрреалістів, великого поширення набуває з 60–70-х рр. Відлік ведемо 

від акції композитора Дж. Кейджа, який створив у 1952 році «Чотири хвилини 

тридцять три секунди. Тиша». Одним із напрямів акційного мистецтва є хепенінг, 

який відрізняється від перформансу тим, що публіка є учасником дійства. У 

перформансі ж вона лише спостерігає, а митець виконує попередньо заплановані 

дії. Перформанс зазвичай визначають як «публічне створення артефакту за 

принципом синтезу мистецтва і не-мистецтва, що не потребує спеціальних 

професійних навичок і не претендує на довговічність», «мистецтво миті, яке 

балансує на межі буття і небуття» [131, с. 27].  

Перформанс сформувався у чотирьох напрямках мистецтва: дадаїзм (1910–

1920) – естетика реді-мейд М. Дюшана; поп-арт (1950 – кінець 1970), післявоєнні 

роки (хепенінги), суть якого полягає у постійній ситуації гри з інформаційною 

структурою; концептуальне мистецтво (класичний перформанс); проблематизація 

тіла в сучасному мистецтві, без якої перформанс як такий би не відбувся. 

Мистецтво перформансу неможливе без комунікування – як вербального, так і 

невербального.  

Дослідники бачили явище перформансу і його ґенезу по-різному. Т. Тредголд 

розглядає культурний перформанс як втілену соціальну практику [298]. Для 

Х. Блау перформанс – це психоаналітичне прагнення до цілісності [235]. За 

Дж. Александером, є кілька елементів, з яких складається будь-який культурний 

перформанс, як-от багатошарова система колективних вистав (фонові символи і 

сценарії першого плану) [227, c. 33]. При цьому фоновими символами є певні 

культурні коди, які змушують авдиторію сприймати перформанс у певний, 

задуманий автором, спосіб. Сценарії першого плану – символічні дії, що слугують 

для досягнення успіху перформансу. Актори – це люди чи групи людей, які 

безпосередньо виконують культурний перформанс [227, c. 33–34]. Ціль актора – 

подолати межу, яка розділяє реальність від дії на сцені, запрошення до 

співавторства. Такими елементами також є глядачі/аудиторія [227, c. 34], яка 

декодує символічні тексти, інтерпретує; символічні засоби [227, c. 35], мізансцени 
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[227, с. 36], соціальна влада [227, с. 36]. Цілісність цих елементів за 

Дж. Александером пророкує перформансу успіх.  

Одним із яскравих епізодів, який підтверджує актуальність теми 

перформансу стала лекція сербського філософа, мистецтвознавця, концептуального 

художника М. Шуваковича, яка відбулася 19 травня 2012 року у межах проекту 

«Європейське кафе: відкриті лекції про сучасне мистецтво» у Мінську (Білорусь). 

Сербський інтелектуал говорив про «Мистецтво перформансу і нові теорії 

мистецтва», торкаючись питань ґенези перформансу та теоретичної бази творення 

текстів такого типу. 

Період американського мінімалістичного postmodern dance розпочався у 

1960-ті та пов‟язаний із альтернативною групою «Judson Dance Theater», яка 

показувала свої перформанси в Меморіальній церкві Джадсона в Нью-Йорку. 

«Catalog» (1961) Дж. Уїлті – один з перших фільмів, який використовував 

комп‟ютерні перетворення. Відомою також є робота Г. Стайн: інтерпретація «King 

Ubu» (2000) А. Жаррі, поставлена арт-групою «Repertory Theatre». Важливою 

фігурою перформативного мистецтва був Й. Бойс, який запропонував ідею 

соціальної скульптури. Трансформація перформансу почалася в кінці 1960-х в 

США та Європі у зв‟язку з народженням body art. У 1970-ті активно розвивається 

концептуальне мистецтво. Зокрема, французький художник Д. Бюрен 

використовував образ сандвіч-мена, людини, яка носить рекламні щити на своєму 

тілі по вулиці; до подібних дійств вдавалися чеський художник К. Міллер та 

американська художниця Е. Пайпер. Американський теоретик Ф. Джеймсон 

написав, що постмодернізм почався в момент, коли високе мистецтво і масова 

культура змішалися. Перформанс епохи постмодерну вирізняється лише різними 

видами і способами театралізації, до основних його представників належать 

Р. Уілсон, М. Абрамович, Л. Андерсон. 

«Мистецтво перформансу» як новий термін ввела в обіг американський 

теоретик Роз Лі Голдберг на початку 1970-х. У західному мистецтвознавстві слово 

«перформанс» з‟явилося в словниках вже у 70-х роках – зокрема, в «HISTORI 

L‟ART» (Hazan, 1994). До цього на позначення схожого поєднання мистецтв 
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окремої назви не було, зазвичай такі мистецькі дійства зачисляли до театральних 

вистав. Активно цей вид мистецтва почав розвиватися у період авангарду пізніх 

1930-х років. Неоавангардне перформативне мистецтво бере початок у Black 

Mountan College у Північній Кароліні. Там утворилася «Нова школа» (The New 

School for Social Research). Першими при школі були художники Дж. Брехт і Г. 

Флінт, а також польський художник і театральний режисер Т. Кантор, італійський 

художник П. Мандзоні. У 1960-х розвинувся напрямок event art, або хеппенінг, 

основними представниками були Р. Раутенберг, А. Капроу (власне він увів термін 

хепенінг арт), А. Хей (створив жанр медіа-танцю), К. Шніманн. 

Теоретичну платформу перформансу окреслює Ю. Гніренко у своїй праці 

«Перформанс як явище сучасного вітчизняного мистецтва» [42]. Дослідниця 

запропонувала таку класифікацію перформансу: концептуальний (класичний); 

мінімалістичний; соц-арт-перформанс («провокативний»); «перформанс 

постмодерністичного необароко». Таким чином, перформанс варто розглядати як 

дію, що використовує паратеатральні форми, а головним його формотворчим 

принципом є ситуативність. Ю. Гніренко виокремлює декілька обов‟язкових 

компонентів, які повинен містити перформативний акт: тимчасовий розвиток дії; 

тактильність або демонстрація тілесних чи духовних страждань; ігровий момент – 

дія як провокація ситуації; наявність сценарію; ціль; створення «яскравої новизни»; 

серійність; епатажність; наявність персонажного автора чи дискурсу; мова 

персонажа.  

Першим російським концептуалістом називають Є. Чичеріна – поета, 

музиканта, лідера групи «Хмелі-Сунелі». Пізніше С. Бірюков зініціював 

Тамбовську «Академію Заумі». Загалом перформансний рух активно поширювався 

серед російських поетів. Власне у Росії на практиці відбувається перехід від 

перформансу як нового мистецтва, що використовує набутки перш за все театру, а 

також живопису і скульптури, до використання перформансу в поезії, чи в 

поєднанні з поезією. У газеті «Гуманітарний фонд» за 1992 рік було оголошення, 

що «в галереї «На Солянці» з 25 липня по 20 серпня – виставка «Салон» – шість 

німецьких художниць: Габбі Рет, Андреа Зундерплассман, Дезира Баумайстер, 
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Катрін фон Майтзах, Лінда Анніс, Катсоу Робертс. У межах культурної програми – 

перформанси, інсталяції та ін.» [38, c. 4]. Тут з‟являється чітке розмежування, у 

межах культурної програми, виставки художниць, інсталяції і як окремого виду 

мистецтва –  перформансу. Відтак відправною точкою появи перформансу саме в 

«мистецтві поетичному» схильні вважати російський концептуалізм на чолі із 

Є. Чичеріном та гуртом «Хмелі-Сунелі». Він як провідна фігура хіпових тусовок 

вплинув також на формування нового образу перформера українських поетів. Цей 

факт обґрунтовується й хронологічно, бо перша дискографія «Хмелі-Сунелі» 

датована 1997, тоді коли український перформанс яскраво заявив про себе  вже у ІІІ 

тисячолітті.  

У 2005 році завдяки Бієнале PERFORMA, заснованій Р. Голдберг у Нью-

Йорку, перформанс став справді світовим явищем, об‟єднавши митців з різних 

країн і континентів. У листопаді 2011 року російський центр сучасної культури 

«Гараж» презентував виставку «33 фрагменти з історії російського перформансу». 

Цей жанр сучасного мистецтва представлений у практиках художників 

концептуалізму і соц-арту: група «Колективні дії», «Гніздо», дует В. Комара і 

О. Меламіда. Для російського перформансу 1990-х існує спеціальний термін – 

«радикальний акціонізм» (О. Кулик, А. Осмоловський, А. Тер-Оганьян). 

Характерною особливістю є активна, а деколи й агресивна реакція мистецтва на 

соціальні проблеми. Н. Абалакова висловила свій погляд на карнавальну природу 

мистецтва перформансу: «В епоху глобалізації і “культурної колонізації” сам факт 

“послання” у формі “перформативного мовлення” являє собою певним чином 

“темний текст”, який апелює не до чогось відомого і визначеного, а до 

“міфологічного знання”, іншого регістра у “згорнутому вигляді”, що є присутнім у 

сучасній людині» [1]. Таким чином, дослідниця доходить висновку, що у 

перформансах та акціях зазвичай переважає дух сміхової культури, а відтак 

з‟являється і карнавальність. 

Знаковим у розвитку українського перформативного мистецтва став 

ІІ Міжнародний мистецький симпозіум DE NOVO, що відбувся у Львові  

15–30 вересня 1999 року. Вже у 1999 перформанс обговорювали як нове явище, яке 
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існує в українській культурі, але активного розголосу він набув лише у  

ІІІ тисячолітті. У 2000 році побачив світ каталог з симпозіуму – книжка у вигляді 

футляру із грубого нетонованого картону, чорні скоби скріплюють крейдовані 

аркуші. Каталог двомовний – німецько-український, (переклад Х. Назаркевич). 

Важливу роль у цих перформансах відігравав літературний компонент, а саме 

елементи тексту. Тут представлені митці п‟яти країн: України, Німеччини, Польщі, 

Росії, Франції. Оригінальним, судячи із каталогових світлин, був перформанс  

Т. Опані з Польщі. З гіпсового матеріалу автор виліпив на стіні слово NEBO.  

Н. Гончар презентував втиснуту в стіну інсталяцію під назвою «Altemative Living 

Form». Основний елемент – «схематичний обрис людської (чоловічої) постаті, 

укладений з різноманітних предметів (чайничок, компутерні дискети, карта, 

глобус). Цілість була доповнена великою кількістю герметичних текстів, абревіатур 

та інскрипцій» [244, c. 38–39]. Відтак цей симпозіум можемо вважати першим 

Міжнародним перформативним проектом, здійсненим на території України. У 

ньому брали участь й закордонні перформери, як-от С. Лєтов (Росія), 

Т. Сулейманов (Німеччина), Б. Конопка (Франція), Л. Рубінштейн (Росія), Д. Пріґов 

(Росія) та ін. 

Н. Гончар заснував власний (з одним актором – собою) поетичний «Театр 

Ледачої Істоти» (1991) та студію перформансу «Perhaps» (2004). У коментарях до 

його «Автопортретів» (2013) А. Камінська зазначає: «Майже кожен Назарів виступ 

був малим гепенінґом… Під час травневої “Лонтереї”, 15 травня 2007 року, в 

турнірі одного вірша про весну Назар з-під принесеної старої течки сказав “май 

течки”, а тоді сфотографував глядачів (тоді він отримав відзнаку)» [46, c. 165–167]. 

Також Назарова перекладачка згадує, що 4 червня 2007 року в галереї критиків 

«Pokaz» відбувся спільний перформанс Гончара та Януша Балдиґи із 

паліндромічною назвою «POKAZ ZAKOP». Він був про смерть: «про смерть Назара, 

влаштування собі могили (чи радше – влаштування із себе могили), увінчаної 

віршем «а я – та й на мені поставиться хрест…» » [46, c. 170]. А. Камінська згадує, 

що подібний перформанс (із використанням певних елементів прощання в домі, де 
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жив Назар) виконав Я. Балдиґа під час варшавських «поминок» поета 5 вересня 

2009 року на фестивалі «Поетичні маніфестації». 

2009 року на 23 травня поети готували поетично-коктейлевий перформанс 

«Спроба амброзії» на честь дня перенесення мощів св.Назарія до медіоланської 

катедри. Але того дня на Личаківському цвинтарі ховали Н. Гончара. 27 жовтня 

того ж року в Театрі ім. Леся Курбаса Н. Федорак розповідав про традицію їхнього 

святкування і читав свої вірші зі сцени, а голос Н. Гончара натомість лунав згори і 

«порожнє крісло-гойдалка із його камізелькою на спинці чекало, якби раптом він 

схотів зійти й сісти в ньому. Перед містерією пили воду, яка одразу після неї 

обернулась у вино» [46, c. 173] . 

Завдяки можливості користуватися приватними архівами Х. Назаркевич, 

(дружини Н. Гончара) маємо змогу проаналізувати перформанси, які збереглися на 

дискових носіях, як-от «Генокод води» (29.11–3.12 2000 р., Одеса), перформанс у 

Відні 3 серпня 2005 року (парк З. Фройда), фото з перформансу «Persona incognita» 

(Варшава, палац Уяздовських, 2007 р.), перформанс «Подарунок Єви» (Відень, 4 

лютого 2008 р.). Слід, однак, наголосити, що перегляд перформасу з диску і 

перформанс як такий («тут і зараз») не одне й те саме. Власне, ні. Зараз я маю 

справу із медіа-текстом, тобто архівом перформасу. Жанрова характеристика 

(перформансу), звісно, зберігається, (ми не можемо це називати відео-поезією, 

оскільки цей жанр вимагає безпосередньої відеоконстеляції самими автором; якщо 

відеотрансляцію дійства здійснює інша особа з камерою, – то саме дійство 

залишається перформансом) але спосіб, в який цей текст надходить до свого 

сприймача – суттєво відрізняється. Зникає можливість інтеракції, нагода стати 

безпосереднім учасником подій. А власне участь реципієнта і його реакція 

(комунікативний процес) є однією з основних ознак перформансу per se. Цей запис 

є яскравим прикладом появи перформансу перед реципієнтом у вигляді медіа-

тексту. 

У парку З. Фройда у Відні Н. Гончар робив концептуальний перформанс, що 

поєднував в собі архітектуру підручних матеріалів та словесно-семантичну палітру 

текстових повідомлень. В основі концепції був круглий мармуровий стіл із такими 
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ж величними стільцями, на спинках котрих були назви країн – нових учасниць ЄС. 

Між двома такими стільцями з написом UNGAR та TSCHECHIEN було закладено 

решітку, перед нею – дерев‟яний стілець, «вдягнений» у помаранчеву футболку 

(перформанс відбувався слідами Помаранчевої революції). На ньому 

вимальовували фарбою UKRAINE. Неподалік від круглого столу забили чотири 

кілка в землю й обгорнули червоною тканиною, що створювало вигляд кабіни для 

голосування або ж роздягальні. Н. Гончар був одягнений у штани та футболку 

білого кольору, рештками червоної тканини він обгорнув себе як грецький бог 

Аполлон, що знову ж таки створює автоматичний перегук із античним грецьким 

театром. Ту «кабіну» Н. Гончар починає обклеювати листками з літерами: перший 

листок – U і далі дописує чорним маркером: nterricht; другий листок – вгорі: in der 

K lasse, внизу: декілька ікон матінки Божої з написами (GNADENBILD MARIA 

PÓCS aus dem Stephansdom in Wien. / Die Ikone stammt aus einem ukrainischen 

Basilianerkloster in Ungarn); третій листок – зверху: RAIN/ TUT/ BUDE, знизу: TUT/ 

BUDE/ WIRD/ DA; четвертий листок – E. Відтак в цілому букви склали слово 

UKRAINE. Напис на перших двох листках «Unterricht in der Klasse» – навчання в 

класі. Під однією з ікон напис: Милосердна Марія Поч з собору св. Стефана у 

Відні; під другою – відбиток ікони з українського василіанського монастиря в 

Угорщині. Далі на третьому листку Н. Гончар пророкує, що тут буде дощ і тому він 

буде тут. Знову ж таки застосовує свій прийом міжмовної словесної гри. Після 

цього автор знимкує свої словесно-візуальні витвори. Далі на решітку перед 

кріслом  UKRAINE (тобто лицем до України) чіпляє табличку – візуальний вірш 

німецькою: 

Also 

Als O 

Als sehr O 

Als O 

Als 

В українському перекладі: «Отже / Як О /Як дуже О / Як О / Як», якщо 

перекладати текст буквально, слово у слово. В цілому вірш заснований на грі слів 
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та візуальнму ряді, утвореному із літер «О», що можна сприймати як вікно у 

Європу чи як благальні очі України. У цих недомовках відчитуємо бажання 

України: як зробити так, щоб пробити ґрати й опинитися за круглим столом. 

А через ґрати до круглого столу обернено такий надпис: «mein Bett/ meine 

lyrische Werkstatt/ mein Bett/ mein bester Freund/ ihr (Bett) Sessel –/ do you (sleep) sit 

Englisch?/ sein Bett (Sessel) –/ (schlafen) sitzen Sie Deutsch?/ stand  mein Bett/ mein 

ukrainisches Bett / mein Bett/ Meine (Schuld gegen) Freude für die ganze/ Menschheit/ 

Übertragung Chrystyna NAZARKEWYISCH».У авторському варіанті (українському 

оригіналі Н. Гончара) текст звучить так: «Ліжко моє/ моя поетична майстерня/ 

Ліжко моє/ мій найщиріший друг/ Ліжко чиєсь/ do you sleep English?/ Ліжко чиєсь/ 

schlafen Sie Deutsch?/ Ліжко моє/ Ліжко моє українське/ Ліжко моє/ то мій 

вселюдський борг» [46, c. 9]. Тут маємо звернення до всього європейського 

людства від українського крісла, що уособлює «ліричну майстерню» – 

літературний процес. І прохання радості для всіх літераторів, інтеграцію у світовий 

літературний контекст. Круглий стіл в центрі має вигляд вічного вогню, в якому в 

самому центрі «палає» Україна. І там само, в центрі, дублюються ці два тексти, що 

на решітках: «Also» та «Mein Bett». Далі Н. Гончар забирає крісло «UKRAINE», 

скидає решітку, надягає на крісло поверх червоної футболки чорну з написом 

«DIAMOND» (алмаз) і ставить між кріслами як повноправного члена круглого 

столу. Далі символічно починається злива, ніби на підтвердження напису  «RAIN/ 

TUT/ BUDE» (тут буде дощ). Н. Гончар ховається від дощу, прикриваючи себе 

кріслом «UKRAINE».  

Власне в такий спосіб автор намагався поєднати статичний метод передачі 

інформації, як-от вірші чи написи на аркушах, і динамічний – гра із стільцем, 

тканинами та ін. Відтак Н. Гончар надав своєму перформансу подвійне дно, в 

якому містяться ключі до розуміння. Він досягнув унікального поєднання 

концептуального наповнення показу, відтворення змістового, і навіть політичного, 

контексту. І разом з тим ігрового моменту, як-от травестійне перевдягання стільця 

у різного кольору футболки та ін.    
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15 вересня 2011 року у львівському театрі «Воскресіння» прочитано цикл 

віршів перекладачки А. Камінської «Автопортрети Назара Гончара». Електро-

лірика лунала в супроводі електронної музики ді-джея П. Ушинського. Така акція 

була проведена як вечір пам‟яті одного із найактивніших перформерів Львова.  

Перед тим як перейти до розгляду інших перформативних явищ, варто одразу 

наголосити різницю між творчістю Н. Гончара й Ю. Андруховича. Все-таки 

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 митцями – скажімо, 

музикантами, і лише дійство у цілому може набувати перформативних ознак. Те 

саме стосується й В. Махна. Ні Ю. Андрухович, ні В. Махно не є митцями-

перформерами. 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 безпосередньо творить твір на сцені, сцена стає єдиним 

можливим місцем його існування (зокрема, й віденський парк був перетворений на 

таку сцену).  

Цікавим прикладом поєднання різних видів мистецтв є проект 

Ю. Андруховича та гурту Karbido «Самогон» ( від 2008 року). Тут маємо суміш 

музичного супроводу, поетичного тексту і авторського голосу, манери виконання. 

Вирізнялися фольклорні варіації на тему «Зеленая ліщинонька»: «Зеленая 

ліщинонько чом не гориш а все куришся/ молодая дівчинонько чого плачеш чого 

журишся» [6]. Автор радше мав за мету перетворити поетичні читання у масовий 

концерт і йому це вдалося. 31 травня 2012 року у Львові було представлено медіа-

виставу «Абсен»: створена за мотивами роману Ю. Андруховича «Перверзія» 

синтетична лірико-музична програма була підсилена та доповнена візуалізацією.  

Ще одним оригінальним дійством стала драма-оперета В. Махна «Coney 

Island» (2007), яка була презентована в Тернополі у арт-барі «Коза» 2008-го року. 

Автор читав текст під музику і паралельно транслював кліп цієї вистави на 
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великому екрані. Відтак поєднав відео- та фотоматеріали, голос, текст. Цей номер 

був задуманий з елементами кінематографізму, чим і вирізнявся від попередніх 

прикладів. В. Махно тоді дивував особливим поєднання кінематографії та 

авторського декламування. 

Сьогодні все більш популярними стають музичні проекти. До прикладу, 

формація «DrumТИатр»: створений 2010 року дует двох літераторів – Ю. Іздрика та 

Г. Семенчука. Ю. Іздрик пояснює в одній із розмов поворот до перформативного 

мистецтва: «будь-яка концертна ситуація приваблює більше публіки, ніж ситуація 

поетичного вечора» [194]. Тим паче, що «під уламками літературного твору іноді 

виявляються цілком несподівані сенси, передати які можливо лише через звучання» 

[194]. У такому випадку література + музика – радше «один з проявів того, як 

немасове мистецтво використовує засоби масової культури, щоби бодай якось 

пробитися крізь щільні потоки агресивного рекламно-інформаційного спаму, яким 

переповнена абсолютна більшість комунікативних каналів» [194]. Перформанс у 

цьому сенсі постає як особливий тип медіа-тексту. DRUMТИАТР – синтез 

електронної музики, живих інструментів і текстів. Краут-рокові експерименти в 

дусі Can або Neu, гострий соціальний реп, електронний веселий indie, басовий dub 

та індустріальний dubstep. У гурті завжди «вільне» місце музикантів, тому на 

різних концертах приєднуються інші люди, що також відповідає духові 

перформативного мистецтва. За традиційними жанровими ознаками DRUMТИАТР 

балансує на межі Electronic Rap Experimental, проте музиканти називають свій 

стиль NOT-REP, наголошуючи на тому, що вони – єдина в світі група, яка повністю 

відмовилася від репетицій. Тому кожен їхній виступ – живий перформанс, 

імпровізація. 

Цікавим також видається поєднання літератури і музики в інтерпретації 

Г. Семенчука: «Загалом літератори і музиканти дуже подібні. Андрухович із 

“Мертвим півнем”, тобто з Міськом Барбарою – вони як два рідні брати. Жадан і 

“Люк”: вони однаково поводяться: люблять вибухнути і затихнути. Мені якимись 

подібними видаються Тарас Прохасько та “Пікардійська терція”: хороша лагідна 

музика та хороша інтелектуальна література. А Юрко Іздрик і “Zsuf” щось 
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вигадують, експериментують…» [197]. Тому ще одним перформативним проектом 

називаємо гурт із Тернополя «Zsuf» із «солістом» поетом Ю. Завадським. 

Музиканти гурту «Zsuf» 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. Сформувався 

«Zsuf» як гурт експериментальної психоделічної музики у 2009 році на фестивалі 

«L2» (Люблін, Польща). Власне тут автори концентрують увагу на звукових 

елементах перформансу, на фонемах. Набір звуків формує певну композиційну 

єдність. «Zsuf» розмивав межі між гармонією і дисонансом, витворюючи 

«політональність».  

Щодо питання використання перформансу в поезії, чи у поєднанні з поезією 

можемо зробити наступні висновки. У випадку Ю. Андруховича та DRUMТИАТР 

йдеться, власне про друге: поезія 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 поезія Н. Гончара – найперше 

з‟являлася «разом з ним» у поєднанні з дією, і лише згодом тексти друкували як 

окремий вірш. Перформанс є важливим виміром поетичної форми, його успіх 

залежить від того, чи встановлюється контакт між виконавцем та реципієнтом. 

Тож на основі попереднього дослідження можемо розмежувати поняття 

театральної постановки, гепенінгу й перформансу, особливо зосередивши увагу на 

розрізненні двох останніх явищ у літературі. Вибрані приклади не тільки 

переконують у самодостатності перформативної літератури (тобто перформансу, в 

основі якого лежить художній текст, однак який ним не вичерпується), але й 

означують різні тенденції її розвитку. Ми ж у мистецтві перформансу вбачаємо, 

перш за все, поєднання різнорідних мистецьких практик, як-от література, театр, 

музика та ін. І звісно ж базовий елемент, який поєднує ці мистецтва – різні види 

комунікації, що базуються на ігровому моменті. 
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Висновки до розділу 2 

Відтак можемо зробити висновок, що в літературі присутній експеримент 

двох типів: програмний експеримент, що втілюється за допомогою певного 

визначеного кола засобів, і «відкритий експеримент», що залучає різні елементи, 

шукаючи саму експериментальність як таку. До першого типу експериментування 

ми можемо зарахувати семантико-структурний експеримент та поезію для зору: у 

цьому випадку маємо залучення мовного арсеналу без виходу за межі мови per se, в 

іншому випадку на межі мистецтв працює злегка хіба Р. Садловський (але його 

поезографіка все ж не уникає мовних елементів і можливості прокоментувати 

візуальний образ). До другого типу залучаємо поезію мережі, фонетичну поезію та 

перформанси. Оскільки у цих трьох прикладах присутні по декілька видів мистецтв 

одразу: інсталяції, комп‟ютерна графіка, звукове наповнення, динаміка, рухи та ін. і 

майже обов‟язковий елемент гри, особливо в перформансі. Загалом згадки про гру 

наводять на думку, що якраз підкреслення ігрового й ознак гри, як їх визначають 

філософи й культурологи, й підтверджує визначення експериментальної поезії. Бо 

поезія такого типу – це перш за все свідома установка на експеримент, своєрідний 

буквалізм письма, в літерній поезії, перетікання смислів. А також як невід‟ємний 

елемент – свідоме звертання до ігрових стратегій. Кожен з авторів пропонує власні 

правила гри, тому їхні експерименти й різняться поміж собою. Але кожен прагне 

одного – написати так, щоб змінити уявлення про поезію загалом.   

Мистецтво перформансу розвивається і вдосконалює свої форми та техніки. 

Очевидно, що з появою комп‟ютерних технологій цей вид мистецтва виходить 

далеко поза межі театральної гри, декламування текстів під музичний супровід. 

З‟являються нові проекти, як-от фонетична поезія, для розуміння якої, не достатньо 

лише послухати саунд-трек. Відтак з‟являється необхідність представлення, 

перформансу, що сприяє перетворенню поезії на масову культуру. Однак 

перформанс сам по собі не є масовим мистецтвом, він може відбуватися (й 

відбувається) часто у вузькому колі. Інша справа – що він завжди потребує 

присутності сприймача, щонайменше, у постаті «людини з камерою», завдяки якій 

відбувається трансляція дійства. Та й то в окремих випадках камера не спроможна 
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передати усіх ефектів присутності, зокрема, коли перформанс передбачає 

безпосереднє залучення споглядачів. Відтак виникає нова виражальність поезії, яка 

досягає традиційних цілей (емоційного зворушення та ідейного зрушення) за 

допомогою нових (чи добре забутих старих) засобів – голосу, звуку, візуалізації 

тощо, а також, безумовно, завдяки безпосередній присутності автора й причетності 

реципієнта до події появи твору. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЕТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТІВ:  

КОНТЕКСТ І КОМБІНАТОРИКА 

 

 

3.1. Семантико-структурні експерименти у творчості Юрія Тарнавського 

Комбінаторикою концептуальної поетичної цілості Ю. Тарнавський декларує 

свідомий семантико-структурний експеримент, але не виходить поза межі 

традиційного розуміння мови як словесної реальності. Він свідомо й 

цілеспрямовано експериментує власне на мовному рівні, здебільшого на 

синтаксичному, але також і на семантичному. Під час згадки про нову книжку 

«Modus Tollens», у розмові з О. Галетою, яка відбувалася 10 вересня 2013 року у 

рамках Форуму видавців у Львові, і є зафільмована та викладена у мережі, він 

ствердив, що «ламає» мову і називає себе відвертим експериментатором. На 

питання А. Дрозди, чи вважає себе найкращим серед Нью-Йоркської поетичної 

групи, відповів, що не знає чи найкращий, але очевидно, що найбільш 

експериментальний. 

Чому виокремлюємо саме Ю. Тарнавського з-поміж інших членів групи, 

відповідає також М. Ревакович: «Гарячий прихильник верлібру в поезії, 

Ю. Тарнавський вважається чи не найбільшим експериментатором у Нью-

Йоркській групі. Його поетичні твори – це безупинний пошук формальних 

розв‟язань, щоб якнайточніше представити творчу візію» [160, c. 36]. Майстром 

мовного експерименту визнає Ю. Тарнавського й С. Павличко у своєму 

дослідженні [150]. Підставою саме такого вибору послугував розгляд авторських 

експериментів на межі/ поза межею мови. 

У 50-х роках поети Нью-Йоркської групи (Б. Рубчак, Б. Бойчук, 

Ю. Тарнавський, В. Вовк, Е. Андієвська, Ж. Васильківська, П. Килина) 

друкувалися в літературному додатку газети «Свобода», в студентському журналі 

«Горизонти», в «Українській літературній газеті». З 60-х років група постійно 

друкується у журналі «Сучасність». Власне ті перші публікації й заявили про 
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намагання змінити традицію українського літературного письма аж до 

переписування – чи доповнення принципово іншими формами – літературного 

канону. Про канон української поезії поза Україною почали говорити з виходом у 

світ у 1969 році двотомної «Антології сучасної української поезії на Заході». 

Укладали тексти Б. Бойчук та Б. Рубчак за принципом нетрадиційності: 

«Найбільшу симпатію упорядників і найвищі бали заслужили поети, схильні до 

експериментування» [150, c. 398]. 

Група мала як позитивні, так і негативні оцінки критиків. Звернули увагу на 

угруповання в перші роки існування художник Ю. Соловій та мистецтвознавець 

Е. Райс, статті яких ставили творчість групи у загальний мистецький контекст 

модерністичного мистецтва. Пізніше – Ю. Шерех, який більше акцентував свою 

увагу на становленні модернізму, та І. Фізер, завдяки якому маємо підсумкове 

інтерв‟ю членів групи. Зокрема риторичні і правильні запитання прозвучали від 

Г. Грабовича головно до Б. Рубчака: «А якщо ціль – бути співзвучним з західною 

поезією, то де найновіші зразки? А що важливіше: де сучасна доречність» [47, 

с. 86]. Цю доречність шукатимемо у текстах Ю. Тарнавського, творчість якого 

раніше досліджували (часто в контексті творчості усієї групи) Т. Карабович, який 

видав монографію, присвячену Нью-Йоркській поетичній школі («Літературна 

творчість українських поетів-емігрантів “Нью-Йоркської групи” ») [264], а також 

Б. Бойчук, М. Ільницький, О. Астаф‟єв, М. Ревакович та ін.  

Яскраво й повно заявила про Нью-Йоркську групу С. Павличко окремим 

розділом у монографії «Модерністичний рух на Заході в 60–70-і роки (Нью-

Йоркська група)». Попри те, що дослідниця зараховує творчість групи до естетики 

модернізму: «слово “модернізм” стало одним із ключових понять у теоретичному 

словнику Нью-йоркської групи» [150, c. 382], вона ще й робить акцент на 

аванґардності та космополітизмі цієї групи. Крім того, група вважала себе «першою 

справжньою елітою» і «першим справжнім аванґардом» [150, c. 385]. Що ж до 

аванґардності групи, то немає жодних сумнівів. Ю. Тарнавський – один із тих, який 

не зупинився на модерному чи – відвертіше – авангардному експериментуванні на 

зламі 50-х, а продовжив пошук нових експериментальних прийомів та технік у 
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контексті постмодерної літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття. Відповідно до 

зміни епох змінювалися його експерименти: від поезії в прозі до репівської 

поетичної практики.  

Відтак варто говорити у контексті Нью-Йоркської групи про «нову мову», 

докорінну зміну тематичної палітри текстів та «вихід за межі». Поезію 

Ю. Тарнавського можна окреслити як текст із «подвійним дном». До слова, 

С. Павличко називає автоматичне письмо крайнощами «західних екстремів». Хоча 

зазначає, що сам Ю. Тарнавський автоматичність свого письма відкидав і говорив 

про раціонально сконструйовані образи. Б. Рубчак у статті «Поезія антипоезії. 

Загальні обриси поезії Юрія Тарнавського» називає Ю. Тарнавського ворогом 

метрики, алітерації, мелодики. Для С. Павличко його поезія «просто гола думка» 

[150, c. 401], а Б. Рубчак переконаний, що «поет оскелетив українську мову на те, 

щоб найбезпосередніше передати образ» [162, c. 46]. Таким чином все ж підводимо 

до поняття «технічного» творення тексту, іншими словами, алгоритму того, як 

стилістично правильно «зробити» довершений експериментальний словесний 

текст.  

У 1972 році на сторінках «Сучасності» Ю. Тарнавський пропонує концепцію 

мови у статті «Література і мова», де звертає увагу на основні аспекти літературної 

техніки: «прецизне оперування елементарними семантичними поняттями, 

вживання синтакси як засобу передавання інформації і цілий ряд архітектурних 

проблем» [187, c. 54]. Сам автор відверто заявляє, що «я не знаю когось, щоб так 

писав по-українськи передо мною, як я. Семенко старався епатувати читача своїми 

творами, і, коли вживав прозаїзми, було ясно, які штампи він уникає; я ж писав так, 

ніби тих штампів не було, бо, властиво, я їх не знав» [149, c. 63]. Б. Бойчук зокрема 

підтверджує таку думку поета: «Тарнавський не перший, і не одинокий на такій 

поетичній дорозі (були там уже Михайль Семенко, Василь Хмелюк та ін.), але 

Тарнавський, без сумніву, стоїть окремо і вище» [149, c. 38]. 

Творчість Ю. Тарнавського яскраво представлена в альбомному виданні 

«Літературні вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чикаго, 

1973–2006», його мистецький вечір відкрив літературні вечори у Чикаго 1973 року. 
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Укладачі звертають увагу на поетичні особливості стилю і наголошують, що «нині 

в його творчості панують характеристики, що вважаються ознакою пост-

модернізму, такі як: багатостилевість, коляж, пастіш і набуття різних, часами 

протилежних одна одній, позицій / масок (збірка “Ідеальна жінка”, поеми “У РА 

НА” і “Місто київ та ям”, цикл драм “6х0”)» [108, c. 13].  

Цікавим для нас є також факт перформативного підходу Ю. Тарнавського до 

подання матеріалів: «У другій частині вечора було показано дубльований 

англійською мовою фільм “Подорож у Сумерки”, базований на модерністській 

поезії Нью-Йоркської групи» [108, c. 109]. Вже тоді Ю. Тарнавський застосовував 

інтермедійний підхід в експериментуванні, поєднуючи перформанс із 

кінорежисурою. Схожий синтез мистецтв продемонстровано 13 листопада 1999 

року на презентації нової збірки поезій «Їх немає»: «Вечір розпочався деклямацією 

Ю. Тарнавським вірша Антонія Мачада “Портрет” іспанською мовою під звуки 

еспанської музики» [108, c. 109]. Крім того, поет вважає, що «поезію треба 

трактувати як музичний твір і відповідно на неї реагувати» [108, с. 109]. Тому 

цілком закономірним видається повернення до реп-музикальності вже у 

постмодерністському експерименті збірки «Modus Tollens». 

У 2011 році у Львові побачила світ монографія М. Котик-Чубінської 

«Структура та образність поезії Ю. Тарнавського». Є. Нахлік у передмові до цього 

дослідження наголосив на «експериментальному синтаксисі» [93, c. 5] 

Ю. Тарнавського, а також звернув увагу на те, що «поет використовує візуальні та 

слухові засоби недавно народжених мистецтв – фотографії та кінематографу» [93, 

c. 7]. На думку дослідника, його поезія – це «експериментальні пошуки в царині 

оновленого віршування» [93, c. 7]. 

Архітектонічна будова текстів Ю. Тарнавського є поліфункціональна не лише 

в межах мови, але й на вербальному марґінесі в її класичному, радше словесному, 

розумінні. Цікавою є й думка дослідниці про цикл поезій у прозі «Без Еспанії»: 

«Поезії справляють враження асоціативних “колодязів”, але часто прикінцеві рядки 

містять образ, що матеріалізує траєкторію “падіння” – поєднує розрізнені враження 
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у єдиний ланцюг подій» [93, c. 137]. Також влучною є характеристика «Анкет», де 

наріжним каменем стає мова, «її логіко-граматичні парадигми» [93, c. 123].  

У своєму дослідженні ми зупинимося детальніше на кількох збірках 

Ю. Тарнавського, які видаються нам найбільш експериментальними у найширшому 

розумінні мовного експерименту, а саме: «Спомини», «Без Еспанії», «Анкети» як 

зразок авангардного вишуку. Цілком новий тип експериментування із репівською 

поезією, яка повністю «ламає» всі закони словесного співіснування синтаксичних 

(де)конструкцій, представлений також у збірці «Modus Tollens». Ці тексти написані 

англійською мовою, однак Ю. Тарнавський надіслав кілька власних перекладів з 

цієї книги винятково для ілюстрування у нашому дослідженні, за що ми йому 

висловлюємо подяку.  

Збірка «Спомини» – яскравий приклад експериментування з мовою із 

використанням прийомів одного мистецтва у сфері іншого. Автор збагачує 

можливості вербальної мови, по-новому задіюючи мовленнєві ресурси. 

Ю. Тарнавський у цій збірці не виходить поза межі класичного розуміння мови, 

натомість пропонує спроектувати мовний потік на кінематографічний лад. Вірші 

книги варто трактувати як зафільмовані стрічки, які є самодостатніми самі по собі, 

але лише сукупно творять «фільм», тобто довершену текстову канву збірки. У 

цьому сенсі влучними є слова Ю. Тинянова: «Якщо проводити аналогію між кіно і 

словесним мистецтвом, то єдиною законною аналогією буде аналогія не з прозою, а 

з віршем» [193, c. 338]. Пізніше щось схоже запропонував Ю. Завадський у збірці 

«Імовірність»: «флєґматичний суб‟єкт лірики (сни однієї ночі)» [66, c. 19]. У цьому 

контексті важливо згадати про колаж у поезії, а саме послідовне використання (й 

обґрунтування) формалістами принципу монтажу у словесному мистецтві.  

Ю. Тарнавський говорить про впливи А. Рембо на написання циклу своїх 

поезій у прозі: «Вони відкрили мені нову можливість у поезії – поезію базовану 

виключно на семантиці, закодовану, мов мова й музика в модуляціях хвиль радіо, в 

невтральній течії прозової мови» [186, c. 299]. У «Споминах» поміж рядків 

прочитується образ України. Можна розглядати спомини Ю. Тарнавського як 

апеляцію до «України в огні» О. Довженка. Обидва цих тексти – кадри з життя. Але 
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схожість вбачаємо лише за приналежністю до сценографізму та кінематографії 

зокрема, бо і тематично, і жанрово вони цілком відрізняються. 

Для підкреслення сценографізму автор використовує прийом «хамелеона» 

(прихованого ліричного героя) в одному реченні із тексту «Сльози»: «Про того, 

який від‟їхав, який не певний, чи він не тільки/ поняття його відсутности у твоїм 

мозку» [188, c. 104]. Ще більшої динаміки та враження руху досягає у 

конструюванні діалогічних сцен у шепоті хлопця до жінки в чорному: «– Як 

плачеться?/ – Отак./ – Так?/ – Ні, отак!/ – Я не можу!/ – Попробуй!/ – Дай мені 

голку!/ – Ой, ти нещасний!» [188, c. 105]. Насправді такий антураж дає змогу 

домислити всі додаткові звуки, їх силу та діапазон. Лише уява може створити 

потрібний характерний образ, або ж залучення інших видів мистецтва, як-от 

музики. Важливим для цієї збірки є наративний підхід. Фактично створюється 

ілюзія єдиного ліричного героя, але насправді автор вміло застосовує прийом 

«хамелеона» і грається з перемиканням точок зору. Яскраво це ілюструє текст 

«Хвороба»: «Грозиш: » Підождіть! Весна іде лугами моєї шкіри! «/ Коли відкидаєш 

ковдру, у твоїм шлунку видно послід/ породів, як сувої мокрих, рожевих 

простирал, і ріку, над/ якою відбувається операція, і якою, як ножем, лікар поре/ 

твою шкіру. Біль у формі жовтого калу пливе на її/ поверхні.» [188, c. 116–117]. 

Питання, кому належить мовлення у структурі тексту, хто є тим мовцем, який 

промовляє певні фрагменти, взятих у лапки рядків, є герметичним для читача, 

потребує власних роздумів й аналізу. І такі відкриті для інтерпретації місця 

насправді є визначальними у концепції книги. Ю. Тарнавський робить спробу 

таким чином налагодити комунікативний місток з читачем. 

М. Котик-Чубінська зазначає, що у мові циклу «Без Еспанії» «позірна 

незв‟язність тексту має внутрішню логіку калейдоскопічності спогадування, що 

відображає внутрішню реальність – реальність пам‟яті» [93, c. 104]. Направду дуже 

влучно підібрана характеристика текстів, і в цьому ми ще більше переконаємося 

під час безпосередньої поетичної рецепції. До слова, «Без Еспанії» дуже нагадує 

колишні подорожні щоденники або ж теперішній модний жанр травелогів, 

поширений в американській «новій журналістиці» (термін за Т. Вулфом) чи, інакше 
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кажучи, літературній журналістиці. Ось іще один зв‟язок Ю. Тарнавського із 

іншими видами письма або ж медіями. Єдина відмінність, що травелоги в 

журналістиці – обов‟язково нон-фікшн (хіба що за винятком гонзо-журналістики, 

де допускаються авторські домисли в репортажі), а у Ю. Тарнавського це правило 

вочевидь не діє. Його тексти, у яких домінує мотив сну, більше схожі на потік 

свідомості «Улісса» Дж. Джойса (хроніка подорожі головного героя Л. Блума 

Дубліном протягом одного дня). І якби автор так завзято не відкидав своєї 

причетності до техніки автоматичного письма, можна було б робити компаративні 

аналогії між цими двома текстами. Але ми обмежимося лише аналізом поетичної 

збірки українського автора. У Ю. Тарнавського персонаж теж подорожує: «Місто 

першої відсутности, до якого ми причалюємо в на-/ шому спільному сні, 

повільному й важкому, як корабель,/ з моїми очима, як портами, прозорими й до 

половини/ заслоненими поземними пластами зеленої води, з нашими/ блідими 

головами, як місяцями вдень, частково знище-/ ними кораблем, як часом, що 

минув, під мостом, що/ лучить місяць з ясністю, яка зростає, зробленим з ме-/ талу, 

нетривкого, як блиск зорі…» [188, c. 129]. 

Тексти «Без Еспанії» можна порівняти хіба що з пізнішими на кілька десятків 

років пробами Ю. Завадського «флєґматичний суб‟єкт лірики (сни однієї ночі)»: 

«…насправді/ якби осінню усі автобуси зупинялися там де треба/ (а в парку 

топільче таких місць досить)/ то я би став справжнісіньким кавбоєм/ і носив би на 

голові засмальцьований брудно жовтий капелюх/ а потім вийшовши на потрібній 

зупинці/ я б у супроводі когось незнайомого але дуже розумного/ пішов попри 

улюблений лікарняний корпус/ знімаючи отого капелюха в привітанні і/ одягаючи 

його знов…» [66, c. 21]. Такі подорожі зазвичай є виправданими і правдивими, до 

прикладу, Ю. Завадський описує реальні об‟єкти, які існують у Тернополі, як-от 

«парк топільче». Єдине, що докорінно відрізняє ці тексти від травелогів у 

журналістиці – авторська вказівка на сон, а відповідно на вигадку. Тут є підстави 

говорити про художність як засадничу ознаку письма Ю. Тарнавського та 

Ю. Завадського, на відміну від фактографічності «нової журналістики», а також 

акцентувати увагу на уявності описуваного світу чи самих ситуацій, у яких 
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фактографія слугує лише «будівельним матеріалом», одним із засобів, включених у 

систему поетики художнього тексту. 

Динаміка метафор у Ю. Тарнавського вражає особливо у тексті «Від‟їзд»: 

«…від лопотіння/ багатьох сердець на щоглах;/ від фіялкових квітів, тіні/ яких 

відносив вітер, і від дерев із свого запаху;/ від крає-/ видів, творених рухом наших 

тіл, немов свідомістю; від дір у моїй голові, крізь які я єднався з небом» [188, 

c. 133]. Анафоричний початок «від» тут не випадковий. Він з допомогою 

алітераційного звукового сприйняття постійно нагадує про від‟їзд або, іншими 

словами, відмову від чогось. Час і простір надають подорожі динамізму, 

кадрованості, власне тут найкраще й проявляється прийом кінематографізму на 

межі кількох видів мистецтв: «В повітрі стогне/ дощ, який не має де впасти, і я 

починаю лізти на колінах/ до себе із часу і простору, що вже відбулися» [188, 

c. 134]. Цікавими видаються й риторичні звертання до країн: «О, Еспаніє, ростеш, 

як дорогоцінний пістряк, і, переступивши моє тіло, ступаєш ось у Португалію!» 

[188, c. 136]. Далі знаходимо детальний опис життя країни: «Еспанці ховали свої 

душі від неба і старалися сісти на/ нутра фонтанів, і негри в парках, рожеві й у по-/ 

добі квіту маґнолії, і літали в повітрі мембрани й німби/ з тіста, до перехресть якого 

ми прямували» [188, c. 142]. 

Третя збірка – «Анкети», в ній Ю. Тарнавський вдається до «канцелярського 

фіксування миті у формі існування анкет» [93, c. 104]. М. Котик-Чубінська також 

визначає особливості образної картини циклу, як-от: «розгортання метафор», 

«оксиморонне суміщення ознак, властивостей, часо-просторових площин» [93, 

c. 124]. Цікавою є сама форма подання тексту: анкета як порожня лакуна, яку 

ліричний герой заповнює у довільному, але визначеному для себе поетикальному 

характері. Незвичайними є й поля з вимогами до заповнення: «колір», «форма», 

«речовина», «ціль», «вплив на дзеркало», «вплив на метафізику», «вплив 

метафізики на нього», «вплив на руки», «короткий опис» [188, c. 232]. І все це про 

обличчя. Цей прийом видається також дуже цікавим з огляду на так звану реальну 

поезію, що стала популярною у першій половині ХХ століття і використовувала 

«врізки» у художній текст нехудожніх фрагментів, як-от газетні оголошення, 
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повідомлення тощо. У Ю. Тарнавського, з одного боку, використано дуже 

формальну, схематичну конструкцію анкети, з іншого – лакуни заповнені густим 

символічним смислом. 

За експериментальністю письма тексти схожі на дві попередні збірки. 

Превалює тотальна тяглість і глибина того чи іншого висловлювання: «Напрям: В 

сторону самих себе, безконечно далеких від/ краєвидів, і в сторону краєвидів, 

безконечно да-/ леких від метафізики і всього, і в сторону своєї/ причини, яку вони 

не можуть розпізнати через/ все і через метафізику.»  [188, c. 233]. Така манера 

мовного експерименту дещо нагадує «заумну» поезію, яка була популярною у 

російських формалістів, а пізніше у футуристів (російських і українських). Тільки 

різниця в тому, що їхня «заум» часто базувалася на прийомах парономазії, а у 

Ю. Тарнавського все побудоване виключно з допомогою логічно сконструйованих 

наукових термінів. Також автор застосовує гру зі словами: «Відношення до дат: 

Починаються і кінчаються там, де/ кінчаються і починаються дати – т.є, перші по-/ 

чинаються там, де другі кінчаються, і навпаки» [188, c. 238]. Вражає й глибинна 

метафорика текстів, що сягає аж рівня образів-символів: «Відношення до душі: 

Відношення неясне, бо душі завжди/ стоять перед дірами, так, що останніх важко 

ба-/ чити, і навпаки» [188, c. 239]. 

Абсурдного відтінку набуває філософування Ю. Тарнавського з приводу 

поняття відношення: «Відношення до рук: Про відношення взагалі не варто 

говорити./ Відношення до дір:  Про відношення взагалі не варто говорити./ 

Відношення до душі: Див. вище./ Відношення до крови: ”  ”/ Відношення до 

уст:  ”  ” » [188, c. 283]. Використовуючи форму анкети, Ю. Тарнавський 

виходить поза синтагматичність як одну з основних ознак літературного мовлення і 

мовлення взагалі, натомість він пропонує парадигматичний текст, що має як 

горизонтальний, так і вертикальний вимір і напрямок прочитання. У цьому – ще 

одна важлива знахідка Ю. Тарнавського як автора-експериментатора у царині мови 

і мовлення. 

Збірка «Modus Tollens» вже зовсім іншого типу. Тут в основі текстів лежить 

ритм, і в основі музики – поезія. Ю. Тарнавський ламає повністю класичне 
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розуміння синтаксису й грається семантикою. Наприклад, вірш «вечірнє небо»: 

«вітер дме з усіх боків в той/ сам час чути як гримають/ вікна двері на хрестах зами/ 

каючись самі христос з рід/ кою русявою бородою з якої кап/ ає кров готується 

приймати гос/ тей виносить довгі гнуч/ кі прути тісні ко/ рони з терну величз/ ні 

чорні цвях губки/ набряклі оцтом на кін/ ці довгих спи/ сів [297, c. 17]. Перенесення 

слів з одного рядка створюють відповідний ритм і настрій поезії. Варто також 

враховувати специфіку перекладу, адже переклад – новий текст. Оскільки і 

автором, і перекладачем є одна особа, то можемо говорити про найбільш 

наближену версію перекладу до оригіналу. І навіть вести мову про два оригінальні 

тексти, які активно функціонують у білінгвальному світі. У цій збірці тексти дуже 

експресивні. Основна увага акцентується власне на поетичному ламанні мовних 

канонів, особливій синтаксичній конструкції чи, радше, деконструкції: «сльози? 

там тіль/ ки голі чорні гіл/ ки біла порожня я/ ма нічого біль/ ше ні! капає вода на/ 

моє розтрощене ди/ тинство авто з 30-х років ір/ жаве без шин коліс шиб чер…» 

[297, c. 11]. Такий спосіб побудови тексту сприяє поліфонії смислів. До прикладу, 

вислів «біла порожня я/ ма нічого біль/ ше ні!..» можна трактувати як  яма і нічого 

більше, а можна як біла порожня яма; нічого більше, ні … Власне відсутність 

розділових знаків та перенесення морфем з одного рядка в інший і сприяють 

амбівалентності висловлювань та можливості різночитань. Бо кожен вислів ми 

можемо сприймати як у межах одного автономного рядка, так і в цілісному тексті. 

Збірка «Modus Tollens» експериментальна навіть зовнішнім оформленням: автор 

присутній не лише власними текстами, але й оголеним тілом на обкладинці. Відтак 

торс українського класика вже кидає виклик і щонайменше грається з читачем, 

шокує його. Так само як і фото в чорних окулярах та репівській стійці на звороті 

книги.  

Таким чином бачимо, що мовні експерименти Ю. Тарнавського яскраві і 

сповнені різноманітних образних прийомів та використання новітніх технік письма. 

Б. Бойчук називає його «найрадикальнішим модернізатором і експериментатором в 

українській поезії сьогодні» [149, c. 37]. Автор настільки вміло грається з 

наративними конструкціями, що його письмо сягає рівня автоматизму, тільки з 
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логічними асоціативними рядами. Жанр сучасного травелогу також представлений 

у творчості учасника Нью-Йоркської групи. Окрім цього, одним із провідних 

прийомів Ю. Тарнавського є синтаксичне «ламання» мови. Він переносить слова із 

рядка у рядок без особливого консерватизму, але вимальовуючи певний ритм 

поезії. Такі синтаксичні 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. Разом з тим, у кожній наступній збірці він 

свідомо обирає новий наскрізний принцип експериментальної побудови творів, 

встановлюючи для себе певні обмеження – фіксовану рамку художнього 

експерименту, якої чітко дотримується. 

Що ж до техніки, то він використовує відповідні експериментальні 

механізми, як-от кінематографічність, колажування та монтаж текстів, що 

наближує їх до жанру кіносценарію. Також цікавим у цьому контексті є те, що ці 

експерименти походять саме з літератури модернізму, конкретніше із авангардних 

течій, а не постмодернізму. Ю. Тарнавський почав експериментувати у 60-х рр. 

ХХ ст. і залишається актуальним сьогодні, про це може свідчити його збірка 

репівських поезій. Також важливо, що він експериментує одночасно у 

білінгвальному світі: як в українській, так і в американській літературі. 

Контекстуально тексти групи, і Ю. Тарнавського зокрема, мали вплив на 

поетичний розвиток і становлення В. Махна. Влучно про спорідненість української 

діаспори старшого покоління, а саме Нью-Йоркської групи, і молодшого 

(В. Махна) зазначає М. Ревакович у своїй статті «Нью-Йорк на мапі української 

поезії». Авторка головно говорить про образ Нью-Йорка у віршах В. Махна: 

«Махно оспівує Нью-Йорк з усіма його злетами й падіннями, навіть якщо спершу й 

відчувається, що він робить це з помітним ваганням, якщо не з виразною нехіттю. 

Його Нью-Йорк – це місце, цінне для археологів, місце, в якому поет знімає шар за 

шаром із текстових покладів, що їх залишили його попередники й сучасники» [161, 

c. 187]. Більше того, дослідниця виокреслює відмінні риси поетики В. Махна, і 

вони передусім полягають у конкретизмі його поезій: «Нью-Йорк у Махнових 
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віршах конкретний і живий, цієї конкретики і життя в поезії Нью-Йоркської групи 

просто немає» [161, c. 192]. Прозова поезія В. Махна «При-блудний син» нагадує 

тексти Ю. Тарнавського зі збірки «Спомини»: «якщо читають євангельську притчу 

про блудного сина в сільській церковці/ то мусить хтось відчувати найпекучіші 

слова/ і стояти на дворі з непокритою головою/ на яку сиплеться сніг» [135, c. 12]. 

Такого типу текстів у В. Махна є кілька: «На каві у “Starbucks”», «Єгуда 

Аміхай», «Нью-йоркська листівка Богданові Задурі». Тому можна сказати, що 

кінематографізм також присутній і у нього. Окрім того, у В. Махна є ще вірші 

«Повернення І», «Повернення ІІ», які нагадують «Приїзд І», «Приїзд ІІ» 

Ю. Тарнавського із збірки «Без Еспанії». Тільки повернення В. Махна з Нью-Йорка 

в Тернопіль перенасичене деталями і предметами іншого часу – часу молодості, це 

особлива модель відчуття повітря того часу, спосіб виправдання й оскарження себе 

одночасно. У Ю. Тарнавського ж приїзд більш абстрактний, приїзд невідомо куди. 

У поетів зовсім різні програми ліричного суб‟єкта. Крім того, Ю. Тарнавський, 

зрештою, як й інші члени Нью-Йоркської групи, за висновками М. Ревакович, 

абстрагують Нью-Йорк, а у В. Махна він конкретний і деталізований.  

Питомим для поетичної техніки В. Махна є вправне жонглювання словами і 

творення мовних ігор-каламбурів: «те й кажу що зміна і заміна/ слів в слова – 

трикутника на куб/ риби в сіть – і мабуть україна/ з тіла свого струшує пір‟їни/ ці 

листи для мене і піску» [135, c. 13]. Всілякі штучки: «ці терміти – терміни 

запізнілі» називає «словесним онанізмом» [135, c. 14]. Паронімічна атракція, така 

внутрішня перегра паронімами, наскрізь пронизує тексти збірки: «три відсидки за 

ним – кілька зон – кілька зим / ухиливсь від кастета – та не від коси…» [135, c. 15]. 

Подекуди таке нагромадження паронімів створює алітераційний ефект: «сука – 

скурилась – каже – чекатиме син – / тільки персні синіли на пальцях – як синь – / 

однокласник роман» [135, c. 15]. Поет вдається також і до навмисного членування 

речення на окремо увиразнені і виокремлені графічно слова: «він шорсткий – наче 

камінь – сипкий – як пісок – сухий – як комиш» [135, c. 21]. Таким способом він 

створив асоціативний ряд, зумисне не подав кожне слово з нового рядка, а 

визначив його окремішність графічно. 
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В. Махно не є свідомим семантико-структурним експериментатором, а радше 

працює на підґрунті практик «класичного» авангарду, проте його оригінальне 

мовне плетиво (у контексті поезії не материкової України, зокрема Нью-Йоркської 

групи, і насамперед її найвправнішого експериментатора Ю. Тарнавського) 

свідчить про тенденційність та тяглість експериментальної поетичної практики. 

Експерименти Нью-Йоркської групи та Ю. Тарнавського зокрема, стали не 

поодиноким явищем в історії української літератури, а в різний спосіб вплинули на 

формування поетики їхніх наступників, оновивши уявлення про можливості 

українського поетичного мовлення.  

 

3.2. Екcпериментальна поезія ЛуГоСад(у): трансформація візуальності  

Зорова поезія із привілейованим статусом усезагального мистецького 

простору й часу, що об‟єднує нові можливості літератури й малярства, поєднує в 

собі слово, малюнок, графічний дизайн, гру різноманітних шрифтів та спецефектів. 

Її літературно-мистецькі елементи на теренах української літератури з‟явилися ще 

за часів Київської Русі. Проте зорова поезія як синтетичний вид мистецтва почала 

розвиватися в нас переважно з другої половини XVI ст., зокрема в творчості 

Л. Барановича, Д. Туптала, Г. Сковороди, М. Довгалевського, А. Кальнофойського, 

І. Величковського та ін. У трансформаціях сучасної візуальності художнього слова 

особливу увагу привертає українське літературне угруповання ЛуГоСад, про 

витоки й становлення якого дізнаємося із приватного архіва Т. Лучука. Перш ніж 

говорити про історію створення, окреслимо основні позиції провідної техніки 

гераклітівців та лугосадівців – паліндромії.  

Паліндромія від самої її появи та у ранніх 90-х була усвідомленою 

експериментальною творчосітю. Вже у 1992 році у поетичному збірнику «Поезія–

92» під загальною редакцією Л. Голоти з‟являються паліндромони гераклітівція 

М. Мірошниченка із заголовком «Поезо-експеримент» [138, c. 173], що знову ж 

таки вказує на експериментальність паліндромічних вишуків. Пізніше, вже як 

теоретик, М. Мірошниченко у своїй статті «Поезія двостороннього струмування 

мови» прослідковує етимологію терміна: «Стародавні елліни називали його 
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“паліндром” –  від palindromeo (“біжу назад” (тлумачення “Словаря иностранных 

слов”, 1954) – “той, що повертається” (за довідником “Літературознавчі терміни” В. 

Лесина, 1985)). Термін не зовсім точний, позаяк паліндром не завжди прибігає 

назад чи вертається. Навпаки, може мати за двох прочитань цілком відмінне 

змістове наповнення. На цю його особливість вказує й “Поетичний словник” 

Т. Жилки (Братислава, 1987). У “Словнику літературних термінів” за редакцією 

Я. Славінського (Краків, 1976) стверджується, що паліндром – це «вишукано 

скомпонований за розташуванням літер вираз, речення або вірш, що надається до 

прочитання удвобіч, і при тому його значення не підпадає зміні. А проте змінний 

паліндром за наявності двоякочитальних слів цілком можливий, адже з таких слів 

неважко скласти й відповідного характеру фрази, речення, текст» [139, c. 48]. 

Таким чином маємо мозаїчну палітру різнотрактувань та індивідуальних підходів 

до розуміння й сприймання паліндромотворчості. Оскільки ця техніка була 

визначальною у творчості гурту, особливо для І. Лучука, ми вирішили окреслити 

основні ознаки. Пізніше літературу такого типу як паліндромія також почали 

називати паралітературою. 

Г. Бергерсон у своїй праці «Паліндроми та анаграми» називає провідних 

дослідників американської паліндромотворчості: Дж. А. Ліндон, Дж. Марвіль, 

Г. Рейнольдз, Е. Бодін, Лі Мерцер, Д. Боргманн, Дж. Вардропер, Др. А. Росс Еклер 

та ін. Автор вирізняє чотири види літературних ігор: шаради (відгадування 

закодованих слів), круговий розворот, гра слів у рядку та слово-паліндром блок. 

Г. Бергерсон зазначає, що «вищою точкою в історії паліндромної поезії стала 

публікація у 1802 році вірша з 416 рядків “Ethopoiia Karkinike”, написаного 

ієромонахом Мавросієм Пампересом, модерним греком, який склав поему у 

давньогрецькому стилі» [232, c. 1]. Щодо практичного компоненту паліндромної 

творчості американський вчений зазначив: «написання вірша може бути розділене 

на дві частини: перша – поет вибирає поєднання слів, а друга – поет переставляє 

слова у вірші» [232, c. 20]. Також відомим є факт, що у лютому 1969 року 

Г. Бергерсон розрізав вірш на алфавітний список з 478 слів і запропонував читачам 

побудувати із цього матеріалу новий текст. Цікаві міркування стосовно 
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паліндромотворчості у С. Бірюкова. У статті «Паліндром як засіб віршування» він 

наводить рядки Велімира Хлєбнікова: «Звук приховує за собою певний образ» [19, 

c. 18]. Тут закцентовано увагу на виокремлених літерних виявах, де одна, 

наприклад перша, літера може виражати увесь образ слова. Ще однією ознакою 

паліндромії як способу віршувати є «вихід до анаграматизму в письмовому 

вираженні та до паронімії – у звуковому» [19, c. 19].  

С. Федін у статті «Різноходи & перевертні» пропонує ще один вид 

паліндрома: «з семантичної точки зору не менш природним видається варіант, коли 

зворотнє прочитання дає й протилежний чи, в будь-якому випадку, інший зміст, 

аніж вихідний» [201, c. 21]. Такі тексти дослідник пропонує називати 

«різноходами». Натомість «перевертнем» називає текст з «подвійним дном», який 

«по-різному читається в обидві сторони, при цьому зворотнє прочитання 

протилежне до прямого або ж містить приховану інформацію» [201, c. 23]. Ще один 

спосіб видобувати нові смисли дослідник пропонує назвати «пантограмою» – 

«піджанр каламбуру, що припускає “злиття двох фонем чи слів… в одну звукову 

пляму” (А. Кручених. Зсувологія російського вірша, М. 1922) з подальшим 

розділенням його на нові складові частини. Змінюється лише розташування 

розділових знаків чи лакун між послідовністю букв» [201, c. 30]. Таким чином є 

підстави говорити про цілий спектр візуалізації паліндромної творчості. О. Бубнов 

у статті «Екологія паліндрома» визначає ще одну характерну ознаку такого типу 

творення текстів – алітерацію. Окрім того, дослідник зазначає, що «семантика 

сюрреалізму, гумору, абсурду, комічність, широкі асоціації, традиційний та 

мікропаліндромний звукопис (ене, ана, тит), чіткий хорей з цезурою і повторними 

наголосами на другій та четвертій стопах (пеон ІІІ), форма паліндрома, який 

частково повертається і потенційна кругова форма цикладрома» [201, c. 35], – все 

це головно й визначає паліндромну творчість сьогодні. 

О. Бубнов типологію цього явища розкрив у праці «Типологія паліндрома». 

Він використовує термін «літерографія» на позначення комплексу «літературних 

жанрів, які використовують букву в якості формотворчого елемента» [29, c. 6]. 

Відтак автор пропонує виділити як окремий підвид «строгу літерографію». Цим 
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терміном він позначає «комплекс літературних жанрів, які використовують всі (чи 

майже всі) свої букви у якості формотворчого елемента» [29, c. 6]. Одним із 

найдавніших жанрів літерографії є анаграма – «використовує слова (групи слів, 

рядки) з однаковим літерним складом» [29, c. 6]. Далі дослідник виокремлює 

аналограму – «анаграмний вірш, який використовує парні слова з однаковим 

літерним складом» [29, c. 7] та метаграму як «перетворення одного слова 

(словоформи) в друге шляхом заміни однієї з букв іншою, при цьому, інші букви 

залишаються на своїх місцях» [29, c. 7]. Суміжним жанром є анаметаграма 

(метаанаграма) – «поєднання анаграми і метаграми, коли слово перетворюється в 

інше шляхом перестановки букв і заміни однієї з букв» [29, c. 7].  

Поняття паліндромії О. Бубнов виводить із кількох означень: « 1) явище 

симетрії (в широкому розумінні); 2) явище зворотної течії елементів всередині 

цілого (у вузькому розумінні); 3) наука, предметом вивчення якої є паліндроми; 

розділ філології; 4) звід (антологія) паліндромних текстів (паліндротекстів, 

перевертекстів)» [29, c. 7]. Відтак під поняттям паліндром розуміємо «якийсь 

об‟єкт (система), що має певну лінеарну, або циклічну (або наближену до них) 

організацію своїх складників, виражену в однаковій послідовності (симетрії) цих 

складників від початку до кінця і від кінця до початку лінії, циклу» [29, c. 9]. 

Літерний паліндром автор називає «букводромом». Власне такий підхід до 

вивчення науки паліндромії видається у нашому контексті доречним. Тому далі, 

вслід за О. Бубновим, ми простежимо місце паліндрома в українському 

літературному контексті на прикладі творчості лугосадівців, зокрема І. Лучука.   

 Гурт виник у стінах Львівського національного університету ім. І. Франка на 

філологічному факультеті. Саме у цей виш у 1981 році вступили випускники трьох 

різних львівських шкіл: І. Лучук, Н. Гончар та Р. Садловський. Вчилися на трьох 

відділеннях: слов‟янському, українському та російському відповідно. Поетична 

група заявила про себе на останньому курсі рукописними альманахами «ЛУГОСАД 

І» (1986) та «ЛУГОСАД ІІ» (1987). 

Перші друковані тексти угруповання датовані 1986 роком. Саме тоді в 

альманасі «Вітрила» відбувся дебют І. Лучука та Р. Садловського. Вірші 
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Н. Гончара у «Вітрилах» надрукували у 1988 році. Т. Лучук окреслює шлях 

становлення спільної концепції угруповання, суть якої спочатку полягала, за 

визначенням науковця, в принципі «літературного універсалізму». Мова іде про 

підсумок традицій та новаторства в українській і зарубіжній літературах. «Для нас, 

лугосадівців основне – творчий процес. Але ж треба його якось підсумувати і тим 

самим підштовхувати. Тобто, щоб старі наші досягнення породжували все нові й 

нові. Так і виникла ідея даного альманаху, в якому ми керуємося принципами 

універсалізму» [113, c. 3].  

У трансформаціях сучасної української візуальності відповідна літературна 

концепція завдяки Т. Лучукові отримала назву «літературний ар‟єргард». Дискусії 

навколо цієї проблеми, орієнтації на європейські культурно-мистецькі зразки 

розгорнулись 10 лютого 1994 в Інституті українознавства ім. І. Крип‟якевича АН 

України, де відбулася наукова конференція з нагоди 10-ліття ЛУГОСАДу. 

Х. Назаркевич у своїй конференційній доповіді «Функціональна органічність 

чужомовних вкраплень в поетичних текстах І. Лучука та Н. Гончара» назвала 

І. Лучука «послідовно-логічним структуралістом», а Н. Гончара – «послідовно-

алогічним асоціативістом». Щодо терміна «ар‟єргард», то вперше (на 

пострадянському просторі) його вжив російський критик М. Епштейн 1991 року у 

ґрунтовній статті «Після майбутнього. Про нову свідомість у літературі». Він 

вважає, що «ар‟єргард – це останній різновид в останній фазі останнього циклу 

нашого літературного розвитку» [63, с. 226]. У Польщі цей термін виник ще в  

60-х роках (Г. Маціунас) на позначення діяльності групи «Флюксус».  

Для того, щоб збагнути діалектику творчих стосунків між лугосадівцями, слід 

навести деякі міркування Т. Лучука: «Літературний шлях починається не з нас; 

через те ні про який “передній загін” – “авангард” – в новій літературі не може бути 

й мови. За теперішніх умов говорити про “авангард” щонайменше несерйозно. Все, 

що є в літературі, все, що створено нашими попередниками – все те попереду нас, 

ми ж позаду всього розвитку літератури, ми замикаємо собою літературний процес 

(звичайно, наш час обмежений нашим часом – і для когось і ми будемо 

попередниками). Через те ми наразі “ар‟єргард” – “позадній загін” у літературі. Це 
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виявляється в тому, що в нашій творчості знаходять свій відгук Поети всіх часів і 

народів (звичайно, в силу наших власних сил)» [125, c. 16].  

Творчість львівських поетів-експерименталістів, а саме їхнє прагнення 

епатувати і створювати антураж невимушеності у мовній грі, по-різному 

інтерпретується в сучасному українському літературознавстві. Так, Т. Гундорова 

засвідчує, що «окрім карнавалізму, що спирався на ідею підважування й 

перевертання офіційної культури, в українській літературі 1980-х заявила про себе  

й самодостатня необарокова культурософська ідеологія, скажімо, “ЛуГоСаду”, 

групи львівських поетів, що сповідувала ар‟єргардну опозиційність щодо 

модернізму й усієї модернізаційної стратегії <…> лугосадівці, які резонують на всі 

попередні форми й традиції літератури є найближчими до передмодерних 

барокових (не без футуристичного забарвлення) моделей мислення та поведінки» 

[51, c. 226–227]. І справді, паліндромічні форми та поезомалярство переходять у 

спадок групі від барокових та футуристичних традицій. 

 Зокрема Є. Нахлік у своїй статті «Карнавально-іронічний сонетарій Івана 

Лучука» зазначає, що на початку своєї творчості «автор не виходив за межі 

вправного конструювання – на основі дотепного переосмислення фразеологізмів та 

мовно-асоціативних зв‟язків між словами» [146, c. 140]. Тут літературознавець 

говорить про поетичні проби львівського поета ще до виходу збірки «Сонетії» 

(1996). А вже власне про цю збірку відгукується дещо лояльніше і навіть з певним 

зацікавленням: « “нецензурні” слова поет завіршовує з добрим художнім смаком, а 

тому його спроба не тільки не відштовхує, а навпаки, викликає інтерес (охочих 

пересвідчитись відсилаю до сонетія “Передобідня меланхолія”)» [146, с. 140]. 

Науковець навіть проводить паралелі лучукових вишуків із творчістю 

В. Шимборської, польської нобеліантки 1996 року. І. Лучука у 1998 році на 

всесвітньому конгресі паліндромістів у Канаді було визнано автором найбільшого 

за обсягом паліндромічного тексту у світі. Його паліндромон, поема «Епос і нині 

сопе», налічує 3333 букви. Як паліндроміст, львівський поет також занесений до 

книги рекордів України. О. Кочевих у своїй статті називає І. Лучука 

«найіронічнішим сучасним поетом» [94, c. 12]. На збірку «Сто одне щось» 
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відгукнувся рецензією «Іванові – Іванове…» критик Є. Баран. Літературознавець 

відзначає вміння грати зі словом, а також характеризує тексти як самодостатній 

поетичний експеримент.  

А. Бондар у статті «Пересмішницьке Євангеліє» з усмішкою говорить про 

появу першої книги Н. Гончара «ПРОменеВІСТЬ» на 41-ому році життя: «Гончар 

давно входить у фракцію диваків (ще їх заведено називати “Божими людьми”) 

парламенту української поезії, очолюючи депутатську групу “Словоблуддя”, 

ексклюзивним і єдиним членом якої він і є» [26]. Автор дуже тепло ставиться до 

того, що пише лугосадівець: «Кожен вірш Гончара – маленьке Пересмішницьке 

Євангеліє, сплетене із “зайчиків-пострибайчиків”, тобто слів – випадкових 

шматочків того, що проноситься щомиті в Назаровій голові» [26]. І крім всього 

цього дає досить високу оцінку змістовому наповненню текстів Н. Гончара: «Про 

Гончарову теологію можна написати не одну дисертацію» [26]. Молодий на той час 

(2005 рік) письменник А. Бондар виводить цікаву формулу поезії Н. Гончара. Ця 

мистецька практика зараз є характерною чи не для кожного поета-

експерименталіста ХХІ століття: «Поезія Гончара – це гра у сфері неможливого, 

бриколаж, возведений у головний творчий принцип» [26]. Саме гра та поетична 

(бри)колажність стають тенденційними сьогодні, тобто підпорядкованими певній 

позалітературній ідеології. Н. Федорак у своїй газетній замітці «Поетична збірка 

“ЛУГОСАДу”: негайно і тільки у книгарні НТШ» дає цікаву характеристику 

Н. Гончару: «Неабиякий майстер звукопису та шедеврального парадоксу» [202]. 

Також в оригінальній формі відгукнувся про поета Ю. Андрухович у замітці «Із 

циклу “Конференси”»: «Найкращий Гончар – не Олесь. Найгірший Назар – не 

Гончар. Найкращий серед назарів гончарів – також академік, також Бу-Ба-Бу – 

Назар Гончар!» [9]. Таким чином бачимо, що в І. Лучука експеримент ґрунтується 

на паліндромічній творчості, у Р. Садловського здебільшого на малюнках, хоча 

обоє також вправляються із словесними експериментами. Експеримент Н. Гончара 

відрізняється перформативністю, використанням поезографіки та структурно-

семантичним експериментуванням.  
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Р. Яців поділився враженнями про поетичний світ Р. Садловського у статті 

«Імпульс – знак – інтрига: візія Р. Садловського». Його творчість характеризує як 

«факт графічного (на зміну текстового) запису» [223, c. 9]. Автор статті наголошує 

на тому, що Р. Садловський має цілий «арсенал формально-мистецьких засобів 

графіки», і «не переймається техніцистичними ефектами» [223, с. 10]. Високо 

критик оцінює й майстерне творення лугосадівцем образів: «образна канва 

балансує між асоціацією, містикою та гротеском» [223, с. 10]. Н. Кафка (дружина І. 

Лучука) у передмові «Феномен поетичного ар‟єрґарду: Творчість літературної 

групи ЛУГОСАД» до книги «ЛУГОСАД. Матеріали до бібліографії» [114], 

упорядником якої вона є, зазначає багато цікавих фактів із виставок лугосадівців. 

Зокрема повідомляє, що спільно з Н. Гончаром Р. Садловський брав участь у двох 

виставках українського поезомалярства за кордоном. Спершу його композиція 

«Ніколи вже не бігтимеш...» була представлена у лондонській філії Українського 

Католицького Університету ім. св. Климентія (Великобританія) на виставці 

«Українська Зорова Поезія» (11.03–13.03.1994) разом із композиціями Гончара 

«Апологія байдужости» й «Автопортрет в автобусі». Трохи згодом ця ж його 

композиція разом із другою з названих Гончаревих була представлена в «Silver 

Image Gallery» у столиці штату Огайо Коламбусі (США) на виставці «Сучасна 

візуальна поезія з України» («Contemporary Visual Poems from Ukraine», 31.10–

04.11.1994).  

Цікаву думку стосовно «думання» лугосадівців висловлює В. Неборак у своїй 

статті про ЛУГОСАД «Займенники, або Виданий ЛУГОСАД»: «Якщо думання – це 

пошуки затрачених, похованих «першим поглядом» сенсів, тобто вихід із себе на 

пошуки цих сенсів, то воно передбачає відмову від так званого комфортного 

дрімотного егоцентризму» [147, c. 131]. Л. Таран міркувала над спільними 

знаменниками угруповання та інших тоді популярних групп, як-от «Бу-Ба-Бу», 

«Пропала грамота»: «Що ж об‟єднує всіх “неоавангардистів” – названих і 

неназваних? Звичайно, молодеча задерикуватість, зухвале ставлення до певної 

виробленої нормативності в нашій поезії, тяжіння до парадоксальності, нарочите 

змішування ієрархії стилів і цінностей, містифікація, карнавалізація 
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повсякденності, зневага до ідеологічних приписів, мертвих канонів і ритуалів» 

[185, c. 21]. 

Особливе місце серед лугосадівців займає експериментальна творчість 

Н. Гончара, що постулює певний канон поетичного мовчання (чи пак 

замовчування) («такий закон/ всесвітньог‟ мерехтіння/ такий відкритий/ і мені» 

[115, c. 4] ) та І. Лучука з мовними експериментами поетизування в жанрах 

паліндромії та сонетіїв. Актуальною у цьому сенсі стає гра слів поета з іронічним 

підтекстом. Приміром: «N. N. / А втомо-біль/ мене переїхав/ А мені хоч би що:/ ну 

– переїхав,/ ну – роздусив./ Ну і що?/ Ну і ну» [196, c. 291]. 

На перший погляд текст видається парадоксальним. Утім якщо розчленувати 

слова «А втомо-біль» на окремі морфи, що реалізуються в конкретних мовленнєвих 

ланцюжках, то вони промовлятимуть про втому і біль ліричного героя. Риторичне 

запитання «Ну і що?» лише підсилює таке оксюморонне поєднання на рівні 

сприйняття цілісного твору, а не його окремих фраґментів. Автор конструює 

символічні й асоціативні образи, так би мовити мовностилістичне «обличчя» поезії, 

яке без його «інтерпретації-подання» неможливо розгледіти взагалі. 

Лінгвокогнітивний аспект дослідження експериментального твору полягає у 

виявленні асоціативної структури слів із однойменного вірша Т. Шевченка  

« «N. N.» (Така, як ти, колись лілея…)» [211, c. 267].  

До шевченківського інтертексту вдається і Н. Гончар (у нього є цілий цикл 

«Кобзаріана»), зокрема в діалогічній експериментальній поезії «Дещо з 

передісторії»: «Присвячую мамі-татові,/ а також/ і мертвим, і живим,/ і 

ненародженим/ знайомим і незнайомим/ і особисто Вам/ чи тобі,/ а ще собі» [115, 

c. 7]. Н. Гончар поетизує ледь не кожну лексему, творячи фактичну багаторівневу 

семантику тексту, який в читацькій рецепції формує своє неповторне 

контекстуальне значення. Це відбувається завдяки графічним та вербальним 

взаємозв‟язкам, що в експериментальній поезії є одними із основних елементів 

змістової структури. Взірцем такого експериментування (переплетення вербальних 

і графічних засобів у літературно-мистецькому коді) може бути вірш Н. Гончара 



 

 

130 

«Апологія байдужости»: «україно моя/ роззявлена/ ти радієш собі/ байдужа/ маєш 

десь/ сонцегасник/ адже він як і всі/ українець» [196, c. 302]. 

Вигляд тексту такий: 

 

Рис. 3.1. Вірш Н. Гончара «Апологія байдужости» [46, c. 138]. 

 

Звідси видно, що шлях пізнання художньої канви твору – його цілісного 

бачення – пролягає від безпосереднього споглядання до асоціативно-образного 

мислення. Під час читання наведеної поезії актуалізується Ізерова концепція 

естетики рецепції (Rezeptionsästhetik). Адже, на думку німецького 

літературознавця, у взаємодії автора, читача і тексту твір «нагадує арену», де 

адресант і адресат беруть участь у «грі уяви». 

«Потенційний текст» Н. Гончара є незмірно багатший і багатогранніший, ніж 

будь-яка його «індивідуальна реалізація», бо відкриває особливий горизонт 

бачення, власне, контекстуальний, який безпосередньо або опосередковано 

стосується українського літературно-мистецького процесу 90-х років ХХ ст. Ось 

чому метафору «сонцегасник» у вірші «Апологія байдужости» Н. Гончара можна 

інтерпретувати двояко (по-різному): і як період великих соціально-політичних змін 

у бутті ліричного героя, і як його бентежне очікування чогось таємного і 

невідомого в одвічній колисці нового небесного життя. Але провисання ліричного 

героя над прірвою невідомості триває – і його «сонцегасник» стає тою віддаленою 
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країною мрій і сподівань, що вже не зігріває, як колись, серце українця. Емоційний 

сплеск розпачу людини веде до «апології байдужості», а її Ельдорадо безмежної 

любові та злагоди згасає. Найглибинніший корінь такої світоглядної непевності 

залягає, передусім, у вияві «симулякрової соціальності» (Ж. Бодрійяр). «Йдеться, – 

як слушно зауважує відомий французький філософ і теоретик “смерті модерну”, – 

про “практику байдужості” масового індивіда до будь-яких смислових впливів. 

Вона, ця практика байдужості, стала сутнісною властивістю сучасного масового 

індивіда» [184, c. 61]. 

В автора уже немає слів для вираження власних думок і почуттів. Він, 

поринувши у своє 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. Так чи інакше, наведена поезія Н. Гончара є більше алогійною, ніж 

апологійною, бо не утверджує логіку художньо-образного мислення, а наголошує її 

неспроможність осягнути потаємні порухи душі людини в творчому процесі.  

Інтермедійність постає як особливий простір мистецького діалогу й у відсвіті 

художнього слова М. Зарічного. Так схожість візуалізації у віршах «Апологія 

байдужости» Н. Гончара й «(Анти-) Біфуркація Фішбейна» М. Зарічного, імовірно, 

викликає зорові типологічні враження в читача – звісно, не за смисловим 

сприйняттям, а візуальним. Наведемо приклад: 

   

Рис. 3.2 Вірш М. Зарічного «(Анти-) Біфуркація Фішбейна» [75, c. 122]. 
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Зрештою, у вірші «(Анти-) Біфуркація Фішбейна» М. Зарічного, як і в 

«Апології байдужости» Н. Гончара, з одного боку, накладаються дві виражальні 

системи – словесна і візуальна, з іншого – чимало зображально-виражальних 

засобів залишається на вербальному марґінесі (чи то символічне значення, чи ідея). 

Естетичні аспекти світогляду митців певною мірою відображають літературознавчу 

лугосадівську ідею ар‟єргарду. 

Схожою технікою конструювання тексту оперує М. Мірошниченко. Автор 

речитативно нагромаджує дієслова і створює ефект наказовості: «Різати/ жданики/ 

насукати/ пуху кам‟яного/ політати/ кощавими/ вимахами/ ……………./ вимахами/ 

вимива щоки/ та/ тіло/ погоня макуху пита:/ кусаники/ над жита зіР?..» [138, c. 174]. 

Риторичний паліндромон М. Мірошниченка окреслює буденність життя, в якому 

домінують «вимахи», «погоня», «кусаники»… Такий паліндромон претендує на 

філософічність розуміння буття людини і її місця на світовій карті. 

Інший спосіб експериментування Н. Гончар обирає у вірші «Автопортрет в 

автобусі» – поділ на склади: 

 І мно- 

 ю, і дзер- 

 кальцем дріб- 

 но тря- 

се – 

і ри-си 

свої роз- 

губи- 

ло ли- 

це…   [196, c. 300]. 

Такі поетичні проби стають початком до запровадження в українській 

літературі летричної традиції і літерної поезії зокрема. Важливо, що ця поезія 

викликає не тільки семантичні, а й кінетичні асоціації – читана з запису чи почута, 

вона неодмінно передає тілесні відчуття (мною трясе). Цікавою є згадка про 

дзеркальце – адже й сама поезія буквально віддзеркалює життєву ситуацію. 
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Відтак львівські поети-експерименталісти 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: 

 ЗАХАЗ   МАЗАМ 

 АХЕХА   АЗОЗА 

 ХЕРЕХ   ЗОХОЗ 

 АХЕХА   АЗОЗА 

 ЗАХАЗ   МАЗАМ   [122, c. 9]. 

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 них прочитується прізвище відомого австрійського письменника 

(уродженця міста Львова) ЗАХЕР МАЗОХ – не лише в звичному для нас 

горизонтальному положенні (як слід – зліва направо), але й по вертикалі (крізь 

призму усієї літературної традиції).  

Реконструкція смислового горизонту в експериментальній поезії здебільшого 

проявляє себе на практиці. Так, «гра слів» із анафоричним початком яскраво 

продемонстрована у тексті «Універсал» І. Лучука: «поезія, дівчинко, дівчинка/ 

поезія, хлопчику, хлопчик/ поезія, бабцю, бабця/ поезія, діду, дід» [122, c. 11]. 

Аналогічний вірш – у присвяті «ПО»: «Ходити,/ походити,/ попоходити./ 

Повернись,/ Едгаре Аллане/ Пое…» [122, c. 12]. 

Таким чином, формується новий тип художньої свідомості в 

експериментальній поезії, рівень розуміння якої залежить від уміння «відчитати» 

на створеній автором «поетичній арені» слова прихований зміст. З цього приводу 

можна навести паліндромон І. Лучука «Автор до Величковського» як своєрідну 

відповідь українському письменнику епохи бароко, котрий практикувався в 

подібному жанрі: «Величко – чи бичок, чи лев?/ Він грав сам так і собі, і расі./ 

Цинобру брав отак – вам і навспак,/ грав з демоном раків автор» [122, c. 109]. 
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Проте одним із найяскравіших зразків експериментального паліндромону є 

текст «Морков‟яний панк»: «…швидко,/ швидко,/ швидко руду…/ не віра це, –  

дар./ ківі – кокос ананасок./ Оксано, нас/ кокос-ананас,/ око ківі,/ краде – царівен/ у 

дурок,/ див.: шок,/ див.: шок,/ див.: ш…» [122, c. 104]. Цим текстом автор 

демонструє одразу декілька експериментів: сама форма паліндромона є 

експериментальною, окрім цього алітераційний звук «ш» створює ефект 

грайливості, тим паче, що автор обрамлює ним паліндромон.  

Дотичним до гурту був брат Р. Садловського – Юрій. Його творчість також 

налічує паліндромони: «? ну де реве/ вередун ?» [168, c. 42]. Або ж іншого типу 

текст: «ханом?/ ко бід ухилом,/ ті рови – вандали!/ лад навиворіт…/ моли худібок,/ 

монах!» [168, c. 45]. Навіть визначення жанру збірочки – віршомазки є схожим до 

поезомалярства Р. Садловського. У Р. Садловського є вірш «Автопортрет», що 

одразу мимоволі наштовхує на думку про автопортрети Н. Гончара, як символіка 

зв‟язків, що вимагає: «все ж,/ запишіть мою адресу/ на долоні» [115, c. 7]. 

Поезотексти І. Лучука, Н. Гончара, Р. Садловського сповнені глибокого 

змісту й змушують задумуватися над кожним окремим словом. Адже бажане не 

завжди є дійсним, і, як казав Н. Гончар: «Вам являюся/ не із відкритим лицем/ а під 

маскою ліричного героя/ що/ повстає проти мене/ і з мого лиця/ хоче зірватися» [46, 

c. 5]. Іноді ці тексти стають шокуюче грайливими: «!а яка цікава/ твоя циця права/ 

тобто ліва» [46, c. 6]. Принагідно хочемо додати, що паліндромна поезія, у силу 

своїх формальних обмежень, ніколи не зводиться до комунікації як передавання 

чіткого змістового повідомлення. Семи (одиниці значення) завжди можуть бути 

розташовані в різному порядку за принципом (бри)колажу і втрачають також при 

цьому однозначність. Якраз наведений віршик містить у собі цю 

«двоспрямованість» читання: те, що є «правим» для автора, стає «лівим» для того, 

до кого він звертається. Більше того, автор не може говорити однозначно так, щоб 

сказане дорівнювало почутому. Він ніби навмисне випробовує читача, шукаючи 

нових засобів вираження смислів поетичного слова. Наприклад: «чого не зробиш/ 

для Музи,/ в якої не флейта,/ а добрий бук» [46, c. 7]. 
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Нагнітання дієслів, які створюють враження динаміки, емоційного 

напруження чи швидкості в різних рухових діях ліричного героя, створює 

поетичний ефект текстуальної градації. У такий спосіб експериментує 

Р. Садловський, вдаючись також до «тасування» слів: «ми спливаєм,/ колами, 

хвилями розходимось,/ ми вічно невічні,/ ми тільки початок і кінець» [115, c. 30]. 

Натомість у Н. Гончара «гра слів» відбувається здебільшого на рівні морфем, а не 

окремих слів: «чим більше голосів і голосінь і безголосся/ голосувань/ безголових» 

[115, c. 21]. Загадковість морфемних забавлянь супроводжують також усічення 

окремих слів: «чим більше переслів‟я-недослів‟я/ тим більше чуюся великим/ 

невігласом нездарою нікче‟» [115, c. 22]. 

Слід зазначити, що Н. Гончар охоче вдавався до словесного жонглювання на 

структурно-семантичному рівні: «!ти така гласкава» [46, c. 6]. Тут автор поєднав 

прикметники галаслива + ласкава / гласкати. Відтак він часто увиразнював кожне 

слово в окремому рядку: «пірнаю/ в небо –/ і у всесвіт/ виринаю/ лечу/ співаю/ 

кричу/ позіхаю…/ і прокидаюся» [46, c. 10]. 

Як справжня Homo Ludens Н. Гончар вдавався до оригінального 

переставляння складів (наприклад, «я сідаю в трав май» [46, c. 17]), зберігаючи при 

цьому «подвійне дно» форми і змісту слова. Чи то трамвай, чи трав розмай – 

вирішуватиме читач. Або ж таке: «оце я? ніц ше собі!» [46, c. 42]. Чи нічого собі, чи 

Ніцше?.. Важливо, що обидва методи декодування і розшифрування постійно 

присутні в тексті. Львівські поети-експериментатори роблять акцент здебільшого 

на потенційних сферах синергії художнього слова в свідомості Homo Ludens‟a. 

Чимало віршів Н. Гончара підпорядковані ігровому принципу не лише на 

семантичному рівні слова, але й на звуковому – «тональному», «мажорному» або 

«мінорному». Відтак варто поміркувати, звідки береться такий специфічний спосіб 

вислову, який за стилем викладу дуже близький до жанрів дитячої літератури: 

казки, розповіді, оповідання та ін., – з усіма цими «луп-луп», «кліп-кліп», «клап» 

тощо: «ой у полі голову/ задираю/ та й очима/ луп-луп-кліп-кліп/ ще й вухами клап/ 

плечима зниз/ легенями хап –/ і навзнак/ а потім беркиць/ землілиць/ в обійми» [46, 

c. 18].  
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Цікавим є його цикл «Автопересміхи»: «а дама/ Адама/ кох», «а рима/ 

дверима/ гуп», «а серце/ в реберце/ калать!» [46, c. 21]. І як каже сам автор – «я 

язиком чеберяю –/ піймай/ мене на слові» [46, c. 24]. Слово в експериментальній 

поезії Н. Гончара втрачає однозначність чи визначеність, воно стає 

перетворюваним, воно само перетворюється на експеримент. Схожим є вірш про 

риму у М. Зарічного із циклу «Ars poetica» (назва якого є запозиченням із 

антоничівської практики): «римуй/ не стримуй/ риму» [75, c. 47]. І зовсім 

протилежна думка про рими у тому ж таки циклі: «Рими – марґінальне у вірші/ 

Вірші без рими/ зовсім не гірші/ Рима – це/ марґінальне у вірші» [75, c. 49]. У цій 

збірці є й безпосередня присвята Н. Гончару у вірші «Верлібр (згадуючи Назара)»: 

«а якщо тільки трапиться рима –/ прищемити їй пальці дверима!» [75, c. 106]. 

Н. Гончара справді важко спіймати на слові, бо невловимі каламбури його 

поезій невичерпні: 

сфіґлюй: 

як гончар в п‟єц 

– бздиш? – 

  «тьху» –  їж щем! 

ГЛЯНЬ (!): ЩО Ж Є ШРИФТ, 

ЦЕЙ «СПАЗМ» – ҐІД БУКВ? – 

юч їх. 

Ї 

бен- 

джґут: 

чом спиш? 

вграй! 

хлющ з яєць! 

фік! [46, c. 33]. 

Гра із шрифтами також була одним із прийомів експериментальної поезії 

Н. Гончара. Є кілька прикладів поезографії у його творчості, де замість звичної 
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дихотомії форма – зміст, код – повідомлення, Н. Гончар обігрує зображення букв 

або написання слів. Наприклад, поетична алюзія до О. Бузини й Т. Шевченка 

звучить каламбурно: «й не збудний сон… ще й мови море/ перевертні у бузині/ 

плюгавлять (шляк їх траф), мені/ німе присуджуючи горе…/ та соловейко не за 

тих…» [46, c. 54]. Іноді ця гра переходить на звуковий рівень: «ум-м – якби пірнути 

в небо…/ треба…/ Сміятися треба!/ – о-хо-хо –/ як?!» [115, с. 9]. 

В поезії Н. Гончара варто звернути увагу і на обігрування власного імені, 

самості, що набуває вигляду перформансу – одної з форм акціоністського 

мистецтва. Приміром: «розгончарений/ виназарений/ останки/ збираю/ і ношуся/ із 

собою» [46, c. 144], бо «я – називний відмінок/ родового/ давальному належу/ 

люблю знахідний/ орудним/ в місцевому/ клично» [46, c. 68]. А мій «язик – назик» 

[46, c. 110], а цей «папірець – назарець» [46, c. 110].  

До подібних поетичних експериментів вдавався й І. Лучук. Його забавляння 

словом відбувалося на рівні словесних новоутворів. Яскравим прикладом є вірш 

«Міні колискова»: «Сніг – дощ – снігодощ/ а все вода/ Сон – ява – напівсон/ а все 

життя» [115, c. 15]. 

У Н. Гончара гра базувалася на омонімії та парономазії: 

- гов! 

- агов! 

- виходь! любове 

- та ну? 

- тану 

- та ну! 

- ну тоді до почуття 

до почуття  [115, c. 44]. 

Поетичне експериментування у трансформаціях візуальності характерне і для 

творчості Р. Садловського, зокрема збірки «Сонні сонця», яку І. Лучук у своїй 

передмові слушно називає «зоровою віршокнигою» [167, c. 3]. Відтак лугосадівець 

по-своєму пояснює особливості зорової поезії, де, на його думку, «повинен бути 

присутній буквенний (літерний) елемент, з якого твориться образ… це теж можуть 
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бути і фігурні вірші, і картини з вкрапленням поетичних текстів, і просто вірші з 

якимись графічними витребеньками, яких не передаси на звук» [167, c. 3].  

Зрештою Р. Садловський, щоб переконати читача, що його поезія справді є 

візуальною, в кінці книги пише: «Зміст. А нащо зміст?» [167, c. 24]. І контрастно до 

вербального висловлювання автор подає свою світлину з рідним братом 

Ю. Садловським та І. Лучуком, запрошуючи реципієнта у такий спосіб до 

експерименту й візуального сприйняття власних текстів. 

Композиція поезомалюнка «Сонні сонця. Роман Садловський» [167, c. 4] 

побудована так, ніби два ока випромінюють сонячні промені, які огортають всю 

картину. Відтак зоропоезія «Усвідом рух триіпостасного сонця» Р. Садловського 

[167, c. 5] складається із двох літер «О» і «Г», де перша літера символізує сонце, а 

також колесо, що крутиться довкола, а друга – сонячне проміння, уподібнене до 

сидіння в оглядовому колесі. Автор сам подає коментар до цього малюнка у вірші 

«Сонні сонця»: «усвідом рух триіпостасного сонця/ навіть коли це видається 

вічністю/ перетвори на вічність саме усвідомлення/ свою планетарну знемогу/ яка 

ніколи тобі самому не належала/ спробуй упізнати серед трьох сонць» [167, c. 17]. 

М. Епштей з цього приводу висловив таку думку: «слова саме й скеровують до 

того, що залишається порожнім та невидимим» [220, c. 195]. Це своєрідна 

«техніка» діалогу з читачем, яка полягає у думці, що виходить поза межі 

словесного простору. Наведемо ці два зорові тексти: 

 

Рис. 3.3. Поезомалюнки Р. Садловського: «Сонні сонця. Роман Садловський» 

та «Усвідом рух триіпостасного сонця»  
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На малюнку видно стрілки годинника з цифрами і важелями, які можуть у 

будь-який момент змінити напрямок, тобто «перетвори на/ вічність/ саме/ 

усвідомлення» [167, c. 7]. Поєднання літер «О» та «Г» утворює прадавнє 

зображення сонця як символ вічного руху. Саме усвідомлення ліричного героя 

автор відображає за допомогою хаосу літер, тобто невпорядкованістю «Ш», «У», 

«О», «Л», «Н», «Ь» та штрих-пунктирними ламаними лініями. Адже інколи 

свідомість у житті людини наче ламається, а усвідомлення при тім стає 

викривленим.  

Наприклад: 

 

Рис. 3.4 Поезомалюнки Р. Садловського: «Навіть коли це видається вічністю» 

та «Перетвори на вічність саме усвідомленння» 

 

Текст «свою/ планетарну/ знемогу» [167, c. 8] автор теж вибудовує доволі 

хаотичним поєднанням літер. Тривалість цієї знемоги демонструють чотири крапки 

над «І». З літер можна скласти звертання «МАМО», що теж символізує потребу в 

допомозі. 

Оригінальним є малюнок: «Спробуй упізнати/ серед/ трьох сонць» [167, 

c. 10]. У численних літерах «О» заховано три сонечка, що схожі на очі. У поезії 

«Жодні ґрунтовні запе –/ речення їхнього існування» [167, c. 11] показано графічно 

дерева, сонце і дорогу із стрілками у дві сторони.  
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Рис. 3.5. Поезомалюнки Р. Садловського: «Спробуй упізнати серед трьох 

сонць» та «Жодні ґрунтовні запе- речення їхнього існування» 

 

Цікавим є поезомалюнок Р. Садловського «бути/ тобі/ вільним/ серед/ них» 

[167, c. 14], де зображено механізми роботи маленької людини, що є гвинтиком 

великої соціальної машини. Таким чином автор постулює свободу індивіда, 

важливість його особистих переконань. У формі троянди, довкола якої снують 

равлики і люди, автор закликає: «пробач кожному все що не стосується життя» 

[167, c. 15]. 

 

Рис. 3.6 Поезомалюнки Р. Садловського: «Бути тобі вільним серед них» та 

«Пробач кожному все що не стосується життя» 

 

Продовження цієї філософської думки містить наступний малюнок у вигляді 

двох кіл, закріплених гачками: «за тієї лише умови коли/ сам зазнав життя» [167, 

c. 16]. І у формі знаку безкінечності, поміж літер та механізмів «стань/ одвертим/ 

перед/ обличчям/ землі» [167, c. 17]. 
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Рис. 3.7. Поезомалюнки Р. Садловського: «За тієї лише умови коли сам зазнав 

життя» та «Стань одвертим перед обличчям землі» 

 

Як відомо, паліндромічні форми та елементи поезомалярства відіграють 

головну роль у трансформації візуальності в українській експериментальній поезії, 

ґенеза якої виводиться ще із бароково-футуристичних традицій. Тому 

небезпідставно Т. Гундорова називає ЛуГоСад «необароковою поетичною групою, 

<…> яка використовує форми барокової словесної гри і при цьому поєднує «кіч-

текст» і «покруч-текст» із візуальною поезією, ліричною іронією та футуристичним 

звукописом» [51, c. 137].  

Т. Гундорова визначає й іншу необарокову групу, якій притаманні «пародія 

та іронія, алкогольні гоку та бурлеск («Дума про слоника», «ноктюрн 1»), абсурд» 

[51, c. 137]. Це київська поетична група «Пропала грамота» (Ю. Позаяк, 

В. Недоступ, С. Либонь). Це угруповання розвивалося паралельно із львівською 

експериментальною школою. М. Розумний називає їхні тексти «артпоезією» [196, 

c. 413]. Ю. Позаяка називає «найбільш гротескним, найбільш замаскованим» [196, 

c. 413]. У дещо експериментальному руслі згадує й про С. Либоня, мовна стихія 

якого «гідна лексикологічного пошанування: англійські фрази, французькі 

співзвучності, вульгаризми, а найбільше – суржику» [51, c. 414]. Оскільки ця група 

не визначалася яскравими експериментальними формами і мала багато спільного з 

арт-, але небагато з візуальною поезією, ми згадуємо про неї лише спорадично. У 

Ю. Позаяка прикладом експериментування може бути вірш, який ґрунтується на 

розщеплюванні звукопису і перетворенні фрази на літери: «Приходьте до мене 

завтра!/ Я розкажу вам правду!/ Приходьте до мене автра/ Я розкажу вам равду!/ 
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Пи одьте о мее авра/ Я оза жу ам аву!/ Пи о те о мее ава/ Я оа жу а ау!/ И о е о ее 

аа!/ Я оа у а ау!»  [196, c. 421]. 

У В. Недоступа є прийом усічення стопи, нагнітання з допомогою повторів та 

звуконаслідувальних елементів: «ось іде замерзає хіппі,/ ось іде замерзає/ ось іде/  

ось/ оммм» [196, c. 431]. У С. Либоня є цілий цикл із тавтологічною назвою 

«Нонсенснітниця» (нонсенс + нісенітниця): «Нісенітниця./ Нонсенс знітиться/ Sans 

sens ниточки/ Сенс – Санс – лебідочка» [196, c. 435]. І ще один приклад гри зі 

словами, що ґрунтується на білінгвальній парадигматиці тексту та прийомі 

усічення: «А може, Моніка?/ А може, моно?/ А мо‟, Моніка?/ А мо‟, моно?/ А мо‟, 

Ніка?/ А мо‟,no?/ Ну, айно!/ Ні, no!» [196, c. 435]. Як бачимо київська школа не 

виходить поза межі словесної гри, і поле їхньої експериментальності поступається 

перед різноманітністю експериментів ЛуГоСадівців. 

Поезомалярство Р. Садловського не обмежується лише чітко 

сконструйованими та добре продуманими поезографічними елементами. «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. Якщо І. Лучук і Н. Гончар більше працюють у 

словесній візуалістиці, так званій літерній парадигмі, то Р. Садловський творить 

цілі мистецькі малюнки, що згодом знайшло своє продовження серед наступників, 

як-от у творчості Ю. Завадського. 

У цьому експериментальному тяжінні поетичного слова лугосадівці 

намагалися збагнути смисл і абсурдність людського існування, добратися до самої 

суті Логосу. Трансформації візуальності у їх творчості допомагають збагнути, що 

експеримент – це не просто забаганка, забавлянка чи «покруч», а складний 

емпіричний шлях пізнання прихованих художніх ресурсів. 
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3.3. Художньо-естетичні горизонти Юрія Завадського: від поезографіки 

до мережевої поезії 

Творчість Ю. Завадського наразі ще мало досліджена. Є рецензія Є. Барана 

«Яка імовірність зустрічей» (відгук на першу поетичну збірку), та стаття Т. Дігай у 

«Літературному Тернополі», присвячена збірці «юрійзавадський» (2005). Про 

експерименти Ю. Завадського згадувала у публічній лекції для літклубу «Маруся» 

влітку 2013-го року польська літераторка Анета Камінська. Вона апелює до теорії 

Ю. Завадського про те, що кожен звук має колір, і акцентує увагу власне на 

фонетичній поезії автора. У своїй докторській дисертації епізодично згадує про 

експерименти тернопільського поета І. Лучук.  

Експериментує Ю. Завадський, власне, із формою – послідовно використовує 

нові (принаймні, для української поезії) прийоми для подолання автоматизму у 

сприйнятті, здавалося б, відомих тверджень та ідей. На рівні тематики 

Ю. Завадський не намагається ані радикально змінити репертуар, ані відкрити для 

поезії принципово нові теми. Тут він радше продовжує традицію авангарду: 

використовує поезію як знаряддя суспільної критики, утверджує власну систему 

цінностей і переконань тощо – на відміну від постмодерністів, які відмовляються 

від декларацій і не претендують на авторитетність суджень. 

Постмодерна гра Ю. Завадського з читачем починається вже на рівні 

найменувань власних поетичних збірок. Перша – «Імовірність», – вказує на 

умовність поетичної реальності, її нестійкий буттєвий статус, коли основна активна 

роль відводиться читачеві. Йому доводиться вирішувати самотужки, наскільки 

«реальними» є зображені у творах події. Друга збірка отримала назву 

«юрійзавадський». Автор окреслює літературну гру з читачем, звертається до 

традицій візуальної літератури, інтригуючи реципієнта вже у назві. Третя збірка 

написана у тій же манері спілкування, оскільки поет вже навіть не зазначає свого 

імені та прізвища на обкладинці, а назва збірки «юрійзавадський» (на нашу думку, 

вже можна нумерувати «юрійзавадський ІІ») перетворюється на своєрідний 

«фірмовий» знак. Основна (й наскрізна) особливість художнього експерименту 

Ю. Завадського полягає в постійному перегляді уявлення про літературу, 
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переосмислення її буттєвого статусу (адже назва збірки «Імовірність» може 

стосуватися не тільки правдивості зображених подій (зрештою, ми ж не шукаємо у 

поезії протоколу подій), а й самого статусу пропонованих творів – які є, 

ІМОВІРНО, літературою), постаті автора й читача. Власне, від другої збірки 

починаючи, Ю. Завадський обігрує, здавалося б, непорушні уявлення про ім‟я 

автора й назву твору, які уже неможливо розрізнити.  

Збірка зібраних віршів «юрійзавадський. пейпербек» (2013) знову грається з 

читачем. Автор наголошує на тому, що він після довгих шукань в мережі, 

насамперед мережевих текстів, як-от гіпертекстова поема, динамічні тексти, 

анімаційні тексти, після саунд (фонетичної) поезії повертається до паперового 

(paper back (у транслітерації – пейпербек) – з англ. «папір назад») варіанту тексту. 

Більше того, він намагається літерну поезію подати окремим цілісним текстом: 

кй – ук 

ук – тль 

ук – рй 

ук – нй 

ук – н   [68, c. 192]. 

Поезія Ю. Завадського зацікавлює нас формальними експериментами. Кожен 

вірш – це своєрідний або код-малюнок, або сув‟язь асоціацій, які розгадати 

пересічному читачеві не так вже й легко. 

Вірші збірки «юрійзавадський» складні для сприйняття, оскільки відсутня 

завершена картина, яка б легко постала в уяві після їх прочитання. Тут ідеться про 

змістову цілість повідомлення, якого можна очікувати від поезії, якщо розглядати її 

виключно в рамках комунікативного підходу до мови. Власне, творчість 

Ю. Завадського цілком послідовно заперечує підхід до поезії як до засобу 

передавання інформації (змісту). Натомість поет вибудовує зображення 

розірваними шматками, творячи несподівані асоціативні ряди. Так, у вірші «біль» 

автор конструює багатошаровий текст. На одному з рівнів опрацювання твору 

читач сприймає біль ліричного героя як такий, що живе з дитинства, з тих років, 

коли дитина вперше оббиває об поріг свої ніжки і не може потрапити за «інші» 
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двері, дізнатися, що там «з іншого боку». В уяві постає «будинок поранений 

дитинством», який можемо трактувати і як приміщення, у якому діти ламають все, 

«ранять» його, але й як оселю, наповнену спогадами і болем з дитинства. Цей стан 

примушує замислитися: чи у зрілому віці ми так само не потерпаємо від того, що 

«ноги порізані до порогів» та «руки потяті до клямок». Це «пороги» і «клямки», які 

не дають відчинити двері в «інший» світ, кращий... У першому прикладі змістове 

повідомлення повністю відсутнє, у другому ж маємо справу з доволі класичним 

метафоричним висловлюванням. Цитуючи вислови на кшталт «в уяві постає», 

«можемо уявити», варто говорити про особливості авторського вислову, побудову 

художнього образу – читацька уява лише слідує тут за його прийомами.  

Цікавим є те, що експериментаторство Ю. Завадського проявляється не в 

тематиці, а в формальній оригінальності творів. У другій збірці Ю. Завадського 

присутні елементи візуальної поезії. Розділові знаки відсутні, кожне слово вагоме і 

має своє значення. Деякі слова яскраво увиразнені у рядках: «спи / стіни шарудять / 

до тебе спокій пересип» [70, c. 6]. 

У кінці ХХ ст. проблема мережевої та візуальної поезії стала особливо 

актуальною. Ю. Завадський захопився цими новітніми віяннями в літературі. Із 

початку 1980-х років формується теоретико-літературна база для вивчення 

літератури комп‟ютерного середовища: з‟являються перші гіпертекстові 

літературні твори, які застосували можливості комп‟ютера. Мережева література є 

рівночасно і новаторською, і традиційною, бо «фраґментарність тексту, порушення 

синтаксичних зв‟язків, акцентування на графічній стороні тексту та залучення в 

літературний текст позамовних одиниць властиві і типам мережевої літератури і 

авангардним творам початку ХХ століття» [69, c. 2].  

У літературі поети іноді впадали в крайнощі і творити поезію, яку можна 

було або лише почути, або побачити. До таких «крайнощів» в поезії належить вірш 

Ю. Завадського «Лексикон тиші». Читачеві потрібен своєрідний код, щоб 

розшифрувати цей твір, «особливе знання, щоб прочитати текст» [69, c. 12]. Якщо в 

традиційній бароковій літературі читач отримував цей код від автора, то сучасні 
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поети не дають ключа прочитання, розраховуючи на його обізнаність, 

інтелектуальність.  

Збірка «юрійзавадський» (ІІ) не має нумерації сторінок: ці вільні вірші іноді 

читаються як суцільний текст. Мережева література передбачає, що можна читати 

частини твору у різній послідовності, при цьому не втрачаючи авторської 

концепції. За таким принципом побудована і ця збірка. Набір вражень ліричного 

героя створює для нас картину світовідчуття, образ епохи кінця ХХ – початку 

ХХІ століття. 

Для цієї збірки характерний метадієгетичний наратив: оповідач, що 

перебуває у межах іншого наративу, тобто первинного. Окремі частини тексту в 

тому чи іншому творі беруться в лапки, тобто ті слова належать іншому наратору, 

вставному. Ким цей загадковий персонаж є для Ю. Завадського – кожен домислить 

при прочитанні. Автор не дає жодних вказівок, кому належать ці фрагменти 

мовлення, вказуючи графічно лише на те, що він використовує «чужі слова». Це 

яскравий приклад використання графічного прийому – текст необхідно бачити, аби 

зрозуміти характер літературної гри. 

Наскрізним мотивом збірки є те, що рано із життя пішли справжні герої-

захисники рідної Вітчизни. Болем у серці запеклися слова: «Мої браття,/ Вас вже 

нема…». Поет просить вибачення у тих, хто помер молодшим за нього. 

Відчувається обов‟язок перед Батьківщиною, перед народом, бо «що їм скажу» 

питає себе митець, і це питання продовжує звучати риторично у рядках: «Що наша 

Вітчизна/ за снігом, за боями,/ За кров‟ю солдатів?» [71, c. 20]. На рівні змісту 

поезія Ю. Завадського зовсім традиційна (експресія, метафори, і, що цікаво, 

виразна соціальна проблематика; отже, його формальний експеримент не 

суперечить соціальній спрямованості поезії, не веде до чистого естетизму; в 

останніх наведених прикладах технічні прийоми лише слугують для донесення 

«конвенційного» змісту). 

Оригінальним за будовою є розділ «спазм» у збірці «пейпербек», де еволюція 

ліричного героя відбувається у межах днів і розділена днями: «ДЕНЬ 4/ н  н

 н н н н/ загострення опір огида/ середина нікому не/ Держава/ 
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атавізм/ Пияцтво дорівнює/ Нікого нема/ сам із гальбою»  [68, c. 23]. Автор 

навмисне увиразнює літеру «н», що символізує дні, які тягнуться і викликають 

«огиду»; вочевидь, літера не обмежується лише одним значенням – вказівка на 

протяжність днів може бути лише одним з потенційних значень; скажімо, символ 

заперечення; власне, використання літери радше відкриває необмежений простір 

для асоціацій годі точно встановити його межу; адже літера за своєю природою – 

знак, який не має закріпленого чіткого значення (позначає звук як акустичне явище, 

а не поняття); літера сама по собі не передає жодного змісту, однак на письмі є 

необхідним матеріалом для побудови більших одиниць, які оприявлюють зміст. У 

«синтаксис розбита дорога», де «на межі між сіллю і корінням/ відмерлого моря 

виростає артикуляція» [70, c. 29]. І власне артикуляцію як таку гарно демонструє 

«ДЕНЬ 17»: «Чомусь холодно/ І і е а і і е а/ Предт безр отдт тадтк» [70, c. 36]. 

Артикуляція важить більше, ніж асоціація, увага читача зміщується з асоціативного 

на артикуляційний рівень – і в цьому експериментаторство Ю. Завадського. Автор 

розкриває секрет своєї гри прямо, (хоча поетичний текст за самою природою не 

претендує на «правду»; тут важливо – вчергове – повернення до звукового рівня 

організації поезії) вказує на мотиваційну базу грайливості: «А а а а а/ піднеси собі 

рейтинг/ звуком» [68, c. 49].   

Збірка «юрійзавадський» (ІІІ) – це звукова поезія, така як «Солдати»: «брім 

брам брум/ брім брум бром/ брум брум брам/ брум брум бром» [72, c. 10], або ж 

літерна – «Спокій»: «ео ссе а сс оа сс/ шшш уоа аа/ уеа еа аа/ гг сс» [72, c. 51]. Тому 

немає сумніву в тому, що ці твори генетично споріднені з пошуками українського 

літературного авангарду 1910–1920-х років. Ця паралель з авангардом справді 

важлива – адже саме авангард розглядав поезію як засіб соціальної дії, критики 

суспільства, знаряддя перебудови світу; для постмодернізму більш характерний 

релятивізм, сумнівність догм і постулатів, однозначних тверджень, – а в 

Ю. Завадського їх знаходимо на кожному кроці. Його творчість варто розглядати у 

руслі такого соціально заанґажованого мистецтва, готового вражати читача на рівні 

форми задля донесення відповідної ідеї. 
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Більш герменевтичним для читача є розділ «потяг» із книги «пейпербек». Тут 

автор подає коди до розуміння у самих віршах: «Хвилини великого щастя = час./ 

Украдена пам‟ять, зім‟ятий, без неба./ Увійшов до кімнати, показав пальцем,/ 

Відчинене вікно, звідки./ Ае, справжній, дійсність, стороннього./ Хтось увійшов до 

кімнати, показав пальцем,/ Украдена пам‟ять, не.» [68, c. 60]. Час дарує щастя, яке 

береже пам‟ять. Здавалося б, розфокусовані смисли творять цілісну картину світу 

ліричного героя. Реципієнт на загальному рівні сприймає повідомлення, не 

вдаючись до відшукування граматично правильних форм вираження, і так мозаїчно 

конструює цілісний текст: на основі фрагментарного наратива, постає врешті 

цілісне уявлення.  

Автор запрошує до відкритого експерименту у розділі «ЧНЕ» збірки 

«пейпербек», де відверто грається із порожніми місцями у квадратних дужках.  

[ ] a [ ] 

[     ] [ ] 

[ ] [ ] [ 

 

 ][ 

    ] A [ ] 

[ ] [ ] [ ]  [68, c. 85]. 

М. Епштейн вважав, що «не може бути цілковито порожнього простору, 

позбавленого яких би то не було фізичних чи смислових властивостей», тому 

важливо вивчати «цю змістову наповненість порожнечі, значущість без 

актуального знака і значення» [220, c. 203]. У цьому контексті ми говоримо про гру 

у білому полі довкола тексту, а також між текстом та пробілом, що розсуває межі 

комунікативного простору на «білому фоні письма». Тут варто провести паралель 

із текстом Х. Морґенштерна «Нічна пісня риби» (алюзія на «нічну пісню 

подорожнього» Й. В. Гете), який утворює рибину з допомогою графічного 

позначення наголошених та ненаголошених складів із коментарем «найглибша 

німецька поема» [286, с. 225]. 
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Ю. Завадський пропонує також інший вид експерименту, що базується на грі 

одного слова – різному його семантичному використанні: «Чужий один одному/ 

Чужі один одному/ Чужі одне одному/ Дному О чужі дне о/ Дне чуо жідне» [68, 

c. 101]. У збірці «пейпербек» представлено фрагмент книги «рот в рот», що постало 

у співавторстві з А. Антоновським. В концептуальній основі книги – фонематична 

поезія, яскравим зразком якої є «Вірш на вдих»:  

оооооооеееееее………… 

оооооооооеееееееееее………… 

ооооооооооооооооееее…………  

оооееееееееее…………  

ооооооооооееееееееееее…………  [68, c. 204]. 

Хоча автор й намагається відтворити це на папері, але все ж деякі властивості 

текст втрачає. Оскільки така поезія найкраще сприймається на слух, то 

звукописанням не завжди вдається відтворювати подібного роду тексти. При цьому 

варто пам‟ятати, що фонетична поезія апелює до фона (звуку), фонематична – до 

фонеми (узагальненого уявлення про звук). Термін фонематична поезія для 

позначення цього типу творчості Ю. Завадського – найвиправданіший, бо його 

вірші в першу чергу записуються як партитура, а це набір знаків, що апелюють до 

узагальнених уявлень про фонеми. І цю партитуру можна реалізовувати так само, 

як музикант грає по нотах музичний твір – і в кожного виходить щось своє. 

Постмодерна уява ліричного героя – це ціла система алгоритмів буття, в яких 

і відображено індивідуальний світ автора. Тому кожна проблема, яка торкається 

конкретного індивіда, нерозривно пов‟язана із самим митцем як творцем власного 

світу, зокрема Т. Парсонс зауважив, що «найбільш вирішальна умова правильного 

динамічного аналізу в тому, щоб кожна проблема знаходилася постійно і 

систематично в зв‟язку зі станом системи, яку розглядаємо як ціле… Процес чи 

сукупність станів або “сприяють” підтримці (чи розвиткові) системи; або є 

“дисфункціональним”, оскільки пошкоджує єдність та ефективність системи» [283, 

c. 46–47]. Такий відхід від системності версифікації Ю. Завадського можемо 

трактувати як пробу виокремитися із загального літературного руху, як 
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постулювання динамізму новомислення, що ґрунтується як на зовнішньому, так і 

на внутрішньому сприйманні текстів. Адже Ю. Завадський творить дуже 

«системно». Ми вже згадували про «алгоритми буття» авторської «поетичної 

уяви». Наявність алгоритму свідчить якраз про системність, програмність його 

письма, про свідоме використання прийомів не на рівні окремих текстів, а на рівні 

цілих збірок – і тільки в цій системності його творчості можна говорити про 

послідовне «розхитування» іншої системи – системи версифікації.  

Постмодерна гра не завершується і на аудіовізуальних засобах масової 

комунікації, а навпаки поширюється, бо тут автор уже вибудовує асоціативні ряди 

в нашій уяві не лише словами, а й намагається вплинути на нашу свідомість за 

допомогою зорових вражень. Звичайно, в кожній грі є свої правила, бо «якщо немає 

правил, то немає і гри; навіть невелика зміна правила змінює природу гри, а 

“прийом” або висловлювання, які не відповідають правилам, не належать 

визначеній ними грі» [280, c. 49]. Тому автор строго їх дотримується і шукає нові 

підходи, вдосконалює свій агон за допомогою техніки. Багатоаспектність ігрового 

поля пропонує реципієнту вибір шляху прочитання тексту і довільність 

інтерпретаційних підходів літературної критики. 

Зорова поезія дала поштовх Ю. Завадському до пошуку несподіваного 

вираження для доволі звичних ідей, і саме це допомагає сприйняти їх по-новому, 

відмовившись від усталеного автоматизму. Творчість Ю. Завадського неоднорідна, 

багатоаспектна і сповнена новітніх технологій та інноваційних методик як 

творення тексту, так і способів його декодування. Такі вірші характеризуються 

посиленим герметизмом, абстракціонізмом, тяжінням до ускладненої кодовості.  

На відміну від друкованого тексту, усталеного й авторитарного, цифровий 

текст – інтерактивний, динамічний і здатний поєднувати слово із «зображенням» і 

звуком. У 1980-х роках з‟являються перші гіпертекстові літературні твори, які 

використовували можливості віртуального середовища. Яскравим прикладом 

такого тексту є гіпертекстова поема «Цигарки» (yuryzavadsky.com/73). Гіпертекст – 

«це метафора для подачі інформації, в якій текст, зображення, звук та дії об‟єднані 

разом у комплексну, непослідовну мережу асоціацій, яка дає можливість 
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користувачеві продивлятися пов‟язані теми як завгодно, не рахуючись із порядком 

їх подачі. Ці зв‟язки часто встановлюються як автором, так і користувачем, залежно 

від призначення гіпертекстового документу» [88, c. 202]. Ще з періоду кубізму 

спостерігаємо тяглість ідеї одночасного представлення у творі багатьох точок зору, 

однак лише гіпертекст стирає межі між текстом, образом і навіть звуком. 

 Витвір захоплює особливістю прочитання, адже суть у тому, аби знайти 

вихід із заплутаного лабіринту фрагментів, бо «складність та багаторівневість 

компонентів, що беруть участь у текстовій взаємодій, призводить до відомої 

непередбачуваности тієї трансформації, якій піддається текст, що його уводимо» 

[112, c. 587]. Опанування нової техніки змінює й саму тематику й проблематику 

творчості – комп‟ютер з‟являється навіть у ситуації найінтимніших стосунків. У 

цій поемі постає одразу декілька проблем: і людські взаємини, і особисті інтимні 

стосунки, і внутрішні переживання ліричного героя. Така різноплановість поеми 

зумовлена тим, що текст «утворює свій особливий внутрішній час, відношення 

якого до природного здатне творити різні смислові ефекти» [112, c. 582]. У цьому 

випадку можна говорити про переплітання різних реальностей – звичайної й 

віртуальної, які підходять дуже близько одна до одної. 

Отож, як бачимо, автор порушує цілу низку проблем конкретного індивіда, 

які часто виходять за рамки його осібності і переходять на рівень соціальний. 

Можливість обрати власний шлях прочитання поеми межує з ефектом втягування у 

розмову про щось цілковито інше, аніж сам фактаж із тексту. Це яскравий приклад 

того, як один і той самий твір може видатися хаосом або повідомленням. Читач має 

можливість варіативного відчитування тексту в залежності від того, який шлях 

читання собі обере: лінійного відтворення подій, за сюжетними лініями чи вільного 

читання-сприймання колажу різнорідних думок та суджень. У будь-якому випадку, 

вибір залишається за реципієнтом. Автор лише подає певні можливі варіанти 

прочитання твору, а те як він постане в уяві кожного читача – справа індивідуальна. 

Зоровий вірш Ю. Завадського «АО» – це як вигук, який візуально схожий на 

діру, яка перетікає у безодню.   
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Рис. 3.8. Конкретна поезія Ю. Завадського «АО» 

Вірш «щц» одразу викликає запитання: що це?. Оті чорні полоси на білому 

тлі, як людське життя: чорне й біле, що самотність ділить. Або це штрих-код як 

закодований світ життя, як секрет сакральної буденності та спалах чогось 

неймовірного водночас. Загалом твір можна сприйняти як якусь закодовану мову 

ще неіснуючої досі зорової поезії. Р. Блюмнер зазначав: «якщо поезія є мистецтвом, 

а мистецтво – абстракція, то поезія не може послуговуватися реальною мовою» 

[236, c. 443]. Власне у цьому конкретному вірші автор використовує прийом 

супрематизму, відповідно до якого (за К. Малевичем) в основі так званого малюнку 

завжди лежить білий фон. Предметом картини, окрім особливої уваги глядача, є 

«напруга між фоном і фігурою» [17, с. 161], яка то посилюється, то зменшується.  

 

Рис. 3.9. Конкретна поезія Ю. Завадського «щц» 
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Анімаційний текст «я тебе люблю» (yuryzavadsky.com) такий же динамічний, 

як і почуття: «я тебе люблю», «тебе я люблю», «люблю я тебе»,  «тебе люблю я»,  

«люблю тебе я». Щось таке, приблизно, ми бачимо на картинці. Стільки разів 

ліричний герой говорить ці слова різним жінкам, позаяк динамічність руху тексту 

рівноцінна рухові почуттів та їх зміні.  

Динамічний текст «двадцять п‟ята літера» (yuryzavadsky.com/date/2010/01) 

спочатку видається дещо абсурдним набором знаків, але при пильному вдивлянні, 

при зміні  кадрів стає помітною «абсурдна» двадцять п‟ята літера «Ф». 

«Серцевірш» – анімаційний витвір мистецтва. Пульсуючі голосні – це голос 

пульсуючого серця, яке б‟ється в унісон зі словами, що промовляють ним. Пульсує 

авторове серце саме словами, що виражають і пристрасть кохання, і пристрасть 

творчості. 

Є всі підстави назвати Ю. Завадського найактивнішим поетом-

експериментатором, який не боїться змін і постійно шукає себе. 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, просто продубльовані на 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 та ін. Очевидно що всі ці пошуки ґрунтувалися на практиках бароко, 

авангарду, футуризму, але нового вигляду набули із розвитком технологій. 

 

Висновки до розділу 3 

Художня парадигма української експериментальної поезії презентує 

найрізноманітніші види експериментування з мовою. Ю. Тарнавський пропонує 

власний спосіб синтаксичного зламу на рівні лексичного значення. ЛуГоСад 

трансформує поезію у графіку, зоровий образ. Ю. Завадський презентує широку 

палітру експериментування від словесно-лінійного тексту до мережевих анімацій 

чи гіпертексту. Методологічні окреслення побудови експериментальних текстів 

сприяють систематизації та оприявленню подібних вишуків на українському ґрунті 

та поза його межами. 



 

 

154 

Прикметно, що окремі автори творили свої поетичні тексти в один час, але 

разом з тим використовували схожі прийоми, вибудовуючи алюзивні містки до 

українського літературного бароко, авангарду та футуризму. Проаналізовані 

приклади експериментування з мовою показують, що здебільшого автори виходять 

поза межі мови per se і залучають до експериментування поезографічні елементи 

(Н. Гончар), поезомалярство (Р. Садловський), звукові аспекти та цифрові 

технології (Ю. Завадський), паліндромну творчість як окремий жанр і вид зорової 

поезії (І. Лучук). Винятково у межах мови працює чи не єдиний Ю. Тарнавський. 

Він ламає структуру синтаксично і грається семантикою. Цікаво спостерегти, що в 

основному поети використовують якийсь один (зрідка два) засоби 

експериментування. Винятком тут є хіба Ю. Завадський, який не боїться щоразу 

змінювати спосіб експериментування: від словесно-візуального образу до 

звукового, цифрового, гіпертекстового, анімаційного і насамкінець 

перформативного варіанту спілкування з читачем. Зокрема, Ю. Завадський у своїх 

творах вдається до новітніх технологій у літературній практиці. Його ейдологізм 

(образність) та технізація явищ поєднуються на такому високому рівні, що навіть 

уявно не можуть існувати окремо. 
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РОЗДІЛ 4 

ДІАЛОГ КРІЗЬ ТЕКСТ:  

МОДИФІКАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

 

 

4.1. Юрій Андрухович та американські бітники: інтертекстуальні 

аспекти 

У міжтекстовій комунікації спостерігаємо «автоінтертекстуальність» 

(Н. Фатєєва) експериментальної поезії, що сьогодні розглядається як один із видів 

інтертекстуальності. Сучасна українська поезія не лише є частиною тривалої 

національної літературної традиції, але й перебуває у постійному діалозі зі 

світовим контекстом. При цьому міжтекстові зв‟язки не зводяться лише до прямих 

літературних відсилань. Більше того, М. Ріффатер виключав цитату та алюзію із 

міжтекстових взаємин як таких, що не містять необхідності для розкодування 

тексту. Теорія інтертекстуальності розглядає належність тексту до широкої 

дискурсивної сфери схожих мистецьких явищ. Міжтекст функціонує як один із 

компонентів у метатексті як універсальній структурі семантичної організації 

тексту. Бриколаж стає однією із моделей створення тексту через посередника-

кліше, що відображає основну фігуру текстотворення. Поняття міжтекстовості 

виникло із злиття «коду та процесу нескінченного семіозису» [148, c. 95] і поєднує 

внутрішньотекстові особливості із зовнішньотекстовими відсиланнями. 

Текст постає як завершений авторський витвір мистецтва, який під час 

взаємодії з читачами перетворюється «у художній твір, він оживає, починає діяти, 

“працювати”, у сприйнятті читача набуває мінливості, багатовидності і в часі, і в 

просторі» [89, c. 266]. Підтекст також є текстовим елементом і подається у вигляді 

цитат, повторів, пародій тощо, надає експериментальній думці алогічності та 

несподіваності. Цікавою у цьому сенсі є кореляція зв‟язків: «Текст, підтекст 

створює автор у діалозі з читачем, надтекст створює читач у діалозі з автором» [89, 

с. 269]. Контекст постає як ланцюг зв‟язків (внутрішньотекстових, 

зовнішньотекстових та надтекстових), оперує історичним процесом, який 
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зумовлюється своєю динамікою, повторами та мінливістю; поєднує текст з 

інтертекстовими елементами. Образи та символи експериментального тексту 

побудовані здебільшого на прийомі поєднання непоєднуваного, наче всупереч 

звичному рухові думки. 

Постмодернізм відмовляється від «прозорого» цитування, натомість надає 

перевагу анонімному заграванню текстів-у-тексті з читачем. Раніше висловлені 

фрази більше не цитують, а вводять іншотекст як органічний субстрат власного. За 

словами М. Епштейна, постмодернізм, який «постає із філософії відтермінованих 

очікувань», «намагається зупинити потік історичного часу і вибудувати певний 

постісторичний простір, “часосховок”, де всі дискурсивні практики, стилі і 

стратегії минулого знайдуть свій відгук, свою імітацію жесту і долучаться до 

безкінечної гри знакових перекодувань» [220, c. 90]. Автор не стільки наслідує, 

скільки «зосереджується на грі з культурою, що зумовлює певне пародіювання, 

іронічне тлумачення традиційних сюжетів та образів, ремінісцентне, алюзивне, 

цитатне відтворення багатоголосся світової культури» [37, c. 233]. Тому поняття 

іншого (стороннього) слова набуває значення тексту-в-собі і тексту-для-нас. 

Постмодерний читач не завжди відчитує всі коди, які закладено в тексті автором-

постмодерністом. Тому зазвичай текст здебільшого відчитується лише на рівні 

тексту-для-нас як безперервного потоку інтерпретацій, а текст-в-собі так і 

залишається герметичним для читача. 

Дослідники міжтекстовості зосереджені навіть не на самих текстах, а лише на 

певних відношеннях між ними. Ці відношення залежать від «дії перечитування» 

[22, c. 137]. Відповідно текст настає у процесі перечитування, а читання 

наближається до переписування, породження нових асоціативно-інтерпретаційних 

рядів у процесі сприйняття. Як стверджує Д. Наливайко, традиційна 

компаративістика оперує категоріями: порівняння, рецепції, джерела, контакту, 

впливу [145, c. 13]. У. Вайсштайн у своїх студіях зазначав, що вплив є основою 

компаративних студій, «оскільки він, за своєю природою, поєднує обидва об‟єкти 

дослідження: твори, із яких він виникає, і дію, що між ними розгортається» [302, 

c. 88]. Під індивідуальним чи колективним впливом слід розуміти «змістові і 
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формальні наслідки, що їх справили на літературний твір, критичну працю чи цілий 

період певні зовнішні і внутрішні зв‟язки» [243, c. 143]. Він «полягає у сприйманні 

ідей, мотивів, образів, сюжетів із творів інших письменників та літератур і їхньому 

творчому переосмисленні в національному письменстві чи творчості митця» [31, 

c. 70].  

Дослідження міжтекстових зв‟язків, зокрема, й безпосередніх впливів, 

допомагає заповнити лакуни у розумінні творчості того чи іншого автора, 

вписуючи його у широкий світовий контекст, у якому й формувалися поетикальні 

особливості митця. Розпочалася зміна творчої парадигми Ю. Андруховича із річної 

стипендії імені Фулбрайта, яку виграв український письменник і тим самим 

забезпечив собі перебування у США. Так визрів перекладний проект: тлумачити 

американських бітників українською мовою. Поезія бітників тут розглядається не в 

цілому, а лише у вибірці й перекладі Ю. Андруховича (робота над якою вплинула 

на зміну його власної поетики), з творчості якого за основу аналізу ми обрали 

збірку найбільш дотичну до американської експериментальної практики «Пісні для 

Мертвого Півня». Власне ця збірка й стала переламним етапом у творчості 

українського поета, своєрідним наративним зламом із традиційної оповідності до 

експериментального самовияву per se. 

Перекладацька робота завжди є посвятою себе іншій особі, а перекладач – 

посередником між автором та читачем. Текст-переклад попри те, – це вже зовсім 

інший твір, відмінний від тексту-оригіналу. Прикладом такого «засвоєння» стала 

антологія американської поезії «День смерті Пані День» у перекладі 

Ю. Андруховича, яка запропонувала українському читачеві образ американських 

бітників, вплинула на наступні творчі шукання українського митця. 

У підрозділі дисертаційного дослідження «Ліричний карнавал у поезії 

Ю. Андруховича» Н. Філоненко окреслює зміну його поетики, про яку засвідчує 

збірка «Пісні для мертвого півня» (2004): «Характерною особливістю збірки є 

майже повна відсутність тропів, що, втім, не впливає на образність текстів. Серед 

художніх прийомів, які використовує автор, найчастіше зустрічаються цитування 

та мовна гра. Вони роблять тексти причетними до сьогодення, рефлексією і 
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водночас ознакою сучасності» [205, c. 10]. Погоджуюся із дослідницею, що 

Ю. Андрухович змінював свої поетичні прийоми, взоруючись на відповідний канон 

світової літератури. А також із тим, що мовна гра превалює на всіх рівнях 

відчитування його текстів.  

Є цілий ряд досліджень, в яких розглядається історія поетичного 

експериментаторства бітників як закономірне явище в історії американської 

літератури ХХ ст., як-от праці К. ван Спанкерен, Е. Паунда, Ф. Теда та ін. Серед 

українських дослідників заслуговує уваги праця Л. Рагузіної, в якій аналізується 

поетика Л. Ферлінгетті як окремого представника руху бітників та ін. 

К. ван Спанкерен у праці «Коротка історія американської літератури» 

наголошує, що поезія бітників «вирізнялася прямотою, оригінальністю та 

шокуючою різкістю» [180]. Г. Стефенсон у своїх есеях про генерацію бітників 

наголошував на «відкритій» структурі вірша, «без закінчених форм», що має 

«тяжіння до ліричної сповіді» [296, c. 139], відтак семантика «розчиняється» у 

структурі тексту. Ч. Олсон також надавав перевагу «проекційному віршеві» 

(відкритій поетичній формі), в якому поетичний процес переважає над поетичним 

продуктом. 

У передмові до перекладної антології Ю. Андрухович чітко окреслює спектр 

своїх вподобань: «Найбільше в цій антології бітників. Це, здається, невипадково – 

вони притягували мене передусім з огляду на найкращі можливості соціальної й 

мовної адекватності» [56, c. 17]. Робота Ю. Андруховича як перекладача поезії 

бітників почалася тоді, коли він уже був сформованим письменником, автором 

кількох поетичних книжок з яскравою власне авторською поетикою.  

У антології американської поезії перекладено тексти дев‟яти авторів 

(Ф. О‟Гара, Дж. Ешбері, Д. Аллен, Л. Ферлінґетті, Р. Данкен, К. Кок,  А.Гінзберґ, 

Р. Крілі, Ґ. Снайдер), а також окремі їхні теоретичні пасажі. Наприклад, А. Гінзберґ 

окреслює експериментальну поезію передусім у контексті покоління бітників і 

своєрідно окреслює її представників у передмові до «Книги біт»: Берроуз, білий 

протестант; Керуак, американський індіанець та бретонець; Корсо, італо-католик та 

ін. Ф. О‟Гара у праці «Персонізм: Маніфест» пише: «Я не вірю в бога, тож не 
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зобов‟язаний творити вишукано озвучених структур. Я не терплю Вейшела 

Ліндсея, завжди не терпів; я навіть не люблю ритму, асонансів, усякого такого. 

Вірш робиться тільки нервом» [56, c. 189]. Власне тому багато його текстів 

написані у дусі конкретизму та мінімалізму, без зайвих красивостей, форма вірша 

«витікала із суб‟єктивної конкретики теми» [180]. Про тексти митця влучно сказав 

Дж. Ешбері у «Передмові до книжки Френк О‟Гара. Зібрані вірші»: «Його поезія є 

всім на світі, крім літератури. Вона є частиною тієї модерної традиції, що відкидає 

літературність і артизм, тієї, що звернута до Аполлінера чи дадаїстів, до колажів 

Пікассо і Брака з їхніми скороминущими газетними вирізками, до musique 

d‟ameublement Саті, яка не призначена для слухання» [56, c. 192]. Такі тексти 

провокують до мислення у розрізі мозаїчного сприйняття.  

Цікавими є думки Дж. Ешбері й про інших митців американської літератури. 

У розмові з П. Зоммером він зізнався: «Першим сучасним поетом, якого я читав із 

задоволенням, був Оден… Здається, можна сказати, що його передамериканські 

вірші були у досить курйозний спосіб американськими – у своїх нічим не скутих 

експериментах…» [56, c. 198]. П. Зоммер також висловив свої міркування з 

приводу американських поетичних шкіл: «Говорячи про Нью-Йоркську школу, 

деякі критики висловили думку, що вона виникла як своєрідний нью-йоркський 

відповідник того, що де інде робили бітники.» [56, c. 201]. Такі вступні зауваги 

авторів дають змогу краще зрозуміти процес становлення американської 

експериментальної поезії, яка стає підґрунтям для творення подібних текстів й у 

інших світових літературах. Не є винятком українська поезія, зокрема творчість 

Ю. Андруховича. 

Першим наважився проголосити нову американську поезію Д. Аллен. А у 

1960-ому році видав антологію під такою ж назвою. Л. Ферлінґетті – лідер 

бітницького літературно-мистецького середовища, засновник часопису, 

видавництва і книгарні City Lights, один з віршів присвятив А. Гінзберґу. Текст 

вирізняється метафорикою: «Він це котяра що крадеться вночі/ і снить свій 

буддизм фіалкової пори/ і наслухує чи не плеснуть долоні/ і читає письмена свого 

черепа/ свій ієрогліф буття» [56, c. 36]. Автор використовує також властиві 
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конткретизмові брутальні вирази: «Він це наділена мовою задниця на патику/ 

радіоматюгальник на двох ногах/ і він підносить трубку до вуха/ і він підносить 

трубку до рота/ і чує Смерть смерть» [56, c. 36]. Говорити сміливо та образно на 

заборонені теми у той час – вже претензія на новизну. Це стосується й 

оригінального трактування Д. Алленом Біблії: «…і він починає нити/ і заявляє тіпа 

він родич/ тому котрий створив небо/ і землю/ і ніби той чувак/ хто справді всім 

тим добром нас ощасливив/ то його Батя» [56, c. 41]. Таке специфічне розуміння 

біблійних текстів нівелює межу між високим і низьким стилем, відтак змішування 

стилів і практик стає основним правилом експериментальної гри.  

Дещо іронічно сприймається текст «Світ це чудова місцина…»: «Так світ є 

найкращою на світі місциною», «…для того щоб ліпити статуї/ навіть щоб думати/ 

і цілувати інших і/ робити дітей і носити штани/ і махати капелюхами і/ танцювати 

“…” коли ви на середині усміхаючись приходить гробар» [56, c. 45–46]. Метафора 

у цьому сенсі набуває іншого сенсу – соціально-різкого, епатажного із іронічним 

забарвленням. Також трапляються у творчості Аллена прописані у стилі 

конкретизму рядки на соціальну тематику, до прикладу текст «Перенаселення»: 

«Нації вирішили/ пишеться в газеті/ врешті скасувати самих себе/ Про це 

домовлено на найвищому рівні/ і на найнижчому рівні теж/ повернутися до 

первісного суспільства» [56, c. 51]. Дещо схожим видається мотив переселення у 

Ю. Андруховича: « “Це Нью-Йорк, – кажу я. – / Приготуватись до бомбардування”. 

/ Починаємо неводночас, / але всі вчотирьох. Струмені перехрещуються, / місто під 

нами сичить і гасне цілими/ кварталами» [6, c. 10]. У обох текстах присутній 

спільний мотив циклічності. Тільки у першому варіанті рух іде по колу, а в другому 

– спіралеподібно. Варто також звернути увагу на ритміку – особливо, якщо згадати 

строгу строфічну організацію попередньої поезії Ю. Андруховича. Це, власне, і є 

те, про що йдеться вище: у вірші можна взоруватися на що завгодно, тільки не на 

поезію у її класичному розумінні. Місто як соціальний контекст відтворюється з 

допомогою «безобразного» буквального мовлення. 

Р. Данкен належав до руху бітників та Блек Маунтін Скул. У його творах 

присутні елементи філософії екзистенціалізму: «У цій сцені звичайні радощі 
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нашого світу породжують цілі ареали страждань у позареальності, наче камені 

закинуті у відкриті поля» [56, c. 61]. Ю. Андрухович також творить ірреальнні 

поетичні картини: «на цьому світі стільки ірреального/ шукаємо тверду земну 

основу/ грудневе пиво біля кафедрального/ і сірий день мугиче боса-нову» [5, с. 9]. 

Ліричний герой Р. Данкена еволюціонує і починає усвідомлювати, що реальний 

світ приносить людині страждання. Цікаво показано й психологію взаємин: «Я 

злетів геть, подалі від болю, очей, щоб вона не бачила,/ гнаний звільненням, 

відбившися від болісного зап‟ястя,/ геть від крові на ньому, геть від неї» [56, с. 65]. 

Такий спосіб будування образів, що головно ґрунтується на прийомі «буквального» 

мовлення, був цілком новим і експериментальним у тогочасній поезії.  

Мовоцентризм проявляється у творчості бітників також в інший спосіб. 

Представник Нью-Йоркської школи поетів К. Кок створив цікавий 

експериментальний колаж на словесному рівні із різних частин мови: «Одного дня 

Іменники з‟юрмилися на вулиці. / Повз них йшов Прикметник, весь у своїй темній 

красі./ Іменники стали як укопані – вражені, змінені./ Назавтра підкотилося 

Дієслово і створило Речення» [56, с. 69]. Оригінально й по-новому звучить 

метафоричне порівняння: «Як прикметник що загубився у реченні,/ Так і я 

загубився у твоїх очах, вухах, носі і горлі –/ Ти заморочила мене єдиним 

поцілунком/ Який не може бути скасований/ Поки мова не зазнає деструкції» [56, 

с. 69]. К. Кок поетизує мову, але не у звичний спосіб, використовуючи старі, й 

творячи нові, метафори за допомогою мови, а навпаки персоніфікуючи саму мову 

або ж опредмечуючи її. 

А. Гінзберґ відомий як один із лідерів бітницього руху. Серед його текстів 

вирізняється присвята: «Джек Керуак, мій дружбак, сидів поруч зі мною на гнутій 

іржавій/ балці, ми думали однакові думки душею, понурі посинілі смутноокі,/ 

оточені судомними сталевими коренями дерев машинерії» [56, с. 83]. Ще один 

текст – «На могилі Аполлінера»: «Ах Гійоме що за болячку мав ти в голові і що за 

така смерть/ я обійшов увесь цвинтар і не зміг знайти твого гробу/ що ти хотів 

сказати цим фантастичним бинтом на черепі у твоїх/ віршах» [56, с. 90]. У 

Ю. Андруховича мотив смерті відтворюється крізь призму розуміння і страху перед 
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життям: «Того разу я сказав, / що боюся смерті/ близьких людей./ Головним чином 

від нещасного випадку./ Хоч насправді наше життя довге,/ ніби пісня про 

Довбуша,/ і смерть мусить сприйматися/ ніби розв‟язка,/ давно очікувана через те, 

що стомлюєшся співати» [7]. Експериментальною є літературоцентрична поетика у 

вигляді світу, вибудованого зі слів. Це підтверджують і звертання до Керуака й 

Аполлінера і відсилання до пісні Довбуша. Разом з тим, видно разючу відмінність 

між традицією, на яку можуть спертися обидва автори: західний авангард і 

фольклорна творчість. 

Ф. О‟Гара відомий як автор концепції персонізму, засновник Нью-Йоркської 

школи поетів. Любив використовувати повчання в своїх текстах: «в будинку з 

наших обіймів/ ми прозираємо в завтрашнє де ви завше щасливі і можливо це знак 

що ми/ будемо щасливими всі, вчепившись з вами за щастя, це/ найменше 

найкраще з людських надбань» [56, с. 119]. Також пропонує у якості присвяти 

відповідь Вознесенському та Євтушенкові: «Нам набридли ваші силувані імітації 

Маяковського/ нам набридли/ ваші мляві туристичні уявлення про джунглі для 

чорних» [56, с. 125]. Вирізнялася його поетика речитативною ритмічністю та 

різноплановою строфічною побудовою. Ф. Тед у своєму дослідженні про бітників 

наголошував: «Біт був побудований на позичених римах, довгих фразах без 

перерви на вдих» [190]. Такий синтаксичний прийом строфічної будови на рівні 

мовної структури тексту притаманний також для всіх віршів Ю. Андруховича.   

Р. Крілі, представник Школи поетів «Блек Маунтін», підтримував ідею про 

те, що форма – не більше, ніж розтягування змісту. Це підтверджує змістова 

довершеність його текстів: «Ніщо не може Тобі нашкодити./ Всередині Ти така ж 

висока,/ ще вища, прекрасніша./ Зійди до мене крізь цю стіну, хочу бути з Тобою» 

[56, с. 131]. Його тексти прості, сповнені фактажу: «а потім з‟явилося/ світло і 

сонце/ і настав ще один ранок» [56, с. 136]. Елементи конкретизму, винятково як 

поезії факту, втілені у його текст і із допомогою прийому «буквального» мовлення. 

В Ю. Андруховича схожі мотиви звучать різкіше: «Але – можете бути певні –/ 

навіть і після цього,/ уже без бінокля, уже з порожніми очницями,/ він усе одно 

залізе в ці зарості,/ нюхатиме гаряче тіло повітря,/ ліпитиме в ньому мокрих жінок 
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для підглядання/ і стогнатиме, наспівуючи/ почуту зранку на “Промені” пісеньку/ 

“Ми так цього тепла затято прагнули…” » [6, с. 14]. У текстах українського автора 

багатшими є поетикальні засоби, а саме тропіка та синтаксис. Крім того 

Ю. Андрухович вдається до колажування та мозаїзації текстів, використовуючи 

пісенні синтаксичні конструкції. 

Дж. Ешбері був членом Нью-Йоркської поетичної школи, його тексти 

переважно розлогі, сповнені історико-філософського змісту: «Сидячи між морем та 

рядом будівель/ Він віддався малюванню з моря портрету./ Але так, як діти 

уявляють собі молитву/ Переважно мовчанням, так і він в моделі/ Уявляв… те, як 

вирвавши пензель,/ Море само свій портрет лишає на полотні» [56, с. 139]. 

Авторська поетика вирізняється сміливими і водночас оригінальними 

порівняннями портрету моря з молитвою. Його тексти близькі до високої лірики: 

«Що його я ніколи б не мав прозрівати, підозрювати, мабуть/ Тому що ти завше 

кажеш ніби я є тобою,/ І правильно кажеш. Велич упорядковує обриси./ Я твій щоб 

разом померти, щоб хотіти» [56, с. 150]. Схожим за тональністю є текст 

Ю. Андруховича «Girl you will be a woman soon», названий за одноіменною піснею 

Н. Діамонда: «Дякуючи яхт-клубові, курсам англійської мови,/ полоністиці та 

україністиці/ за те, що виховали її спеціально для мене,/ дякуючи всім редакціям, 

до яких вона пише,/ журналові Russian Military Review,/ який читає в берлінських 

ес-банах…» [6, с. 2]. Власне тут маємо приклад буквалізму в мовленні – 

використання повсякденних мовних конструкцій. 

Ґ. Снайдер – бітник, послідовник філософії і творчості Г. Д. Торо. Цікавими є 

його спостереження щодо творчості у тексті «Як до мене приходить поезія»: «Вона 

йде спотикаючись/ Річковим камінням уночі,/ Боязко завмирає потойбіч/ Простору 

вогнища/ Я йду зустрітися з нею/ На межі світла» [56, с. 159]. Одна з особливостей 

його творчості – фрагментарність:  «…фрагменти спонукають читача до 

встановлення зв‟язків на глибшому рівні поєднуваності» [11, c. 670]. Ґ. Корсо – 

також бітник, одним із найяскравіших його текстів є «Одруження»: «Боже, а це 

весілля! Уся ця родина й ці друзі/ і жменька нещасна моїх – всі обдерті й зарослі/ і 

тільки й чекають щоб дорватись до їдла й бухла –/…» [56, с. 169]. Використання 
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фрази з реклами як приклад колажування є своєрідним прийомом авторської гри. 

Такий же різкий текст у Ю. Андруховича «The very best of tabloids»: «Астролог не 

радить рибам/ Змінювати сексуальних партнерів!/ Продається хата з жінкою та 

басейном!/ Протезую зуби! Стріляю без промаху!/ Пишу мемуари, вірші, прозу!/ 

Воскрешаю мертвого – лікую від імпотенції!» [6, с. 4]. Український автор для 

підсилення ефекту окрім лексики використовує ще й синтаксичний прийом 

парцеляції. У такий спосіб автори радше бавляться асоціативними рядами текстів, 

витворюють бриколетний спосіб письма.  

Ще одним перекладним проектом такого типу є збірка Г. Скалевської 

«Лабіринтами слів». Авторка надає перевагу у добірці перекладів саме 

представникам школи поетів-мовників (L=A=N=G=U=A=G=E Poets). Як слушно 

зазначено у передмові, «Лабіринтами слів» не можна вважати антологією. Весь 

відбір авторів та текстів зумовлений вподобаннями авторки. Основною ознакою 

збірки, за словами Г. Скалевської, є експеримент, «згідно якого поезією може стати 

будь-яке слово чи словосполучення, будь-яке речення, що спонтанно і природно 

фіксує звичайні моменти нашого буденного життя, не обтяжуючи їх штучними 

стилістичними засобами, не ув‟язнюючи їх у задушливих, вузьких просторах 

надуманих рим і поетичних розмірів» [100, с. 4]. Це видання певною мірою 

продовжує перекладацькі студії над експериментальною поезією. Ю. Андрухович, 

закцентував увагу на поетичній традиції бітників, а Г. Скалевська – головно на 

текстах поетів-мовників. Вірші дев‟яти з п‟ятнадцяти авторів, представлених у 

збірці «Лабіринтами слів», перекладено українською мовою вперше (Ч. Буковські, 

В. К. Вільямс, Рі Арментрот, Сід Корман, Б. Меєр, Б. Гест, Ч. Бернстін, Р. Сілліман, 

Л. Хеджиніан). 

У цьому контексті важливо згадати про В. К. Вільямса – розбудовника суто 

американської моделі модернізму у поезії. Він мав великий вплив на формування 

школи поетів Сан-Франциско, поетів Чорної Гори, бітників та поетів Нью-

Йоркської школи. Його тексти написані у жанрі мінімалізму: «Я з‟їв/  сливи/ що 

були в/ холодильнику/ і які/ ти мабуть/ берегла/  на сніданок/ Пробач мені/ вони 

були неперевершеними/ такі солодкі/ і такі холодні» [100, c. 37]. Спонтанне письмо 
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В. К. Вільямса і Ч. Олсона характеризувалося «технікою автоматизму». Ч. Олсон 

акцентував на піддатливості поетичної форми, а В. К. Вільямс говорив про «поезію 

з синтаксичними розривами» [17, с. 54].  

Ю. Андрухович творчо засвоїв досвід бітників через власний відбір їх творів 

до антології і переклад, завдяки чому йому вдалося створити нову 

експериментальну поетику, зокрема зактуалізувати у текстах соціально-різкі, 

епатажні метафори із іронічним відтінком; використати у віршах прийоми колажу 

та монтажу; повністю перейти до верлібрової форми. 

Вплив бітників, актуальність їх мотивів не обмежується лише поезією 

Ю. Андруховича. Цікаві думки про смерть у А. Любки, що звучать як відповідь на 

Алленове питання: «Бо в смерті немає кольору, немає запаху,/ У неї є тільки ти, бо 

смерть – це ти сам» [5, с. 93]. Схожі мотиви присутні у поезії Д. Аллена, 

А. Гінзберґа та Ю. Андруховича. О. Сливинський апелює до рядків Ф. О‟Гари із 

закидом «Америко, ти дала мені небагато»: «Америка – о,/ вона розставила свої 

міста так, щоб можна було/ читати їх з будь-якої точки, щоб наша дорога/ від озера 

до надгнилого ґанку була, ніби злітна/ смуга, завжди ними підсвітлена:/ кілька 

найважливіших книгарень; сцена/ з мідним мікрофоном; сузір‟я Сяйливий 

Велосипед» [176, с. 22]. Інтертекстуальні бітниківські мотиви відгукуються у 

творах наступників. Г. Блум вважав, що кожен наступний вірш – «відгук на вірш, 

поет – відгук на поета, людина – на когось з батьків» [22, c. 150]. Разом з тим, 

кожен поет мріє стати впливовим, тому страх зазнати впливу, тим паче усвідомити, 

що вплив сформував власну творчість – це одна із найнебезпечніших 

текстологічних травм, якої може зазнати автор. У такий спосіб витворюється 

літературна традиція як усвідомлення самим автором свого протиборства з 

образами попередника. Направду, попередники обирають свого наступника, так 

само як вчитель «обирає» сильного учня. Адже повторення лише увіковічнює 

істинність думки. 

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 – бо звернення до них характерне чи не для 
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всієї поезії. Для творів Ю. Андруховича характерне часте використання 

англомовних висловів. Автори застосовують інтертекстуальні елементи, творять 

свої тексти колажним типом, вибудовують мозаїку асоціативних рядів. Їм 

притаманний радикальний перехід до верлібру, використання мовного бриколажу, 

побудова тексту з банальних готових фраз-кліше. Оскільки американська 

експериментальна поезія виникла значно раніше, немає сумніву, що українська 

поетична практика передбачає аспект наслідування та «перечитування» 

літературного контексту, вже створеного попередниками. Попри це 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 формального 

конструювання тексту. Адже саме формальні особливості творчості й свідчать про 

експериментаторство. Йдеться власне про вибір загальної форми поезії, строфіку, 

ритміку, метрику, способи будування образів (не тематичні мотиви, а характер 

поетикальних засобів – метафор, метонімій, а також прийомів «буквального» 

мовлення). 

 

4.2. Назар Гончар та Крістіан Льойдль: гра контекстів 

Австрійський письменник та український товаришували між собою. Вони 

разом подорожували Україною: Львів, Тернопіль, Буковина, Київ, Одеса… Все це 

відображено у творчості К. Льойдля, який є співорганізатором Віденської школи 

поезії, заснованої на традиціях американської поетичної школи бітників. Важливо 

також зазначити, що К. Льойдль писав про Україну в останній період творчості, 

письменники також проводили спільні перформанси. Український 

експерименталіст неодноразово бував у Відні, де проводив різноманітні акції, як-от 

вже аналізований перформанс у парку З. Фройда. Гервіг Г. Голлер у своїх дописах, 

говорячи про Н. Гончара, зауважує, що «він відчуває, мовляв, свою спорідненість з 

Ернстом Яндлем, каже, що виступав спільно з віденським ліриком Крістіаном 

Льойдлем, який загинув у 2001 році» [261, с. 12]. Фактично з австрійським 

перформером вони активно співпрацювали протягом одного року, останнього у 
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творчості К. Льойдля. Окрім співпраці із австрійським письменником, Н. Гончар 

захоплювався творчістю (вже згадуваних у попередніх розділах) М. Мірошниченка 

та Е. Яндля. Передусім такі перегуки виявляються у його конкретній поезії.  

В архіві Х. Назаркевич зберігається ціла добірка авторських та перекладних 

творів Н. Гончара, пов‟язаних з К. Льойдлем: від вірша-присвяти К. Льойдлю до 

гончарових перекладів його творів. Особливо важливим для їхньої співтворчості є 

вірш «у-явлений» (vorgestelltes gedicht). К. Льойдль написав його після їхнього 

спільного перформансу, а Н. Гончар значно пізніше опублікував переклад 

(присвячений вже покійному побратимові), в якому протягом років змінював 

літери і значки, поки не впорядкував остаточно:  

 

  

[104, c. 6]. 

Рис. 4.1. Вірш К. Льойдля «vorgestelltes gedicht» та переклад Н. Гончара – «у-

явлений вірш»          

 

З цим віршем, як і з кожним із надісланих у листі, Н. Гончар грався графічно. 

Пані Христина також розповідала, що цей вірш на перформансі поети презентували 

двома мовами, при цьому використовували дзеркало, як важливий символ. Воно 

було улюбленим бароковим образом і має здатність відбивати світло, при цьому 

змінювати, навіть, спотворювати зображення предмета. Адже істина пізнається «як 
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розмите і загадкове зображення у дзеркалі (per speculum in aenigmate)» [142, c. 188]. 

Дзеркало також символізує наслідування та перечитування, використання окремих 

експериментальних прийомів попередньої літературної традиції. Автори 

намагалися показати, як змінюється «зображення» одного смислу у різних мовах. 

Такий стилістичний прийом «над-оповідності» М. Епштейн називав «театром 

тіней», суть якого полягала у перебуванні «знаків у грі знаками» [220, с. 86]. 

Мова у грі є лише ключем до розшифрування авторських кодів, перекладач – 

посередником між читачем та автором, а вірш-переклад – відхиленням від 

оригіналу. Перекладати – це творити світ заново. Завжди трапляються моменти 

неперекладності в текстах. Тому так важливо вміти побачити мову «зсередини», а 

не лише поверхню дзеркала. Звертає увагу й те, що Н. Гончар береться перекладати 

вірш, який йому ж і присвячений – і таким чином сам процес перекладу 

перетворюється на життєвий і мистецький перформанс. Адже «завдання творів 

мистецтва полягає не в тому, щоб бути зрозумілим чи викликати якісь почуття… а 

впроваджувати в рух тіла і душі… Тому істотним значенням для кожного 

мистецького твору є його ритм» [270, c. 43]. У цьому й виражалася символіка 

перформансу із «у-явленим віршем». Навіть сама його назва дуалістична: чи цей 

вірш уявний, такий що є плодом наших помислів, чи уявлений, який з‟явився, 

постав перед нами у дзеркалі. Автор ухиляється від однозначного твердження: 

«перед явним дзеркалом/ вітай/ дзеркало уявне» [104, c. 6]. Можливо, явним 

дзеркалом є вірш-оригінал, а уявним – вірш-переклад. Відповідь залишається за 

читачем. Хоча у цьому випадку варто говорити радше про два оригінальні тексти, 

зважаючи на те, що будь-який текст стає багатозначним у процесі його 

деконструкції, «єдине, що не викликає сумніву, – це поняття порожнечі/пустки 

(Ewig-Leere), метафізика відсутності, відкладання, вічного рядка» [220, c. 87]. 

Відкладання тут розуміємо як зміну одного моменту часу на інший, що кодується 

крізь призму дзеркального відображення білінгвального світу тексту. 

Знаковою також є присвята Н. Гончара «Є така трава…». Експериментальним 

у цьому сенсі є поділ тексту на рядки та синтаксичне ламання фраз, що одразу ж 
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спонукає пригадати техніку семантико-структурного експерименту 

Ю. Тарнавського: «Є ТАКА ТРАВА ЯКА ТЛІ-/ ючи-умираючи умі-/ є вростати в 

небо…» [45, с. 12]. Такий поділ на рядки ніби демонструє вростання трави: 

обірване і повільне. Питомим для стилю Н. Гончара є вживання фраз іншими 

мовами: «між словами словами/ переборщливо перебираю-/ чи чарівний/ ключ який 

від-/ криває якщо/ не рай то/ porto franco» [45, с. 12]. До прикладу, «porto franco» 

італійський вислів, що вживається у різних мовах і означає «вільний порт», тобто 

місце вільного в‟їзду і ввозу товарів. У тексті чітко простежується ритмічність 

поезії. Алітераційні вкраплення стають певним правилом поетичної гри: «від диму 

дим вільний/ від дум я вільний/ від слів геть/ від усього тільки не/ від омани» [45, 

с. 12]. 

У супровідному слові до перекладів Н. Гончар зазначає: «Мої інтерпретації 

його віршів були, мабуть, більше моїми, ніж його віршами» [45, с. 12]. І це знову ж 

підтверджує думку про новотворення перекладних текстів. Перекладач зізнається: 

«Не знаю, чи не погрішив перед ним своїми «переназареннями» » [45, с. 12]. Відтак 

мовний та асоціативний колорит перекладу очевидно превалює над власне 

авторськими смисловими кодами самого К. Льойдля. Разом з тим, обох – автора й 

перекладача – приваблюють схожі техніки й теми. 

У К. Льойдля спостерігаємо тенденцію до фраземного «зламу» мови: «без 

опори ми при-/ пали одне одному./ у просторій ясності/ спивала рот ротиця.» [45, 

с. 12]. Схильність до повторювання та яскравого увиразнення слів у рядках – 

також одна з особливостей словомовлення Н. Гончара: «аж вгледів тишу 

теплоту її торкнув,/ в теплоті ж тихо,/ тихо-/ крики» [45, с. 12]. Його тексти 

дивують несподіваною багатошаровістю асоціативних рядів, і, що цікаво, фігурним 

вибудовуванням загальної картини із виокремлених у рядку слів, що відбувається із 

використанням прийому «буквального» мовлення: «з пункту А – цей… наче,/ сам із 

себе/ висмикач/  знак» [45, с. 12]. Що цікаво – дві попередні строфи з цього тексту 

дуже подібні, а третя (зазначена тут) графічно інтерпретує так званий «висмикач» у 

формі знаку оклику. Н. Гончар по-своєму вправно намагається відтворити 
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поетичну картину світу австрійського письменника. Іноді справді постає питання, 

кого ж все-таки більше у вірші – автора чи перекладача: «пополуднів янголів 

приймав,/ тих, що мені явили жінку як дерево життя» [104, с. 7]. Але такі от фрази 

як: «євою не злегковажене», «сіллю сліз водночас» [104, с. 7] мають питомо 

«гончарівський» контекст. Разом з тим, сутність текстів К. Льойдля зберігається, 

що має принципове значення для Н. Гончара як перекладача. Полем для 

самовираження перекладача є радше засоби, які він використовує для творення 

відповідних асоціативних рядів. 

Характерними для льойдлівських текстів є повтори: «ПЕРЕЛИТЬСЯ 

ПЕРЕЛИТЬСЯ ПЕРЕЛИТЬСЯ Й ПЕРЕВТІЛИТЬ ПЕРЕЛИТЬСЯ Й/ ПЕРЕВТІЛИТЬ 

ПЕРЕЛИТЬСЯ Й ПЕРЕВТІЛИТЬ» [104, с. 8]. Часом такі повтори видаються 

абсурдними й непотрібними: «Зміїні лінії знайомі і/ зміїні лінії незнайомі» [104, 

с. 9]. Невагомість прочитується у невизначеності особистої приналежності: 

«лежиш, народжени___ [ий/а/е]/ для мови» [104, с. 10]. Схильність до 

повторювання є невипадковою. К. Льойдль був співорганізатором Віденської 

школи поезії, заснованої на традиціях американської поетичної школи бітників. 

А К. ван Спанкерен у своєму дослідженні наголошує, що «поезія бітників 

орієнтована на голос, насичена повторами і надзвичайно сильний влив має власне 

під час читання вголос» [180]. Саме це й вказує на перформативність такої 

поетичної практики. 

Принагідні дописи допомагають « - розуміти,/ осягнути,/ діяти інакше» [104, 

с. 14]. Відтак письмо австрійського письменника сприймаємо як своєрідний місток 

до творчості Н. Гончара. І якщо у попередніх параграфах ми наводили яскраві 

приклади класичного наслідування чи безпосереднього впливу, то тут маємо до 

справи радше приклад співтворчості та взаємопроникнення української та 

австрійської поетичної практики. Знаковим для візуальної поезії є текст К. Льойдля 

(власне, перед нами український переклад Н. Гончара, а не сам цей текст) «стара 

пані»: 
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    [104, с. 11]. 

Рис. 4.2. Переклад Н. Гончара тексту К. Льойдля «стара пані» 

 

Цікавим у цьому вірші є прийом кола, який властивий поетиці К. Льойдля. 

Ось так текст виглядає в оригіналі: 

kind 

 

    kopf alte frau        apfel 

sucht 

 

bett 

    [272, c. 95]. 

Льойдлівська коловість дещо видозмінюється у перекладі в паліндромічне 

коло: у першому стовпці вірша відчитуємо голову/ вологу, у другому – кушає/ 

шукає та ін. Це питомо гончарівський прийом, оскільки К. Льойдль не вдається до 

паліндромів. Цей текст грайливий, конструює ціле плетиво ознак старої жінки: 

«стара пані baby-баба/ стара баба має молоко/ стара баба має все/ в порядку» [104, 
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с. 11]. На контекстуальному рівні він змістово нагадує програмовий вірш 

угруповання «Бу-Ба-Бу»: «Малюйте БАБУ голуБУ/ гуБАми дивиться доБА/ БУ 

дифірамБАм БУ таБУ/ вам зуби вставить БУБАБУ» [8, с. 143]. Крім того, помітна 

спорідненість і на рівні організації тексту: бубабісти також пропонували графічно 

(з допомогою великих літер) вимальовувати текстову канву.  

Н. Гончар, без сумніву, запозичив буддистську манеру виступу від 

К. Льойдля. Найбільше це, очевидно, простежується у перформансних акціях, які 

Н. Гончар активно впроваджував у літературну практику, створював ефект 

присутнього тут і тепер. Д. Белград у праці «Культура спонтанності» [17] 

закцентував увагу на впливі дзен буддизму на культуру спонтанності. Він також 

наголосив, що письменники-бітники (у нашому випадку К. Льойдль) цінували 

«присутність» особистісного людського контакту в поезії. Перформанс має 

здатність до пересотворення, а культура спонтанності передбачає ірраціональність. 

Найбільш діалогічною із творчістю К. Льойдля була німецькомовна збірка 

Н. Гончара «Lies dich» (читай себе). І вже перший текст «Performative dichtungen» 

(перформативна поезія/ущільнення) побудований за принципом відкидання 

зайвого: 

du   bist 

  und 

      er     ist 

     mit 

ich bin 

Was      ? 

    Süßer Friede, 

    mein  ! [262, c. 11]. 

У перекладі ця літерна мозаїка звучить так: «ми є/ і/ він є/ зі мною/ що?/ 

солодкий світ мій». Відтак Н. Гончар із одного вірша творив паралельний простір, 

так звану текстову палімпсестність. Ця частина збірки, присвячена перформативній 

поезії – своєрідний інтертекстуальний пасьянс. Вслід за Р. Бартом можемо 

стверджувати, що інтертекст живе за законом постійного й безперервного 
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оновлення. Текст постає як розгорнена діалогічна репліка-відповідь на інший текст, 

яка містить у собі множинність реплік-вказівок з різних творів. Тому текст 

розглядають як метамову метатекстуальних відношень. Внутрішня діалогічність 

тексту, за М. Бахтіном, відображається завдяки його структурі. Інтертекст постає як 

структурний елемент твору. Таким чином перформативна інтертекстуальність 

вірша створює ефект незбагненності та дуалістичності світу. Очевидно, на 

марґінесі поза/вербального способу мислення мають значення лакуни, які 

промовляють до читача «мовчанням». М. Епштейн називає такі порожні місця 

«пробілом», який «і є чистим виграшем мови, розривом семіотичного ланцюжка, 

коли гра безкінечних замін і перестановок серед імен зупиняється з появою дійсно 

привілейованого імені» [220, с. 181]. Це дає підстави говорити про так звану 

«поезію невимовленого», яка базується на графічних позначеннях. 

Cхожий графічно текст є у К. Льойдля, але тут інший принцип побудови. 

Якщо у Н. Гончара в основі лежить прийом відкидання/додавання, то у віденського 

перформера домінує принцип кола: 

weiss 

     ich    wie 

    ich         weiss   wie 

 

    wie        weiss   ich 

     wie    ich 

            weiss  [272, c. 13]. 

У перекладі текст означає «я знаю як», або ж варіації зі словом «білий»: «як я 

білий» або «я як білий» чи «білий як я», порядок обирає читач. Графічно він 

нагадує сніжинку, що можна потрактувати: білий як сніг. Відтак «якщо прихований 

зміст має бути відчитаний, йому потрібна форма… на якій накладаються знаки: 

лінії, пунктири, кола, еліпси…» [270, c. 147]. При цьому збільшується увага до 

текстових меж, «білого тла письма» та внутрішніх пробілів. 

Графічний експеримент Н. Гончара із значками копірайту, які формують 

квітку, ілюструє авторський коментар «copydown/ copyright – copyleft/ copyup» 
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[262, c. 12]. Відповідно на «малюнку» верхня буква С в кружечку «дивиться» 

отвором вниз, нижня – вгору, і за таким принципом літера, яка розташована 

ліворуч, «дивиться» вправо, а буква (праворуч) – вліво. Це також один з елементів, 

який ілюструє дзеркальне відображення текстової графіки. 

Цікавими у цьому контексті видаються ігрові елементи з німецькомовної 

збірки: «hoppa-hoppa-Reiter/ immer-immer weiter» [262, c. 33]. Це варіативний 

переклад Х. Назаркевич із оригінального тексту Н. Гончара «Лазорозмір (звабка-

забавка)»: «нумо-нумо гойдатись» [91, c. 269]. Навіть у самій інтонації відчувається 

загравання з читачем. Схожий прийом знаходимо й у К. Льойдля: «es ist was es ist/ 

es ist was es ist» [272, c. 15]. У перекладі: «це є те, що це є». Або ж обігрування із 

назви угруповання ЛуГоСад: «DA/ SO/ HULD/ «LUHOSAD» » [262, c. 48]. Власне 

ці тексти й вказують на літерну грайливість, яка є спільною ознакою творчості обох 

авторів. З допомогою мовних ігор автори впливають на повідомлення. У 

К. Льойдля також є алітераційні текстові накопичення, як-от: «haus, hauch und/ 

haut?» [272, c. 34] – «будинок, дихання і/ шкіра». 

Як і в Н. Гончара, у К. Льойдля є тексти з присвятами: «für die dichter von lviv 

und ternobyl» [272, c. 94] – «для поета зі львова й тернополя». Крім того, спільним 

для обох поетів було оригінальне обігрування географічних назв. До прикладу, 

Н. Гончар Тернопіль окреслював як «тернопіль-на-сереті» (Серет – річка, що 

протікає у місті), а К. Льойдль – «тернобиль». У К. Льойдля є ще одна прив‟язка до 

України: «In der bukowina» [272, c. 99] – «у Буковині» (Чернівецька область). 

Важливо, що ці присвяти є зовсім нетиповими, вони не просто вказують на особу, 

вони написані у такий спосіб, що ми не можемо не бачити тексту самої цитати – це 

не нейтральні словесні вказівки, які переносять увагу зі слова на особу, це слова, 

які залучають певних осіб до літературної гри. 

З присвятою «für nazar honchar» («для назара гончара») австрійський автор 

написав грайливого вірша: «big boys/ big toys/ big turds/ tiny birds» [272, c. 96] – 

«великі хлопчики/ великі іграшки/ великі екскременти/ крихітні птиці». Схоже, що 

у цих двох «хлопчиків» однотипні правила гри і граються з читачем вони на 

одному експериментальному полі за принципом «ефективності/ неефективності». 
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І. Папуша у своєму наратологічному есеї вирізняє три типи мовних ігор: 

«денотативну (з її релевантністю істинного/ хибного)», «перспективну (яка 

виходить із дихотомії справедливо/ несправедливо)», «механічну, де критерієм є 

ефективно/ неефективно» [151, c. 38]. Кінець ХХ – початок ХХІ століття 

характеризується іронічною позицією наратора, яку спричинила гра із старими 

формами. У поезії Н. Гончара безперечно переважає поезографічний елемент як 

своєрідний наративний прийом, натомість К. Льойдль більше акцентує увагу на 

словесній грі, навіть вона проявляється у графічному оформленні, як-от у випадку 

із «старою пані» чи умовною «сніжинкою». 

Безперечно, австрійський автор мав вплив на українського 

експерименталіста. Проте у цьому випадку ми радше наголошуємо не на 

запозиченні елементів поетичної техніки, а на їх спільному творенні україно-

австрійського поетичного феномена. Про це можуть засвідчити їхні спільні 

перформанси, поетичні турне Україною та часті акції Н. Гончара у Відні. Відтак 

помітними стають «збіги» в одиницях знакової системи, яка творить основу нового 

способу мови й мовлення кожного з авторів. Таке зіставлення показує напрочуд 

тісний та оригінальний спосіб творчої співпраці на перетині різних мов і 

літературних традицій. 

 

4.3. Юрій Завадський і Тадеуш Ружевич: генетично-контактні зв’язки 

Наші компаративістичні студії мають на меті показати різні механізми 

народження експерименту: результат діалогу зрілого автора із «класикою» 

американської експериментальної поезії, під впливом якої змінюється його власна 

поетика; синхронна взаємодія двох рівноправних авторів, які творять спільні 

поетичні акції в Україні та Австрії; і нарешті вчительсько-учнівські взаємини, які 

тільки згодом перетворюються у самостійний експеримент Ю. Завадського. 

Початок творчого шляху Ю. Завадського починається із переймання техніки 

Т. Ружевича, якого тоді ще молодий письменник обирає собі за взірець. Т. Ружевич 

на той момент вже був частиною традиції театру абсурду. Ю. Завадський тільки в 

першому десятилітті третього тисячоліття претензійно входить у «традицію» 
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віртуального простору, при чому і як науковець, і як поет. Його експеримент 

досить часто мав лабораторний характер: автор досліджував експериментальні 

практики західного літературознавства, зокрема мережеву літературу, і теоретичні 

напрацювання вкладав у своє віршування. 

М. Ешлін у книзі «Театр абсурду» поряд з С. Мрожеком і Т. Кантором 

зараховує Т. Ружевича до представників театру абсурду. Як представник 

«покоління Колумбів», Ружевич-поет відомий своєю «оголеною», аскетичною 

лірикою. Л. Шаруга охарактеризував його як поета, що відмовився від будь-якої 

«поетичності», а також у своїй статті «Феномен Ружевича» назвав його слово 

«голим», акцентуючи увагу на драматичності поезії. Крім того, він виокремив 

особливий спосіб мислення та текстотворення: «Ружевичівське Мовчання» як 

феномен «мовчазного оголошення» між автором та читачем.  

Про вплив на творчість Ю. Завадського текстів Т. Ружевича ми дізналися від 

самого автора. Окрім поетикальної спорідненості, їхня мистецька єдність 

відчитується і на рівні перекладу. Таким чином утворюється зіставний контекст як 

асоціативне поле аналогій та контрастів. Формується поняття «тла» як «фонового 

плану», що дає змогу дослідникові виокремити та увиразнити предмет вивчення. 

Порівняльна поетика має на меті зіставити й упорядкувати літературні жанри, 

стилі, тенденції різних епох та культур. Таким чином витворюється своєрідний 

літературний код з допомогою якого відтворюється структура твору.  

Для поетичних текстів Т. Ружевича характерним є використання засобів 

сучасного соціолекту, кліше, збиті фрази, цитати і символи, які стали вже 

загальними висловами і звичною символікою: «на пісках/ моїх слів/ хтось 

накреслив знак/ риби/ й покинув» [148, c. 123]. Схоже «кліше» на релігійно-

античну проблематику знаходимо у поезіях Ю. Завадського: «Тобі може здатися,/ 

Що ти тримаєш в руках/ Зернину землі» [71, с. 88]. Таким зверненням до усталених 

образів поети вказують на загрозу перетворення символів на кліше – але, вводячи 

їх у нові поетичні контексти, часто в інші емоційні регістри (позбавлені пафосу), 

намагаються повернутися до нового сприймання цих образів. І перший, і другий 

тексти містять алюзію до знака самого Бога. Перший приклад демонструє 
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нерозуміння Божого мовлення. «Знак риби» залишається невідчитаним. Другий 

приклад викликає асоціацію із біблійною притчею про хлібину, якою Господь 

нагодував усіх нужденних.  

Мотив піску є одним із наскрізних і у творчості Т. Ружевича, і в творах 

Ю. Завадського. Пісок асоціюється і з безкінечністю пустелі, і з клепсидрою часу. 

Так, Т. Ружевич акцентує на величі, безмежності «пісків слів», які породжує 

поетова уява: «прокидаюся/ з устами повними/ піску» [164, c. 221]. У 

Ю. Завадського своєрідний погляд на велич пісків, вони у нього асоціюються із 

очима, що «піском плачуть» [70, с. 41]. Поет підкреслює щирість і 

непроминальність сльози, що очищує та звеличує. У його текстах піски 

з‟являються й у іншому контексті: «тіло моє вольфрамове/ струмом піску/ 

розжарюється» [70, c. 38]. Тут маємо поєднаних між собою два аспекти: тілесності 

та гріховності і величі та гріхопадіння. Піски ж постають як основний атрибут 

розвінчування хтивості тіла. У збірці «Крик» Ю. Завадський також частково 

звертається до мотиву піску, але вже крізь призму пам‟яті, що, головно, 

визначається часопросторовими відношеннями: «Пісок. Пам‟ять./ Годинники хай 

зупиняються,/ Приховують лиця й спомини…» [67, c. 54]. Можемо асоціативно 

відчитати й пісковий годинник як клепсидру часу і своєрідне мірило життя. Сама ж 

пам‟ять, у даному контексті, постає як миттєвий спомин. Порівняння пам‟яті із 

піском у Ю. Завадського невипадкове. Адже він складається з незліченної кількості 

піщинок, так і людська пам‟ять містить безліч споминів. Тут маємо дещо абсурдне 

трактування часу, бо жоден годинник не може приховати від феномену людської 

пам‟яті бодай якусь подію чи особу з життя конкретного індивіда. Але, знову ж 

таки, у цій парадоксальності закладено головне призначення тексту: допомогти 

читачеві зрозуміти швидкоплинність життя і важливість кожного з моментів-

споминів. Ефекту скороминущості автор досягає з допомогою синтаксичного 

прийому парцелювання тексту, де на рівні номінативних речень: «пісок», 

«пам‟ять», читач конструює багатошаровий текст. Як бачимо, спорідненість обох 

авторів проявляється на різних рівнях – не лише експериментального 

формотворення, а й традицій метафоричного вислову.  
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Т. Ружевич викриває святотатство і наголошує на важливості внутрішнього 

сприйняття Бога: «а всемогутній Бог котрий змішував/ гірке із солодким/ висить на 

стіні безпорадний/ і погано намальований» [164, с. 45], позбавляє його звичного для 

таких тем пафосу і ставить перед обличчям безпосередньої реальності виклик 

читачеві. Зауважує, що «справжній» Бог не на стіні, а в серці. Власне прийом 

«буквального» мовлення свідчить про відхід від усталених літературних конвенцій. 

Автор говорить про високе простими словами, тим самим передаючи очевидний 

стан справ. Ю. Завадський підхоплює цю думку і дещо по-новому інтерпретує її у 

своїй творчості: «Священик підносить догори руки,/ В яких тримає дерев‟яного 

хреста… Яскравий білий хрест з неонових труб,/ Що нагадує вивіску 

супермаркета» [71, с. 72]. Таким чином релігійна тематика від Т. Ружевича 

переходить у спадок Ю. Завадському – відкриваючи перед автором і читачем не 

стільки сферу «високого», скільки щоденну реальність. Порівняння хреста із 

вивіскою супермаркета ще раз дозволяє переконатися в тому, що релігія, зрештою 

як і релігійність, без віри – святотатство. Треба також пам‟ятати, що Т. Ружевич і 

Ю. Завадський – не проповідники, а поети, тож використання релігійної образності 

передбачає не лише пряме, а й образне сприймання. Ці образи дають ключі для 

розуміння поезії – у певному сенсі вона стає особистою релігією. 

Для обох поетів є спільним жанр присвяти. У Т. Ружевича відчувається 

патетика у словах: «Юліан Словацький був надзвичайно/ елегантний завжди носив 

рукавички/ а також білі відкладні комірці…» [164, с. 65]. Поет послуговується 

детальними описами персонажа, насичує тексти конкретикою. Однак роль цієї 

конкретики своєрідна: білі комірці чи рукавички може носити будь-хто, але від 

цього не стає героєм поезії; не тому Т. Ружевич пише про Ю. Словацького, що той 

носить відкладні комірці – навпаки, про ці комірці згадано, бо їх носить 

Словацький. У Ю. Завадського п‟ята частина книги «Імовірність» також містить 

присвяти. Поет лише натякає на ознаки чи риси того чи іншого героя: «Я:/ великий/ 

і ніхто не може/ схопити мої вії» [66, c. 44]. Так, постать С. Далі постає крізь 

призму его-центричності сюрреалістів. Тут вбачаємо алюзію на відомий вислів Г. 

Сковороди: «світ ловив мене, та не спіймав». Тут присвяти виконують особливу 
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функцію – інтертекстуальну, в такий спосіб перетворюють текст на контекст. 

Відтак вміння вибудувати конструктивний діалог поколінь й вирізняє їх серед 

інших поетів. Інтертекст породжує металітературу, продуктом якої став метатекст – 

поетичні відгуки на твори попередників чи сучасників. Метанарація ж постає як 

розповідь, що базується на іншій розповіді. Як наслідок, виникають автотематичні 

твори, спрямовані на саморефлексію ліричного героя.  

Точність, що проявляється у вказівці на кількість прожитих років головного 

героя є і в Т. Ружевича: «мені двадцять років/ я вбивця» [164, с. 15], «Мені двадцять 

чотири роки/ я уцілів» [164, c. 23], і в Ю. Завадського: «8ісімнадцять уламків 

завадського» [70, c. 26]. Ю. Завадський дещо модернізує текст із формального боку, 

застосовуючи постмодерний готизм та елементи візуально-летричної поезії. Але 

ритм і настрій тривоги зберігається в обох текстах. 

Крім цього, поетам притаманні апокаліптичні відчуття. Т. Ружевич окреслює 

готичні мотиви: «шукаю цвинтар/ де не воскресну» [164, с. 25]. Усвідомлюючи всю 

непроминальність людського існування, Ю. Завадський оголює цю проблему і 

подає як даність, якій кориться ліричний герой: «Знищена юність,/ Розстріляне 

повітря./…І розбиті кордони розуму» [71, с. 5]. Таким чином, якщо оповідній 

манері Т. Ружевича притаманна розлогість викладу, то Ю. Завадський надає 

перевагу коротким, обірваним повідомленням. Така фрагментарність дає 

можливість жонглювати фактами, щоразу їх перетасовуючи. При цьому читач 

може кожного разу по-іншому відчитувати текст. 

Третя хвиля (за Е. Тоффлером) розвитку цивілізації, яка пройшла під знаком 

науково-технічного прогресу та інформаційно-глобалізаційного зрушення, 

відображена у творчості Т. Ружевича: «блимає слюда електричного/ світла на 

землі» [164, c. 35]. У Ю. Завадського цей відгомін має дещо містично-саркастичний 

підтекст: «електрика вітру/ (присмак заліза в роті)» [70, c. 43]. Тексти останнього 

автора мають деструктивну спрямованість і епатажно впливають на читача. 

Деконструкт породжує саме остання фраза із рядка. Читач не до кінця усвідомлює 

значення «заліза в роті»: чи це натяк на штучність (як і вставні зуби) життя загалом, 
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чи то демонстрування мовчання (як і напханий будь-чим рот), в час коли потрібні 

зміни. 

Власне на формальному рівні вплив Т. Ружевича також помітний: 

«зрушувана круглими/ як літера “о”/ ротиками коропів» [164, c. 43]. Літера «о» є 

наскрізною у кількох циклах літерної поезії Ю. Завадського. Із циклу «Мій 

простір», вірш «не знаю»:  «о о у у о о/ у у а и/ и а у а и у» [72, с. 18]. Із циклу «Без 

назви», поезія «чотири і»: «уаоа аоа/ ееа ооі уаоа аоа/ і і і і/ оао оао оао оао оао оао/ 

і і і і» [72, c. 17]. І це не випадково, бо саме літера «о» символізує просторову 

відкритість, а тексти Ю. Завадського за своєю суттю не є герметичними. 

«Повернення» Т. Ружевича очевидно знайшло свій відгомін у «флєґматичному 

суб‟єкті лірики» Ю. Завадського. Обидва тексти написані з уяви ліричного героя. 

Якщо Ю. Завадський дає підказку в дужках під заголовком: «(сни однієї ночі)» [66, 

c. 19], то Т. Ружевич не акцентує уваги на формі викладу. Ліричний герой Т. 

Ружевича заявляє: «сяду біля столу і роздратовано/ відповідатиму на питання» 

[164, c. 47]. У Ю. Завадського подорожній зображений більш містично: «тебе 

зустріне хтось вдома/ де ти сядеш за етюдик і за прикладом свого дідуся 

імпресіоніста/ зобразиш мазком себе» [66, c. 19]. Така завуальована реальність 

характерна для постмодерністичного письма. У текстів Т. Ружевича переважає 

конкретика. У Ю. Завадського вона теж наче є – зобразити мазком себе, але от що 

зобразити і як – відкритий простір для думок реципієнта. Тут варто наголосити на 

самозворотності цієї творчої за своєю природою (малювати) дії. Тобто поезія 

Ю. Завадського зосереджена не лише на суб‟єкті, а й на появі мистецького твору. 

Маємо підставу міркувати, що зоровірш Ю. Завадського «My girlfriend‟s 

eyes» був написаний під впливом тексту Т. Ружевича «Колір очей і питання», бо 

піксельний вірш Ю. Завадського направду відтворював кольорову гаму 

ружевичівського світосприйняття: «Моя мила має очі/ що спадають на мене/ як 

осінній/ сірий дощ» [164, с. 59].  

Елементи літерно-звукової поезії (або інакше – фонематичної) 

Ю. Завадського віднаходимо у поезії Т. Ружевича: «Ласував у п‟ятницю 

шкварками/ е-е…/…написав погані слова/ на паркані/ и-и-и…/…розглядав 
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малюнок у грубій татовій книжці/ е-е-е…» [164, с. 61]. Книга «юрійзавадський» 

(2008) зіткана із схоже сконструйованих літер та звуків. Сам принцип поетики 

конкретизму Т. Ружевич втілив у вірші «Я Реаліст»: «йду до кабінету/ писатиму 

там вірші конкретні/ вже двадцять років працюю/ над одним віршем» [164, c. 137]. 

Так само він пояснив агонство нинішньої поетичної палітри, бо «сучасна поезія/ то 

війна за право дихати» [164, с. 143]. Конкретизм сьогодні описує явище з основною 

тенденцією – перетворення мовної одиниці на часово-просторовий об‟єкт із 

суттєвою зміною чи навіть втратою значення. 

 Сьогоднішнє поетичне світосприйняття Т. Ружевич окреслив кількома 

рядками: «Коли останній поет/ стане першим поетом/ а перший останнім/ коли 

поганий вірш/ стане добрим віршем/ а добрий вірш стане/ поганим віршем/ тоді 

настане час/ нової поезії» [164, с. 189]. Поет проголошує відмову від звичної 

системи літературних цінностей і умовностей. Ліричний гумор Т. Ружевича містить 

у собі «гофманіанське начало поетичного гротеску» [163, с. 16]. Вдало ілюструє 

цей прийом вірш «Чому поети п‟ють горілку» [163], суть якого у тому, що поети 

пиячать перед дзеркалом із страху не побачити того «іншого» себе, який виглядає 

значно «миловиднішим». Поет використовує загальновідоме кліше із казок: «світ 

мій, дзеркальце, скажи»… Таке трактування проблеми очевидно є своєрідним, адже 

за мінімалізмом словесного вираження читач відчитує цілу площину соціальних 

проблем, марґінальності людини. І суть не в тому, що марґіналами є низи 

суспільства, а те, що ними стають інтелектуали із різних на те причин.  

Цитування молитов також є невід‟ємним компонентом в обох поетів. 

Т. Ружевич вміло вплітає цитати у тексти і прикрашає плетивом свіжої думки, 

нової інтерпретації: «отче Отче наш/ чому/ як поганий батько/… я мов дитина 

споживав/ Тебе/ їв тіло/ пив кров» [164, c. 205]. Ю. Завадський не має на меті 

оздобити свій текст, він відкриває лапки і цитує: «Продиктуй мені, “Царю 

Небесний,/ Утішителю, душе істини,/…”» [71, с. 43]. Ружевичівська «анонімність 

героя» [163, c. 21] стала провідною технікою для творення текстів Ю. Завадського. 

Анонімність тут радше трактується на вищому рівні розуміння сутності 

використання молитов як присутності святого духа. Якщо говорити про цитату як 
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творчий прийом, то він яскраво проявляється в Ю. Завадського: «“Хіба є хоч якась 

дружба”, колись таки визнаю, “Навіть не хочу шукати дурних аналогій”» [71, с. 55]. 

Власне, тут і маємо яскравий приклад «анонімності» ліричного героя, бо хто 

промовляє слова, ті що в лапках, ми можемо лише здогадуватися.  

Прийом «склеювання» слів у Ю. Завадського також не є новаторським. І його 

«фірмовий» знак «юрійзавадський» певною мірою також запозичений із «брендів» 

Т. Ружевича «здорогистарадупа» [165]. Цікаво також спостерегти, як змінюється 

написання імені Ю. Завадський – юрійзавадський. Якщо мова йде про власне ім‟я 

автора, слід було б писати Ю. Завадський, а так званий фірмовий знак 

«юрійзавадський» розглядати як особливий текстовий конструкт. 

Знаходимо навіть контактні зв‟язки через текст-посередник – картину 

К. Малевича «Чорний квадрат» і його творчий стиль – у поезії Т. Ружевича: «чи 

будеш ти Малевичем/ чи тільки рамою для картини» [165]. Супрематизм 

К. Малевича став основою творення техніки конкретної поезії Ю. Завадського. 

Поет, так само як і великий художник, вибудовував свої поезографічні витвори на 

білому тлі. Хоча варто сказати, що його конкретизм вже вдосконалений 

комп‟ютерною графікою. 

Покоління Т. Ружевича літературна критика пізніше назвала «поколінням 

Колумбів» – так званих першовідкривачів на шляху до «нового мистецтва». В есе 

«Звук і образ у сучасній поезії», написаному 1958 року, він так визначає свої творчі 

засади: «Метафора, образ не прискорюють, а віддаляють зустріч читача з істиною, 

справжньою матерією поетичного твору» [164, с. 11]. 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 окреслює як дію, а не писання красивостей. Відтак його поезія 

– тексти нерефлексивного типу і без крапок, йдеться про відмову від традиційної 

орфографії. Покоління Ю. Завадського – це своєрідний виклик, бажання мислити і 

творити світ по-іншому. Поети-постмодерністи не відкидають традиційного 

підґрунтя. Вони беруть на озброєння надбання попередніх поколінь, інтерпретуючи 

тексти на свій лад, вдаються до гри словами і стилями. Однією із ключових ознак 
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сучасної поезії є інтертекст, узагальнені зв‟язки як основа творення будь-якого 

тексту, а також колаж як один із найпоширеніших прийомів.  

Відтак бачимо, що творчість обох авторів оригінальна, сповнена характерних 

експериментальних поетикальних засобів. Конкретизм як поезія факту 

проявляється на рівні семантики прийомом «буквального» мовлення, а на рівні 

синтаксису – парцелятивним колажуванням тексту та мозаїчним сприйняттям 

дійсності. 

 

Висновки до розділу 4 

Різне ставлення одного автора до іншого, за класичною теорією передбачає, 

що лише частково написання тексту залежить тільки від автора. Основний 

механізм, який творить культуру, ігрова поезія залишає на розгляд читачеві. Такі 

тексти пропонують лише натяки, які можуть бути зрозумілі частково на основі 

читацького досвіду, того запліччя, яке вже має реципієнт. Такий підхід ліг в основу 

сучасної теорії інтертекстуальності. У поліфонічності інтертекстуальності кожен 

текст на діалогічному рівні перебуває у мережі інших текстів. Постмодерна теорія 

відмовилася від однозначності та узагальненості, натомість постулює 

індивідуальне трактування дійсності. Характерною ознакою є, породжена 

інтертекстуальністю, інтелектуальна гра з читачем, яка передбачає багатозначність 

мовлення.  

Можемо зробити висновок, що українська література є невід‟ємною 

складовою світового контексту. Подібність бітників та Ю. Андруховича полягає у 

захопленні поета американськими поетичними школами. Плодом його зацікавлень і 

стала укладена антологія із принагідними дописами та коментарями. У випадку 

Ю. Завадського і Т. Ружевича маємо яскравий приклад вчительсько-учнівських 

взаємин. У співтворчості Н. Гончара і К. Льойдля радше варто говорити про 

контекстуальний аспект літературності двох поетичних практик: української та 

австрійської, і їх власне контактний та вже на рівні аналізу текстів типологічний 

зв‟язок. Адже розвивалися поетичні експерименти двох авторів паралельно. А в 

деяких моментах, як-от перформанс про «у-явлений вірш», можемо говорити про 



 

 

184 

співтворення контекстуального тексту і фактичне перетворення тексту на контекст. 

Власне міжтекстова взаємодія й відкриває новий шлях сучасної української 

експериментальної поезії до світового контексту. Дослідження показало важливість 

актуальної літератури та її інтеграцію у міжнародну літературну практику.  

 



 

 

185 

ВИСНОВКИ 

 

 

У межах дослідження здійснено пошук нових критеріїв, які дають 

можливість виділити у масиві літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття 

особливий поетичний напрям як сукупність різноспрямованих, однак не 

ворогуючих формотворчих тенденцій – «експериментальну поезію». Такий підхід 

дозволяє проаналізувати окреме літературне явище, не обмежуючись розмовою про 

стильову рамку постмодернізму, крізь призму якого зазвичай розглядають 

сучасний літературний процес. 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. Власне момент виходу із термінологічного капкану «постепох» чи 

«нео-епох» (того, що вже колись було) й спонукав запропонувати нове (для 

української літератури) поняття, яке б найкраще окреслило поезію зламу віків як 

явище оригінальне, а не симулякр чи симуляцію (за Ж. Бодріяром) реальності.  

Для обґрунтування запропонованого терміна здійснено огляд художніх 

практик і методологічних підходів, які стали підставою для введення у 

літературознавство й утвердження самого теоретичного поняття. Відтак, 

експериментальним називаємо свідоме спрямування автора створити поезію так, як 

ще ніхто не практикував. Така техніка обов‟язково передбачає елемент гри, який, 

по суті, стає визначальним, а також момент ризику (непередбачуваність реакції на 

твір). Таким чином, основні ознаки експериментальної поезії – інтенція автора 

щодо зміни уявлення про саму природу поетичної творчості і принцип іронічної 

гри із ознакою «свободи», тобто вільної гри значень.  

До текстотворчих ознак експериментальної поезії належить поєднання 

засобів різних мистецтв, інтертекстуальність і гіпертекстуальність. У цьому 

контексті особливої ваги набуває прийом колажу, що провадить до появи творів, 

яким притаманні багатозначність, метамовність, розмаїття міжтекстових зв‟язків та 
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несуцільність. Кожен із різновидів поетичного експерименту послуговується 

власним набором засобів: основною ознакою творення паліндромічних текстів є 

алітерація, віртуальних – багаторівневість, фрагментарність і нелінійність, а 

перформативних – інтеракція, комунікативний процес між автором-перформером і 

глядачем-реципієнтом. 

 Експеримент як теоретична проблема представлений у різного роду 

класифікаціях та переліках технік поетичного текстотворення, в описі ґенези 

розвитку експериментального мистецтва, вужче поезії, у світовому контексті. За 

нашою класифікацією, основні види експериментальної поезії такі: семантико-

структурний (побудований винятково на класичному розумінні синтаксису та 

семантики), технічний (впроваджується за допомогою комп‟ютерних технологій та 

реалізується у віртуальному просторі), візуальний (передбачає поєднання слів із 

графікою, живописом), перформативний (своєрідне представлення тексту з 

допомогою тіла, звуку, відеоряду та інших елементів).  

 Детальний аналіз поетичних текстів продемонстрував шляхи 

експериментування українських авторів у контексті літературної практики 

постмодернізму, яка належить до найбільш дискусійних і – попри численну 

кількість праць – недостатньо досліджених. Іноді для реалізації наукового проекту 

нам доводилося робити переклади невідомих українському читачеві творів, або ж 

вдаватися до своєрідних «польових досліджень» для фіксування поетично-

перформативного досвіду. Багатство художнього матеріалу, розмаїття літературних 

стратегій та художніх світів, які об‟єднуються цим поняттям, лише підтверджують 

надзвичайне поширення самого явища, до якого критики зараховують дуже 

несхожих за своїм світоглядом, естетичними установками та творчою практикою 

письменників.  

Експериментальна поезія, маючи глибоке історичне коріння, у контексті 

постмодернізму проявила себе у багатоманітті форм. Зокрема, сучасна поезографія 

– надзвичайно цікаве літературне явище, яке продовжує традиції від 

піктографічного письма й давньої візуальної поезії до футуристичних 

експериментів, і разом з тим втілює суттєві ознаки текстотворчості сьогодні, як-от 
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єднання виражальних засобів різних мистецтв, інтертекстуальність і 

гіпертекстуальність. Поезографія постає як знакове явище, яке особливо яскраво 

показує головну колізію літератури – стосунків між творчою особистістю, текстом і 

позатекстовим світом. Зорова поезія постає як «оголений експеримент», який 

демонструє один з основних механізмів сучасного культуротворення. Теоретичне 

осмислення конкретної поезії та основні аспекти компонування колажних текстів 

стали підґрунтям до розуміння феномену мережевої літератури. 

Огляд сучасної української експериментальної поезії показав, що автори, які 

творять у цьому ключі, мають спільну манеру «письма», проте кожен з них добирає 

особливі прийоми вираження. ЛуГоСадівці пропонують візуальний експеримент: 

паліндроми І. Лучука, малюнки Р. Садловського, шрифтові ігри Н. Гончара. 

Гераклітівець М. Мірошниченко за допомогою цифри 100 створює динамічний 

візуальний образ вечірнього міста. Натомість герметичний текст І. Іова 

«Монтування дієслова» має на меті змусити читача задуматися над значенням 

кожного окремого слова, яке в результаті стає однією із ланок для творення 

(монтування) цілісної картини тексту.  

Ю. Тарнавський у репівській поетичній збірці «Modus Tollens» 

притримується прийомів синтаксичного ламання структури тексту і не виходить 

поза межі мовного експериментування. Відмінність письма, що є характерною для 

структурно-семантичних експериментів Ю. Тарнавського, полягає власне у 

«автономності» письма, що окрему графему виокреслює не просто як частинку чи 

елемент більшого конструкту, а як самостійний образ, який може існувати окремо і 

мати особливий вплив на читача. Як синтез літератури і мистецтва, він виражений 

не лише формально, а несе своєрідне смислове навантаження, належить до 

інтелектуальних поетичних зразків. Якщо розглядати текст як реалізацію свободи 

текстотворення, що веде до переосмислення поняття структури і способів 

структуризації художнього тексту, то письмо при цьому позбувається культурної 

ролі підпорядкованого технічного засобу для фіксації усного мовлення, натомість 

перетворюється на самочинний механізм знакотворення й народження нових 

сенсів.  



 

 

188 

Ю. Завадський розширює межі експерименту, він звертається до традицій 

мережевої та візуальної літератури, котра надає можливість читати текст у будь-

якому порядку і при цьому зберегти цілісність збірки. У творчості поета ми бачимо, 

що мережева зорова поезія є не лише поєднанням вербальних та невербальних 

одиниць, але й новим типом літературного тексту, в якому, як вважає сам автор, на 

рівних правах поєднуються одиниці різного типу з різними вимогами щодо їх 

сприймання. Поетичну техніку Ю. Завадського вирізняє застосування новітніх 

цифрових технологій, а також поєднання поезографічних текстів із летричними, як-

от анімаційні, гіпертекстові зразки, а також фонетична поезія.  

 Дослідження містить аналіз як творчості окремих авторів, так і найновіших 

перформативних й інтерактивних практик на межі літератури і «нового мистецтва», 

якому ще належить знайти відповідні окреслення. Творчість українських поетів 

формується у контексті інших літератур, головно, американської, німецької й 

польської. Зокрема, віднайдено і розглянуто перегуки в інших літературах, що 

увиразнює особливості української літературної ситуації. Йдеться як про зв‟язки 

поколінь у традиційному їх розумінні, так і про нові інтертекстуальні 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 мають багато спільного: 

техніки мінімалізму, жонглювання фактажем, оголені слова, мотиви, образи та ін.  

Інтертекстуальні дослідження ще раз підтвердили, що тексти поетів-

сучасників ґрунтуються на поетичних школах та практиках попередників. Разом з 

тим, експериментальна поезія постає оригінальним явищем в сучасній українській 

літературі з широким полем для наступних досліджень, на розвиток 

експериментальних практик і технік якої впливають внутрішні (традиція) і 

зовнішні (різні типи впливів) чинники.  

 Дослідження показало, що епоха постмодернізму сприяла появі великого 

пласту новітніх експериментальних форм. Все це спонукало до системного 

розуміння функцій і значення експериментальної поезії у сучасній літературі, яка 

не зводиться до забави, а становить інтелектуальну гру з читачем як важливу 
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культуротворчу дію. Отже, творчість українських поетів-експериментаторів – 

оригінальна складова цілісного літературного процесу, у якому функціонують 

різнорідні явища, які співвідносяться з попереднім і наступним мистецьким 

контекстом. Одним із рушіїв його розвитку є органічне поєднання традицій і 

новаторства, різних стильових тенденцій, які спричиняють подальший поступ. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Таблиця 1.1 

Експериментальна поезія в історичному контексті
*
  

 

Період, 

територія 

Види 

(жанри) 

Особливості Автори Приклади 

1 2 3 4 5 

Давня Греція зорова 

поезія, яка 

тяжіла до 

піктографічн

ого письма 

(технопеґнії) 

епіграми на 

предметах побуту, 

візуальна сторона 

написаного тексту 

яких 

підпорядковується 

формі предмета 

Сіміас Родоський, 

Теокріт 

1) художні тексти у формі 

сопілки, крил, яйця; 

2) два спіралеподібні тексти, 

розташовані на обох фасетах 

фестського диску, 

знайденого на острові Крит і 

датованого приблизно 1700 

роком до РХ. 

Давня Греція, 

Давній Рим 

емблематич

на поезія 

написи на будівлях, 

коли текст займає 

місце і в смисловій 

композиції споруди, 

заклинальні, магічні 

формули 

 латинський магічний 

паліндромічний квадрат 

«SATOR». 

Середньовіччя

,Мала та 

Середня Азія 

зорова 

поезія 

разом із геометр-

ричним орнаментом 

використовувалися 

коранічні цитати, 

написані арабською 

в‟яззю 

  

Х-ХІ ст., 

Київська Русь 

зорова 

поезія 

художнє 

оформлення 

манускриптів було 

синкретичним 

поєднанням тексту 

та орнаменту 

 фрески Софійського собору 

доба Бароко, 

Україна 

зорова 

поезія: емб-

лемматичні, 

геральдичні, 

фігурні 

вірші,складо

ві і словесні 

паліндроми  

тексти мають 

символічний зміст, 

а не створені лише 

для забавок, хоча 

трапляються й 

«курйозні» 

І. Величковський 1) рукописні збірки «Зегар з 

полузегарком» (1690) та 

«Млеко од овці пастиру 

належноє» (1691);  

2) геральдичний вірш на герб 

архімандрита Києво-Печер-

ської лаври Є. Плетенецького 

«Великодній дар» (1623) 

                                                           
*
 Примітка. У таблиці 1.1 узагальнено види та жанри зразків експериментальної поезії, які 

мали місце в історії художньої літератури впродовж тривалого періоду розвитку людства. 

Попередньо можна зробити висновок, що домінантним видом експериментальної поезії була 

зорова, причому вона використовувалася і як «штукарство», жарт, і мала важливий символічний 

зміст. І тільки в ХХ столітті почали активно розвиватися інші види та жанри поезії такого типу. 
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1 2 3 4 5 

початок  

ХІХ ст., 

Україна 

фігурні 

вірші 

вони вже не 

виражали прита-

манного ранньому і 

середньому бароко 

ідейно-тематичного 

розмаїття, їх 

використовували 

виключно з 

панегіричною 

метою 

 панегіричні фігурні вірші 

хрестоподібної форми з 

Переяславської колегії (1802) 

і Київської академії (1805–

1806, 1813) 

ХХ століття, 

Північна 

Америка 

п‟ять шкіл: 

школа «Блек 

Маунтін», 

школа Сан-

Франциско, 

поети стилю 

«Біт», Нью-

Йоркська 

школа, 

сюрреалізм і 

екзистенціал

ізм 

«поезія про поезію», 

переконання, що 

вірш не повинен 

щось означати – він 

повинен просто 

бути; експерименти, 

орієнтовані на 

експресіонізм, 

сюрреалізм та 

колажування у 

малярстві 

1) поети бітівської 

школи А. Ґінсберг, 

Ґ. Корсо, 

Дж. Керуак,  

В. Берроуз);  

2) поети Нью-

Йоркської школи 

(Дж. Ешбері, 

Ф. О‟Ґара, К. Кок). 

 

ХХ століття, 

Центрально-

Східна 

Європа, 

Росія, 

Україна 

паліндромні 

вірші, 

каліграми 

 Г. Аполлінер 

(Франція), 

Ю. Тувім 

(Польща), 

Ї. Тауфер, Ф. Їлек 

(Чехія), 

Ш. Моравчик 

(Словаччина),  

В. Хлєбніков,  

М. Ладигін,  

В. Пальчиков  

(Росія), В. Лучук, 

М. Мірошниченко, 

М. Юрик, 

Н. Чорпіта, 

К. Шишко 

(Україна) 

1) паліндромний вірш 

«Перевертень» футуриста 

В. Хлєбнікова (1912); 

2) каліграми Г. Аполінера 

(1913); 

3) Г. Баль, «Каравани» 

(1917); 

4) Р. Гаусман, 

«Ортофонетичний вірш» 

(1918); 

5) К. Швітерс поезії «До 

Анни Квіт» (1919) та 

«Прасоната» (1924); 

6) М. Рей, «Фонетичний 

вірш»; 

7) збірка «Дивоовид» 

В. Лучука (1979); 

8) збірка «Око» 

М. Мірошниченка із 

тринадцятьма поезіями циклу 

«В сузір‟ї рака»; 

9) «Писанки» К. Шишка 
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1 2 3 4 5 

ХХ століття, 

Західна 

Європа 

(зокрема 

Німеччина) 

«конкретна 

поезія» у 

німецькомов

ній 

літературі 

(виникла у 

1940 р.) 

породження і 

вдосконалення 

зорової поезії за 

допомогою новітніх 

мистецьких 

практик; 

використання 

можливості не лише 

звуку, сприйняття 

та ритму, а ще й 

простору, як 

плоского, 

двовимірного 

простору розташу-

вання літер на дру-

карському листку, 

так і тривимірного 

простору слів у 

рельєфних 

ідеограмах 

Е. Гомрінгер 

(Швейцарія),Р. Бер

рі, Г. Ґаппмайр, 

О. Ґомрінґер, 

П. Ґарньє, 

Д. Джіорно, 

А. Капров, 

Р. Лакс, А. Ньоель, 

Ґ. Рюм, І. Валох, 

А. де Вріс, 

Л. Вайнер та 

Е. Вільямс 

1) збірка «Testi-poemi murali» 

італійського поета К. Беллолі 

(1944); 

2) спільна виставка в Сан 

Пауло в Бразилії 

письменників та художників 

з цілого світу, які любили 

експериментувати над 

формами (1956); 

3) виставка у м. Розенхайм 

«Концептуальне мистецтво – 

конкретна поезія», 

присвячена конкретній поезії 

(1997). 

ХХ століття, 

Південна 

Америка 

поезографія  поети А. де 

Кампос, Г. де 

Кампос і 

Д. Піньятарі,поети

чна група 

«Нойгандерс» 

 

Середина ХХ 

століття, Росія 

візуальна 

поезія 

візуалізація, а в 

середині ХХ ст. – 

власне візуальна 

поезія, із 

використанням 

графічного дизайну  

А. Чічєрін, 

Є. Мнацаканова, 

Б. Констріктор 

збірник праць поетів-

конструктивістів «Мена 

всех» (1924) 

 

 


