
ТЕТЯНА БЕРЕСТ 
МОВА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ УЧАСНИКІВ ГРУПИ «БУ-БА-БУ» 

 
Словник поезії Юрія Андруховича, Віктора Неборака та Олександра Ірванця привертає увагу 
своєю «непоетичністю», використанням молодіжного жаргону, вульгаризмів поряд із 
термінологією, високою книжною лексикою. 

Спробуймо коротко розглянути вживання традиційних поетизмів, слів, близьких до 
поетичної лексики, авторських новотворів та «антипоетизмів» у віршованих творах членів 
київської творчої групи «Бу-Ба-Бу». 

Однією з ознак молодої української поезії є прагнення опоетизувати повсякденність, 
віднайти «таємничість звичайного». Звідси розмовні, загальновживані слова, що 
відтворюють тему міста, — тротуар, будинок, балкон, панельна споруда, асфальт, метро, 
трамвай, тролейбус, брук, телевежа, площа тощо. 

Поряд із звичайними словами досить активно використовуються і слова «високі», хоча 
їх контекстуальні значення не лише традиційні, а й близькі до нейтральних; нерідко — зі 
зниженою оцінністю, для виявлення зневаги чи іронії. Наприклад, імена Каїн, Авель, 
Люцифер, Петро, в семантиці яких історично закладена певна культурно-естетична 
інформація, найчастіше використовуються як символи («який люцифер зажадав лупати сю 
скалу?» (Небор.); «Та коли запитально подивиться Мені в Очі Апостол Петро, я скажу: «Я 
— солдат...» (Ірв.); як об’єкти порівняння («...неприкаяний, мов Каїн, прийде старий...» 
(Андр.). Значення біблеїзмів Каїн і Авель у творі О. Ірванця «Брати» можна витлумачити по-
різному: «І стане власне ймення Каїн Загальним іменем убивць, А ти, покірний і ласкавий, 
себе запишеш назавжди В нещасні жертви. Брате Авелъ! Я не уб’ю тебе. Іди», 3 одного боку, 
в монолозі Каїна імена вжито у прямому значенні, з іншого — автор переосмислює біблійну 
історію, повертається до джерела виникнення символів Каїн і Авель. 

У прямому, навіть трохи зниженому значенні вживається власна назва Люцифер у 
збірці В.Неборака «Літаюча голова»: «Викликаю Люцифера! Дух! Ти тут?» («Сеанс 
спіритизму»); «Вмикає полум’я у соплах інженер-люцифер-лицедій» («Літаюча голова. 
Виробничий портрет»). 

Поетична лексика у творах молодих поетів-авангардистів широко охоплює інші назви 
біблійних та церковних речей і явищ (ангел, німб, проща, моління, офіра, апостол, пророк, 
херувим, єлей, вівтар, аналой, плевела, рай, едем, пекло, апокаліпса, амінь, псалом, алілуя, 
хорал, купина, образи, іконостас, лампада, ікона, ігуменя, хрест, Гефсимань тощо). Архаїчні, 
історичні та інші стилістично марковані слова типу лицар, королева, гетьман, титла, замок, 
трон, намітка, корсетка, кавтан, запаска, спис, стріла, шабля, забрало, кольчуга, стяг, 
знамено, свічадо, прах, зело, град, древо, вуста, олжа, злото, чоло, крук, коник, волик, 
наректи, возвести, вознестися, возлюбити, возсісти, возводити, воздати, взирати, 
провіщати, грядущий, пренепорочний, пресвітлий, предвічний, велелюдний, стосил, осіян, 
мудр, сивобрив, ошую, одесную, альбо, Антей, Касандра, Горгона, Аполон, Харон, Стікс, 
Атлант, муза, амур, Лета, русалка, відьма, мавка, упир, татр, вампір, гном, перелесник 
тощо так само поповнюють поетичний словник авангардистів. Контекст, наприклад, зберігає 
здебільшого традиційне значення слова ангел — «помічник», «охоронець», «захисник»: 
«Виходять ангели втішати очі опечалені» (Небор.); «закіптюжений ангел живе у друкарні» і 
«заспокоєний ангел, покинувши чати, на рулонах паперу вкладається спати» (Андр.). 
Поєднуючись зі стилістично маркованим епітетом чорний, слово ангел набуває додаткового 
значення: «Ворони ці маленькі чорні ангели збирають на фронтоні чорну раду» (Андр.). 

Семантика лексеми німб у сучасних поетичних текстах розширюється і дещо 
знижується. Це вже не певний «священний атрибут», а означуваність звичних навколишніх 
предметів: «запам’ятаю (все пам’ятати треба): німби дахів. Горлиця на балконі» (Андр.). 
«Акумулятор для німба — винахід віку, на видноколі — вогнетривка купина». Хоча 
оцінність слів купина, німб знижена контекстуально, вони символізують вічні поняття — 
духовність, культуру, які в наш час замінюються легкими для продукування, масовими, 



шаблонними речами. 
Стилістичну функцію традиційної урочистості, небуденності, а також виявлення іронії 

(з контекстуально зниженою оцінністю) виконують дієслова-старослов’янізми: «Земля 
возводить хори в піднебесся...» і «Коли приблудить, як чума, у місто ясновельможна 
вічними кістьми, на трон у пляшці їй дамо возсісти і коронуєм корком бабцю ми !» (Небор.); 
«Хвалу воздавши часові зухвалу...» (Андр.); «Возлюби розлюби а за тим возлюби його заново 
Цей народ що оплакав не раз і Джен Ейр і рабиню Ізауру...» (Ірв.). 

До поетизмів прилягають і деякі слова з абстрактною семантикою, що часто 
вживаються в метафоричному, асоціативному значенні. Уведення таких слів у поетичні 
тексти часто супроводжується розширенням значень, увиразненням предметності, 
конкретності; пор.: у творах Ю. Андруховича («нишпорять по душах, як по плащах»; «в 
душах визріватиме тиша світова»; «утома — на плечі моєму клунок»; «у візочках колишуть 
надію»), В. Неборака («У пам’яті є особливий келих померлих друзів, почуттів померлих»). 
Але найцікавішим є використання названих експресем у творах О. Ірванця («на гак 
самотності настромлений», «зіжмакаю гординю», «надламані нам душі», «вимерлим 
сумчатим вовком виє в мені моя пам’ять», «піду до тебе На милицях душі», «зіпрусь 
безпомічно на поручні душі»). Ці елементи поетичної мови активізують нашу здатність до 
асоціацій, допомагають створити яскраві, динамічні, емоційно насичені образи. 

Як традиційно пов’язані з поезією сприймаються і слова крило, промінь, коріння, 
дерево, камінь, слово. У творах поетів групи «Бу-Ба-Бу» вони мають широкий діапазон 
значеннєвих відтінків. Наприклад, лексема крило в різних контекстах викликає асоціації з 
вогнем («Ми горимо — і крила пахнуть воском» (Андр., «Свічі»); з кроною дерев («А лози 
не сохнуть, і крила дерев дотривали...» (Андр.); з повітрям («Протяг крилами лопоче...» 
(Небор.) тощо. 

Цікавим є використання слова манекен як символу бездушності, мертвості: «...мигтіння 
тіней розфарбованих, модистки, дискомани, манекени. Я йду від них і завжди серед них», «А 
в чорних шибах сунуть лімузини — в них манекени, схоплені з перин» (Небор.); «досить 
бовваніти, тротуарні люди! Хіба ви манекени? Таж навпаки...» (Андр.), Характерний і епітет 
манекенний («бездушний», «механічний»): «...о порадо манекенна і бульдозерна як 
видовищно падуть уламки стелі...» (Андр.). 

Поетичний словник поповнюють і авторські неологізми, що виконують експресивну 
функцію, допомагаючи по-новому, свіжо позначити реалії, наголосити певні відтінки змісту, 
посилити емоційний вплив на читача. Новотвори можуть бути синонімами до відомих слів; 
одиницями, які передаються описовими зворотами або вживаються для вираження складних 
авторських асоціацій (ціцерон’дерталець, зо-ло-то-цо-ко-тіння, христос’динозвір (Небор.). 
У творах бубабістів переважають складні за своєю структурою новотвори (ангелорізка 
(Андр.), рожево-хмарний, яблукопростір, сонцеранковий, лисичоокий (Небор.), 
дрантяхмарний (Ірв.), але трапляються й прості (законспечений, заокулярений, тюльпанно 
(стою) (Небор.), провощувати (Ірв.). Здебільшого нові слова мають у своєму значенні сему 
негативної, зниженої оцінки. 

Значну частину словника сучасної авангардної поезії становить «непоетична» лексика 
— слова-терміни, розмовні і просторічні слова, жаргонізми, вульгаризми, суржик. Що ж до 
термінів, то вживання їх у поетичних творах в одних випадках спричинене тематикою («І 
коли врешті змовкнуть вночі лінотипи, розкриваються плечі, спадають халати» (Андр.); «У 
нього палка потреба... окраєць нічного неба піймати у фокус лінзи (Андр.), в інших — 
авторським баченням речей («кінокамери очей фіксують мить твоєї ери» (Небор.); «процесія 
набрякла, мов абсцес» (Андр.) або намаганням викликати гумористичне, іронічне звучання 
творів («З’явилися симптоми облисіння. Я загорів і трохи забурів» (Ірв.). Рідше терміни 
«отеплюються», точніше, «опоетизовуються» контекстом, набувають переносного і навіть 
емоційно-естетичного значення («сумовитий симбіоз красивого й корисного», «Добрий вечір 
тобі, пане професоре! пане кредиторе смутку і покори!» (Андр.). Часто терміни 
використовуються у порівняннях: «гупають хвости.., наче поршні» (Ірв.), «І вже з домів, що 



мов протуберанці з тісних ущелин вулиць проросли..» (Андр.). Інколи такі порівняння є 
досить оригінальними — «подив.., мов прожектор на штативі» (Андр.), — але поетичними 
їх назвати ми б не наважилися. 

Не бракує у поезії молодих авангардистів розмовних, просторічних слів, вульгаризмів і 
жаргонізмів типу незграба, дебіл, писака, волоцюга, шльондра, мурло, мудак, кретин, 
гультіпака, моргуха, потолоч, лярва, шахрай, лягавий (міліціонер), голяцтво, вилупок, 
босота, блудниця, роззява, лайно, тельбухи, писок, клозет, рило, шиз, кайф, гаплик, пика, 
бордель, черево, їдло, брехун, шизофренічний, теревенити, наплювати, сякатися, 
фраєрнутись, жерти тощо. 

Єдине, чим можна пояснити вживання подібної лексики у поезії — намагання 
привернути увагу читача, вразити його, шокувати. «Низька» лексика має певним чином 
характеризувати героя («сяк-так почав по-руському триндіти і висунув на службу сам себе», 
«сказав собі: «Ти в пику його вмаж ! Дивись, яка паскудна в нього пика!» (Андр.), 
виконувати роль контрасту щодо лексем із протилежними конотативними значеннями («Та 
все ж фотографуєш. Ці невиразні більма наповнити душею і зберегти в роках!» (Андр.). В 
інших випадках уведення в тканину поетичного твору стилістично знижених слів може 
зробити текст відразливим, викликати огиду. Особливо це стосується вживання 
«непоетизмів» у пейзажних замальовках: «Блювотина осіннього світанку Стікає жовто по 
моїх шибках», «Сонце зійшло над країною Новий Південний Уельс. Виразкою мандариновою 
вирячилося з небес» (Ірв.). 

Звертаються поети до мовного суржику як ілюстрації мовного, загального 
безкультур’я, неповаги не лише до мови, а й до історії, культури свого народу, наприклад: 
«Рая сама говоритиме більше. Каже: «Наравицця дуже мині Амириканський писатель 
Селінжер» (Ірв.); «а я тілько запитав його валєр і що за странниє люді здєсь прожівалі» 
(Андр.). 

Огляд словника творів авангардної групи «Бу-Ба-Бу» дає підстави твердити, що для 
сучасної української поезії є актуальним створення художніх образів за допомогою 
загальновживаної лексики та слів стилістично знижених. Широко представлена і власне 
поетична лексика — біблеїзми, застарілі слова і назви міфологічних персонажів та реалій; 
слова, близькі до поетизмів за своїм емоційно-експресивним навантаженням у тексті. 
Оновлення поетичного словника відбувається, з одного боку, за рахунок розширення значень 
традиційних засобів, з іншого, — через створення оказіональних одиниць, здебільшого — 
складних найменувань. 
 


