
ГАЛИНА СЮТА 
СУЧАСНИК З ПОГЛЯДУ СУЧАСНИКА (МОВНИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXI СТ.) 
 

Розуміння і цілеспрямоване наголошення того, що «людина постмодернізму, усвідомивши 
себе однією з багатьох випадковостей «плюралістичного всесвіту», в якому немає 
привілейованого центру, почуває себе не так, як почувала себе людина Премодерну або 
Модерну» (В. Єшкілєв), виразно прочитується вже при найпершому ознайомленні з поезією 
дев’яностників. Вони беззастережно епатують читача відверто саркастичним сприйманням 
та інвективним зображенням сучасника, підкреслено-виклично «підривають віру у сутність і 
життєве призначення людини», коли особистості сильній, мудрій, добрій, інтелектуальній 
протиставлено людину, загублену в просторі й часі, розгублену психологічно. 

Як відомо, однією із засад мовотворчості авторів кінця XX — початку XXI ст. є іронія. 
Переломлений через її призму образ сучасника (абстрактного представника homo sapiens, 
третьої особи, найближчого оточення чи самого себе) виявляється доволі непривабливим, 
порушує естетично-психологічний комфорт сприймання, руйнує світоглядний стереотип 
«людина — це звучить гордо». За допомогою багатого набору мовно-виражальних засобів 
(актуалізація семантичної глибини слова, мовно-естетичні модифікації поетизмів, задіяння 
просторічних елементів, семантизація звукової форми образу, актуалізація референційної 
пам’яті слова тощо) вони окреслюють образ людини, цілковито витриманий у стилістичній 
манері «стьобу»: яка різниця нащо плив / важливий тільки проріз маски / дірки для ока і для 
сну / для проростання і для втечі (І. Андрусяк); отак у сні а чи без сну, / одну штовхаємо 
сніжину, / немов сізіф сізіфа в спину (Н. Федорак). Образ беззмістовного існування 
градаційно вивершують авторські інвективи, стилістичну форму яких не можна розшарувати 
на окремі складники: фоностилістичні (алітерація, консонанс, паронімічна атракція) та 
тропеїчні (внутрішня антитеза, метафоричність, поетизація «низького») засоби творять 
єдиний цілісний образ сьогоденного, на думку поетів, деградованого порівняно з 
попередніми поколіннями людства: Велике людство сходило на пси / крізь отвори у вітрі і 
повітрі (Г. Безкоровайний).  

Така сама безапеляційна іронійність закодована у стилістичних засобах зображення 
авторами свого найближчого середовища або й самих себе: Обридло бачити, як друзі 
постарені / привселюдно забльовують тролейбусні двері (В. Гайда); Тому й відмовляєшся ти 
від офіри / для міста в якім як бридкі черв’яки / паруються монстри й храмують вампіри/ а 
діти слухняно плюють на свічки (С. Пантюк). Як бачимо, знижено-стилістична лексика 
(причому із «найнижчих» сфер мовного вжитку) слугує образно-значеннєвими домінантами 
таких описів-характеристик. 

Домінантними семами поетичної характеристики сучасника у мовотворчості 
дев’яностників можна визначити ‘самотність’ та ‘біль’. Вони є своєрідними векторами 
реалізації лексико-семантичного поля ‘людина’ і часто перетинаються, формуючи єдине 
образно-метафоричне ціле. Адже сучасні поети тонко відчувають розгубленість, 
нереалізованість свого покоління у сьогоденному житті, намагаються рельєфно відобразити 
показову для сьогодення кризу особистості. Як наслідок, у поезії чітко окреслюється образ 
сучасника — безпорадного, самотнього, не здатного на важливі вчинки: Немає нікого, хто 
вивів би голосно сам / дієзи й бемолі зараза дієзи й бемолі (І. Андрусяк).  

Узагалі самотність — це виразний семантико-стилістичний стрижень, навколо якого 
поступово, але виразно вимальовується постмодерністський образ людини. Часто вживані у 
поетичних текстах слова сам, самотній, самота, один (у значенні ‘сам’) здебільшого 
виконують роль оцінок чи самооцінок і смислово заступають цілі розгорнуті описи: й душа 
така самотня; І знов ти у цім чистім полі один (С. Пантюк); Під екватором смерті стоїш 
до розпуки один / і ридаєш охрипле ледь-ледь узаконене соло (С. Процюк); Я живу сам в 
телефонній буді / Інколи мені дзвонять (Р. Скиба). При цьому спостерігаємо і діаметрально 
протилежні, але однаково ефективні шляхи реалізації семантики самотність. З одного боку, 



це кількаразовий повтор однойменного кореня, наприклад, у показовому для української 
національної поетики тавтологічному сполученні самота сама: тільки там, де самота сама 
й вина часу згіркли (В. Махно). З іншого боку, частотними є описові метафоричні 
конструкції, у яких немає формальних лексичних носіїв відповідної семантики, однак вона 
закладена у внутрішній формі тексту: гукнеш, але чи хтось захоче / те харамаркання твоє / 
почути і прибігти з ночі (Б. Щавурський); Сьогодні ти не посеред століть, а посеред 
порожньої кімнати (Г. Безкоровайний). 

З погляду мовностилістичного втілення семантики самотності як результату осмислення 
ліричним суб’єктом свого місця у навколишньому житті приваблює один із текстів 
О. Короташ, де загальне смислове наповнення тексту максимально увиразнюється його 
специфічною синтаксичною будовою. Парцельовані конструкції, завдяки яким створюється 
специфічний ритм віршованої мови, її «рубана» архітектоніка, уможливлюють майже 
фізичне відчуття психологічної роздробленості, життєвої невлаштованості літературного 
героя: Живцем насилю власну душу. / Впіймаю рибу на таріль. / Це буде смішно. / Якось. 
Мушу. / Самотня спроба. / Звуки. Біль.  

Із рельєфно репрезентованою у мовостилях дев’яностників темою самотності тісно 
пов’язаний також мотив нереалізованої особистості. У поетичних текстах він здебільшого 
актуалізується за допомогою заперечної частки не, послідовно уживаної стосовно образів дії 
(не любив; не можу збагнути, не запитав), ознаки (нерозтрачена сила; невипитий поцілунок) 
тощо: Нерозтрачена сила випаровує нас, наче спирт, / оббіловує рештки тепла з задубілої 
шкіри (Г. Безкоровайний); І гудок з труби водопроводу / Сконстатує нездійсненність мрій 
(Р. Скиба); вона подовжила термін перебування / вона і далі чекала на кореспонденцію / 
готель Харків до запитання / але ніхто-ніхто / ніколи і ні про що / так і не запитав 
(С. Жадан). 

Іноді семантика нереалізованості закодовується у пластичних зорових образах, 
розгорнутих чи смислово згорнутих порівняннях, кількаступенево ускладнених метафорах 
на зразок: Так довго не любив, що павуки / заткали павутинням губи (Б. Щавурський); Іду до 
тебе в ореолі круків, / Роздвоєний, як сонце у сльоту (Н. Федорак); Сиди тепер, безпечний, 
наче дріт, / коли електрик вимкне генератор (Г. Безкоровайний). Наведені іронійно-
насмішкуваті, але загалом добродушні самохарактеристики різко дисонують із гіркою 
викривальністю таких метафор: Дурнувате теля, / Я правду зненавидів, кривду прокляв 
(С. Пантюк); Нам, покаліченим сестрозрадникам / прагнесь квітневого міту (С. Процюк).  

Ще більш критичними є метафори-автовіддзеркалення С. Процюка у медитуванні на 
тему: «я — поет»: Там [у забутті] продувай свої дні і труди, свої втечі від Ґете, / ти, 
перевитий барвінком і міллю сторонній співець. На загал же подібне самооцінюваня на тлі 
здобутків світової та української літератури, осмислення себе як творця і людини — так само 
болюче й актуальне для дев’яностників. Природно, що характер самооцінювання визначає 
емоційно-експресивну тональність поетичної мови: для відповідних контекстів характерною 
є семантика духовної руйнації, динаміка якої підкреслюється дієслівними образами активної, 
подекуди навіть агресивної дії (зорала нас; збавиш дар; хочеться вкусити та ін.). 
Негативність їх змісту знову-таки підкреслює насичення відповідних віршових фрагментів 
просторічними зневажливо-оцінними епітетами (дар дурний, дурна війна), негативно 
конотованими образами (безнадії високосні) тощо: Одноманітна і дурна війна / зорала нас, 
як чорну борозну (Г. Безкоровайний); У тій нічній гостині / застудиш голос, збавиш дар 
дурний (В. Махно); ніби хтось сподівань домішав / до твоїх безнадій високосних 
(Б. Щавурський); А пси були дурні і непривітні — / таких самому хочеться вкусить 
(Г. Безкоровайний). 

У поезії постмодернізму емоційне переакцентування, взаємозміщення оцінних полюсів 
«плюс» — «мінус», «високе» — «низьке», «естетичне» — «неестетичне» спричиняється до 
з’яви нових, досі невідомих, неприйнятних або незрозумілих форм мистецтва. Одним із 
таких можемо вважати пропонований дев’яностниками портретний штрих сучасника, що 
більшість проблем вирішує через чаркування. З погляду мово- і образовираження цей 



тематичний напрямок у постмодерністській поезії розвинений дуже активно, стилістично 
колоритно: тропеїчні засоби, фразеологія, парафрази, пейоративна лексика, сленгові та 
вульгаристичні вкраплення — все скеровано на змалювання моральної деградації людини 
переломної епохи. Відповідно окреслений образ сучасника (надто ж сучасника-однолітка) 
практично не залишає ілюзій щодо можливостей його вивищення над здеморалізованим 
«ego». 

Метафоротворчість на тему алкогольної деградації особистості поступово стає практично 
лейтмотивною. У її рамках виявляємо як функціонально деавтоматизовані, десемантизовані 
усно-розмовні елементи (Хай смерть — красуня гонорова / Відпочиває. Наверни / Гіркої 
шклянку рідини (С. Пантюк); Тут, в кав’ярні, хилять по келішку / Ті, у кого вічність на меті 
(Р.Скиба); ех що тут гадати / хлопці якщо нам усе це вдасться / ну й нап’ємося ж ми тоді 
аж до чортиків (І. Андрусяк)), так і оригінальні авторські стилістичні знахідки (Ваше серце 
пережарене алкоголем (С. Процюк)). 

Навмисно понижені контексти-описи сучасника часто приваблюють формою їх 
мовностилістичного втілення, коли для увиразнення поетичного вислову активізуються 
приховані звукові (алітерація) та звукосмислові (паронімічна атракція) виражальні 
можливості поетичного слова: А ти щось торочиш / І п’яно пророчиш / Засмоктаним зайдам 
золу золоту (С. Пантюк). 

Цікаво, що поети-дев’яностники не «вичленовують» себе із зображуваного ними духовно 
спустошеного світу, де на пустельному березі п’яний човняр / Проклинає смиренно наслідки 
літа (Г. Безкоровайний). Вони не приховують, що є дітьми цього покоління, і навіть більше, 
самі цілеспрямовано ще на етапі «до тексту, до поезії» у своїх інтерв’ю, висловлюваннях 
формують імідж такого собі недбалого, уже спокушеного принадами життя поета-п’янички. 
Наприклад, однією із визначальних рис літературного процесу 90-х представник цієї ж 
творчої генерації С. Жадан назвав «схильність до алкоголізму» (Іменник. Антологія поезії 
90-х). 

У контексті такого висміювально-інвективного змалювання представника «покоління 
національної депресії» логічним є глибокий самоаналіз авторів. В цьому руслі спостерігаємо 
як поблажливо-скептичні, так і нищівно-критичні самооцінки, вибудувані відповідно до 
класичних вимог постмодерної поетики. Так, до перших зараховуємо популярні серед 
дев’яностників відсторонено-споглядальні автопортрети, експресивно-стильовими 
домінантами яких є негативно конотовані епітети, метафори: На Новий рік до нових 
сподівань / Звертаю погляд вглиб самого себе. / Що ж там таке? / Зачуханий диван / та 
кілька книг (А. Охрімович); Крізь просвітлену лінзу німої води,/ що на правду спотворює 
тільки потворне, / я дивлюся геральдику власних судин, / наче кооперативне порно 
(Г. Безкоровайний). 

Як бачимо, не обмежена жодними мовно-естетичними рамками стилістика «стьобу» дає 
змогу авторам-дев’яностникам виявити своє, хай і відмінне від усталеного і не завжди 
зрозуміле та прийнятне, надто «знижене», але в чомусь і правдиве бачення людини-
сучасника. Бо, за словами С. Жадана,  

Іще існує відчуття, 
Що все гаразд, та до пуття 
Це відчуття ні я, ні ти 
В собі не можем віднайти, 
Тому сприймаємо життя 
З відсутністю мети. 

 


