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Постмодернізм як світоглядно-мистецький напрям загалом заперечує можливість 
індивідуального висловлення: його текстотвірною настановою стає не творення первинного 
й оригінального, а компіляція, колаж із вторинних елементів, що є втіленням духовно-
культурного досвіду різних часів і народів, цитатність і алюзійність. Характерною ознакою 
постмодернізму є те, що «мова дозволяє багатьом голосам співіснувати як своєрідна 
суспільна семіотика» (М. Бахтін). Саме таку ідею діалогу будь-якого митця (письменника) з 
сучасною йому літературою та попередніми культурними епохами вперше розглянув 
М. Бахтін у 1924 році в статті «Проблеми змісту, матеріалу та форми в словесній творчості». 
Звертаючись до цієї праці в 1967 році у статті «Бахтін, слово, діалог і роман», розвиваючи 
ідею множинності / полілогу культур, Ю. Кристева застосувала термін 
інтертекстуальність.  

Інтертекстуальність відображає безперервний процес взаємодії текстів та світоглядів у 
широкому контексті світової культури. Вона реалізується як включення до тексту або цілих 
інших текстів, або їх фрагментів у вигляді цитат, алюзій і ремінісценцій, або навіть інших 
мовних вкраплень, що контрастують за стилем із текстом-реципієнтом. Ю. Андрухович 
сприймає цю ситуацію доволі песимістично: «забрела (запала) література в головних своїх 
тенденціях у ситуацію занепаду, «паразитування», суцільного цитування і творчого 
безсилля». 

Але інтертекстуальність не може бути обмежена проблемою джерел та впливів 
(Р. Барт), адже «кожний текст є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних рівнях 
у більш-менш упізнаваних формах: тексти попередньої культури й тексти оточуючої 
культури. Кожний текст — це нова тканина, зіткана зі старих цитат. Уривки культурних 
кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом і т. ін. — всі вони поглинені 
текстом та перемішані в ньому, оскільки завжди до тексту та навколо нього існує мова» 
(І. Ільїн). 

Ж. Женетт у 1982 р. у книзі «Палімпсести: Література у другому ступені» визначив 
п’ять видів інтекстових зв’язків: 1) інтертекстуальність як співприсутність в одному тексті 
двох чи більше текстів (відкрита та прихована цитація, алюзії, переклад, плагіат, парафраза 
тощо); 2) паратекстуальність як відношення тексту до своєї назви, післямови, епіграфу; 
3) метатекстуальність як коментар і критичне посилання на свої попередні тексти; 
4) гіпертекстуальність як висміювання та пародіювання одним текстом іншого; 
5) архітекстуальність як жанровий зв’язок текстів.  

Спробуймо простежити механізм їх дії у мові творів Ю. Іздрика. Його романи 
«Воццек», «Острів КРК», «Подвійний Леон: іstoriя хвороби», незважаючи на позірний 
текстовий і сюжетний хаос, є надзвичайно інтелектуальними. Вони розраховані на читача з 
високим рівнем культурного розвитку та аналітично-творчого мислення, вимагають не 
тільки знання різногалузевої наукової термінології, іноземних мов і художніх творів, але й 
здатності осмислювати прочитане та приєднуватися до процесу текстотворення. Такий 
інтертекст має й елементи гедонізму, адже читач здатен (і повинен!) відчувати насолоду від 
упізнавання цитат, від того, що його зараховано до касти обраних, «посвячених у знання». 

І. Бондар-Терещенко у передмові до «Леона» зауважив, що «методика акціональних 
ходів, практикована Іздриком, дозволяє повернути інтертекстуальності практичний сенс — 
показати, як вона реалізується в тексті того чи іншого твору». Чуже, що стало своїм, 
асоціативні фрази, мовні образи пронизують всі Іздрикові тексти.  

«Внутрішня енциклопедія» кожного твору Іздрика визначає важливі для автора 
культурні координати, онтологічні цінності. Засобами інтертексту письменник виявляє свої 
думки, спогади, показує, хто і який естетичний вплив справив на формування його 
світогляду, мистецької свідомості (напр., М. Булгаков, В. Набоков, Х. Кортасар, Х. Борхес, 



Е. Хемінгуей, Дж. Селінджер, Ю. Андрухович та ін.). До них Іздрик апелює в своїх текстах: 
Все, про що б ти з радістю хотів забути, про що вже майже забув, все воно з тобою. 
Візьми мене на своє свято, татусю Хеме (Острів КРК та інші історії. — Івано-Франківськ, 
1998. — С. 48. Далі — Острів…) — натяк на роман Е. Хемінгуея «Свято, що завжди з 
тобою»; Обриси її тонких уст свідчили, — якщо вірити Кортасарові, — про дріб’язкову 
жорстокість (Воццек & воццекургія. — Л., 2002. — С. 119. Далі — Воццек…). 

Панівним настроєм повісті «Острів КРК» є кохання та переживання від його втрати, 
тому не випадково з’являються цитати з поезії Ю. Андруховича «Любовний хід по вулиці 
Радянській» та алюзії на роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Останні реалізуються 
через символічно-іронічні імена героїв — Патріарх і Прокуратор (був навіть Прокуратор з 
бляшанкою віденського пива). На особливу увагу тут заслуговує також образ Воланда, який 
набуває статусу аксіологічного мовного знака — про це свідчить його написання з малої 
літери: смутний юний демон, майже воланд, у котрого, як і годиться, одне око зелене і 
божевільне, а інше — порожнє і зовсім мертве (далі — по всіх кутках сидів самотній воланд 
і мертве око його було мов живе, а те живе горіло смутком і тугою нетутешньою 
(Острів.., 18-19). Пор. у М. Булгакова: Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то 
зеленый. 

Вже сама назва роману «Воццек» є інтертекстуальною, оскільки цей образ — алюзія до 
імені героя однойменної п’єси Бюхнера та опери А. Берга. Іздрик вводить у текст асоціації з 
творами Т. Шевченка (неспромога сховати обличчя в долонях чи взяти голову в руки 
(дивуючись, чому не йде апостол) (Воццек.., 37) — пор. у Т. Шевченка: І день іде, і ніч іде./ І 
голову схопивши в руки,/ Дивуєшся,чому не йде/ Апостол правди і науки!). Окремі апеляції 
здійснюються до поезії М. Вінграновського: Ніхто не уникне піску у шкарпетках — то ноги 
стираються в порох і пил. (Полинових могил) (Воццек.., 74) — пор. у М. Вінграновського: Не 
дивись на сльозу, що покинута в пил,/ Не дивися на пил полинових могил. Виявляємо також 
алюзії на творчість П. Тичини: час.., який перетворив ці п’ятдесят два сонячні дні у 
п’ятдесят два сонячні роки (кларнети) (Воццек.., 114) — асоціація з назвою збірки та 
віршем «Сонячні кларнети». Окреме місце у такому типі текстотворення відведено апеляціям 
до творчості сучасників-дев’яностників: Потрібно було звикати до багато чого: … що зірки 
на небі — то тільки одна з вистав у театрі Бога… (Воццек.., 181) — пор. у 
Ю. Андруховича: Що зірки на небі — це, власне, одна з вистав у театрі Бога тощо.  

Головним джерелом алюзій у «Воццеку» є романи В. Набокова («Лоліта», «Пнін», 
«Ада», «Справжнє життя Себастьяна Найта», «Відчай»), причому сам автор іноді зливається 
зі своїми героями: Як казав улюблений groβmeister: «Смотрі какой, пісал ночью, не спал, 
какой інтересний і томний» (Воццек, 98) — цитата з передостаннього розділу роману 
«Відчай»). Цікаво, що Іздрик цитує Набокова в українській транскрипції, надаючи його 
авторським висловам виразно іронічного забарвлення. Головний герой роману «Пнін» навіть 
з’являється у житті й на сторінках «Воццека»: К щаст’ю ето бил сахар, а нє соль», — сказав, 
обтріпуючи штани, голомозий молодцюватого виду стариган. І, клацнувши вставною 
щелепою, відрекомендувався: «Тімафєй Плч, прафєс-ср». 

Експресивно маркованим є і перефразований вислів про собори людських душ 
О. Гончара, вжитий у такому модифікованому варіанті: реставрація… уламків людських душ 
(Воццек.., 136).  

Особливістю Іздрикового текстотворення є паралельне подання тексту-інтертексту та 
власної варіації на певну тему або асоціативне розгортання подій. Так, паралельно з 
авторською оповіддю вводиться майже дослівна цитація деяких розділів із автентичною 
нумерацією пам’ятки китайської літератури ХVIIІ ст. «Нові записи Ці Се» Юань Мея: Точка 
(904). VІ. На вершині гори Фузхушань в Уі висить дзвін. Розповідають, що в часи Тан він 
злітав, піднімаючись над землею більш як на тридцять чжанів… Стефанія співає, і спів цей 
ніби плач… (Подвійний Леон: іstoriя хвороби. — Івано-Франківськ, 2000, 57. Далі — Леон…). 
Автор наводить розлогу цитату з повісті М. Бланшо «Thomas l’obscur» і поруч — власне 
осмислення цього епізоду (Леон.., 139). 



Іздрикова інтертекстуальність виходить за межі власне літератури: він любить 
використовувати кінематографічні назви, образи, сцени з фільмів. В автокоментарі до 
«Острова…» автор наголошує на суто мовній природі свого цитування: «цитую не фільми, 
які подобаються, а назви, які подобаються. Добра назва для мене завжди була прикладом 
своєрідної метамови, що володіє набагато більшою інформаційною потенцією, аніж 
означений нею продукт» (Острів.., 97). Так, впізнаваними є назви фільмів Б. Фосса «All that 
jazz» (Хрущ був за сценою, коли почався весь той джаз (Острів.., 11); І. Бергмана «Viskningar 
och rop» (знятий за мотивами новели Х. Кортасара «Бабине літо»; «Las babas del Diablo» — 
дослівний переклад «Слина диявола») піднімалися…шепотіння і крики» (Острів.., 24) та ін. 

У «Подвійному Леоні» згадується Носферату — персонаж фільму Вернера Герцога 
«Носферату — фантом ночі» (1978), знятого за романом Б. Стокера «Дракула» (тут є також 
натяк на вампіричну атмосферу розділу «Трансильванський транс»). Один із розділів має 
назву «Леон-кілер» — пряма апеляція до культового фільму Л. Бессона. Інший розділ — 
«Never Say Never Again» («Ніколи не говори «ніколи» — саме так називається один із 
фільмів про агента 007 Джеймса Бонда). 

Із роману «Воццек» можна проілюструвати такі кінематографічні цитування-натяки: Це 
нагадувало їзду верхи на клишоногій придуркуватій шкапі, чи на мюнгаузеновій кобилі, 
котрій сокира безпечного їздця відцюкала гузно (назва відомого фільму Д. Гоппера «Easy 
rider») (Воццек.., 121). Автор також відсилає читачів до образних систем А. Тарковського: в 
розділі «Історія Воццека» процитовано цілі епізоди з фільму «Андрій Рубльов». Напр.: А з 
третього щабля зістрибни на землю, щоб аж розійшлися поли накинутого на голе тіло 
кожуха (Воццек.., 67) — фрагмент, коли в ніч на Івана Купала відбуваються масові оргії та 
ворожіння. З фільму «Ностальгія» згадано епізод, коли божевільний Доменіко вдається до 
публічного самоспалення: вийти на центральну площу міста.., видряпатися на круп кінної 
статуї Марка Аврелія й проголосити своє останнє оголошення, пророцтво, Об’явлення 
Воццека. А потім, так і не почутий, можливо — висміяний, можливо — зігнорований, 
спуститись донизу (тобто долі), облитися бензином і закінчити своє життя в гріховному 
вогні аутодафе (Воццек.., 110). 

У тексти Ю. Іздрика вкраплено й рядки відомих пісень: We are the champions, брате, we 
are the champions (Воццек.., 122) — хіт групи «Квін»; Виїхав у радісний bicycle race 
(Воццек.., 122) — пісня «Bicycle race» тієї самої групи тощо. 

Майстерність мовної гри автор підтверджує також пародіюванням зразків українського 
фольклору та пам’яток писемності. Пор. Плаче-тужить Стефанія вранці.  

Предметом активного мовного обігрування, концентром прихованих смислових кодів і 
асоціацій у мові прози Іздрика стають також епіграфи. Вони присутні в кожному з дев’яти 
розділів «Подвійного Леона» і разом із назвою є втіленням ідеї всього розділу. Наприклад, у 
четвертому розділі «Син літньої ночі» (очевидний зв’язок із Шекспіровим «Сном літньої 
ночі») епіграфом слугують слова з пісні «Бітлз»: Leave me where I am, I’m only sleeping 
(Леон.., 41). Дещо містифікованому восьмому розділові «Трансильванський транс» 
передують два епіграфи: Як туга за мною здолає тебе, Ти заступ візьми і мене закопай 
(«Леон Кілер»); Я повстав із могили по стількох десятиліттях (Славко Яневський 
«Міраклі») (Леон.., 133). 

Отже, інтертекстуальність — наскрізна текстотворча домінанта індивідуального стилю 
Ю. Іздрика, скріп, який об’єднує його тексти. Це зразок постмодерністського «живого 
мовного потоку», в якому кожна цитована фраза, слово, назва набувають нового звучання і 
змісту.  

 
 


