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ВСТУП 

 

 Актуальність теми. В українській поезії ХХ століття наявна велика 

кількість творів, написаних маргінальними - на межі вірша та прозової мови - 

формами: зокрема верлібром, віршем у прозі, безпунктуаційною 

несегментованою вільною формою. 

 Творчість найвизначніших українських поетів, що на тому або іншому 

етапі своєї художньо-естетичної еволюції сповідували доктрини авангардизму, 

цілковито пов’язана з впровадженням і повноцінним використанням цих трьох 

форм. Зразки їх численних текстів потребують розгляду з точки зору 

формальних особливостей, в тому числі версифікаційних характеристик, в 

аспекті розвитку особливостей форм відповідно до творчих завдань, що їх 

ставили поети, а також впливів і видозмін між досліджуваними формами та між 

різними поколіннями цих форм. 

 Кардинальний перегляд авангардизмом принципів творчості потребував 

інших формальних утілень, що проявились і сприяли розвитку поетичної мови 

саме у зазначених формах. Тому вони мають стати об’єктом вивчення також з  

погляду на авангардизм як на принцип вільної творчості, не обтяженої 

симетричністю класичного віршування і смислової ієрархічності та логічності 

класичної поетичної мови. 

Актуальність теми полягає в тому, що великий масив маргінальних 

поетичних текстів до цього часу не розглядався в українському 

літературознавстві ні під кутом зору формальних можливостей вірша, їх 

спільностей та відмінностей, ні з погляду особливостей поетичної мови. Тим 

більш актуальним є дослідження цілого явища авангардизму в українській 

поезії, що складає кілька поетичних поколінь і потребує належного вивчення у 

відповідних аспектах поетичних форм, що широко використовувались поетами 

авангардизму. 

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

пов’язана з проблематикою наукової роботи кафедри теорії літератури і 
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компаративістики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за такими темами: “Актуальні проблеми розвитку 

української філології” (Кер. М.К. Наєнко); “Літературознавча термінологія: 

поетика, риторика, віршознавство” ( Кер. О. Астаф’єв).  

 Мета і завдання. Метою дослідження є вивчення поетичної специфіки 

трьох маргінальних між віршем і прозою форм (верлібр, вірш у прозі, 

безпунктуаційна несегментована вільна форма). Це передбачає виконання таких 

завдань: 

- опрацювання нових структуральних та постструктуральних 

віршознавчих методик аналізу верлібру, вірша в прозі, безпунктуаційної 

несегментованої вільної форми - як вільних форм; 

- впровадження методик виявлення та аналізу вільних нерегламентованих 

зв’язків у верлібрі, віршеві в прозі та безпунктуаційній несегментованій вільній 

формі і вивчення специфіки їх смислових функцій як у вільних структурах 

великої інформативності; 

- виокремлення чинників, що характеризують віршознавчі аспекти 

поетичної мови авангардизму, виявлені у верлібрі, вірші в прозі та 

безпунктуаційній несегментованій вільній формі за допомогою запропонованих 

методик аналізу; 

- виявлення принципів ієрархічності смислових, віршознавчих тощо 

компонентів у даних трьох формах; 

- дослідження даних форм в образно-композиційних аспектах; 

- витворення цілісного погляду на розвиток цих форм як вільних; 

- визначення внеску творів, написаних верлібром, віршем в прозі та 

безпунктуаційною несегментованою вільною формою як авангардиських явищ 

в розвиток української поезії та поетичної мови; 

- залучення в обіг, як естетичної цілісності та формальної подібності, 

великого пласту поезії, що витворена за допомогою ідей авангардизму. 

 Об’єктом дослідження є зразки творчості поетів-верлібристів, авторів 

віршів у прозі та безпункуаційної несегментованої вільної форми, у чиїй 
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творчості ці форми були домінуючими: від Гната Михайличенка та Осипа 

Турянського до сучасних адептів авангардиських ідей, передовсім поетів Нью-

Йоркської групи, Київської Школи та сучасних авторів, специфіка творчості 

котрих пов’язана саме з цими формами. Особливостями стилю даних авторів є 

те, що у переважній більшості їх творів реалізовані естетичні принципи 

авангардизму. 

 Предметом дослідження є особливості трьох маргінальних форм і їх 

розвиток в українській поезії ХХ ст.; структурні принципи і їх видозміни у 

різновидах даних форм; специфіка їх вільного (некласичного) статусу даних 

форм в становленні поетичної мови авангарду; роль різних мовно-

лінгвістичних чинників у їх формуванні та розвитку; загальні засади творення 

зазначеними формами структур з найбільшою інформативністю (за Ю.М. 

Лотманом). 

Методи дослідження. Використовуються методики Тартуської 

семіотичної школи (структурального аналізу Ю.Лотмана [1] та Б.Успенського 

[2]), європейського структуралізму, російського формалізму. Враховані певні 

постструктуралістичні зауваги французьких теоретиків, насамперед Ролана 

Барта. Використовуються також методи аналізу нетрадиційних форм у працях 

російських віршознавців-структуралістів (передовсім М.Гаспарова). Творчо 

задіяні принципи і погляди українських віршознавців щодо некласичного 

віршування (Г. Сидоренко, Б. Бунчук, Н.Костенко, В.Мельник-Андрущук та 

ін.). Широко використовуються певні принципи типологічного підходу 

російського та українського віршознавця С.Кормілова. 

 На основі вищезгаданих структуралістичних принципів аналізу та 

постструктуральних оцінок поетичного твору пропонуються нові комплексні 

методики аналізу вільних форм, які є реалізацією відповідних авангардистських 

естетичних настанов та засад “вільної форми”. 

 Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації запропоновано 

новий погляд на природу й специфіку таких явищ в українській поезії, як 

верлібр, вірш у прозі. Вперше виокремлено і дано визначення такому явищу в 
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українській поезії, як безпунктуаційна несегментована вільна форма. Вперше в 

українському літературознавстві зроблено спробу об’єднати і на основі 

естетичної спільності простежити розвиток трьох зазначених маргінальних, між 

віршем і прозою, форм, запропоновано нові методики віршознавчого аналізу 

специфіки вільних принципів даних форм. Методики базовані на 

структуралістичних принципах аналізу версифікаційних, мовних та образно-

композиційних рівнів поетичного твору та тексту, розроблених віршознавцями 

та лінгвістами для традиційних та нетрадиційних віршових форм. Новизна 

полягає у комплексному об’єднанні цих принципів та методик за чинниками 

різних рівнів і у співставленні - рівневому та міжрівневому - на основі 

структуралістичних принципів та постструктурального погляду на поетичний 

твір. Це дозволяє розглядати зовні відмінні три форми за багатьма спільними 

принципами аналізу. 

 Теоретичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

широкого аналізу “вільних” поетичних форм (верлібру, вірша в прозі, 

безпунктуаційної несегментованої вільної форми) як найбільш інформативних 

структур з несиметричними нерегламентованими принципами. Значення 

одержаних результатів також дозволяє використовувати принципи і методики, 

застосовані у дисертації, у більш загальній аналітичній практиці. 

 Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть використовуватись при читанні вузівських курсів з теорії літератури, 

історії української літератури, віршознавчих спецсемінарів, відповідних 

лінгвістичних курсів, при укладанні підручників і навчальних посібників, 

фахових довідкових видань, а також при написанні курсових, дипломних робіт, 

предметом яких є відповідні аспекти літературного процесу та поетичної мови 

ХХ ст. тощо. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження виголошені у формі доповідей на кількох наукових конференціях: 

щорічній науковій конференції викладачів та аспірантів Київського 

Національного Університету імені Тараса Шевченка (2002), науково-
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теоретичних конференціях молодих учених (Інститут літератури імені 

Т.Г.Шевченка НАН України) (2002, 2003). Робота обговорена на засіданні 

кафедри теорії літератури і компаративістики Інституту філології 

Національного Університету імені Тараса Шевченка.  

 Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано три 

статті в різних наукових виданнях. 

 Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел (158 позицій). Загальний 

обсяг дисертації -164 сторінки, з них - 155 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРО СТАН ВИВЧЕННЯ МАРГІНАЛЬНИХ ФОРМ У ПОЕЗІЇ XX 

СТОЛІТТЯ 

 

Об’єкт нашого дослідження - три маргінальні форми: верлібр, вірш у 

прозі та безпунктуаційна несегментована вільна поетична форма. Ці поняття не 

обійдені увагою науковців. Верліброві присвячено достатню кількість 

досліджень, але в українському літературознавстві майже не існує праць, в яких 

розглядається верлібр у творчості поетів, для котрих домінуючою є саме ця 

форма. 

Проблема вірш у прозі також висвітлена недостатньо не лише в 

українському, а й у російському літературознавстві. 

Практично немає жодної праці, у якій розглядалось би функціонування 

безпунктуаційної несегментованої поетичної форми, яка стає характерною для 

авангардного поетичного процесу сьогодення – для авангардної поезії . 

Розглядатимемо концепції згідно з їхнім застосуванням для аналізу 

подібних форм у національних літературах як цілісних процесів. Розвиток 

даних форм відбувався у різних літературах по-різному, хоча це, можливо, на 

перший погляд, і не дуже помітно. На нашу думку, виникнення або 

зацікавлення концепціями та їх використанням відувалося в міру прояву 

відповідних чинників в українському літ-процесі та їх особливостями, водночас 

із певним інтерпритуванням, та можливостями, внаслідок стану політичної, 

естетичної чи інших кон’юктур. Тому подаватимемо наукові концепції згідно з 

використанням їх у національному літературознавстві. 

1.1. 

Розпочнемо огляд із найбільш розробленої і водночас найбільш описаної 

форми, тобто з розгляду найважливіших праць про верлібр. 

У теоретичній книжці “Літературний авангард” [3] український 

авангардистський поет Валер’ян Поліщук, спираючись на витворену ним 

“теорію хвиляд”, спробував дати нове розуміння вірша. Принаймі, в одному 
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поет був правий. В тому, що верлібр більш властивий українській поезії (хоча 

зазначу, то був лише 1926 рік), ніж російській. Зрештою, у XX столітті це було 

доведено літературною практикою. Варто згадати підсумкове визначення 

верлібру В.Поліщука, де він сперечається з Ю.Тиняновим і по-поетичному 

легко звільняє простір для застосування верлібру:““В наше время vers libre 

одержал большие победы. Пора показать, что он – характерный стих нашей 

эпохи и в отношении к нему, как к стиху исключительному, или даже стиху на 

грани прозы – такая же неправда историческая, как и теоретическая.”(Тинянов) 

В цьому твердженні, на думку В.Поліщука, все ж звужено значення верлібру, 

бо він не “на грани прозы”, а охоплює собою всі форми ритмічної будови 

словесного матеріалу, включаючи праве крило старих метрів і ліве крило 

неусвідомлених ритмів розмовної мови, або ж так званої прози. Верлібр – і є 

вірші, і  проза, коли вони мають в собі елементи синтезу та художньости, цебто, 

коли вони є поезією.” [3, 130]. 

В українському літературознавстві у вивченні цього питання була 

величезна перерва і лише з кінця сімдесятих років двадцятого століття знову 

починається дослідження даної форми. 

Очевидно, потрібно почати з дослідження Галини Кіндратівни Сидоренко 

“Від класичних нормативів до верлібру” [4]. Дослідниця визначає, що основою 

ритму у будь-якій системі віршування є рядок, однак, вона зауважує, що 

ритмічна організація в кожній системі – своя, особлива. Дослідниця наголошує 

на ролі міжрядкової паузи у віршах і, особливо, у верлібрі і акцентує, що 

сегменація тексту відбувається під тиском смислових формантів. Пояснюється 

термін “вільний вірш” як незалежність від традиційних нормативів, усталених 

версифікаційних схем. Тому “свобода” вільного  вірша річ умовна, він вільний 

лише від вимірювальних нормативів панівної системи віршування, внутрішньо 

ж обмежений необхідністю бути саме таким, щоб з повним правом вважатись 

вільним. Особливо  наголошується на семантичних властивостях мовного 

матеріалу (Г.К.Сидоренко погоджується у цьому з Й.Грабаком) при аналізі 

форми вірша; сутність вірша слід шукати в специфічному розчленуванні 
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мовного матеріалу, тобто сегментації. У верлібрі членування на рядки 

унеможливлює їх сумірність і має базуватись на якихось інших якостях: 

найбільш загальною з-поміж них є сума інтонаційно-синтаксичних засобів, що 

спостерігаються в усіх національних літературах і можуть вважатись 

типологічною прикметою вільного вірша. Дослідниця робить висновок із 

відомої концепції верлібру Олександра Жовтіса: “Останнім часом зроблена 

спроба знайти для вільного вірша “варіюючі міри повтору” не на метричній, а 

на фразово-інтонаційній основі…- з цього випливає, що верлібр 

підпорядкований певним умовам, або іншими словами – виробив ознаки 

системності”[4, 40]. Підтримує також дослідниця тезу В.Бурича про те, що  

вільний вірш слід сприймати як закономірність у розвитку звучання мови, тому 

що він, “ контрастуючи з поезією і прозою, надає виразності їхнім звуковим 

межам”, а також те, що верлібр підпорядковується загальній поетиці. 

Дослідниця стверджує, що в українській поезії (треба мати на увазі час та 

ідеологічні обставини) “чистих верлібристів”немає. Всі поети, що пишуть 

верлібром,стверджує Сидоренко Г.К., виросли з класичнного віршування. 

Про деякі формальні аспекти верлібру Г.К.Сидоренко говорить, що 

вільний вірш не є орієнтований на чергування наголосів, чи на риму, але їх 

поява не порушує його структури, величезне значення має графіка як сигнал 

інтонаційної ролі пауз, поділу тексту на значущі відтинки, за манерою 

написання віршових рядків криються цікаві різновиди метричних схем і 

ритмічних засобів. Розглядаючи передумови виникнення верлібру в українській 

поезії, Г.К.Сидоренко звертається до прикладів з віршів Т.Г.Шевченка, які, на її 

думку, є яскравим зразком розхитування силабо-тоніки. Щодо визначальної 

ролі Уїтмена в запровадженні верлібру, то дослідниця зазначає, що поет уводив 

нову систему вірша, засновану на строгому членуванні віршових рядків за 

ознаками синтаксичного паралелізму. 

Досліджуючи формування рядка у вільному вірші,авторка згадує 

неопубліковані міркування українського віршознавця В.Ковалевського про 

визначальні ознаки рядка як ритмічної одиниці верлібру, основна роль в якому 
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належить інтонації. Звідси  досить спірний висновок про те, що принципової 

різниці між верлібром і силабо-тонічним віршем в інтонаційній організації 

рядка немає. Дослідниця погоджується з думкою Олександра Жовтіса, що 

найбільш сильний наголос припадає на закінчення фрази, і наголос останнього 

слова рядка у вільному вірші ніби скріплює його закінчення. Отже, наголос у 

вільному вірші також формує рядок, але не всякий наголос , а останній 

інтонаційно-завершеного уривка тексту. Авторка схильна до оригінальної 

гіпотези, що поза силабо-тонікою існує не кілька можливих систем – дольник, 

тонічний вірш, верлібр, а одна представлена різними варіаціями наголосних 

норм, як силабо-тоніка – стопних конструкцій. 

Особливо важлива роль логічного наголосу і логічного розподілу між 

рядками смислових уривків [4, 176-182]. 

У своїх висновках дослідниця підкреслює системність вільного вірша, що 

є таким на тлі обов’язкових норм панівної системи, але в його утворенні немає 

довільності, він підкорений своїм внутрішнім закономірностям і, як всяка інша 

система, виробляє власний канон. Пошуки цього канону обертаються навколо 

елементарної одиниці повторюваності й складають на сьогодні основну 

проблему теорії вільного вірша. 

Праця Г.К.Сидоренко була першим грунтовним дослідженням в 

українському літературознавстві, яка окреслила дану проблему і водночас 

“легалізувала” саму форму верлібру в ідеологічно-одновимірні часи. 

Важливою працею в українському віршознавстві є дисертація Бориса 

Бунчука “Верлібр в українській поезії” [5]. 

В огляді верлібру в довоєнній українській літературі, згадуються праці 

Дмитра Загула, Валер’яна Поліщука. Роз’яснюючи власне розуміння верлібру, 

дослідник відкидає трактування цієї форми як перехідний ступінь між віршем і 

прозою,що визначає верлібр за виключно негативним принципом (порівняно з 

силабо-тонікою тощо). Так само він відкидає концепції, згідно з якими єдиною 

визначальною ознакою вільних віршів є графіка. Б.І.Бунчук виділяє, на його 
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думку, певні позитивні теорії, які сприятимуть  глибшому аналізові явища 

верлібру, і поділяє їх на два види:  

а) теорії, що пояснюють вільний вірш з розуміння віршового ритму як 

наслідку обов’язкової “метричності”, “розміреності” рядків; 

б) теорії, що трактують верлібр як віршову структуру саме 

“неметричного” та “нерозмірного плану”. 

Автор зауважує, що у вільних віршах справді можна простежити 

тенденцію до “послідовного наголошування” (ознака, що визначає акцентну 

будову вірша). Але це підтверджує тільки те, що існують перехідні форми між 

акцентним віршем та верлібром. Б.І.Бунчук вважає, що розгляд “метричних” та 

“розмірних” теорій вільного вірша підштовхує до висновку, що як узагальнена 

теорія верлібру вони неприйнятні [5, 8]. З іншого боку, недоліком тих теорій, 

що трактують верлібр як структури саме “неметричного” плану, автор вважає 

те, що за принцип пов’язування рядків у вільному вірші висувається один (у 

крайньому разі – два) ритмоутворюючих елементи неметричного порядку. 

Б.І.Бунчук розглядає синтаксичну теорію Н.Черемісіної [6], згідно з якою 

найчастіше віршовий рядок дорівнює ритмічній фігурі, рідше – двом 

фігурам.Водночас Н.Черемісіна неправомірно ототожнює ритмічну одиницю 

вірша – рядок з загально-інтонаційною одиницею мови – з синтагмою [5, 8]. 

Найбільш гнучким, на думку автора, є рішення О.Овчаренко: вважати 

інтонацію лише однією з багатьох мір повтору у верлібрі [5, 9]. 

На думку Б.Бунчука, відкриття комплексу ритмоутворюючих чинників 

верлібру пов’язане з працями польського вченого З.Черни та радянського 

віршознавця О.Жовтіса. Так З.Черни зробив висновок, що головною 

конструктивною ознакою верлібру є константи, які виступають у вигляді 

повторів. Він виділив повтори силабічні, звукові, рівноударність, повтори 

лексичні, синаксичні, логічні, різноманітні форми протиставлень, градації [7]. 

На близьких позиціях виступає О.Жовтіс. Спираючись на помічене 

Є.Д.Полівановим [8] явище фонетичних повторів у віршових структурах і, 

диференціюючи їх на канонізовані та факультативні, він показував, що верлібр 
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характеризується саме неперіодичністю повторів: “…вільний вірш будується 

на повторенні змінних фонетичних сутностей різних рівнів. Компонентами 

повтору в паралельних кореспондуючих рядах можуть бути фонема, склад, 

стопа, наголос, клаузула, слово, група слів та фраза” [9, 118]. Погоджуючись із 

концепцією А.Жовтіса, Б.Бунчук вважає справедливими деякі зауваги, які 

зробила до цієї концепції О.Овчаренко. Остання додає, що компонентами 

повторів можуть бути також  і синтаксичні, морфологічні, логічні, метричні, 

тонічні, а також константи змішаного типу: інтонаційно-синаксичні, фоніко-

граматичні тощо. Саме теорію, запропоновану О.Жовтісом та з доповненнями 

О.Овчаренко, Б.Бунчук вважає найбільш прийнятною. 

Близьким до верлібру Б.Бунчук вважає і неримований тонічний вірш, 

особливо якщо в ньому є тонічні коливання. 

Вчений розглядає також проблему походження українського верлібру. 

Його коріння  він знаходить у давніх фольклорній та книжній поетичних 

традиціях. Визначає характерні риси вільного вірша речитативних народно-

поетичних жанрів та його жанрову “закріпаченість”. Наводить приклади з 

давньої книжної поезії, де головним є синтаксичний паралелізм. Ці давні форми 

розглядаються як “старий вільний вірш”, тож поняття “вільний вірш” 

відноситься до старого (родового) поняття, а термін “верлібр”, на думку 

Б.Бунчука, слід використовувати лише для визначення “нового” вільного вірша. 

Дослідник розглядає етапи розвитку верлібру в українській поезії: 

дореволюційний, пореволюційний та повоєнний (20-30-ті та 60-70-ті роки). 

Поети, які писали верлібри (мається на увазі офіційна радянська поезія 

відповідного часу), починали як автори більш традиційних віршових форм. 

Верліброва творчість у цих авторів не домінувала. У висновках Б.Бунчук 

декларує надзвичайно цікаву тезу про напрям “верлібризації” української 

поезії, рух не лише до “чистого” верлібру, але й до тонічної основи, бо, на 

думку дослідника, в українській поезії не до кінця використано можливості 

тонічного віршування [5, 15]. 
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Важливою працею з даного питання в українському віршознавстві, в 

якій виокремлено верлібр і дано чітке його віршознавче визначення, окрім того 

вперше в нашому літературознавстві розглядаються верлібри “верлібристів” 

(маються на увазі поети Нью-Йоркської групи) - це грунтовна обсягова праця 

“Українське віршування XX століття” професора Київського Університету 

Н.В.Костенко [10]. Із засадничого питання про поняття вірша можна виділити 

теорію С.Бонді – автора концепції вірша як поліритмічного явища, що об’єднує 

різні ритми: словесний, фонічний, граматичний і семантичний. У статті “Про 

ритм”[11] він синтезував поняття віршової поліритмії в єдине містке поняття 

“художнього ритму”, глибоко розкрив специфіку його психофізіологічного 

впливу на людину. Художньому ритму, за Бонді, завжди притаманні дві 

властивості: рівномірність, закономірність процесу і водночас постійні 

художньо виразні відхилення від цієї рівномірності. Віршознавець розглядає 

тенденції розвитку некласичного вірша в окремій частині праці. В розділі, 

присвяченому акцентному віршу, Н.В.Костенко зауважує: “Неримований 

акцентний вірш відносять до верлібру” [10, 100]. Український віршознавець 

чітко визначає межі верлібру. Визначаючи тенденденції тонічного віршування, 

дослідниця вважає, що однією з тенденцій розвитку сучасного акцентного 

українського вірша є посилення чисто тонічного елемента і скорочення 

елементів класичних розмірів. 

В окремому розділі, присвяченому вільному віршу (верлібру), 

Н.В.Костенко розглядає низку визначень верлібру іншими літературознавцями. 

У Г.К.Сидоренко верлібр постає як нерівноскладовий вірш з певними ознаками 

системності, семантичним поділом на рядки, відмовою від однорідної стопної 

будови і з обов’язковою системою римування. У М.Гаспарова, В.Бурича, 

І.Ралька, це – лише вольний білий акцентний вірш. За С.Корміловим верлібром 

вважається нерівноскладовий і нерівнонаголошений вірш, який відштовхується 

від метричних і розмірних систем та грунтується на зіставленні й 

прирівнюванні принципово нерівних рядків, що виступають як нерозкладувані 

одиниці віршового ритму. Стосовно визначення, прийнятого Б.Бунчуком, 
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Н.В.Костенко наголошує на ролі неметричних повторів у верлібрі. Розглядає 

також визначення О.Жовтіса: верлібр – це вірш, який будується на повторі 

фонетичних сутностей різних рівнів, що неперіодично змінюють одна одну, 

причому субординацією повтору у співвідносних рядках або сегментах рядка 

можуть бути фонема, склад, група складів (доля, стопа та ін.), наголос, 

клаузула, група слів. Даючи власне визначення, Н.В.Костенко пише: “Отже 

верлібр – це вірш, який не має наскрізної симетричної будови, що структурно 

наближає його до прози. Саме тому можна говорити про ознаки нової 

системності у ньому… На неметричному рівні верлібр організовується ритміко-

синтаксичними фігурами” [10, 106]. 

Розглядаючи верлібри українських поетів, дослідниця пише: “Верлібр у 

М.Семенка - саме та форма, у якій найбільшою мірою розкрився його 

справжній ліричний талант. У його верлібр входять майже всі форми 

некласичного віршування, особливо дольник, тактовик, акцентний вірш, значно 

менше класичний вірш. Панівний тип інтонації – говірний, властивий побутовій 

розмові.”. [10, 110]. Аналізуючи верлібри у авторів “Розстріляного 

відродження” та у повоєнних і сучасних поетів, Н.В.Костенко використовує 

методику міжіктового аналізу (що застосовують для тонічного віршування). 

Вчена розглядає верлібри певних історичних періодів одночасно з відповідним 

аналізом визначень сучасних їм теоретиків, наприклад, Д.Загула, який 

спираючись на Вільдрака і Дюамеля, визначає два типи верлібру: метричний, 

різностопний (вільні 2-3 складники), що власне не є верлібром, і його 

протилежність – неметричний вірш (в обох випадках вірш білий (неримований). 

Дослідниця зазначає, що жива практика вільного вірша не обмежується 

подібною класифікацією. Типологія верлібру в українській поезії 20-30-х років 

була різноманітною, з розгалуженими формами як простого (з відносно стійкою 

домінантою), так і складного (з відносно змінними домінантами) верлібру. У 

деяких верлібрах простого типу наявні рими. Складний тип верлібру в поезії 

20-30-х років зі змінною домінантою представлений у В.Поліщука. В 30-ті роки 

простежується тенденція до “прозаїзації” верлібру, послаблюються його 
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неметричні (інтонаційно-синтаксичні) елементи – загальне зниження 

експресії мови, емоційного напруження поетичної думки перешкоджає 

сприйняттю цих структур як віршових. Робиться спроба представити верлібр як 

графічне розчленування прози. 

Торкаючись сучасного, на час дослідження, періоду Н.В.Костенко пише, 

що використання народного нерегулярного сказового вірша поглиблює 

тенденцію тонізації сучасного українського верлібру. Водночас спостерігається 

і протилежний процес – все більш органічне засвоєння класичного елемента в 

структурі верлібру. Аналізуючи твори “верлібристів”, наприклад Б.Бойчука, 

авторка зазначає, що його вірші це – найчастіше вольні ямби від Я2 до Я7-Я8 

(як у Б.-І.Антонича), які періодично перериваються кількома рядками інших 

розмірів (часто хореїчних).  

Коментуючи спостереження деяких критиків про сучасний літературний 

процес (мається на увазі Бу-Ба-Бу та подібне) дослідниця зазначає, що 

теперішні поети все частіше обирають форми з вигадливим строфічним 

членуванням (нетотожні строфи), або імпресіоністичні мініатюри. Сучасні 

поети надають перевагу не епічності, медитативності, а моторній зміні образів, 

що нагадує зміну кадрів у кінофільмі, або у відеокліпі. 

Отже, Н.В.Костенко виокремлює верлібр за тонічними характеристиками. 

Ця грунтовна праця вперше в українському літературознавстві була звільнена 

від “ідеологічності” у питаннях як теоретичних, так і масиву аналізованого 

матеріалу.У ній було широко використано методику міжіктового аналізу в 

українському віршознавстві для некласичних віршових форм. Саме така 

методика дозволяє якнайкраще аналізувати верлібр. 

Одна з грунтовних теоретичних праць в українському літературознавстві, 

де розглядається дана пробема – кандидатська дисертація В.В.Демецької 

“Верлібр і жанр: функціонально-стилістичний та перекладацький аспекти (на 

матеріалі поезії У.Уїтмена та Т.С.Еліота) [12]. 

Дослідниця дає таке визначення: “Верлібр – це форма віршування, яка 

заснована на кореспондуванні рядів, що їх автор виділив графічно. Якщо ми 
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маємо справу з твором, який не містить в собі системи паралельних рядів та 

єдності повторюваних елементів, то перед нами не верлібр, а проза… Йому 

(верлібру – А.П.) властиві інтегральні, типологічні риси. Інтегральними рисами 

є графічне оформлення, ознака періодичної зміни мір повтору, система 

синтаксично-інтонаційних засобів. Диференційними ознаками є: ізосинтасизм, 

ключові слова та інші типові для кожної мовної системи лексичні, фонетичні та 

синтаксичні ознаки.”. [12, 4]. 

Дослідниця вирізнює такі інваріативні індивідуально-авторські ознаки 

верлібру У.Уїтмена та Т.С.Еліота: графічне оформлення, паралелізм ритмічний 

та граматичний. Варіантні ознаки: повтори різних рівнів (фонетичні алітерації, 

асонанси, внутрішні та суміжні рими, складовий повтор; лексичні 

(синонімічний та прямий повтор, антитези); синтаксичні (повтор однорідних 

членів речення, відокремлення, анафори, епіфори, риторичні фігури мовлення; 

графічні (виділення позиції рядка, його графічне оформлення). Дослідниця 

вважає, що питання про жанрову приналежність верлібру залишається 

відкритим. Основні ритмотворчі ознаки верлібру свідчать про традицію 

біблейської та літературної поезії, а також прозаїчного перекладу поезії, 

прийнятого у французькій літературі. 

З жанрових позицій, на думку В.В.Демецької, такими елементами є 

реліктові структури жанру, які зберігаються в тексті та обумовлюють його 

інтонаційну своєрідність. Ці структури дослідниця називає лексико-

семантичними кліше того чи іншого жанру. Іншими словами, пам’ять жанру і є 

та попередня канонічна організація тексту, що хоча й трансформована, лягла в 

підгрунтя структури верлібру. [13, 5] Інверсії та еліпси як стилістично 

забарвлені фігури мовлення сполучені з жанрово обумовленою лексикою, 

складають лексично-семантичні кліше того чи іншого жанру. Те ж саме 

стосується більшості елементів синтаксичного контексту (риторичних фігур 

мовлення, відокремлень, анафор, епіфор, паралелізму), які В.В.Демецька 

пов’язує з тематичним, лексичним та ситаксичними контекстами. 
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Не менш цікавою є віршознавча кандидатська дисертація В.О.Мельник-

Андрущук “Техніка вірша Василя Стуса: специфіка структурно-семіотичної 

організації поетичного тексту (ритміка, метрика) [13]. 

В дослідженні про творчість Василя Стуса розглянута й специфіка 

верлібру в його поезії, твори написані цією формою складають лише  незначну 

кількість у спадщині поета. 

Верлібр, на думку В.Мельник-Андрущук як “перехідна ланка між віршем 

і прозою, що акумулює в собі ліричну образність, емоційність з прозовою 

невимушеністю мовлення. Отже, в ньому відбувається процес інтеграції 

ліризму, епічності і драматизму.” [13, 5]. 

Стусові верлібри дослідниця поділяє на дві групи. Верлібри першої групи 

- металогізовані, переважно безсюжетні. Верлібри другої групи: наближені до 

прозових і читаються як кореспонденція, фактаж без будь-яких коментарів. 

Окрему ланку в другій групі верлібрів В.Стуса становить верлібр-

фантасмагорія (в сюрреалістичній манері). Так, якщо сюжетика автологічних 

верлібрів тяжіє до реалістичності зображення, подеколи “перекривленого 

внаслідок гіперболізації певного явища, то для верлібрів фантасмагоричного 

типу гротеск стає найадекватнішим способом зображення життя, що інакше як 

жахливим і абсурдним не назвеш. Взагалі для верлібрової творчості В.Стуса 

характерне екзистенційне наповнення. В дисертації особлива увага 

приділяється процесові “депоетизації” (у значенні виробленому М.Лотманом і 

Я.Мукаржовським) у верлібрах автологічного і фантасмагоричного звучання, а 

також проблемі співвідношення мови верлібрів зазначених типів і “літературної 

мови”. Відтак у процесі “депоетизації” актуалізується лексичний рівень 

текстової структури, що сприяє увиразненню поетичного висловлювання.  

У віршовій структурі верлібрів дослідниця вказує такі особливості. Для 

полістрофічних верлібрів (це переважно твори металогічного звучання) 

характерний принцип парадигматичної структуралізації, коли семантично 

центральне слово-синтагма або сполука слів актуалізовані в межах строфи, 

розкриваються в процесі зіставлення чи протиставлення з іншими словами. 
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Сегментація тексту за принципом семантико-синтаксичного паралелізму в 

межах твору парадигматичного типу зумовлює фрагментарність подачі 

поетичного матеріалу, а в окремих випадках герметичність твору. У більшості 

астрофічних верлібрів домінує синтаксична конструкція, що характеризується 

зменшенням, порівняно з полістрофічними творами, кількості рядків, 

охоплених паралелізмами. Актуалізація поетичного мовлення у верлібрах 

астрофічного типу відбувається внаслідок посилення інтонаційної 

напруженості в конструкціях із амжамбеманом, спорадично орнаментального 

римування, застосування рефрену і т. д., що призводить до формування 

локальних зв’язків між рядками. 

Ігнорування правил логіки спричиняє актуалізацію верлібрового 

мовлення, в якому фантасмагоричний алогічний текст нашаровується на 

реальний текст із унормованими семантичними зв’язками. Дослідниця пише:  

“Деструкція віршової форми у верлібрах фантасмагоричного типу 

ототожнюється з деструкцією смислу закріпленого на інтонаційно-

синтаксичному рівні, процес деструкції зумовлює появу інтегрованого 

надзначення верлібру. [13, 8]. 

Аналіз проблеми ритмічної повторюваності дозволяє адекватно оцінити 

характер “поезії” і “прози” у вільному акцентному вірші. Ритмічний фактор дає 

можливість, на підставі точних методів, обгрунтувати й унаочнити причину 

тяжіння текстів творів автологічного і фантасмагоричного типів до прозового 

мовлення. Існує корелятивний зв’язок між ритмо-метричним кресленням 

полівимірного твору і ступенем застосування в ньому засобів художньої 

виразності фонетичних, стилістичних прийомів тощо. Зростає паралельно з 

посиленням ритмічної врегульованості певного фрагмента і, відповідно, падає в 

ритмічно розпорошених фрагментах, де фіксується явище деструкції. У 

проблемі співвідношення поезії і прози у творах прозового запису та верлібрах 

В.Стуса ритмо-метричний фактор дозволяє з’ясувати ступінь відповідності 

текстів поетичному і прозовому мовленню. Максимальної сили вияву 

деструкція віршової форми набуває у верлібрі. Як специфічний ритмо-



 20 

стилістичний прийом, покликаний актуалізувати кодові системи твору в 

процесі його інтерпритації, вона (деструкція) обумовлюється насамперед 

полісемантичністю верлібрів, в яких формальна спрощеність межує з 

підвищеною увагою до смислового наповнення, особливо понадзначення твору, 

закладеного в підтекстовій інформації. Зазначена праця В.О.Мельник-

Андрущук дає дуже цікавий для подальших досліджень верлібру напрямок: 

пов'’заності ритмічної впорядкованості у верлібрі з поетичною семантикою. У 

творчості В.Стуса, робить висновок дослідниця, більш традиційного змісту 

верлібри є дуже близькі білій тоніці, а “сюрреалістичні” ближчі до 

невпорядкованої ритмічно сегментованої прози. 

У найновішій кандидатській дисертації Соколової В.А. “Психологічний 

компонент ритмомелодики вірша” [14] є певні, хоча й дискусійні зауваги до 

верлібру: “Особливе місце в поезії модернізму, – пише дисертантка,- посідає 

верлібр. Найактивніше цю форму розробляли футуристи та сюрреалісти, в 

цьому проявились дві виразні тенденції: максимальної розкутості вірша та 

зміцнення пізнавальної аналітичної ролі художнього твору, що пов’язується з 

логічним мисленням у самому процесі творення художнього світу.” [14, 7] 

Дослідниця зазначає, що ці дві тенденції відповідають аритмічному та 

говірному типам інтонації і що розуміння верлібру як справді вільного вірша, 

вільного від жорстких схем класичної версифікації, було властиве не лише 

футуристам, але й більшості поетів того часу. Аналіз поетичного синтаксису 

модерністської поезії, на думку авторки, також підтверджує його безпосередню 

роль у виникненні певного типу інтонації. Поетичний синтаксис 

поліритмічного вірша відрізняється максимумом можливостей, які він може 

дати. Різноманітні стилістичні та риторичні фігури, вставні конструкції, короткі 

односкладові речення, характерні для “телеграфного” стилю. Надмір 

використання синтаксичних засобів та їх своєрідність роблять інтонацію вкрай 

експресивною. В аритмічному типі вживаються складні синтаксичні 

конструкції на відміну від говірного інтонаційного типу, логічний порядок 
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частин речення чи періоду свідомо порушений. Відсутність пунктуаційних 

знаків зміщує смислові зв’язки, іноді зовсім деформує синтаксис. 

Серед більш загальних праць з проблем поетики, дотичних до тематики 

маргінальних форм в українській поезії (а саме верлібру) виділяється 

дослідження київського науковця і письменника Анатолія Костецького 

“Змістові функції поетичної графіки” [15]. Вчений зазначає, що поетична 

графіка, як і взагалі графіка художнього тексту, є не лише інвентарем 

друкованих знаків, але виступає як сигнал структурної природи тексту; за 

зовнішнім виглядом можна визначити його жанрову природу (проза, поезія, 

драматургія). Дана функція графіки особливо чітко виявлена у вільному вірші, 

де часто лише графіка – стає основою для визначення поетичного тексту. В 

певному стосунку можна вести мову і про особливий “графічний” ритм 

поетичного тексту. Також  вчений зауважує, що розбивка драбинкою або 

стовпчиком впливає на темп сприйняття – уповільнює його, тим самим 

поглиблює сприйняття (розуміння). Коли рядок  – драбинка, між графічними 

рядками спостерігається тісніша залежність, ніж коли у стовпчик. В “драбинці” 

вторинні графічні вірші розглядаються як природні додатки до попередніх. У 

“стовпчику” подібний зв’язок ослаблений, графічні вірші більш незалежні в 

стосунках один з одним. Крім того, темп сприйняття стовпчика повільніший, 

ніж “драбинки”, оскільки на перехід від одного графічного вірша до іншого 

потрібно більше часу. 

Дослідник зазначає, що доволі цікавими є випадки виділення в 

самостійний графічний вірш окремого слова. Тут порушуються його зв’язки із 

сусідніми словами, воно вивільняється з контексту рядка, стає за своєю вагою 

рівною віршеві. Таким чином, графічний ритм є засобом організації 

інтонаційної структури поетичного тексту. За допомогою графіки виділяється 

“ключове” слово (або група слів), прояснюється логічне членування віршових 

фраз, тобто дане виділення розглядається в друкованому поетичному тексті як 

постановка фразового наголосу, що має функцію смислу. Поетичний текст 

може бути суцільним. У цьому випадку, зазначає А.Г.Костецький, його зручно 
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вважати однострофним, тобто такий, що характеризується підвищеною 

зв’язаністю всіх елементів структури. “Саме графічна строфа, що створена на 

семантичній основі є тою вищою віршовою єдністю, в якій графічні вірші 

максимально реалізують свої значення”.[15, 15] 

 

Надзвичайно багато зробили для вивчення верлібру російські дослідники. 

Варто тим більше оглянути їх праці, що на їхніх висновках українські 

віршознавці багато в чому базували власні вивчення. 

Серед праць 20-их років, можливо найвідоміша праця російського 

формаліста Юрія Тинянова “Проблема віршової мови” [16]. 

У цьому дослідженні вчений пише: “До якої б фонічної в широкому 

смислі слова організованості не була б доведена проза, вона від цього не стає 

віршем; з іншого боку, як би близько не підходив вірш до прози в цьому 

відношенні, він ніколи не стане прозою і саме raison d’e tre “ритмічної прози”, з 

одного боку, - vers libre, з другого в їх існуванні в першому випадку всередині 

прозаїчного ряду, в другому випадку – всередині віршового ряду.” [16, 65] 

Вчений зауважує, якщо записувати верлібр прозою, членування або збігається з 

синтаксичним поділом, або не збігається. В другому випадку руйнується 

єдність віршового ряду і тіснота віршового ряду (тісні зв’язки, в які віршова 

єдність призводить об’єднані в ньому слова). А об’єктивною ознакою 

віршового ритму і є саме єдність і тіснота віршового ряду. Обидві ці ознаки 

створюють третю відмінну ознаку – динамізацію мовного матеріалу. 

Динамізація у верлібрі виникає через те, що кожний ряд усвідомлюється 

мірилом (мірою). У випадку з метричним віршем: динамізація слів, у випадку з 

верлібром ми маємо динамізацію груп слів (групу може представити і окреме 

слово). Таким чином, якщо ми передаємо прозою верлібр – ми порушуємо 

єдність і тісноту віршового ряду і позбавляєм його динамізації мови. Тут 

виступає конструктивний принцип прози; віршові звязки і членування 

ліквідовані – їх місце займають зв’язки та членування синтактико-семантичні. 

Вчений підсумовує: “Vers Libre визнаний як “перехід до прози” надзвичайним 
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висуненням конструктивного віршового принципу, саме тому, що він є даний 

на чужому не специфічному матеріалі” [16, 72]. Ю.Тинянов зазначає, що 

всіляке зближення прози з віршем насправді є не зближенням, а впровадженням 

незвичайного матеріалу в специфічну замкнуту конструкцію. Завершує свою 

працю вчений тезою про те, що в наш час верлібр є характерним віршем нашої 

епохи. 

Інший російський формаліст, а до того ж водночас діяч європейського та 

американського структуралізму, Роман Якобсон у своїй відомій статті 

“Домінанта” [17] наголошує на ключовому для верлібру питанні інтонації. 

Визнаючи поняття домінанти як фокусуючий компонент твору мистецтва, і те, 

що домінанта керує іншими компонентами, визначає та трансформує їх і саме 

вона (домінанта) забезпечує цілісність структури [17, 119]. Р.Якобсон пише: “В 

теперішній час для чеської мови, яка вирощена на сучасному вільному вірші, ні 

рима, ні силабічна модель не є обов’язковими компонентами; цю функцію 

виконує інтонаційна цілісність – домінантою у вірші стає інтонація (на відміну 

від тоніки чи силабо-тоніки, рими тощо) [17, 120]. 

Російський вчений В.М.Жирмунський у своїй праці “Композиція 

ліричних творів” [18] відстоює думку, що верлібр є однією з форм чистого 

тонічного вірша, а композиція верлібру заснована на упорядкуванні 

синтаксичної будови та розчленуванні синтаксису. Найважливішою ознакою 

верлібру В.Жирмунський вважає - синтаксичний поралелізм. А наслідком 

цього- ритмічний паралелізм (тоніку) [18, 532]. На нашу думку, це помилково, 

бо розглянуто лише одну з багатьох можливих, хоча й важливу, характеристику 

верлібру. Розвиток поезії продемонстрував, що існують верлібри з іншою 

синтаксичною будовою, а також абсолютно тонічно неспівмірні. 

Більш близькі до нашого часу російські дослідники в 60-80-их роках 

розробили грунтовну теорію верлібру (вже побіжно згадувані О.Жовтіс, 

О.Овчаренко, М.Гаспаров та ін.). 

О.Жовтіс в статті “Від чого не вільний вільний вірш” [19] вчений 

постулює своє розуміння верлібру коротко уже викладене в огляді праць 
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українських віршознавців. У верлібрі на відміну від всіх “не вільних систем” 

немає наскрізних мір повтору. Вільний вірш будується на повторюванні 

періодично змінюваних одна одну фонетичних сутностей різних рівнів, із 

зазначенням, що компонентами повтору можуть бути: фонема, склад, стопа, 

наголос, клаузула, слово чи група слів та фраза. Наявність або відсутність 

настанови на кореспондування окреслює мотив для визначення твору віршем 

чи прозою [19, 36]. 

О.Жовтіс пробує розробити можливу класифікацію верлібрів. Перший 

тип: прозо-вірш, тобто “порубана проза”, в якій є сильний наголос на 

останньому слові рядка. Дослідник цей тип вважає найменш “поетичним”. 

Другий тип: “правильний верлібр” – без переважання зміни повторів. Третій 

тип: “неправильний верлібр”, де серед мір повтору різних в принципі, 

переважає одна фонетична сутність. Мусимо не погодитись із твердженням 

О.Жовтіса про те, що “прозо-вірш” в його розумінні найменш надається до 

створення поезії (На нашу думку цей тип є надзвичайно цікавим і 

продуктивним, особливо у авангардних техніках, наприклад хоча б у творчості 

Василя Рубана [20]). 

Праця Ольги Овчаренко “Російський вільний вірш” [21] є грунтовним 

підсумком російського віршознаства з питання верлібру. Ця праця має широкий 

огляд літератури стосовно даного питання і на основі практики російського 

верлібру 60-70-их років дослідниця робить свої висновки. Використовуючи 

твердження О.Жовтіса та З.Черни:“…верлібр це система віршування, яка 

характеризується нерегламентованою (непередбачуваною) зміною мір 

повтору”[21, 29], дослідниця додає: “…в процесі бере участь вся 

різноманітність мір повтору – синтаксичних, фонетичних, логічних, метричних, 

в результаті чого ритмоутворююча роль рядка лише посилюється” [21, 34]. 

Цікаве й слушне зауваження О.Овчаренко про те, що стадію накопичення даних 

про верлібр треба вважати незавершеною, і тому, насправді надзвичайно 

обережно необхідно ставитись до проблеми “визначення” верлібру. 
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Найаргументованішими є погляди визначного російського віршознавця 

М.Л.Гаспарова. У двох його вже класичних працях: “Нарис історії 

європейського вірша” [22], “Нарис історії російського вірша” [23] докладно 

розглянуто фунціонування верлібру. У першій праці М.Гаспаров пояснює 

процес утворення вільного вірша через виникнення відповідного комплексу 

вичерпності традиційних засобів вірша, які знову і знову використовуються в 

середині однорідної культури. Ці засоби надзвичайно міцно зростаються із 

змістом: рима дозволяє безпомилково вгадувати слово, ритм – передбачати 

синтаксичний зворот. Передбачуваність у традиційному вірші стає надмірно 

високою. [22, 248]. 

Прослідкувавши у своїх працях виникнення верлібру, слідом за 

Ю.Тиняновим, М.Гаспаров класифікував верлібри на синтаксичні та 

асинтаксичні. Власне, за твердженням М.Гаспарова, “орієнтація на прозу 

привела до відкриття вільного вірша”. [23, 180] Водночас вчений вважає, що 

тактовик був найбільш урегульованою формою чистої тоніки, а найбільш 

неврегульованою став вільний вірш. З іншого боку антиподом вільного вірша 

стала метрична проза. У невеликій своїй праці “Російський вірш” [24.] 

дослідник дає важливі зауваги до поняття про верлібр: “прозаїчний текст 

поступає у свідомість читача суцільним потоком; віршовий текст невеликими 

дискретними порціями наче квантами. Це дозволяє краще слідкувати за 

об’єктом інформації, яка надходить, за її цінністю. При читанні віршів як 

додаток до прозаїчного зіставлення попередньої групи слів до наступної, 

зіставляється кожен початок рядка, з усіма наступними, кожен кінець з усіма 

кінцями. Тому неправильно це називати “рубана проза” – від подібного 

“рубання” проза стає віршем. Подібний вірш, який відрізняється від прози лише 

заданим розчленуванням “вільний” від правильного ритму та рими називається 

“вільний вірш”[24, 11]. 

Необхідно згадати і праці Ю.Б.Орліцького, зокрема статтю “Про природу 

російського вільного вірша (до постановки питання)” [25]. Дослідник 

намагається подати певну класифікацію вільного вірша (класифікація базується 
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на впливах на структуру вільного вірша інших віршованих систем). У своїй 

дисертації “Взаємодія вірша та прози. Типологія перехідних форм” [26] 

приймає визначення верлібра М.Гаспарова: “Вільний вірш у сучасному 

міжнародному (М.Гаспаров, Л.Радель) смислі – тобто самостійний тип вірша, 

що характеризується принциповою відмовою від рими, складового метру, 

ізотонії та ізосинтаксизму і спирається лише на первинний ритм віршової мови 

– ритм рядків.”[26, 38] Автор ставить питання про два принципово відмінні 

підходи до вільного вірша, які склались в російській поезії на початку XX 

століття. Перший : “верлібр як мета”, а другий - “верлібр як засіб”. Перший 

рішуче позбавляється у своїй структурі рими, метру, ізосилабізму, ізотонії, 

традиційної строфіки тощо. Він був характерний для символістів. Другий 

використовує можливості також традиційних форм (це характерно для 

футуристів). 

Принципово важливою, вихідною для нашої роботи є праця російського 

дослідника С.І.Кормілова “Маргінальні системи російського віршування” [27], 

в якій розглядається верлібр як система генетично пов’язана зі старими 

формами. Окрім того треба зазначити, що цей дослідник є автором статті 

“Вільний вірш Лесі Українки” [28], в якій на експериментаторстві Лесі 

Українки розглядаються початки українського верлібру. 

Не втратили актуальності зауваги щодо верлібру видатного чеського 

вченого Яна Мукаржовського. Він визначав важливим фактором, як і 

Р.Якобсон, – інтонацію у вільному вірші [29]. У статті “Загальні принципи і 

розвиток чеського вірша нового часу” вчений вказує, що характерна риса 

вільного вірша - зіставлення рядків- переноситься і в метричну поезію. Тобто 

ця риса (кореспондування рядків) є похідною саме від верлібрової форми: 

“Сучасна ритмічна оцінка канонічного вірша відмінна від оцінки в попередні 

періоди тим, що там окремі вірші порівнювались лише з абстрактною схемою, 

тоді як тепер вони, крім всього, іще й співставляються; зрозуміло, що це 

впливає і на їхню ритмічну будову” [29, 246]. 



 27 

Молдавський віршознавець Л.І.Куруч опублікував працю “Молдавське 

віршування”, де подані надзвичайно цікаві відомості про молдавський 

(румунський) верлібр та його типологію [30]. Л.І.Куруч вважає, що вільний 

вірш – це “вірш, в першу чергу без метричної заданості. Даної ознаки 

достатньо, щоб називати вірш вільним.” [30, 176]. Дослідник подає таку 

типологію: вільний вірш зі змішаною домінантою, вільний вірш з фонічною 

домінантою, фразовий вірш (фразовик) із синтаксичною домінантою 

(різновидом його є вільний синтагмовий вірш), акцентний (тонічний) вірш 

Л.Куруч теж визначає як верлібр (як явище не завжди рівнонаголосне). 

Акцентний вірш він поділяє на два типи: рівнонаголосний і нерівнонаголосний. 

Також до верлібру зараховує і римовану прозу, метризований вірш із 

“розірваними” ритмічними сегментами, розташованими начебто у формі вірша, 

які насправді є “зрізаними” таким чином, щоб, будучи приблизно рівними, все 

ж не збігалися з ритмічними синтагмами і створювали паузні варіації. 

Верлібром дослідник вважає також прозо-вірш, ритмічну неримовану прозу, 

тобто перехідні форми між упорядкованим віршем і прозою. 

Цікавою є праця сучасної польської дослідниці Дороти Урбаньської 

“Вільний вірш. Спроба систематичної характеристики” [31]. В першій 

узагальненій праці в польському віршознавстві стосовно верлібру на 

величезному матеріалі польської поезії в минулому столітті, зроблено цілком 

слушну систематизацію розвитку верлібру в хронологічному і формальному 

аспектах. Верлібр поділено на два головні типи синтаксичний (що в свою чергу 

поділено на реченєвий та синтагматичний) і асинтаксичний. Дослідниця залічує 

до верлібру також неметричні, але римовані вірші. Справедливо вважає 

сегментацію саме у верлібрі потужним засобом багатозначності та “значенєвого 

миготіння” [31, 49-50]. 

Отже, обмежимось невеликим оглядом літератури, що торкається 

питання верлібру. Концепції та типології різних авторів інколи різняться, а 

інколи заперечують одна одну. 
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На завершення огляду щодо верлібру, я хотів би згадати йще кілька 

різних українських джерел. 

У статті М.Сулими “М.Рильський про верлібр і верлібр у його творчості” 

[32], розглядається невеличка верліброва “спадщина” українського неокласика 

та його участь у дискусії довкола вільного вірша. 

У статті поета, котрий в своїй творчості також широко використовує 

верлібр, Анатолія Мойсієнка “Чи існує український верлібр” [33], верлібр вже 

вкотре “легалізується” для консервативної літературної публіки. 

Навіть у сучасних підручниках із пропедевтичного курсу з 

літературознавства питання верлібру розглядається вже з достатньою увагою, 

наприклад в підручнику А.О.Ткаченка “Мистецтво слова” [34, 370-379]. 

Стаття того ж автора “Верлібр: пунктир еволюції” цікава стислим 

викладом формальної зміни верлібру в українській поезії від звільненого вірша 

аж до розриву лексем (що звльняє “кореневу й префіксальну енергію слів”[35]. 

Отже, питання функціонування даної форми поступово набирає 

відповідної ваги в літературознавчих дослідженнях. 

Варто згадати, напротивагу, надзвичайно негативну,  консервативну  і  

недалеку оцінку вільної віршової форми дану, як не дивно діаспорним 

дослідником (зауважу, що в сучасній формі український верлібр розпочався в 

середовищі поетів діаспори) Ігорем Качуровським. Ця побіжна спроба розгляду 

віршознавцем верлібру як виключно звукового ритмічного явища, що вносить 

лише хаос у порівнянні з чіткими симетричними класичними формами, та 

знищує комунікативну функцію мови (на нашу думку знищується 

комунікативна функція класичного типу, ба, навіть, навпаки комунікативність 

мови, не затиснутої в прокрустовому ложі чітко встановлених симетричних 

фонетичних позицій, збільшується) - нам вдається вкрай звульгаризованою і 

тенденційною[36]. Видатний французький вчений Ролан Барт подібні спроби 

відверто називав прагненням ієрархічності нездатної до свободи і творчості 

закомплексованої, стомленої вибором людської особистості [37]. 

 



 29 

1.2. 

Тепер перейду до огляду праць, пов’язаних з вивченням вірша (поезії) в 

прозі. Їх не така достатня кількість, як тих, які стосуються проблеми верлібру. 

В сучасному українському літературознавстві спеціальних праць із питання 

вірша в прозі немає, однак є праці, у яких ця  тема порушується. Однією з них є 

об’ємне дослідження І.О.Денисюка “Розвиток української малої прози XIX - 

поч.XX ст.” Книга витримала два видання, буду орієнтуватись на друге видання 

[38]. Розглядаючи розвиток малої прози, дослідник зауважив як характерну її 

рису, близькість до потоку свідомості і внутрішнього монологу. Якраз у цій 

праці йдеться про запровадження і функціонування вірша (поезії) в прозі. 

Вчений пише: “Структурний тип реалістичної новели, побудованої на 

суцільному внутрішньому монолозі в українській літературі початку XX ст.  

створює комплекс таких рис: 

1. Викладовою формою є суцільний внутрішній монолог без втручання 

автора. Епічність поступається ліризмові і драматизму. 

2. Новела цього типу ліквідує обрамлення, передісторію, навіть 

розв’язку, - це суцільна пульсація думок і почуттів… 

…5. Це новела з одним героєм, інші персонажі трактуються сумарно в 

рамках ліричного “підмета” у плані вражень, які вони на нього 

справляють, і не дістають самостійного розвитку”.[38, 178]. 

Дослідник вважає, що струмінь ліризму, який вривається у новелістику 

поч. XX ст., не зруйнував жанр. Ліризм “стушовував гострі, гранчасті” кути 

новели акції, надав їй пастельних ніжних півтонів. 

 І.О. Денисюк  у своїй праці зауважує, що в українській новелістиці поч. 

XX ст. жанрово-визначальні підзаголовки можуть вказувати на: 

а)розмір(новела, оповідання, мініатюра, дрібні оповідання; б)спорідненість 

характеру виконання з жанрами суміжних мистецтв – живопису, музики тощо; 

в) форму викладу, техніку виконання, внутрішню структуру (імпровізація, 

подорожні нотатки, ритмічна фантазія, поезія в прозі, легенда, казка)… 

…г)тематику, спосіб здобуття матеріалу, локальний колорит; д)психологізм; 
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Однією з прикмет літератури XX ст. є  нахил до рефлективності, лірична 

медитація нерідко формує жанри фрагментарної безсюжетної прози. 

Структурні зміни в українській малій прозі були викликані тенденцією до 

природності “безпосередності”, якої прозаїки сподівались досягнути 

розкріпаченням канонічних форм. Ще у 70-х рр. І. Франко написав 

фрагментарну “Лесну челядь”. Дослідник наводить слова І. Франка про цей 

твір: “Барвінський не  розумів цього поетичного твору” [39, 400]. 

 До найдавніших форм фрагментарної прози І.О.Денисюк залучає так 

званий вірш (поезію) в прозі (від фр. Poeme en prose). Часом вбачають його 

початки у біблійних псальмах, в апокаліптичних видіннях. Поняття це виникає 

в дискусіях французьких теоретиків XVII  - XVIII століть. Вірш (поезія) в прозі 

дуже розвинувся у Франції. Це було реакцією на канони віршування, 

ілюзорним виявом поетичної свободи, бо, визволившись з-під “залізних 

сплетнів” вірша, рими, автор потрапляв в інші правила організації художнього 

тексту, дещо аналогічні верліброві. Тенденція до деструкції зустрілася тут із 

супротивною течією-організацією, мобілізацією поетичних засобів для виразу 

спонтанності почуттів: інтенсифікацією образності, підвищеним емоційним, 

патетичним “романтичним” тонусом поетичного стилю, загальним настроєм, 

“кліматом” витонченості, гармонійності, ритмічністю та мелодійністю іншого, 

ніж у віршах “вільнішого”, спонтаннішого характеру. [38, 218]. 

 Дослідник зауважує, про те, чи не є “Слово о полку Ігоревім” віршем 

(поезією) в прозі. Пише про українських авторів, що започаткували цю форму в 

національній літературі: Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Леся Українка 

(два твори, в тому числі епістолярія [40, 221, 257]). Володимир Винниченко теж 

є автором вірша (поезії) в прозі “Дим” [41]. Характерними рисами подібних 

творів того періоду вчений називає схильність до символічно-алегоричних 

засобів у формі мініатюри із структурою притчі. Дослідник вважає, в 

український літературі того періоду еволюція оповідної структури , яка йде від 

оповідання до новели, а у російській оповідна проза тяжіє до роману.  
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 Праця І.О.Денисюка є цікавою та грунтовною, а водночас вірші (поезії) 

в прозі дослідник розглядав як варіант “малої прози”, в контексті новели.  

Ще одне дослідження - стаття Н.К.Шумило “До проблеми ліризації 

української прози кін. XIX – поч. XX ст.”[42]. Ця стаття спирається на вище 

згадувану працю І.О. Денисюка, але розставляє більше акцентів у бік вірша 

(поезії) в прозі та чіткіше визначає межі понять.  

 Дослідниця вважає , що найтиповішою жанровою формою, в якій 

простежується процес “ліризації” в українській літературі кін. XIX – поч. XX 

століть є фрагментарна проза, зокрема лірична мініатюра. Авторка, 

посилаючись на І.Денисюка зазначає, що за своїми структурними 

особливостями вона зближується з видіннями, утопіями, алегоріями. Видіння ж 

за своєю природою близькі утопіям та алегоріям. Алегоричнісь, легендарність, 

повчальний елемент, ліризм, романтизм – такі риси об’єднують  ліричні 

фрагменти. А серед фрагментів простежуються два напрями: реалістично-

романтичний і модерністичний. 

 Н.М. Шумило зазначає, що в українській літературі на той час став 

поширений жанр вірша (поезії) в прозі. Спираючись на німецького 

літературознавця У. Толенборна, його визначення в книжці “Німецькі поезії в 

прозі. До питання про теорію та історію жанру”: “Поезія в прозі – це ліричний 

твір, переважно малої форми, написаний прозою.” [44, 25]. Виходячи із 

своєрідності цього жанру, слід враховувати, на думку німецького дослідника, 

два моменти: по-перше, поезії в прозі особливе явище в ліриці; по-друге, вони є 

специфічним різновидом художньої прози. Н.М. Шумило вважає, що для О. 

Кобилянської, В. Стефаника та М. Черемшини поезії в прозі були школою 

модернізму. Українська  дослідниця, зокрема, зауважує, що поезії в прозі М. 

Черемшини прикметні передовсім з точки зору форми – двома засобами 

побудови: за допомогою паралелізму і засобом кінцевого висновку – 

узагальнення. В кін. XIX та поч. XX століть, на думку вченого, до поезії (вірша) 

в прозі  звертались Г. Комарівна, Б. Грінченко, Х. Алчевська, М. Грушевський. 
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 Цікавими у статті є зауваження дослідниці щодо критичного ставлення  

І.С. Нечуя-Левицького стосовно віршів (поезій) в прозі. Український класик 

теж був автором твору, який побудований  за законами “поетичної прози” 

(мається на увазі оповідання “На концерті”[44]). 

 Ю.Б.Кузнецов вважає, що жанрова генеза поезії в прозі пов’язана з 

пйзажною новелою [157, 101]. 

 Найостаннішим дослідженням в українському літературознавстві, що 

стосується нашого питання, є розділ ““Поезія в прозі” або “Проза як поезія”” в 

праці С.Павличко “Дискурс українського модернізму” [45]. Цей розділ 

торкається лише періоду визначеного вище вказаними двома дослідженнями. 

Зрештою на них грунтується. Авторка пише, що проза представлена Г. 

Хоткевичем і М. Яцьківим, слідом за прозою О. Кобилянської вивчала 

можливість як нового тематичного поля української прози, так і  нового 

ракурсу в погляді на життя. Письменників цікавила людина, її психологія, її 

чуття й інтелект, її самотність і знудженість життям. Їх приваблювала людина 

поза політичним, соціальним і навіть національним контекстом. Це, звичайно, 

була людина певного класу, яка могла собі дозволити самотність, знудженість, 

артистичні інтереси. Але найголовніше, що ці автори схилялись до поетичної, 

ліричної прози, тобто “поезій в прозі”. Данину цій формі, зауважує С. 

Павличко, віддавали буквально всі: від Л. Українки та О. Кобилянської до В. 

Стефаника та М. Черемшини. 

 Далі авторка зазначає, що для Г. Хоткевича і М. Яцьківа формула 

прозового модернізму вичерпувалася поезією. “Поезія в прозі” передбачала 

певний ритмічний склад, поетичні, або такі, що вважалися поетичними, образи, 

теми, дискурси, орнаментальнісь, кучерявість стилю, словесний фетишизм, 

нарешті, сентиментальність, чуттєвість, які так само вважались неодмінною 

рисою ліричної поетичної прози, що водночас бачила себе прозою 

психологічною. Короткі мініатюри особливо полюбляв М. Яцьків, однак і Г. 

Хоткевич писав наче уривками, фрагментами, спазмами, немов би не дбаючи 

про завершеність сюжету чи створення характеру. Для нього важливі почуття, 
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настрій, думка, ситуація, вихоплені з їхньої загальної життєвої плинності. С. 

Павличко пише: “Будучи поетичною, ця проза мала схожі до поезії цього часу 

естетичні пріоритети й теми. Передовсім це культ краси та культ почуття. Вона 

мала відтак схожі проблеми і страждала на ті ж самі хвороби, що й тогочасна 

нова поезія. Вона була позначена надмірною риторичністю і так само не була 

певна себе. Так само рецепція її з боку народницької критики була досить  

нетерпимою”. [45, 125]. Далі авторка, продовжуючи, наголошує: “…власне  

пошук поетичності в прозі як варіант можливого модернізму був виявом браку 

літературної фантазії й своєрідним естетичним тупиком. Лірика в прозі 

породжувала пафосність і  патетику, яка ніколи і ніде не вважалася ознакою 

доброго літературного стилю”.[45, 133]. 

 Зрештою, С. Павличко трохи відступає від своєї “критичності”: 

“Водночас саме поезії в прозі належить заслуга зламу традиційного 

українського наративу. Хоткевич і Яцьків продемонстрували тип прози, в якій 

важливою була не послідовна оповідь, а почуття, враження, асоціації. Ця 

деструктивна  роль виявилась плідною в чисто  модерністичному сенсі, 

закладаючи фундамент для  стильових і наративних змін, які відбулись в 

українській прозі у 20-ті роки.”[45, 133]. Треба зазначити, що С. Павличко у 

своїй праці “Дискурс модернізму”, яка претендувала на спробу осмислення 

всього українського модернізму не згадала жодним словом хоча б будь-які 

твори писані формою вірша в прозі чи якесь осмислення функцій цієї форми у 

наступних часових рамках, окрім як у згаданих вище двох працях. Не згадала 

вона і творчість Гната Михайличенка, Осипа Турянського. Жодного слова не 

написано про київських пост-шістдесятників тощо. Тобто авторів, для яких 

дана форма була характерною, а їхня творчість естетично належить 

авангардистським доктринам. 

 Російські вчені досліджували подібні явища, вони називали їх віршами в 

прозі (про це питання я оповім пізніше). Найцікавішими є статті 

Н.І.Балашова“Алоізіус Бертран і народження вірша в прозі” [46], “Ритмічний 

принцип вірша в прозі І.Тургенєва та творча індивідуалність письменника”[47.], 
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“Стиль ритмічної прози І.Тургенєва в світлі автоперекладів” [48]. У цих своїх 

статтях дослідник довів, що винахідником даної форми у європейській 

літературі є не Шарль Бодлер, як подають більшість довідникових видань, а 

французький романтик Алоїзіус Бертран, який набагато випередив свій час. 

Вчений пов’язував виникнення вірша в прозі в російській літературі з 

внутрішнім монологом у Л.Толстого та І.Тургенєва.  

 Почну короткий огляд першої статті. Як зазначає Н.І.Балашов : “Бертран 

значною мірою йшов у віршах в прозі від стилізованого живописного погляду, 

“писав словами” ніжні й чудернацькі пейзажі, жанрові інтер’єри, давні 

персонажі.” [46, 238]. Далі він наводить слова Бодлера, який вважав Бертрана 

своїм вчителем і попередником (як і Рембо теж): “Хто з нас в дні, коли над 

нами панує гординя, не мріяв про чудо поетичної прози – музикальної без 

ритму і рим, достатньо гнучкої і в той же час настільки нерівної, щоб вона 

могла йти за ліричним рухом душі, хвилями і переливами сумління.” [46 241]. 

Водночас зауважує, що елементи вірша в прозі виникли в оповіданнях та 

романах Л.Толстого як своєрідний ліричний, антинатуралістичний потік слів. 

Н.І.Балашов підкреслює, що у І.Тургенєва вірш у прозі – синтез поезії та прози, 

що має усвідомлений характер, акцентно-віршову ритмічну основу з 

протиставним віршу гасінням ритмічної інерції та опирається на створену 

традицію, але він ліричний і також антипозитивістичний, як у Л.Толстого.  

 Розглядаючи особливості вірша у прозі у “винахідника” цієї форми 

Алоїзіуса Бертрана, російський літературознавець каже, що скорочення 

кількості дієслів у Бертрана скорочує зв’язки в середині “віршів” і між ними, 

надаючи стрибкоподібну розірваність “дискретність” поетичному зображенню. 

Вчений бачить тут деяку аналогію із стиранням деталей у художників 

Делакруа, Жоанно, Дом’є, що слугує саме динамізму їх картин. Фердінанд Рюд 

(відомий дослідник Алоїзіуса Бертрана) відзначає поетизуючий прозу засіб 

заміни прикметника особливим релятивним означенням. Поетизації прози, за 

Рюдом, зазначає Н.Балашов,- також сприяє незвичне місце прикметника, 
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передвіщаючи деякі напрями поезії XX століття, які не зовсім пасують до 

означуваного слова, тобто автоматично метафоризують мову. 

 Одиницею, яка віддалено нагадує строфу, Н.І.Балашов вважає у Бертрана 

– прозаїчну одиницю - “інтонаційне ціле” виділене абзацем. Більш ранні вірші в 

прозі А.Бертрана були ближчі прозаїчній новелі: в них спостерігається зв’язний 

розвиток сюжету, переходи, розлогіші описи. При переробці все це знімалось, 

твір стискався, перетворювався в ряд окремих “кадрів”. Пробіли замість описів 

підсилювали виразність в тій манері, яка характерна для віршового тексту, 

давали більший простір читачеві , активізуючи його уяву, і разом з тим 

примушували підкорятись заданому автором ритму ”зміни кадрів-віршів”. 

Функція головної одиниці вірша в прозі А.Бертрана – це не функція віршової 

строфи, а передовсім функція вірша, і є синтаксично закінченим елементом 

думки, або опису і вимагає після себе паузи. У А.Бертрана єдність системи 

зв’язків, повторюваність шестивіршів підкреслює різноманіття змісту, а 

загальна єдність виступає не як монотонність, а як органічна цілісність. Якщо 

вірші в прозі у французького поета часто мають провідну співзвучність 

приголосних, певну алітерацію, і елементи, якщо не рими, то подвійного типу 

асонансів – співзвучності голосних особливо на інтонаційно “наголошених” 

позиціях. Асонанс найчастіше скріплює внутрішню мелодику “вірша”, відтінює 

важливі теми і лише зрідка виступає як дуже вільна співзвучність голосних в 

закінченні різних “віршів”, що замінює риму. В деяких віршах в прозі 

А.Бертрана присутній рефренний повтор цілого речення, що створює певний 

настрій, а також скріплює єдність поетичної форми. В межах самої романтичної 

поетики, на думку Н.І.Балашова, вірші в прозі відрізнялись від інших видів 

прози інтенсивністю ефекта присутності. Підсумовуючи, російський 

літературознавець розділяє дві різні інтенції у виникненні вірша в прозі: 

“Виникнення вірша в прозі пов’язане в одному випадку з пошуками тих 

письменників – реалістів, котрих антинатуралістична направленість 

скеровувала до включення в романи і оповідання внутрішнього авторського 

монологу, що набирав форм вірша в прозі, або складався з його елементів. А 
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Лотреамона і Рембо полонив інший бік свободи бертранівської форми: вона 

якраз ставала вихідним пунктом не лише для руйнування регламентуючих 

форм, що робили вже романтики, але як і вихідний пункт для руйнування 

традиційної образності мистецтва, яка сприймалась як “буржуазне”” [46, 289]. 

 У іншій статті “Ритмічний принцип вірша в прозі І.Тургенєва і творча 

індивідуальність письменника” [47] Н.І.Балашов пише, що ліричний момент і в 

змісті урівноважувався епічною об’єктивністю. Далі він наголошує на 

подібності з акцентним віршем, посилаючись на А.Пєшковского (“фонетичні 

речення”) і на концепцію ритмічної прози В.Жирмунського, яка теж, на його 

думку, пов’язана з тонічним аспектом. Дослідник зауважує, що у віршів у прозі 

ліризм та епічність настільки урівноважені, що створюється пов’язаний з обома 

цими началами, але відокремлений від них своєю урівноваженістю самостійний 

жанр. Ритміка вірша в прозі побудована передовсім саме на певному варіюванні 

різнонаголошеності і ненаголошених інтервалів у потенційних акцентних 

віршах, що творять основу “фонетичних речень” вірша в прозі. Процеси 

збудження і гасіння метричної інерції збалансовані, урівноважені . Збудження 

ритму вірша в прозі І.Тургенєва - прагнення сприймати їх як різнонаголосний 

акцентний вірш до кінця не реалізується, бо варіювання настільки велике, що 

не дає тенденції до метричної інерції перерости в справжню метричну інерцію, 

не дозволяє поетичній прозі стати віршем [47, 542]. 

 У іншій статті ”Стиль ритмічної прози І.Тургенєва у світлі 

автоперекладів” [49] вчений так само наголошує про присутність тонічного 

принципу в “фонетичних реченнях”, навіть перекладені французькою мовою 

самим автором (Тургенєвим) ці твори дають цей же принцип.  

 Відомий російський віршознавець М.Л.Гаспаров у посібнику “Російський 

вірш” [24] дає таке визначення: “Вірш в прозі – термін впроваджений Бодлером 

і запозичений у нього Тургенєвим. Від вірша тут: ознаки ліричного жанру; 

загальна установка на висловлення суб’єктивного враження, або переживання; 

коло образів, мотив ідей, характерних для поезії даного часу; зазвичай 

безсюжетна композиція; підвищена емоційність стилю; невеликий об’єм; 
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членування на малі абзаци;… …від вірша тут смисловий зміст і словесний 

стиль, від прози – звукова форма. З точки зору віршознавства це проза і лише 

проза” [24, 8]. 

 Російський дослідник Ю.Б.Орлицький у своїй, вже згадуваній вище в 

контексті питання верлібру, докторській дисертації “Взаємодія вірша і прози: 

типологія перехідних форм” [26] зауважує, щодо питання формальних ознак 

“віршовості” абзацу у вірші в прозі: “Якщо в канонічній прозі того ж 

І.Тургенєва межі абзацу визначаються виключно авторськими критеріями 

завершеності епізоду або роздуму, то у віршах в прозі одночасно з головним 

смисловим критерієм починає діяти ще й ритмічний, що вимагає від автора 

певної співмірності абзаців між собою і строгого смислового мотивування 

порушення такої співмірності. Саме наявність подібного подвійного 

мотивування строфовиділення і виявляється в структурі віршів у прозі 

головним конструктивним “ферментом” віршовості” [26, 11]. 

 

 У певному значенні спорідненим явищем є ритмічна проза (або 

прозовірш за Корміловим), бо деякі її риси стали характерними особливостями 

вірша у прозі. Варто згадати думку російського формаліста Ю.Тинянова в праці 

“Проблема віршової мови”: “Вірш в прозі завжди виявляє сутність прози, а 

“роман у віршах” сутність вірша”.[16, 98].  

 Інший російський дослідник В.Жирмунский в статті “Про ритмічну 

прозу” [49] дає своє трактування ритмічної прози, яке нам допоможе 

розібратись у понятті вірш в прозі. Вчений пише: “Основу організації прози 

завжди творять не звукові повтори, а різні форми граматико-синтаксичного 

паралелізму, більш вільного, чи більш пов’язаного, підтриманого словесними 

повторами (в особливості анафорами). Вони утворюють композиційну основу 

ритмічної прози, що замінює метричнорегулярні композиційні форми вірша. 

Подібно віршу, періоду, строфі або групі строф у віршеві абзац ритмічної прози 

утворює складне інтонаційно-синтаксичне ціле, що складається з 

взаємопов’язаних ієрархічних елементів. Це може бути цілісне речення з 
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синтаксично однорідними членами, об’єднаними сполучниками, або 

складнопідрядними реченнями, що складається з синтаксично паралельних 

незалежних речень, поєднаних сполучниками, або еквівалентними їм паузами 

(комами, крапками з комою, крапками); або врешті, ряд підрядних речень 

паралельних за своєю конструкцією. Повторення початкових єднальних, або 

підрядних сполучників, інші форми анафори і підхоплювання слів, граматико-

синтаксичний паралелізм співвідносних конструкцій, врешті – наявність 

нерегулярних звукових повторів, а також у деяких випадках зовсім не 

обов’язкова тенденція, до вирівнення числа слів, складів, або наголосів і до 

відбору закінчень відповідного типу, створюють основу для сприйняття 

художньої прози як прози ритмічної… …велике значення у цьому має і 

лексико-семантична характеристика тексту – присутність в ньому підвищеної 

емоційності, поетичної образності (метафоричності).” [49, 575]. 

 Підсумовуючи, В.Жирмунський пише: “Ритмізація художньої прози 

здійснюється засобами ритміко-синтаксичного парлелізму і повторів на основі 

вторинних ознак віршованої мови, які виступають замість первісних за 

відсутності метричної організації поетичної мови. Засоби ці можуть бути 

різними, більш чи менш різними, більш чи менш маркованими і по різному 

використовуються різними письменниками залежно від особливостей їхньої 

художньої манери; однак у всіх випадках вони носять вільний, нерегулярний 

характер, і ніколи не перетворюються в одноманітну метричну схему. Цими 

ознаками ритмічна проза відрізняється від художньої прози, в ритмічному 

значенні нейтральної. Вона є явищем характерним для певного поетичного 

стилю, підвищено емоційного, можна сказати “романтичного” в широкому 

значенні. [49, 585]. 

 Перший в Росії та Україні дослідник ритму прози М.М.Гіршман автор 

праці “Ритм художньої прози” [50] суттєво зауважує: “Ритмічна проза, будучи 

прозою через відсутність формоутворюючого чинника прирівнювання 

мовленєвих відрізків, в той же час відрізняється на тлі існуючих норм 

найбільшою кількістю мовленєвих аналогів” [50, 268]. Про особливість 
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ритмічної прози Андрєя Бєлого дослідник зазначає, що разом із віршовим 

ритмом в його прозу приходить і специфічно віршовий час. І в цьому 

“суб’єктивному” часі кожен момент здається крайньо виповненим, але між 

різними моментами є прірва і миттєвості так і не поєднуються в рухомий 

часовий процес. Наприклад, імітація сильного руху обертається не лише 

нерухомістю, але і відмовою від реальної врешті-решт історичної часової 

послідовності і її художнього відтворення в прозаїчній структурі [50, 310]. 

 Важливим у даному питанні є цікаве дослідження С.І.Кормілова 

“Маргінальні системи російського віршування” [27]. У ній є чітке визначення 

метризованої прози: “метризована проза – організація мови, в якій стопний, або 

інший, горизонтальний ритм (дольниковий, зрідка тактовий) не 

супроводжується регулярним упорядкованим членуванням на співмірні 

відрізки фразового характеру”[27, 86]. Дослідник наголошує, що двоскладові 

розміри розрізняються між собою не просто одним складом в анакрузі, а 

протилежними принципами організації всього рядка: парно- чи непарно- 

наголошеністю; “забувши” про те, який наголос на парному чи непарному 

складі починає текст, читач втрачає відчуття ритму взагалі, звідси і 

необхідність членування двоскладникової прози на колони. В трьохскладовиках 

наголоси регулярно падають через два склади на третій, і розрізняються лише в 

анакрузі. Ритмічна трьохскладникова проза значно більше тяжіє до утворення 

єдиної ритмічної хвилі. Саме цим, а не лише особливостями декламації 

пояснюється послаблення і зникнення відчуття стопності в довгих і 

неупорядкованих за розмірами ямбах і хореях В.Маяковського. Вчений 

зазначає, що метризована проза так чи інакше очуднює текст, бо це значно 

рідкісніша форма, ніж звичайна проза і звичайний вірш. 

Великий інтерес для розуміння даного питання має також стаття цього 

вченого “Російська метризована проза (прозовірш) кінця XVIII – поч.XIX 

століть” [51]. С.І.Кормілов пише у цій статті, що називатиме ритмічну прозу 

для скорочення “прозовірш”” [51, 31] і “ідеальна модель прозовірша є 

безперервна послідовність правильних стоп, які не потребують додаткового 



 40 

членування” [51, 33]. Дослідник наголошує, що варто було б порівняти 

прозовірш з ритмічною прозою в розумінні Жирмунського, в основі якої 

лежить художнє упорядкування синтаксичних груп. І чи є тут подібні ознаки? В 

ідеалі подібні співвідношення мусять уникатись, пояснює С.І.Кормілов, так як 

прозовірш тяжіє до єдиної нерозчленованої лінії ритму, до суцільного 

мовленєвого потоку. В цьому сенсі він ближче до неритмічної, навіть, 

антиритмічної прози; синтаксичне членування як виражальний засіб тут 

відсунуті на другий план. В єдину лінію витягується далеко не весь текст; він 

складається з “цеглинок” – уривків різних розмірів з різними клаузулами. Не 

варто називати ритм прозовірша ямбічним, анапестичним і т. д., як це робив 

стосовно до свого прозовірша Андрєй Бєлий ,- в суцільному ритмі зачин скоро 

забувається, та і перебої змінюють початкову каденцію. 

 С.І.Кормілов вказує на специфічну особливість прозовірша, тобто 

метризованої прози. Напруження створюване метризованою прозою 

розряджається вибухом у кінці із завершенням періода. Він (вибух) довго 

готується, але тим сильніше реалізується як емфатична розв’язка, як “пуант”. 

Мова ллється на єдиному подиху, наскільки це дозволяють природні умови. Її 

неочікуваний, непередбачуваний розрив – це і емоційна розрядка, і провіщення 

нового затяжного напруження. 

 Особливість прозовірша в XX столітті – стислість і висока емоційність 

тексту, зауважує С.І.Кормілов. Прозовірш – став знаком певної 

просторовочасової, а згодом онтологічної віддаленості, відстороненості, знаком 

своєрідного очуднення, виділення з емпіричної реальності. При звертанні до 

тем легендарного минулого метризація мала під собою і певні об’єктивні 

підстави. Як відомо, ритмічною прозою створено цілий ряд національних 

епосів. [51, 33]. Єдина послідовність стоп до сих пір сприймається як 

драматизуюча і архаїзуюча художню мову.  

 С.І.Кормілов диспутує з Ю.Тиняновим: “За концепцією Ю.Тинянова, 

який визначає вірш, функційно виділивши його подвійну сегментацію 

(синтаксичну й власне віршову), прозовірш є безумовно прозою. Тут нема 
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єдності і тісноти віршового ряду та різноманітних вертикальних 

співвідношень між звуковими і смисловими елементами відокремлених рядків, 

тоді  й інтонаційна хвиля мусить бути прозаїчною. Ця концепція і 

підтримується сучасними віршознавцями. Але є й інший погляд на вірш, що 

трактує його як певний більш або менш витриманий конвенційний ритм, як 

обмеженість мови певними наперед відомими або можливими нормами 

надмовного порядку. Власне, це головні положення будь-якої шкільної 

метрики. Виходячи з цього, прозовірш – ніяка не проза, а в деякому значенні 

навіть “найбільш віршовий” вірш: якщо для будь-якого віршового розміру 

шляхом підрахунку вибірок можна знайти імовірну мовну модель, частоту його 

спонтанного виокремлення в звичайній мові, то стосовно прозовірша подібна 

модель практично неможлива; надзвичайно затягнутий ряд стоп в звичайній, не 

художній мові не зустрічається ніколи, це виключно літературне, що є лише 

мистецьким, явище”  [51, 41]. 

 Варто згадати і деякі зауваження в найновіших працях в українському 

літературознавстві, де інколи дослідники дотично торкаються даної теми, 

внаслідок специфічності відповідного матеріалу: Це кандидатська дисертація 

А.Я. Печарського “Поетика “Поза межами Болю” Осипа Турянського” [52], де 

даний художній твір обгрунтовано визначається як поетична проза. Про його 

формальні особливості дослідник зауважує, що майже кожне нове речення 

обрамлене поетичною ритмізованою прозою і часто має вигляд віршованих 

рядків. Твір О.Турянського дослідник визначає як “ліричний роман” і зазначає: 

“У ті часи цей твір був наскрізь новаторським явищем, бо хоча на теренах 

української літератури кінця XIX -  перших декад XX століття не було нікого з 

митців, хто б не писав поезій в прозі, проте жоден із них, працюючи в цьому 

жанрі, не зміг вийти з вузької фрагментарності і сягнути широкої романічної 

форми вираження, як зробив це О.Турянський, адже дана деепізація роману як 

форми мислення є тим, що німецькі літературознавці називають – “поезія.” 

А.Печарський визначає твір як явище українського експресіонізму і зазначає, 

що “експресіонізм” в Україні існував як поетичне явище. [52, 16]. 
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 М.К.Наєнко у  монографії “Романтичний епос, ефект романтизму і 

українська література”[53] зазначає про спорідненість новоромантизму з 

поезіями в прозі Василя Стефаника [53, 136]. 

 Нарешті, у своїй найновішій праці “Зафіксоване й нетлінне” [54] відомий 

літературознавець М.Х.Коцюбинська розглядає деякі листи П.Г.Тичини як 

вірші у прозі [54, 160]. 

 Отже, підсумовуючи,  варто зупинитись на визначенні двох основних 

термінів ,поданих у оглянутих працях: “поезія в прозі”, “вірш в прозі”. 

Російські літературознавчі довідкові видання, наприклад “Литературный 

энциклопедический словарь” [55, 425], чи “Словарь литературоведческих 

терминов” [56, 386] називають дану форму “вірш у прозі”, а українські 

довідникові видання, напр: “Літературознавчий словник-довідник” [57, 133], чи 

“Словник літературознавчих термінів” [58, 74] подають дві назви: “вірш 

прозою” і “поезія в прозі”. Певна термінологічна плутанина стосовно одного 

поняття в українських виданнях очевидно пов’язана з практично повною 

відсутністю грунтовних не лише віршознавчих праць з даного питання. Тому 

ми будемо користуватись терміном “вірш у прозі”. Адже він більше відповідає 

специфіці наших формальних досліджень та традиції літературознавчої 

наукової термінології. 

 Завершуючи огляд літератури з вірша в прозі, можна зауважити, що 

літературознавці розглядали різноманітні формотворчі чинники даної форми, 

однак питання лишається відкритим, адже головний масив творів, писаний цією 

формою, її особливості та видозміни (друга половина XX-го століття), 

лишились поза увагою дослідників-віршознавців. 

 

1.3.  

  Стосовно безпунктуаційної несегментованої вільної поетичної форми, як 

було зазначено на початку, не існує практично жодної доступної праці, але 

існують згадки про неї, наприклад у книжці “Історія італійської літератури XIX 

– XX століть” [59]. Автори цієї книжки, розповідаючи про одного з 
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найцікавіших футуристів Арденго Софічі, зазначають таке: “В 1915 році 

Софічі випустив поетичну збірку з ультра футуристичною назвою “BJSZF+18”. 

У ній він використав теорію “слів на свободі”. Тут відсутні знаки пунктуації, 

смисл дезорганізованої мови лишається таємницею, оскільки втрачено не лише 

логічний, але й асоціативний зв’язок слів. Подамо, тяжко придатну для 

розшифровування, строфу з вірша “Поезія”, де відсутні ритм, мелодика: 

“можна було б подумати що ми зовсім не померли ці бліді хробаки стали б 

сірим волоссям і старі іронії брехня реклам що цвіте на стінах склепу”” [59, 

180]. 

 Окрім цього існує ще у віршознавстві поняття “версе” – зрештою це 

поняття дуже розмите та нечітке. І воно навряд чи у тому визначенні, яке 

пропонують віршознавці, цілковито торкається нашої теми. Однак варто подати 

ці надзвичайно нечіткі визначення. 

 У російської віршознавиці О.Овчаренко: “Луї Арагон розглядає генезис 

версе з корану і Біблії, і виходить з чистої інтуїції, вважаючи цю форму віршем. 

Французька вчена Сюзана Бернар називає версе прозою і в той же час 

проміжною формою між прозою і віршем. Стефан Малярме вніс версе, як і 

верлібр, в ряд межових явищ: проза – вірш в прозі – версе – верлібр – вільна 

строфа – звільнений традиційний вірш – класичний вірш… 

 …Для низки французьких поетів характерне надзвичайне збільшення 

розмірів віршового рядка – він починає охоплювати дві третини чи навіть 

більше друкарських рядків, тобто цілий абзац. [21, 50-52]. 

 У російського літературознавця Ю.Орлицького трохи інша 

характеристика версе: “Строфічна проза (версе) – основними ознаками якої, на 

нашу думку, є особлива урегульованість об’єму строф і тенденція до рівності 

кожної з них одному реченню. За аналогією з метричною і римованою прозою 

“версе” можна назвати строфічною тому, що в даному типі віршоподібної 

прозаїчної структури експансія “віршовості” стається саме на строфічному 

рівні. До версе ми зараховуєм також прозаїчні тексти, що мають більш значні 

об’єми строф (два і більше речень, п’ять і більше друкарських рядків), якщо 
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вони включаються в їх поетичні збірки без спеціальної вказівки на те, що це 

проза; як правило, такі твори теж володіють особливою “віршовою” графікою, 

а розміри строф навіть при їх значній абсолютній величині завжди співставні 

між собою”.[26, 30]. Далі Ю.Орлицкий зауважує, що версейність може бути 

властива метричній прозі, метризованій та римованій прозі. Тому версе в 

подальшому автор називає текстами, в яких строфічність виступає єдиним 

агентом вірша в прозаїчній структурі, вносячи в неї регулярний вертикальний 

порядок, співідносний з віршовим. У версе відсутня головна ознака вірша – 

подвійна сегментація тексту, а мова відповідно розгортається в ній лінійно, 

згідно із законами прозаїчного тексту. Таким чином, нема підгрунтя 

зараховувати версе до вірша, наголошує Ю.Орлицкий, - інша справа, що 

вибудований, за рахунок урегульованості і синтаксичної єдності, 

одноманітності строф, вертикальний порядок дозволяє говорити про 

формування в цій структурі додаткової віршової настанови, яка частково 

накладається на основну прозаїчну. До того ж рядок версе виступає як 

елементарна одиниця горизонтального ритму (віршовий ряд) і вертикального 

ритму (строфа). 

На закінчення огляду літератури з трьох питань, можна зробити 

висновок, що всі три форми (верлібр, вірш у прозі, безпунктуаційна 

несегментована вільна форма) знаходяться на різних етапах вивчення. 
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РОЗДІЛ 2 

ВЕРЛІБР – МАРГІНАЛЬНА ВІРШОВА ФОРМА 

 

Для того, щоб розглянути особливості верлібру у поетів, для яких верлібр 

є однією з визначальних форм, треба окреслити саму суть питання і принципи 

аналізу. 

Насамперед використовуватись для розгляду  будуть верлібри, створені 

поетами відповідних поколінь та естетик, що для них характерною формою є 

верлібр, а саме: Нью-Йорська група, постшістдесятники, поети які естетично 

тяжіли до цих двох поколінь, та теперішні адепти авангардистських естетик. 

Чому саме вони? Бо лише для них панівною формою є верлібр. І найважливіше: 

традиційне віршування не властиве для їхньої творчості, тому усвідомлення 

ними можливостей верлібрової форми є найповніше, бо вони не “втікали” у 

“традиційність” для реалізації мистецьких завдань. Усі ідеї практично 

реалізовувались у верлібровій формі. Тому для них характерною є повна 

реалізація цієї форми, що й становить найбільший інтерес для дослідника. 

Для правильної стратегії аналізу цієї форми необхідно дати відповідне 

визначення верлібру. Тобто визначення понять, за якими проводитиметься 

аналіз  форми. Спочатку дамо коротке визначення верлібру, а потім розглянемо 

кожну тезу. 

Верлібр – це форма, яка відрізняється від попередніх (традиційних) 

систем віршування тим, що головним чинником побудови вірша є ритм рядків, 

побудований на принципі, що він не пов’язаний із заданою фонічною 

ритмічною структурою, а створений за семантико-інтонаційною доцільністю 

згідно до задуму автора. Це є, на нашу думку, домінуючим принципом 

організації верлібру. Фонетичні та інші нерегламентовані міри повтору є 

ознаками, що відіграють локальні ролі. Дискретність, яка виникає внаслідок 

семантико-інтонаційного членування, сприяє використанню “монтажного”, 

“колажного” ефектів у цій формі, сприяє поєднанню різних, навіть несумісних, 

згідно із концепціями попередніх традиційних форм, змістових чинників, 
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сприяє побудові відповідного типу образності, створеної за принципом 

зіставлення, розірваності, несумірності. 

Сегментація може порушувати як синтаксичну цілісність, так (в 

українській поезії це поки що рідкісне явище) і лексичну. Локальні фонічні, 

лексичні, синтаксичні та інші явища відіграють певну роль і особливо є 

цікавими у визначенні локального принципу побудови рядка, також у 

розриванні (сегментації) певних фонетичних, синтаксичних, семантичних тощо 

цілостей. 

Що ж розуміємо під поняттям семантико-інтонаційної доцільності 

створення рядка? Український віршознавець Г.Сидоренко, слідом за 

Л.Тимофеєвим, В.Ковалевським та ін. вважала, що основним елементом ритму 

вірша є рядок, а у верлібрі створення його грунтується на семантичній 

форманті. Погоджуючись із цим,  поділяю також думку Романа Якобсона та 

Яна Мукаржовського про роль інтонації у витворенні рядка у верлібрі. 

Водночас визнаю, що домінує семантична форманта, а інтонаційний чинник є 

оформлюючим. Тому казатимемо так: семантико-інтонаційна доцільність 

згідно з творчим задумом автора. Отже, важливо розглядати смисловий план 

рядка і його зіставлення (кореспондування) з іншими рядками у смисловому 

контексті, визначаючи це головною властивістю верлібра. 

Інші чинники, на які головно спирається теорія верлібру, викладені 

О.Жовтісом та доповнені О.Овчаренко, з якою погоджується Б.Бунчук, а саме: 

повторення  фонетичних сутностей різних рівнів, що змінюють одна одну; 

компонентами повтору в паралельних кореспондуючих рядах, можуть бути 

фонема, склад, стопа, наголос, клаузула, слово, група слів, фраза. На думку 

О.Овчаренко, компонентами повтору можуть бути також і синтаксичні, 

морфологічні, логічні, метричні, тонічні тощо та константи змішаного типу. Всі 

ці повтори, з нашої точки зору, локальні, бо вони не є визначальними у 

верлібрі. Варто згадати, що локальність подібних чинників (здебільшого 

пов’язаних з традиційним віршуванням) визнає В.Мельник-Андрущук. Але, на 

мою думку, всі перелічені вище чинники є локальними саме тому, що не є 
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наскрізними і інтенційно не є для верлібру визначальними. Однак при 

аналізові структури верлібру (для подібного, на мою думку, найкраще 

надається методика аналізу Ю.М.Лотмана та його теорія вірша як найбільш 

місткої  інформаційної структури) вважатимемо основною смислову структуру, 

а інші локальними (додатковими). Основну смислову структуру 

аналізуватимемо за принципами Ю.М.Лотмана [1], [60]. Для тонічного розгляду 

локальних чинників, на мою думку, найкраще використовувати методику 

міжіктового аналізу, яку використовують в українському віршознавстві для 

нетрадиційних форм вірша (як також і для верлібру, вважаючи верлібр 

поліритмічним тонічним явищем) [10]. 

Варто згадати тезу Яна Мукаржовського, що прирівнювання рядків, 

навіть у сучасному традиційному віршуванні, є похідним від верлібрової 

структури. Втім, головною ознакою, на нашу думку, є смислова форманта, а 

прирівнювання інших чинників – похідним від членування за семантичною 

ознакою (характеристикою) мовного матеріалу. 

Головним значенням структури верлібру є довільне, згідно з творчим 

задумом автора, утворення рядка як головної одиниці, яка є найважливішим 

елементом структури верлібру. Його функція дуже близька до принципу 

монтажу, що характеризується відповідною дискретністю тексту всього твору. 

Цікавим є визначення літературного монтажу, що його дав В.Халізєв: 

“Перенесений у літературознавство термін “монтаж” дещо змінив своє 

значення. Ним визначається спосіб побудови літературного твору, в якому 

переважає розірваність (дикретність) зображення, його “розбитість” на 

фрагменти. Монтаж при цьому пов’язується з естетикою авангардизму і його 

функція розуміється як розрив неперервності комунікації. Це констатація 

випадкових зв’язків між чинниками, гра на дисонансах, інтелектуалізація твору, 

відмова від катарсису, “фрагментація світу” і руйнація природніх зв’язків між 

предметами” [61, 276]. 

Вважаючи верлібр формою, яка найбільше сприяє саме витворенню 

“монтажних творів”, треба, мабуть, говорити, що принципи композиції 
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авангардистського верлібру (зрештою, авангардизм породив і сформував цю 

форму) спирається на “монтаж”. В.Халізєв дає підстави для подібного 

твердження: “Монтажне начало композиції втілюється в окремих текстових 

одиницях”. Саме такими одиницями у верлібрі є рядки (що несуть у більшості 

випадків окремі смисли, і співвідносяться між собою, тобто з одиницями, що 

разом складають цілісний твір). Техніка монтажу сприяє витворенню колажу 

(колаж – включення з допомогою монтажу в твір літератури, театру, кіно, 

живопису, музики, різностильових об’єктів, різнофактурного матеріалу, тем 

тощо – для посилення загального ідейно-естетичного впливу… Технічний 

прийом, широко використовуваний у практиці кубістів, футуристів, дадаїстів, 

сюрреалістів… Модернізм продовжує розглядати його (монтаж) як щось 

самоцінне, намагаючись шляхом епатажу та контрасту різнофактурних 

матеріалів знайти нові способи збагачення художньої мови і естетичної 

свідомості [62, 151]). Для колажу форма верлібру є ідеальною: дозволяє 

зіставляти практично не зіставне і водночас утворює послідовну цілісність. 

Отже, виникнення і утвердження верлібру пов’язане з естетичними 

можливостями цих засобів (монтажу та колажу), проявлених у віршовій 

структурі. І саме тому, що верлібр не має наскрізної метричної чи іншої 

ритмічної схеми, окрім зміни рядків, він є своєрідною літературною (віршовою) 

реалізацією для такої техніки - техніки, яку засвоїла поезія одночасно з іншими 

видами мистецтва. Зрештою, будь-яка інша віршова традиційна форма потребує 

певних обмежень у можливостях використання лексичного матеріалу, що тягне 

за собою відповідно певні семантичні обмеження. Традиційна форма, як 

правило, є чітко зв’язаною строгою інформативною ієрархічною структурою 

(як довів Ю.М.Лотман). Вихід з цієї ієрархічності, чітких інформативних 

стосунків, запровадження вільних нерегламентованих, що розширюють певні 

смислові зв’язки у вірші, вилилось у створення верлібру, так само у живописі, 

наприклад, з’являється техніка колажу за допомогою принципу монтажу. 

Вважаючи, що верлібр є також поліритмічним явищем, – визнаючи це не 

як основну характеристику, а як додаткову (адже мова є звуковим явищем), - 
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при аналізі утворення рядка (головної одиниці верлібру) доцільно 

користуватися заувагами М. Гаспарова про те, що у верлібрі додатково до 

прозаїчного зіставлення попередньої групи слів до наступної, зіставляється 

кожен початок рядка з  усіма наступними, кожен кінець - з усіма кінцями. 

Тобто треба проводити, як смисловий аналіз зіставлення початків та закінчень, 

так і фонічний. Також слід брати до уваги те, що у верліброві найбільш 

акцентується останнє слово (чи група слів – у верлібрі з довгим рядком), тому 

потрібний особливий аналіз як смисловий, так і фонічний останнього слова у 

рядку. Вже зазначалося, що ця ознака (інтонаційне виділення останнього слова) 

може мати більше чи менше значення (у верлібрі з коротким рядком вона 

зменшується, у верлібрі з довгим – збільшується). Це пов’язано зі смисловою та 

інтонаційною акцентацією початку рядка і кінця, а середина рядка перебуває 

між двома цими акцентаціями. Якщо ж наявна невелика кількість слів, то 

середина (кілька або одне слово, чи навіть відсутність слова між першим і 

останнім) не виділяється своєю частинністю рядка. У довгому рядку – велика 

кількість слів у “середині” якраз сприяє посиленню смислової уваги та інтонації 

до початку і закінчення через своєрідну “девальвацію” смислу у слові від їхньої 

великої кількості. Так само цікавим є явище розривання певного паралелізму, 

витвореного ритмічними структурами чи лексичними, синтаксичними тощо, не 

на два, наприклад, а на кілька рядків, що дозволяє виокремлювати певну 

семантику в утвореному рядку, чи ж “нарощення” до подібного паралелізму 

(наприклад, у двох рядках) словесних груп, які не пов’язані з подібним 

паралелізмом. 

Саме за вищезазначеними критеріями треба проводити відповідно аналіз 

верлібру як форми, яку використовує поезія. 

Історія українського верлібру давня: від вольних віршів Івана Франка та 

Лесі Українки (навіть неокласик М.Рильський склав пошанівок цій формі) до 

поетів шістдесятників чи навіть “бубабістів” (наприклад, Віктор Неборак є 

автором книжки, складеної винятково з верлібрів, “Alter Ego” [63]). Однак це 

були поети, для котрих верлібр був зовсім не основною віршовою формою. 
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Тому розглядатиму верлібри тих, для кого ця форма була однією з 

найважливіших і про них можна повністю сказати, що вони є “верлібристами”. 

Ці поети належать до кількох поколінь. Передовсім це - Нью-Йоркська група. В 

материковій Україні чисті верлібристи з‘являються лише зі спадом першої 

хвилі шістдесятництва, саме в другій хвилі дехто вже був верлібристом (Ігор 

Калинець, Володимир Яринич, Григорій Тименко та ін.). Поети-

постшістдесятники, як і Нью-Йоркська група, використовуючи авангардистські 

доктрини, обрали верліброву форму як основну. Треба зауважити, що хоча Ігор 

Калинець і вважається шістдесятником, але за поетикою – близький до 

експериментаторства, як “ньюйорківців”, так і “киян”. До речі, саме йому, за 

спогадами, належить термін Київська Школа – тобто він відділяв себе лише 

географічно. До цих поколінь наближаються молодші (наприклад, за кордоном 

- Роман Бабовал,чи в Україні - Григорій Чубай, Олег Лишега, Юрій Гудзь, аж 

до сучасного покоління поетів, що схильні до експериментаторства та 

авангардизму). Але саме покоління “ньюйорківців” та “киян” грунтовно 

розробили цю форму в українській літературі. Використання цими поетами 

верлібру стало прикладом її великих можливостей для інших поколінь. 

Однак верлібр у цих двох модерністичних поколіннях мав трохи відмінну 

генезу. Для українських поетів в Америці і почасти в Європі (Е.Андієвська, 

Р.Бабовал) верлібр – це панівна форма в літературах, на яких вони формувались 

як поети (європейські та американські літератури). Велику роль тут відіграв 

чинник реалій тематики їхньої поезії, це збігалося з екзистенційними реаліями 

існування англійсько-американського, іспанського, французького тощо 

модернізмів. Для постшістдесятників  використанню цієї форми сприяли, окрім 

впливів європейського модернізму, ще інші чинники: спротив образно-

композиційно-лексичному консерватизмові попередніх систем віршування (що 

властиво було для “радянської” поезії) та заангажованість у дохристиянську 

(навіть, шаманську) фольклорну поетику, зацікавлення казками, замовляннями 

тощо (не дивно, що інколи їх називають “поганською школою”). Хоча варто 

зазначити, що суттєво верлібри “ньюйорківців” та постшістдесятників не дуже 
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різняться. Наступники, які кількісно не домінували у своїх поколіннях, були 

близькі до них у формальних аспектах. Треба зауважити, що наступні 

покоління не часто використовували верлібр, і лише поети, які сповідують 

експериментальну естетику, що їхній дебют припав на 90-ті роки, знову 

продовжили “чистий” верлібризм. Отже, для трьох поколінь в українській 

поезії верлібр став домінуючою формою. 

У своїх розглядах використовуватиму поезії саме цих поколінь (можливо, 

із певними відступами, як прикладами тяжіння до відповідних естетик 

представників інших генерацій, серед яких теж були “верлібристи”, що 

випадали зі “свого часу”, а більше були пов’язані з “попередниками” в 

авангардній поетиці).  

Розпочнемо з верлібрів Нью- Йоркської групи. 

Спочатку розглянемо верлібр Богдана Бойчука [64, 146]: 

Озеро 

Оео 

1. глибоке око гір гл-бк-г-р 1-1-1-   иОеОоІ 

2. дивиться постійно вгору д-в-т-п-ть-йн-вг-р  -3-1-1

 ИиаоІоОу 

3. бачить сонце місяць зорі б-ч-ть-с-нц  м-ц  -1-1-1-1 иОеІаОі 

4. часом тіло птиці  -1-1-1   АоІоИі 

5. що падає в його зіницю   1-3-1-1 оАаеоОіИу 

6. часом тіло жінки  -1-1-1   АоІоІи 

7. що купається 2-2 оуАеа 

8. в його рідкій ретині 1-1-1-1 оОіІеИі  

 

9. і воно приймає всіх і все це 2-1-1-1-1 іоОиАеІіЕе 

10. безпорочно  б-зп-р-чн  2-1  еоОо 

11. чисто ч-ст  -1  Ио 

 

12. озеро  -2  Оео 
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13. байдуже око гір 1-1-1-  аУеОоІ 

Кінцеві слова рядків: 

1. (око) гір 2.вгору 3.зорі 4.птиці 5.(в) зіницю 6.жінки 7.що купається 8.(в) 

ретині 9.і все це 10. Безпорочно 11. Чисто 12. озеро 13. (око) гір 

Я пронумерував кожен рядок цього верлібру, міжіктовий аналіз рядка 

подаю під кожним рядком (далі у всіх прикладах діятиму так само). 

Маючи назву “Озеро” верлібр надає усьому тексту відповідного 

значення. Розгляну дискретні послідовні смисли.  

1. Воно (озеро): глибоке око гір  

2.  (що робить?): дивиться постійно вгору 

3.  (що бачить?): бачить сонце, бачить місяць і зорі 

4.  (що часом бачить?): часом тіло птиці 

5.  (яке що робить?): що падає в його зіницю 

6.  (що ще часом бачить?): часом тіло жінки 

7.  (яке що робить?): жінки що купається  

8.  (де купається?): в його рідній ретині 

9.  (і озеро що робить?): і воно приймає всіх і все це  

10.  (як приймає?): безпорочно 

11.  (як знову приймає?): чисто 

12.  (що це?): озеро 

13.  (яке?): байдуже око гір. 

Отже, чітко розділено смисловість за рядками і кожен рядок пов’язаний з 

наступним чітким смисловим зв’язком. Ці смислові зв’язки є інколи 

послідовними, інколи тотожними (як повторення) і водночас відмінні, 

наприклад: 4 і 5 рядки і 6, 7, 8, рядки. Розділення на 7 і 8 рядки збільшує 

смислове навантаження поняття “тіла жінки, що купається в його ретині. 

Синтаксична дискретність накладенна на смислову дискретність дає цікаві 

результати. В цих же рядках відбувається нетотожне розділення в однорідних 

підрядних реченнях: 

     5.: що падає в його зіницю 
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                    7. і 8.: що купається  

                  в його рідкій ретині 

Відмінність у сегментації посилює акцентування на другій з двох 

однорідних так само синтаксичних конструкцій: 

 4.: часом тіло птиці 

 6.: часом тіло жінки 

У цих двох рядках зберігається повний тонічний, синтаксичний 

паралелізм. Маємо майже повний ізоколон, крім останнього слова. У них 

розділення наголосів на і-и. У цих рядках у ненаголошеній позиції перебуває о, 

що є наголошеною в назві (озеро) і домінуючим голосним, крім того назва 

(озеро) має фонічний (наголошений) паралелізм у своєму смисловому 

поясненні (1, 2, 3 рядки), а від 4 рядка починається лише смислове пояснення. В 

наголошених позиціях тут а, що акцентує часом та і та и, які взаємно 

переплетені у наголошеній і ненаголошеній позиції птиці і жінки. Семантична 

відмінність у єдиному 5 рядку і неточна рима птиці-зіниці: що падає в його 

зіницю (тіло птиці), із паралельним смисловим змістом, але вже сегментованим 

на два рядки: 

 7. що купається  

 8. в його рідкій ретині 

збільшує семантичне акцентування, пов’язане звуково через р та и і і, в рідкій 

ретині у попередньому наголошено і у отанньому и , що має стосунок як до 

жінки, так і птиці, так і зіницю. 

 Отже, маємо взаємне переплетення сегментованих за смисловим принципом 

рядків, взаємне переплетення відбувається одночасно теж за іншими факторами 

(фонічними, синтаксичними, лексичним). Зазначу, що лексика верлібру 

складається зі слів, які є стійким основним ядром української лексики. Тут не 

використано жодного неологізму, чи “техніцизму” , який би “характеризував” 

модерний час. Тобто використано лексику, в якій зібрано екзистенційний 

досвід багатьох поколінь (за Роланом Бартом [65]). 
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Звичайно, є і багато інших дискретностей, які поєднуються з іншими 

факторами у поданому, і поєднуються вони вільно не завжди у певних 

визначених факторах. Поєднувані і розбіжні чинники можуть бути різними, 

залежно від поєднання значень: око, озеро, зіниця, ретина (частина ока). 

У Б.Бойчука з точки зору ритмічної будови, як правило, маємо 

двоскладовий ритм (ямб, хорей). Зміна їх якраз і підсилює смислову 

дискретність:  

6, 7, 8 рядки: 

6. часом тіло жінки -1-1-1 

7. що купається  2-2 

8. в його рідкій ретині 1-1-1-1 

Маємо смислове, ритмічне та кількості іктів протиставлення у 12 і 13 

рядках. У 9, 10, 11 рядках існує смислове поетичне протиставлення (всіх 

приймає – безпорочно, чисто), однак ці рядки мають однакові клаузули, а у 9, 

10 рядках однакові анакрузи. Домінування о як у наголошеній, так і в 

ненаголошеній позиціях співвідноситься з назвою озеро та око. 

Отже, різні чинники сприяють як смисловій дискретності, так і 

смисловому поєднанню, але у вільному порядку не заданому певними схемами. 

Це дозволяє значно більше варіювати інформаційністю (за Лотманом), ніж у 

строгій формі. Можна , зрештою, проводити і далі аналіз структури цього 

верлібру, але, на мою думку, головне показати саме наслідки вільної 

сегментації (утворення рядка згідно з творчим задумом автора). Це дає 

можливість зіставляти, ототожнювати, розрізняти за аналогією, протиставляти 

раніше не доступні для традиційних форм рівні, слова, смисли.  

Далі проаналізую верлібр Юрія Тарнавського [66, 330]: 

Закривається око з-кр-в-й-тс-к  2-2-1   АО (наголошені) 

1. Закривається око, трудно  кр-к-тр-т-дн    2-2-1-1     АОУ 

2. як кут накреслений к-к-т-кр-сл-н  1-1-2   УЕ 

3. на папері зменшує 2-1-1 ЕЕ  н-п-п-зм-нш 

4. свій колір, як скількість свь-й-к-ль-к-ск-лькь-сть 1-2-1 ОІ 
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5. ступенів, написану п-н, н-н, с-с   -3-2 УИ 

6. в такім куті, просить т-т-ть, к-к, 1-1-0-1 ІІО 

7. особи і предмети, які  1-4-2-  ЕОІ 

8. бачить, щоб посунулися  -3-3  АУ 

9. з нього, як фігури, що   -3-1-   ОІО 

10. в нім нарисовані.  -2-2 ІО 

 

11. Та далі існує 1-2-1 АУ 

12. сад, як мозок, що 1-1- АОО 

13.має окрему  -2-1  АЕ 

14. свідомість, і боса 1-2-1  ОО 

15.нога наступає на 1-2-1-   АА 

16. квітку, гостру, як  -1-1-   ІОА 

17. розбита пляшка 1-1-1  ИА 

У цьому верлібрі якраз творчий задум автора стосовно сегментації - розриву 

міцних синтаксичних зв’язків - одночасно поглиблює семантичне навантаження 

слова, воно наче втрачає контекстуальний зміст, ніби отримує одночасно повну 

(гніздову) семантику слова, але не до кінця, бо все ж міцний синтаксичний 

зв’язок із першим словом наступного рядка зменшує, через існуючу модель, 

відповідно до синтаксичної конструкції, паузу і маємо подвійний ефект: 

збільшена семантика, розширена майже до всіх можливих значень даного 

слова, до всіх потенційно можливих сполучень цього слова. Актуалізує 

потенційно можливу семантику, що водночас є підсилювальним ефектом 

дискретності. Разом з тим синтаксична єдність посилює зв’язок  із наступним 

рядком, що збільшує лінеарність словесного потоку. Це утворює своєрідний 

(фантомний) на папері, звісно несегментований, варіант тексту (зі своїми 

характеристиками, що відмінні від верлібру). Він існує як нереальний 

недискретний текст. 

Чіткі вільні зв’язки, фонічні протиставлення, майже повний синтаксичний 

паралелізм, розсічений сегментацією, створюють чіткий ефект деавтоматизації. 
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Сегментаційні розриви дозволяють сполучати в одному рядку практично 

несполучувані у даних граматичних формах слова у межах однієї цілісності 

(рядка), наприклад: 

14. свідомість, і боса 

Внаслідок подібного, здавалося б, цілком звичайні слова з точки зору 

сприйнятності деавтоматизуються і дивують ефектом несумісності. 

Про фонічні, тонічні характеристики. Найважливіше видно в схемах 

(існує як фонетична цілісність рядків, так і зв’язки з іншими рядками у вигляді 

смислового додатку). Подібний у цьому верліброві рядковий асинтаксизм 

сприяє наголошенню службових слів у 7 чи 9 рядках.  

Розглянемо два сусідні рядки (13 і 14).  Ці рядки мають однакову 

кількість іктів: 2, але відмінність в анакрузі. В зачині 13 рядка наголошений 

перший склад,  а  в 14 рядка  –  другий.  Клаузули    однакові  ( жіночі).   

Останні слова мають міцний синтаксичний зв’язок із першим словом 

наступного рядка: окрему – свідомість, боса – нога. Відмінність наголошеного 

голосного першого слова у 14 рядку свідомість, наголошений о, перше слово у 

15 рядку нога, де наголошений а, водночас вони обидва є іменниками в 

однаковій формі, але в різних відмінках: свідомість- знахідний, нога- називний. 

У першому слові має 13 рядка м співвідноситься у відмінності (початок слова і 

рядка) з м у слові окрему (останньому слові рядка, останній приголосний звук). 

У 14 рядку с у першому слові з с у другому (останньому) слові - так само перша 

і остання приголосні. Наголошені а у слові має з а у 12 рядку в слові сад (так 

само перше слово рядка, однак одним голосним, а не двома, як має). Це 

підсилює логічну послідовність у тексті. Боса у 14 рядку підсилються  

відмінністю (перестановкою місцями) з нога у 15 рядку (останнє і перше слово і 

відмінності в наголосах), але у боса наголошений о, а у нога – а, і, навпаки,  у 

боса ненаголошений а, у нога а є наголошеним, а ненаголошеним о і т. д. Крім 

того, у 12 та 15 рядках, сусідніх для наших 13 і 14 рядків, по три ікти і однакові 

анакрузи. В міжіктовому ритмі міг би існувати повний паралелізм, але він 

змінений:   13. -2-1 14. (1)-2-1. 
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У 13 рядку дієслово-прикметник, у 14 рядку  іменник-сполучник-

прикметник і т. д. Останні слова – прикметники, а перші – відмінні частини 

мови. Тобто, розподіляючи,  можна далі й далі пов’язувати між собою слова, 

смисли за тотожністю, аналогією, антитезою, і цим розкривати додаткові 

смисли, які у верлібрі переплітаються за вільнішими принципами, ніж у 

традиційних формах вірша. 

Домінуючий принцип – смислово-інтонаційної сегментації тексту - 

дозволяє залучити однаковою мірою, за принципом вільного сполучення, 

різноманітні чинники. Пластичніше ними варіювати, сполучати, розрізняти 

раніше неможливе чи рідкісне, або ж не настільки проявлене у традиційному 

віршуванні для розширення можливостей збільшення інформативності у 

вільних напрямках смислового навантаження. Циклічний фонічний принцип, 

що домінує у традиційному віршуванні, обмежує схеми зв’язків для 

розширення інформативності поетичного тексту. Верлібр доволяє ці схеми 

зробити вільними щодо традиційних можливостей у всій структурі вірша. 

Тобто це сприяє збільшенню творчої свободи для поглиблення інформативного 

навантаження поетичного твору, розширення у вільному (згідно до творчого 

задуму автора) порядку інформативного ресурсу поетичного твору. 

Наступний верлібр належить Патриції Килині [67, 227]: 

           18 (з мінівіршів) 

1. Автопортрет, зроблений лазером:  3-0-2-2 

2. моє лице червоне, мов червінь; 1-1(3)-1-2-1 

3. брови – зелень, і вії теж. -1-2-1- 

4. Тінь біля мого носа – жовтість.  -2-1-1-1 

5. Одна щока – синь. 1-1(3)-0- 

6. В моїх очах навіть бажання безсмертности  1-1(3)-0-2-2-2 

7. Стає спектром: рухається від синього до червоного. 1-0-1-4-4-2 

8. Я легко пізнаю себе, коли зникаю. 1-3-1-3(1-1)-1 

У цьому верлібрі сегментація на рядки зроблена таким чином, що смисл 

рядка може бути самостійним і не пов’язаним з попереднім ні сильним 
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синтаксичним, ні смисловим зв’язком, хоча звісно існує смислова і 

синтаксична пов’язаність, наприклад: 

6.  В моїх очах навіть бажання безсмертности 

7. Стає спектром: рухається від синього до червоного. 

Зрештою, може також існувати окремо: В моїх очах навіть бажання 

безсмертности (останнє слово тісно пов’язане семантично з усім рядком і є 

разом з попереднім смисловим центром рядка). Фонетичні чинники сприяють 

певному уподібненню: б-б, окрім того це перші приголосні з перших складів, у 

обох другий склад – наголошений. Взагалі, в цьому верлібрі наочно видно, як 

ритмізуються саме слова (тобто певний наголос від початку слова та певні 

варіції з цим наголосом: у 3 рядку брови-зелень (наступне) і вії теж.  

 Здавалося б, банальний смисл першого рядка поєднується спільним 

смислом з несподіваним: стає спектром (бажання безсмертности): рухається 

від синього до червоного. Другий рядок: моє лице червоне, мов червінь - так 

само є простим у смисловому сенсі та цілісним і поєднаний із стає спектром, 

тобто бажання безсмертности – рухається від синього до червоного (певні 

фонетичні чинники, які тут майже не збігаються і протиставляються, 

підсилюють ефект поєднання “несподіваності матеріалу”, що сприяє 

метафоризації мови). Фонічні чинники, окрім смислово-синтаксичних також 

поєднують останнє слово 6 рядка з двома першими словами 7 рядка: с-ст-сп-

рт-тр, наголошений е тощо. 

 Цей верлібр демонструє можливості поєднування “неочікуваного” та 

“непоєднуваного”. Поєднання “людського” з “технічно-науковим” світом 

людини, тіла людини з кольорами лазера тощо.  

 Наступний верлібр написаний Романом Бабовалом, котрий так само 

належить до “Нью-Йоркської” групи (хоча й живе в Бельгії) [68, 27]: 

1. дзвіниці змовляться  1-1-1 ИО 

2. і стануть викликати голубів 1-3-3   ААІ 

3. на раду 1-1 А 

4. плести 1- И 
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5. гнучкі години мов коші 1-1-3-   ІИІ 

6. бездонн 1-1 О 

7. ми відречемося найконечніших  3-4-2  ЕЕ 

8. тайн і звільна будуть пухнути -1-1-1-2  АІУУ  

9.  від спраги наші жили 1-1-1-1 ААИ  

Перший рядок: фонічна подібність (дз-зв, ц-тс) двох слів першого рядка, де 

у першому слові також подібні голосні і-и-і протиставляються, накладаючись 

на подібність голосних у другому слові о-а-а,що посилює смислову послідовну 

цілісність і “підтримує” персоніфікацію дзвіниці змовляться. 

Другий рядок: перші два слова мають наголошені а; у другому слові в та м 

відсилають до першого рядка; третє (останнє в рядку, а останнє слово у верлібрі 

виділяється інтонаційно і смислово) зіставляється як з і на початку рядка 

(підсилення рядкової цілісності), так і відсилає до першого слова першого 

рядка двіниці, а л до другого слова тощо. Міжіктова відстань у другому рядку 

без анакрузи утворює ритм  3-3- , що так само збільшує смислову цілісність 

рядка; певна ритмічна цілісність інує в 1 рядку 1-1-2, а 3 і 4 рядки склаються з 

одного слова і відповідно з одного ікта. Виокремлюючи ці слова автор 

підсилює їхній смисл та їхню єдність через подібність (паралелізм), сполучення 

3 рядка на раду і 4 рядка плести, несумісних логічно та раціонально слів у 

паралелістичній єдності, сприяє метафоризації мови і водночас виокремлює 

(виділенням у рядок), посилюючи семантику. Тобто тут є позиційна мовна 

ситуація, в якій можливе потенційне сполучення з різними словами. Реципієнт, 

читаючи рядок, мусить уявити багато можливих варіантів сполучення цього 

слова. А це можливо, якщо вичленувати з конкретики сусідніх слів абстрактне 

значення певного слова, що своєю чергою так само сприяє метафоризації.  

Наступний 5 рядок теж сприяє метафоризації, у своєму словесному ряду 

сполучаючи слова водночас смислово, синтаксично, фонічно, відсилаючи до 

попередніх: плести до гнучкі, плести – коші, години, гнучкі коші – дзвіниці (тут 

і ,та іменний і знахідний, які виражаються однією формою). 
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Метафоричність мови посилюється 6 рядком, що складається зі слова 

бездонні, яке смислово-синтаксично пов’язане з коші, а це є порівнянням  мов 

коші бездонні з гнучкі години, що є плетеними; плести смислово пов’язане з 

кошами і т.д.  

Тобто метафоризована мова, завдяки поєднанню в межах однієї 

синтаксичної конструкції раціонально-логічно нез’єднуваної лексики і 

вичленуванню зі слів абстрактизованих значень (у 6 рядку бездонні – теж, що 

так само метафоризують мову), має дуже тісні фонічні, граматичні тощо 

зв’язки, уподібнення тощо. Це все сприяє її єдності. Можна й далі 

продовжувати аналіз цього верлібру (слід згадати, що тут виникають також 

спорадичні та неточні рими, фонетичний паралелізм, протиставлення тощо), 

але  головне  показати можливості верлібру, що сприяють метафоризації. 

Перейдемо тепер до верлібрів написаних “материковими” верлібристами.  

Покоління шістдесятників надавало перевагу традиційному віршуванню, 

однак у їхньому середовищі були поети, для яких верлібр був природною 

формою, наприклад Володимир Яринич, автор однієї посмертної збірки ”Земна 

сповідь”, що написана всуціль верлібрами. Оскільки цей поет був лише один з 

покоління шістдесятників, який писав виключно верлібрами, то його творчість 

підпадає під умови для нашого аналізу (лише ті, хто “спеціалізується” в цій 

формі) [69, 38]:  

1. Моє серце запеклося    2-3-1   ЕО 

2. Від твоїх занижених слів. 2-1-2-   ІИІ 

3.  А колись я порівнював тебе 2-2-3-  ИІЕ  

4.  З свободою на барикадах,  1-5-1   ОА  

5. Не знаючи, що ображаю цим  1-5-2(1-)  АА(И)  

6. Картину Делакруа…  1-4-  ИА  

7.  і тепер я мушу просити в нього  2-1-2-1-1  ЕУИО  

8.  Пробачення  1-2  А 

У цьому верлібрі використано загальнокультурне поняття про мистецьке 

явище як етичну цінність, що зіставляється з “певною реальною людиною”. У 
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відомій картині Е.Делакруа жінка з напівоголеними грудьми на барикаді, яка 

веде у бій повстанців, уособлює символ свободи. Автор (В.Яринич) уподібнює 

власне серце з серцем цієї жінки (образу, створеного маляром) і протиставляє 

його адресату (невідомій нам жінці). 

 1 рядок моє серце запеклося – поглиблює смисл не пов’язаний з чимось 

конкретним; виникає узагальнене значення образи і страждання. Наступний 2 

рядок конкретизує ситуацію: від твоїх занижених слів. Фонічна пов’язаність 

слів: 1 рядок занижених і 2 рядок запеклося та зворотнє: серце і слів 

підсилюють абстрактне протиставлення:  

1 р. …серце запеклося 2 р. …занижених слів 

Ритм у цих рядках також протилежний: 

1 рядок 3-1, 2 рядок 1-2- (однак з рівною кількістю силаб), що посилює 

протиставлення. Антитеза виникає як пояснення другим рядком першого за 

віссю Я – ТИ. У першому і другому рядках під наголосом різні голосні, що 

посилює ефект: 1 рядок ЕО 2 рядок ІИІ. У третьому рядкові маємо звернення до 

минулого часу ситуації, у якому ще не існувало протиставлення: А колись я 

порівнював тебе, під наголосом тут ИІЕ. ИІ – це уподібнення до 2 рядка. Е – 

уподібнює до 1 рядка, відсилає до моє серце, що запеклося, в якому е – 

ненаголошене, однак наявне. У 1 і 3 рядках в анакрузі маємо 2-. У 2 і 3 рядках 

маємо однакову кількість іктів: 3. У 4 рядку дається ідеал для порівняння з 

свободою на барикадах, наголошені тут ОА – були в попередніх рядках, але не 

під наголосом, це посилює ефект “проявлення (розкриття правди)”. Так само 

тут інша анакруза 1- , якої не було попередньо, але клаузула -1 і кількість іктів 

відсилають (уподібнюють) до 1 рядка: моє серце запеклося. Тобто через 

невідповідність тебе до ідеалу серце запеклося і т. д. Можна продовжувати далі 

розглядати весь верлібр, та нас цікавлять найхарактерніші моменти. Тому 

звернемось до останнього восьмого рядка: Пробачення. Автор виділив одне 

слово і надає йому цим загальнішого, абстрактнішого значення (“Абстракція – 

уявне відкидання частини власивостей зв’язків об’єкта пізнання з метою його 

спрощення, виділення тих сторін, зв’язків, що зацікавили людину” [62, 10];” 
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Абстракція – метод наукового дослідження, що полягає в уявному виділенні 

суттєвих, найістотніших рис” [70, 19]”). 8 рядок іктово протиставляється 

попередньому 7 рядку де 4 ікти. У цих двох рядках різні анакрузи, клаузули. У 

8 рядку наголосний а - голосний, якого немає у 7 рядку, - такий є у 6 рядку 

Делакруа – тому це підсилює конкретність “пробачення” у абстракції ідеалу 

через Делакруа. Виділення в окремий рядок Пробачення, що протиставлене за 

багатьма чинниками підсилює його дискретність, а тому й абстракність і надає 

йому, згідно до контексту твору, всезагального сенсу. 

Звернемось до “верлібристів” – постшістдесятників. Для них верлібр став 

домінуючою формою. Саме з ними пов’язано те, що в українській 

“материковій” поезії ця форма стала сприйматись серйозно. Розглянемо верлібр 

Миколи Ворбйова [71, 285]: 

Рудник 

1. Це наш рудник – пояснює інженер,- зараз 

                                                                     будемо спускатись  3-1-4-0-1\-3-1  

ИАЕА\УА 

2. Внизу вогко, блиснула з нори вода. 2-1\-3-1-  ОИИА 

3. Не звертайте уваги, - киває він, - то старий пацюк, вже давно тут живе. 

Якось прибув корабель і відтоді він тут. А ось і драбина. 

Міжіктовий аналіз у відверто прозових ділянках варто здійснювати за 

синтагмами: 

1. Не звертайте уваги 2-2-1 АА  

                               2.  киває він  1-1 АІ  

                                3. то старий пацюк   2-1-  АУ  

                                4. вже давно тут живе  2-0-1-  АУЕ  

                                5. Якось прибув корабель  -2-2-  АУЕ   

                                6.  і відтоді він тут   2-1-0-  (2-3)  О(ІУ)  

                                7.  А ось і драбина   1-2-1  ОИ  

4. Оглядаю драбину.  2-2-1   АИ  

5. - Тепер ви хотіли знати, - продовжує інженер, -  
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                                                                                   звідки         

                                     1.  тепер ви хотіли знати   1-2-1-1  ЕІА  

                                     2. продовжує інженер   1-4-  ОЕ  

                                     3. звідки   -1  І  

6. ті дорогоцінні вази… Вони з нашого рудника,  

                                    1. ті дорогоцінні вази  4-1-1   ІА  

                                     2. Вони з нашого рудника   1-0-4-  АА  

7. саме з нашого. Зараз ми наближаємось до забою, 

                                   1. саме з нашого  -1-2  АА  

                                   2.  Зараз ми наближаємось до забою  -4-4-1  ААО      

8. котрий звузився до щілини для ножа  -1-4-3-  ОУИА  

9. Будьте уважними – стишує він голос.  

1.  –2-2  УА  2. –2-2(3-1) И(І)О  

10. Ніж висів у шнурку. Інженер упіймав його   

                                                                             за колодочку 

 1. –0-3- ІИУ 2. 2-2-1- ЕАО 3. 2-2 О 

11. і швидко увігнав в нижній край щілини. 1-3-1-1-1-1 ИАИАИ  

12. В забої зачервоніло. Він шаснув рукою  

                                                                    І витяг троянду.  

1. 1-4-1 ОІ 2. –0-2-1 ІАО 3. 1-2-1 ИА  

13. М’ясистими пелюстками розпливалася йому на руку 1-4-3-3-1- ИААУУ       

14. разом з легеньким фонтанчиком пари.  -2-2-2-1 АЕАА 

15. –Це з нащого рудника, тепер ви завше будете 

                                                                                   їх пізнавати 

1. 1-4- АА 2. 3-1-2 АУ 3. 2-2  А 

16. Глибоко під нами розлігся стогін і земля захиталась. -3-2-1-3-2-1

 ИАІОАА  

17. Корабель зносило по колу. В скляних очах матросів 

1. 1-0-3-1 ЕОО 2. 1-1-1-1 ИАО 

18. стояла невідома земля… 1-3-2-  АОА 
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 У цьому верлібрі достатньо видовжені рядки і деякі є просто суто 

прозовими блоками (напр.: 3 , 12 рядки тощо). Існує розрив синтаксичних 

конструкцій (напр.: 10 і 11 рядки, чи 17 і 18 рядки тощо). Також 

відокремлюється відступом нижче група слів чи слово для смислового 

виділення і акцентування закінчення рядка (напр. 5 чи 11 рядки тощо), що 

створює “локальний рядок” у більшому рядку, який теж є наче повноцінним 

рядком і діє як смислова ділянка. У виділення локального рядка залучені також 

інші чинники - синтаксичні, фонетичні, хоча синтаксична цілісність може бути 

розірваною. Наприклад, 15 рядок виділено драбинкою– їх пізнавати. Це 

смислове виділення кінця рядка, а кінець рядка у верлібрі є інтонаційно та 

смислово виділений, що підсилює їх пізнавати і водночас створює локальне 

попереднє (передзакінчення) будете. Це локальне виділення драбинкою 

закінчення протиставлене фонетично наголосами у та а , в попередньому слові 

перед будете одночасно маємо синтаксичну цілісність, розділену “драбинкою”. 

Наголошений а у виділеному закінченні пов’язує з домінуючим а у рядку. 

 У цьому верліброві використано майже автологічну мову. Однак 

очуднення відбувається через абсолютну неможливість у реальності 

зображених ситуацій. Певні слова та ситуації вказують на подібне при 

загальній автологічності: прибуття корабля у підземелля, корабельний щур , що 

живе тепер у шахті, звуження забою до щілини, троянди в забої, які можна 

дістати лише після почервоніння забою тощо. Слова, які створюють подібний 

сенс, є ключовими, і смислово пов’язані з ними синтагми та речення цим 

очуднюють “звичну” ситуацію, надають звичним речам незвичного місця, 

функцій, особливостей. І тим самим створюють казковий світ у верлібрі. 

Подеколи слова виділяються окремо драбинкою для посилення ефекту. Отже, 

рядок у даному верлібрі може слугувати також для відокремлення матеріалу, 

що очуднює, від автологічного фрагменту. Сюрреалістична сновидна поетика 

твору спирається на довгі, “не різкі” рядки, де все без смислових гострих кутів 

(плинне, як у сні), де розлогість оповіді очуднена неймовірністю 

зображуваного.  
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 Треба також сказати про циклічнічність ритміки та поліритмію в цьому 

верлібрі. У творі збережено пунктуацію. Рядок характеризується тим, що він 

може містити в собі кілька синтагм. Останні утворюють різні ритмічні 

конструкції через існування відповідної інтонаційної завершеності синтагми чи 

речення та наявністю повноцінної пунктуації. Тому варто розглядати їх іктові 

та міжіктові характеристики окремо, а не як суцільне ціле рядка. Звісно, 

включаючи в рядкове ритмічне утворення. Наприклад, у 7 рядку подібність 

першої і другої частин у наголошенні а і протиставлення у ритмі, утвореному 

міжіктовими інтервалами: 1 ч.:-1-1-2, 2 ч.:2-4-4-1. У видовжених рядках, які 

маємо у даному верлібрі М.Воробйова, як уже зазначено, також збережена 

звична пунктуація, через це вони стають розлогими прозовими фрагментами. 

Їхні фонічні характеристики часто вказують на спорідненість із ритмом віршів 

у прозі (за Балашовим), тобто синтагми дають достатньо чітку подібність для 

“прозової” поетичної форми у співмірності кількості наголосів. Маємо напр.: у 

7 рядку - сім синтагм з 2 і 3 іктами і з відносним домінуванням подібності в 

анакрузах і клаузулах, з домінуванням наголошень а та у тощо. Виділення у 

один цілісний рядок - вимога смислу,- повідомлення про корабельного пацюка, 

що живе у шахті. Це очуднює текст усього верлібру і тому вимагає, за 

принципами цього верлібру, виокремлення з цілком автологічних смислових 

конструкцій в один, цілісний, хоча й видовжений, рядок. 

 Таким чином верлібр М. Воробйова є складною віршовою конструкцією, 

де задіяно велику кількість різноманітних чинників. Розглянуто лише деякі з 

них, що особливо характерні для цього твору, які так само співдіють з багатьма 

іншими не вказаними факторами. 

 Наступний верлібр, особливості якого ми розглянемо, написаний 

Михайлом Григорівим [72, 87]: 

1. але  1- аЕ 

2. несемо 1-1 еЕо 

 

3. (й остужує скрик пісків 1-2-1-  оУуеИіІ 
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4. і копаємо яму 2-2-1    іоАеоАу  

5. в пісках)  1-  іА  

 Цікавий верлібр, де є два блоки, де по одному слову в двох рядках (1, 2 

рядки), де другий блок (3, 4, 5 рядки) поєднаний спільним засобом пунктуації 

(весь блок узято в дужки), тобто є своєрідним інформаційним додатком до 

першого блоку.  

 Неповне речення без додаткової конкретної інформації, яке складає 1 і 2 

рядки, виповнює абстракцією лексичні одиниці. Виокремлення додає 

абстрактного значення кожній лексичній одиниці. Сполучник але стає 

насиченим абстрактним значенням і перестає бути службовою частиною мови; 

семантико-синтаксичне відношення, що виконує цей сполучник але 

наповнюється екзистенційним досвідом усіх поколінь, тих, хто користувався 

цією мовою (за Роланом Бартом [65]) і в абстрактному своєму значенні через 

невідомість конкретної ситуації стає повноцінним словом, повним семантики, 

конфліктності, тобто переходить у номінативність (варто згадати у цьому 

контексті про концепцію “внутрішньої форми слова” О.Потебні). 

 Виділення в окремий рядок другого слова несемо, в якому зберігається 

абстрактна конфліктність від першого і сполучається з абстракцією 

вибудованою лексемою несемо, створює міфологізовану абстракцію великого 

протистояння і дії у збереженні, а не відкиненні процесу, незважаючи на 

перешкоди (що триває одвічно тощо). Виокремлення кожного слова з 

неповного речення в окремий рядок, надає ще більшого ступеня абстрактності 

кожному слову і цим поетизує (за Бартом) мову. Таким чином сегментація, 

згідно з авторським задумом, є важливим засобом для поетизації мови.  

 Синтаксична цілісність 1 і 2 рядка безсумнівна, але ця конструкція є 

начебто вичленованою з більшої синтаксичної конструкції. Це вичленування 

теж своєю чергою сприяє абстрактизації і, відповідно, поетизації. У 1 і 2 рядках 

однакова анакруза 1-, однаковий наголошений е і так само по одному наголосу: 

1 р.: 1-, 2 р.: 1-1, що свідчить про достатню фонічну подібність. 
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 Другий блок, що через взяття у дужки стає своєрідним метафоричним 

додатком першого блоку через функцію абстрактного пояснення того, що 

вичленоване з конкретики і яке вже несе з собою також додаткову міру 

абстрагування. Водночас радикальна метафоризація у 3 рядку додатково сприяє 

виведенню слів із конкретних значень у абстрактні, що за інерцією передається 

в 4 і 5 рядки. Сегментація теж у цьому випадкові сприяє абстрактності.  

 Цікавими є фонічні чинники, які об’єднують 3, 4, 5 рядки. Наявність 

голосних і та а (а є також наголошеною) у 5 рядку уподібнює и, і (під 

наголосом та не під наголосом) з 3 рядка з нененаголошеним і у 4 і 5 рядках, 

наголошені а з 4 рядка з наголошеним а з 5 рядка, наголошене та ненаголошене 

у з 3 рядка з ненаголошеним у в 4 рядку. Цілісність 3 рядка забезпечує ск перед 

наголошеними голосними в передостанньому та останньому словах тощо, що 

сприяє чіткішому поєднанню в радикальну метафору скрик пісків. Також й у 

двох (передостанньому та останньому) словах 4 рядка та з й в 3 рядку тощо. 

Цікавим є прийом скорочення на один ікт в наступних рядках (це створює 

чіткий порядок послідовного усічення): 3 р. 1-2-1- (3 ікти), 4 р.2-2-1 (2 ікти), 5 

р. 1- (1 ікт). 

 Можна далі глибше розглядати різні чинники структури даного твору, але 

найпроявленішим у цьому верлібрі є те, що сегментація сприяє використанню 

абстрактних значень слів (виведених з конкретики) для поетизації, радикальної 

метафоризації мови. 

 Наступний верлібр Станіслава Вишенського. Перед розглядом зробимо 

суттєву заувагу. Верлібр, який буде запропоновано входить до збірки 

“Симфори”, яка має два варіанти. Перший самвидавний [73], другий варіант, 

що офіційно опублікований у 2001 [74]. При абсолютній ідентичності змісту і 

лексики вони різняться формою подачі. Варіант 1975 року це верлібри, а 

2001року ті ж тексти записані прозою. Окрім цього, в офіційних збірках 

С.Вишенського “Альта”[75], “Колекція снігів”[76] теж опубліковані деякі твори 

з “Симфор”, але винятково у верлібровій формі, тобто у варіанті 1975 року. 

Тому розглянемо обидва варіанти одного тексту, перший як верлібр, другий як 
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версе (?), тобто строфована проза за Ю.Орлицьким. Почнемо з верлібру, тобто 

з варіанту 1975 року [73]: 

13 

1. проячавши  2-1  оАи  

2. в справі попелу:  -1-2  АіОеу  

3. сей стрибок  2-  еиО  

4. у безрисе обличчя-  2-2-1   уеИоИа  

5. катастрофи сліпих  2-2-  ааОиіИ  

6.і рум’янець коріння  2-2-1  іуАеоІа  

7. на час беорганізмності  1-3-2  аАеоаІоі  

 Чітко прослідковується домінуючий ритмічний малюнок на основі: 2-. 

Домінує анакруза: 2-. Так само домінує по два ікти у рядку (2, 4, 5, 6, 7) лише у 

1 р. і 3 р. по одному ікту. Тобто маємо досить строгу, як для верлібра, чіткість. 

Але практично в усіх рядках різне закінчення (клаузула). Всі рядки об’єднані 

однією цілісною складною синтаксичною конструкцією. Але ми більше 

зацікавлені у принципах і цілях сегментації у цьому верлібрі. 

 Автор  виділяє у 1 рядок одне слово проячавши; відбувається виділення 

абстрактного (виведеного з контексту) значення у такій формі цього слова. У 2 

рядку маємо синтаксичне продовження першого рядка в справі попелу, з 

повним розривом звичних смислових зв’язків. Виділення окремо в рядок 

першого слова, таким чином, подає нам лише абстрактне (узагальнене) його 

значення. У 2 рядку сполучення слів в справі попелу – так чи так виводить із 

конкретних значень цих слів, бо цілісний спільний сенс може існувати лише як 

сполучення абстрактних значень даних слів; смислове поєднання відбувається 

таким самим чином, як із вичленованим проячавши. Зрештою, поєднуватися 

може лише частина значення цих слів, що є здатною до такої радикальної 

метафоризації. Додам, що навіть, якби не було сегментації у синтаксичній 

конструкції проячавши у справі попелу, для виникнення змісту потрібно 

оперувати абстрактними значеннями. Отже, сегментація сприяє у даній частині 

верлібру головно інтонаційному поділові певного матеріалу і не настільки 
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вирішально впливає на утворення смислу. Подібне відбувається також у іншій 

синтаксично-смисловій частині верлібру (як пояснення після двокрапки), тобто 

у 3 і 4 рядках:  

3. сей стрибок 4. у безрисе обличчя -  

Смислове поєднання цих слів може відбутися лише між абстрактними 

значеннями слів чи, як пишуть європейскі літературознавці, у радикально 

метафоризованій мові. У кожного реципієнта витворюються свої абстрактні 

значення слів. В констекті сполучення цих значень відбувається витворення 

смислу. Контекст сполучення цих лексичних одиниць є важливим у творчому 

задумі автора. Подібні сполучення повністю виводять лексеми з їхніх 

конкретних значень. У 5, 6, 7 рядках, які так само є цілісною синтаксичною 

конструкцією і висновком до попереднього, відбувається те ж саме.  

 Сегментація у цьому верлібровому варіанті виконує смислову функцію 

додаткової дискретності, яка не є настільки важливою на тлі суцільної 

радикальної метафоризації мови. Сегментація, однак, впливає на фонетичні 

чинники (домінування 2- ритму, певне тонічне впорядкування (по два ікти) 

тощо.  

 Існування варіанта 2001 року пояснює, яким чинникам у цьому тексті з 

погляду часової перспективи надає перевагу автор. До речі, у передмові до 

публікації “Симфор” автор пише: “Гадаю, що читачі “Кур’єру Кривбасу” моє 

трактування правопису неологізму сприймуть як один з варіантів існування 

верлібру” [77]. Тобто С.Вишенський вважає несегментовану, прозову форму -  

верлібром. 

 Наведу даний варіант [74, 152]: 

проячавши в справі попелу: сей стрибок у безрисе обличчя – катастрофи сліпих 

і рум’янець коріння на час безорганізмності. 

 Маємо все записане в прозовому варіанті. Існування пунктуаційних 

знаків у середині твору.( : - ) поділяють твір на три інтонаційно-смислові 

частини. Як я вже зазначав, подібне поєднання цього лексичного матеріалу 

неможливе в конкретній практиці мови, тому вимагає для витворення цілісного 
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смислу використання абстрактних значень кожного слова. А синтаксична 

цілісність і нерозірваність сприяє виокремленню абстрактних значень з 

кожного слова і витворенню цілісного, лінійного послідовного чуттєвого змісту 

за принципами радикальної метафоризації мови. Звісно, для співмірності трьох 

інтонаційно-смислових послідовних частин варто розглянути іктовий чинник у 

творі. 

1. ч. проячавши у справі попелу 2-2-1-2  

2. ч. сей стрибок у безрисе обличчя 2-2-2-1 

3. ч. катастрофи сліпих і рум’янець коріння на час безорганізмності  2-2-2-

2-2-3-2 

 Прослідковується чітко анапестичний зачин і достатня ритмічна 

константа характерна для ритмізованої прози (можна навіть вести про 

трискладову (навіть про анапестичний ритм)). Так само зберігається рівна 

відповідність наголосів у першій і другій частинах і подвоєння наголосів (а 

зрештою іктове зрівняння) у третій частині. Ці чинники свідчать про чітку 

ритмічну цілісність та послідовність у даному творі. На фонічному рівні можна 

розглядати не лише іктові чинники, які теж засвідчать подібне. Це підкреслює 

єдність смислу, витвореного на основі цілісного сполучення абстрактних 

значень слів. Постає питання: як трактувати дану форму? Нагадаю, що автор 

визначає її як один з видів верлібру. Ми можемо також визначати як форму, яка 

спирається на принцип ритмізації мови (прозовірш), і водночас як вірш у прозі 

(співмірність іктів у виділених синтаксичних конструкціях – це один з головних 

ритмічних принципів вірша в прозі, за Балашовим). 

 Отже, верлібровий варіант свідчить саме про дискретно-смисловий 

(смисловими порціями) принцип сегментації, який, одначе, з часом не 

задовольнив автора через текстову дискретність. Сегментація обтяжує 

сприймання цілісності тексту твору. Тому автор у майбутньому варіанті 

ліквідовує сегментацію і послуговується синтаксично-граматичними та 

ритмічно-фонічними засобами. Приклад з верлібром Станіслава Вишенського 

свідчить про “межі” верлібру, тобто межі використання сегментації тексту за 
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смисловим принципом. Існує відповідний поетичний матеріал, що виріс із 

можливості, закладеної у верлібрі – виводити з конкретного контексту сенс слів 

до абстрактних значень, який не потребує для посилення “поетичності” 

сегментації, бо сегментація лише обтяжує форму і погіршує смислову цілісність  

твору. Окрім того, треба зауважити, що, беручи до уваги особливості прозового 

варіанту, поняття Ю.Тинянова про єдність, динамізацію і тісноту віршового 

ряду (як властивості, що характерні винятково для віршової (сегментованої) 

мови), - втрачають сенс - бо подібне (поняття Ю.Тинянова) наявне у прозовому 

варіанті твору С.Вишенського (весь твір і кожна його синтаксична конструкція 

мають ці характеристики. Треба також зауважити, що смислові зв’язки 

абстрактних значень слів навіть у верлібровому варіанті настільки сильні, що 

долають сегментацію і створюють “єдність і тісноту віршованого ряду” всього 

твору, не зважаючи на межі віршових рядків, тому, власне, у виданні 2001 року 

сегментація знята). Отже, подібні віршові особливості, виявляється, є також 

особливістю ритмізованої прозової мови (що Ю.Тинянов заперечував [16, 66]). 

Вихід лише один -  визнати весь твір монострофоїдом з різними факторами, 

тобто своєрідним типом розмитого поняття версе, чи одного видовженого 

рядка. Слід також додатково згадати, що поет К.Коверзнєв, у свій час, звернув 

увагу на близькість радикальної поетизації поетів Київської Школи, зокрема 

С.Вишенського, постмодернізмові. Додекафонічність, що є наслідком уникання 

підрядного зв’язку і синергетичність будови поезій допомагає в створенні 

поетичних нелінійних відкритих систем [158, 67]. 

Розглянемо приклади з творів ще двох авторів Київської Школи” - 

верлібри Василя Рубана і Валерія Іллі. Верлібр В.Рубана - з самвидавної збірки 

“Я і місто”, цей верлібр не ввійшов у видану офіційно збірку “Химера”[20]. 

Подамо цей цікавий верлібр з самвидавної збірки [78]: 

1 р. …сьогодні 29 грудня 1966 року (двадцять дев’яте грудня тисячу дев’ятсот 

шістдесят шостого року) у нас в гуртожитку 1-1-2-1-1-4-0-2-2-2-1-2  

ОААУИОІООАО 

2 р. міняють простирадла і наволочки.  1-3-2-3 ААА  
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3 р. Сірувато-білу білизну на блискучо-білу, накрохмалену.  2-1-2-3-1-3-1-3-2

 АІИУІА 

4 р. Всі змінюють, це в нас по розпорядку,  

1.  –0-2  ІІ 2. 1-3-1  АА 

5 р. і я міняю свою постіль.  1-1-3-1  ААО 

6 р. Підмели в кімнаті, застелили ліжка чистими простирадлами;  

1. 2-1-1  ИА  2. 2-1-1-4-2 ИІИА 

7 р. коли виходили з кімнати, вона була світла нашими чистими постелями; 

1.  3-3- ОА 2.  1-1-0-1-2-3-2  ААІАИЕ  

8 р. на них, після того, як їх випрали і випрасували, ще ніхто не лягав.  

1.  1-2-2-0-3-4 ИОІИИ  2. (зі слова: ще ніхто) 2-2-  ОА 

9 р. Вийшли ми на вулицю, і я порівняв, що сніг теж сліпучо-білий, 

1.  –3-2  ИУ 2. 1-2-  АА 3. 1-0-1-1-1 ІЕУІ 

10 р. ще не посірів від диму, бо впав цієї ночі. 

1.  4-1-1  ІИ  2.  1-1-1-1  АЕО  

11 р. Горизонтальні, вертикальні лінії, ламані карнизів і будинків  3-3-1-2-3-3-1

 ААІАИИ  

12 р. не нагадували еластичних вигинів і закруглених форм людського тіла, 2-

5-1-4-2-1-1-1 АИИУООІ  

13 р. тільки, коли уважніше подивитись і забутись, що йдеш у їдальню, -

2-1-4-3-2-2-1  ІИАИУЕА 

14 р. стовбур яблуні, обметений снігом, може видатись посрібленою  -1-3-2-

1-1-3-3  ОАЕІОИІ  

15 р. засмаглою ногою, що потонула своєю ступнею у чистому простирадлі. 1-

3-4-2-2-2-4-1  АОУЕЕИА  

16 р. Коли живеш по графіку і знаєш, що обмін білизни – це майже закон,  

1-1-1-3-2-2-2-2-  ИЕААОИАО  

17 р. то надія залишити незайману кімнату ще може порадувати  2-2-3-

3-2-2-3  ІИААОА  
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 У цьому верлібрі Василя Рубана є цікаві фонетичні чинники 

(послідовне повторення та зміна повторюваних наголошених голосних, 

міжіктових інтервалів (наприклад, у 1 рядку) тощо. Маємо також випадки 

поєднання різних відстаней між іктами у рядках, але з однаковими 

наголошеними голосними (наприклад, 2 рядок). Є також рядок інтонаційно 

поділений збереженням розділових знаків у цьому верліброві. Існування міцних 

синтаксичних зв’язків між словами зберігає чітку паузу між синтагмами (4 р.), а 

ці синтагми мають однакову кількість іктів - по два. У кожній з цих синтагм 

повторюються наголошені голосні 1.АА і 2. АА. Це витворює певну 

циклічність у рядку. Спостерігаємо також синтаксичний та граматичний 

паралелізм всередині рядка (6 р.) із додаванням у другій синтагмі додаткових 

членів, це накладається на ритмічний паралелізм: 1. 2-1-1, 2. 2-1-1(-4-2). 

Зауважу, що  виділяв для розбору окремо ті синтагми у рядку, між якими існує 

пауза через міцні смислово та синтаксично-інтонаційі зв’язки у середині 

синтагми і не достатньо міцні між синтагмами, що могло б привести до 

зменшення додаткової паузи.  

 Цей верлібр характеризується тим, що використано повністю 

автологічний матеріал. Використано навіть не “прозовий”, а звичайний 

побутовий словесний матеріал. Тому відбувається “прозаїзація” поетичної 

мови. Водночас, унаслідок сегментації цього матеріалу, створюється саме те, 

про що писав вже згадуваний Ю.Тинянов, тобто виникає єдність і тіснота 

віршового ряду та динамізація мовленнєвого матеріалу. Використання 

конкретних, не абстрактних значень слів для створення єдності і тісноти 

віршового ряду в кожному рядку цього верлібру, як наслідку сегментації, 

сприяє поетизації даного мовного матерілу. Головним чинником поетизації є 

витворення виокремленого смислу рядка і сполучення цього смислу з іншими 

виокремленими смислами наступних рядків. 

 Василь Рубан - поет, що не метафоризував мову [79], а “працював” із 

автологічними значеннями. У цьому верлібрі, звісно, наявна метафоризація, але 

вона не стосується всього мовленнєвого матеріалу. Сегментація все ж, 
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незважаючи на досить конкретний побутовий матеріал, створює певну міру 

абстрактності у смислі кожного рядка. Тобто сегментаційна дискретність 

матеріалу, якщо він усуціль автологічний, все ж створює певну міру абстрації. 

Як видно з прикладу, навіть поєднання послідовного автологічного “прозового” 

матеріалу сприяє виведенню з конкретного значення. Використання тропів у 

кінці верлібру підсилюється саме цією мірою абстракції, яка утворена 

сегментацією автологічного матеріалу. Завдяки цьому смисл всього верлібру 

стає символом, що вибудований автологічною мовою та конкретними 

значеннями. В аналізованому верлібрі автологія контрастує з метафоричністю 

(в кінці верлібру), абстрактність смислу окремого рядка з - конкретністю та 

послідовністю мовного матеріалу. 

 Наступний верлібр написаний Валерієм Іллею [80, 63]: 

Козацька могила  

1 р. зламала доля спис над головою 1-1-1-3-1  АОИО  

2 р. тінь темного крила торкнулась сірих черепів  -0-3-1-1-3- ІЕАУІІ 

3 р. і на губах дівчат їхні світанки спопеліли  3-1-0-2-3-1  ААІАІ  

4 р. без вершників з туману виринають коні  1-3-3-1-1  ЕААО  

 Фонетичні ознаки у даному верлібрі властиві для верлібру – вільне 

сполучення рядків, з певною домінантою тоніки від 4 до 6 іктів. Деякі з рядків 

мають майже стопні характеристики (наприклад, 1, 2, 4 рядки), однакові 

закінчення (клаузули) (-1), у трьох рядках з чотирьох відповідне повторювання 

наголошених голосних тощо. 

 Верлібр у своєму сегментаційному принципі подає кожен рядок як майже 

окреме повідомлення. Смислово рядки об’єднуються лише у лексично-

образному значенні “голови”, її метафоризованому значенні чи її частини тощо: 

1 р. зламала доля спис над головою    

2 р. тінь теного крила торкнулась сірих черепів    

3 р. і на губах дівчат світанки спопеліли   

4 р. без вершників з туману виринають коні. (у метафоризованому значенні) 
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 Об’єднання наративних речень, які складають рядки, в один верлібр 

відбувається за смисловою подібністю. Цікаво розглянути фонетично-

інтонаційні характеристики слів, з якими пов’язане смислове поєднання. 

Головою (останнє слово 1рядка) виділяється своїм розміщенням, наголошений о 

і два ненаголошені о, черепів (останнє слово 2 рядка) - наголошений і та два 

ненаголошені е, на губах – практично перше слово 3 рядка – наголошений а і 

ненаголошені а та у. Додам, у третьому рядку останнє слово спопеліли має 

наголошений і та кореспондується з останнім словом  у 2 рядку черепів, вони 

розрізняються в своїх клаузулах тощо. У четвертому рядку без вершників є 

першим словом у рядку має наголошений е, ненагошені и та і. Практично всі 

“головні смислові” слова кожного рядка мають різні наголошені. Також у 1, 2 

рядках ці слова закінчують рядки, а в 3, 4 рядках – починають. Зазначені слова 

утворюють смислову вісь, довкола якої відбувається об’єднання смислу 

кожного рядка у цілісний твір, водночас лексично, фонічно, семантично за 

багатьма факторами рядки різняться. Але усі вони є наративними. Створення з 

кожного наративного речення окремого рядка допомагає автору поєднати у 

спільний послідовний смисл ці чотири речення (що мають об’єднуючі смислові 

лексеми). 

 Розглянуто твори кількох поетів Київської Школи, не розглянуті верлібри 

усіх, що належать до даного покоління, лише через брак місця. Василь 

Голобородько, Іван Семененко, Віктор Кордун, звісно, заслуговують на 

розгляди. Надзвичайно цікавими є верлібри Василя Голобородька у 

вершинному його циклі “Синя радість” [81, 193-200], верлібри Івана Семененка 

в непублікованій збірці “Корали й атоли”. Дуже цікавими в контексті розгляду 

особливостей верлібрових форм є “відверліброві” білі дольники та тактовики 

Івана Семененка, в яких принцип членування є смисловий, а фонічні чинники, 

що характерні для деяких верлібрів, переросли локальність і стали наскрізними, 

однак саме смисловий принцип сегментації дозволятиме розглядати ці твори в 

контексті верлібру. [82], [83]. Доповнюють уявлення про верлібр твори, з яких 
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складається найцікавіший цикл Віктора Кордуна “Тихий майстер дитячих 

іграшок” [84]. 

 Підсумовуючи розгляд верлібрів Нью-Йоркської групи та Київської 

Школи, можу сказати, що ці автори охопили багато можливих варіантів 

сегментації тексту у верлібрі, вони використовували різноманітні фонетичні 

чинники у рядках. Зрештою, у їхній творчості верлібр задемонстрував майже 

всі свої формальні властивості і дійшов у своєму розвитку, завдяки 

абстракціонуванню лексики (за допомогою сегментації тексту та радикальної 

метафоризації мови), до вичерпання своїх формальних можливостей розвитку – 

верліброва сегментація у “Симфорах” С. Вишенського приводить до 

невиправданого членування радикально метафоризованої мови, що обтяжує і 

без того дискретний текст. Тому сегментація починає втрачати свій 

конструктивний фактор у творах з радикально метафоризованою мовою. 

 Наступники, чия творчість припала на періоди після найбільшої 

активності “нью-йоркців” та “киян” власне користувались формальними 

здобутками цих двох поколінь. Вони не змогли радикально змінити чи додати 

чогось нового у верлібовій формі. Подібних адептів верлібру поза межами 

України найкраще представлено в антології “Поза традиції”[85]. В Україні, 

варто згадати такі імена, як Олег Лишега [86], Юрій Гудзь [87], [88], Микола 

Біденко [89] (особливості його верлібру ми розглянули у статті “Верліброві 

рифи поезії” [90]), Григорій Чубай [91], Микола Горбаль [92], Микола Рачук 

[93], Валентина Отрощенко [94] та ін. Ці поети продовжують творити і 

сьогодні. Активна присутність верлібрової форми у поетичному процесі кінця 

1980-х – початку 1990 –х (новонаписаних чи легалізованих в Україні творів) 

дала можливість в той час молодим експериментаторам почати свою 

літературну діяльність саме з верлібрової форми, як уже надзвичайно 

розвинутої та опрацьованої попередниками. Варто згадати, що існувало також, 

назвемо його, “бу-ба-бістичне покоління”, яке користувалося традиційним 

віршем та виклично несюрреалістичною ширвжитковою поетикою, однак, 

чільний його представник, Віктор Неборак, є автором, уже згадуваної, 
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цілковито верлібрової збірки “Alter Ego” [63]. Вона характеризується 

впливами поетики саме авангардизму “нью-йорківців” та “киян”, що 

підкреслює безсумнівну роль цих поколінь у формуванні верлібру і його 

поетики в українській поезії. 

 Звернемось тепер до творчості молодих “верлібристів”. Творчість декого 

з них коротко окреслено нами у статтях “Поети міфологічної метафори 

екзистенції”[95] та “Андрій Лісовий на тлі киїського неоавангарду”[96]. 

Передовсім – це Михайло Бриних, Костянтин Коверзнєв та Остап Сливинський.  

 Михайло Бриних є автором великої кількості поетичних публікацій 

верлібрів та віршів у прозі. Для нього властиві верлібри, що складають певні 

цикли (наприклад “П’ята колона знавіснілого панку (Попс)” [97], “Молитва, 

спокуса, сповідь і смерть грішника” [98]). Для цих циклів характерна 

псевдорелігійна тематика і маніпулювання християнською символікою. Не є у 

цьому плані винятком і пропонований нижче верлібр [99]: 

Закінчений антракт  1-3-  ІА 

1р. діаманти на кінчиках пальців і в закурених очах спочивають  2-2-2-2-3-2-1

 АІАУАА 

2р. вода землі синя мостами в тонучих ланцюгах друзів  1-1-0-2-1-4-0-1

 АІИАОАУ  

3р. знову зоря перекинулась через зашморг вікна  -2-2-2-1-2-  ОАИЕАА 

4р. зламані ключиці на першому камені справжньої віри  -3-2-2-2-2-1

 АИЕААІ  

5р. прояв серця у чоботях по багнюці – доброчинець падає  

1.  –1-3-3-1  ОЕОУ  2.  2-1-2  ИА  

6р. в Господа -2  О  

 Окрім багатьох різноманітних фонічних чинників у цьому верлібрі, 

прослідковується достатньо чітка кількість іктів (по 6 у рядку, лише у 2 рядку- 

7 іктів, у 6 рядку – 1 ікт). Але не вважаю цей твір білим акцентним віршем, бо 

принципом побудови його є сегментація для вичленовування смислових 

цілісностей. Також тут маємо домінуючий міжіктовий інтервал -2- 
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(трискладовик, хоча з різними клаузулами), певні циклічні обернені 

послідовності у частинах 5 рядка (1. -1-3-3-1, 2. 2-1-2), однакові клаузули у 

різних рядках (5, 6 рядки: -2). У творі домінують закінчення –1. Також тут 

наявні інші локальні чинники. 

  Принцип сегментації у цьому верлібрі базований на радикальній 

метафоризації мови в одному синтаксичному цілому, що творить один рядок. 

Поєднання непоєднуваного на основі метонімії та метафоричних пар, напр. у 2 

рядку: вода землі синя і в тонучих ланцюгах друзів. Ланцюги – мости, друзі – 

мости і т. д. Це сприяє міцнішому зв’язку (в тісноті та єдності віршового ряду). 

Ненаголошення та наголошення у в тонучих та друзів тощо. Подібні паралельні 

і водночас відмінні чинники різних рівнів сприяють цілісності ряду (Метонімію 

Ян Мукаржовський вважав важливою рисою сюрреалістичної поезії [100.]). 

 Те, що виділені у рядки слова - наративні речення, також є додатковим 

підсилюючим фактором для сегментації і поєднання у текст верлібру. Маємо 

відсутність, здавалося б, послідовного лексично-логічного викладу в усьому 

творі, що складається з наративних речень. Це все об’єднується в цілісність 

метафоризованою присутністю людини, її тіла як об’єкта характеристик. 

Сегментація тексту сприяє утворенню цілісного смислу всього тексту, 

витвореного метафоризацією смислу кожного рядка і поєднанню цих 

абстрактних смислів (за допомогою багатьох чинників як локальних, так і 

сегментаційних) у цілісний смисл твору. Не можна стверджувати, що у цьому 

верлібрі смисл кожного рядка стає мірою для наступного і цим є фактором 

поєднання. Абстрактні метафоризовані смисли поєднуються певною мірою на 

основі частин (метонімічності) смислу кожного рядка, а інші чинники 

виконують головно локальні функції. 

 Наступний твір, що його взято для розгляду належить Костянтину 

Коверзнєву, автору двох офіційно виданих книжок “Немає жалю”[101], “Наше 

прощання” [102] і трьох виданих у самвидаві “Мандри” [103], “Невблаганний 

оптимізм” [104], “Живосрібло во хресті”[105]. Наведу приклад верлібра з 

першої “офіційної збірки [101, 27]: 
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1р. три верхи зі споду  -0-2-1  ИЕО  

2р. притулок пожвавлених м’язів 1-2-2-1  УАА  

3р. закосичений яр  2-2-  ИА  

4р. трьох нервів  -0-1  ОЕ  

5р. впритул у потилицю в серце 1-2-2-1  УИЕ  

6р. а фосфор мовчить жалібно 1-2-0-2  ОИА  

7р. його світло і гадки не має   1-0-2-2-1  ОІАА  

8р. про поезії живої отрути  2-3-2-1  ЕОУ  

9р. ми всі почережно   1-2-1  ІЕ  

10р. йдемо розколоти цукор  -3-1-1  ЕОУ  

11р. до найближчого будинку  2-3-1  ИИ  

12р. відтак повертаємось вражені  1-2-2-2  ААА  

13р. а наші чужі гості 1-2-0-1  АІО  

14р. сидять на порцелянових тарелях 1-3-3-1  ААЕ  

15р. в оточенні ножів і виделок  -3-2-1  ОІЕ  

16р. ніби запрошуючи  -2-3 ІО 

17р. робити так 1-1-  ИА  

18р. як вважаємо за потрібне  2-4-1  АІ   

 Звичайно, фонічні чинники у цьому верлібрі є вагомими, його можна 

навіть вважати розхитаним білим акцентним віршем із переважно жіночою 

клаузулою (-1). Однак я вважаю цей твір верлібром, бо тут фонічні чинники не 

є головними для поділу (сегментації) на рядки. Варто зауважити, що у верлібрі 

відсутня ритмічна (в даному випадку, що була б вибудувана на співмірності 

іктів) інерція, яка за своєю природою сприяє досить чіткому фонічному 

паралелізму (чи протиставленню або ж подібності). Відсутність ритмічної 

(метричної) інерції у верлібрі сприяє інтонаційному виділенню кожного 

окремого слова, як і в прозі (тонічній фактор у верлібрі також сприяє 

виділенню кожного слова). Оскільки фонічні чинники не можуть бути 

визначальними у верлібрі – вони тут теж виконують лише локальні функції. 
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Поділ на рядки у цьому верлібрі відбувається за синтагмами, які є в 

складі більшого синтаксичного цілого. Як писав Б.Бойчук про поезію 

К.Коверзнєва [106]: “Поет компонує свої метафори, ритміку та поняттєвий 

підтекст на дисонансних засадах”. Дисонансність “поняттєвого підтексту” 

об’єднується пронесенням крізь весь текст  лексеми три та уподібненої до неї, 

пов’язаної з нею ми (нашою). Це поєднує весь верлібр. Цьому поєднанню в 

цілість сприяють акцентні характеристики вірша. Дисонанс “поняттєвого 

підтексту” і лексично-логічної мовної конкретики якраз відображено у верлібрі 

в, здавалося б, відірваних, вийнятих із смислово-логічного порядку словах, які 

припасовані один до одного подібним чином в рядки, наприклад:  

 три верхи зісподу  

 притулок пожвавлених м’язів  

 закосичений яр 

 трьох нервів  

 впритул у потилицю в серце… 

чи цілком, здавалося б, несумісні,  

 ми всі почережно  

 йдемо розколоти цукор  

 до найближчого будинку 

 відтак повертаємось вражені… 

Поняттєвий підтекст допомагає вийти з цього, здавалося б, “абсурду”. 

Сегментація відіграє у витворенні в цьому випадку “поняттєвого підтексту” 

важливу роль, виокремлюючи з конкретики слова; вона (сегментація) відсилає 

до певної абстракції, яка в даному випадку накладається на відповідний 

дискурс і витворює відповідний “поняттєвий підтекст”. У цьому творі 

сегментація виконує дві важливі функції. Це поєднання в один текст 

дискретних непов’язаних смислово між собою рядків (наприлад у 1-5 рядках). 

Та сприяння з допомогою певної міри абстракціонування кожного рядка 

витворенню цілісного “поняттєвого підтексту”, що може накладатись на цілком 
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звичну в богемному середовищі практику психоделійних експериментів. 

Тобто тематика цього верлібру є чітко екзестенційно-психоделійна. 

 Ще один поет з нового покоління, який працює переважно з верлібром - 

Остап Сливинський. Наведу його верлібр[107, 132]:  

 (чужий, чужа) 

1р. вночі чужа дитина плете довге вудилище з твого волосся   1-1-1-2-0-2-3-

1-1  ІАИЕОИОО  

2р. і чуже безсоння торохкає всередині нас як порожнє відро у криниці    

2-1-2-3-2-2-2-2-1 ЕООЕАООИ  

3р. тривожно і чужо танцює плід у твоєму лоні  1-2-2-0-2-1-1  

ОУУІЕО  

4р. тривожні його фантазії зашумлять високо над нами як золоте дерево  

1-2-1-4-0-3-4-0-2  ООААИАЕЕ  

5р. коли ми станемо змовклі в підніжжі пагорба його п’ятнадцятиліття  

1-1-2-2-1-3-4-1   ИАОІАОІ  

6р. і перше його пожадання буде для нас як тьмяна олійна лампа    1-2-2-

1-2-1-2-1-1  ЕОАУААІА  

7р. котра освітлює руки  1-1-2-1  АІУ  

 

8р. наші сини повні відваги стоять далеко на північ від нас   -2-0-2-2-1-2-2-  

АИОААЕІА  

9р. як ловчі що трублять в солом’яні роги  1-2-2-2-1  ОУОО  

10р. знай в мить коли торкнемося грудей своїх як чужих  -0-1-2-2-1-2-  

АИИЕЕІИ 

11р. почне навколо нас репетицію німа і повільна оркестра  1-1-1-2-3-2-2-1   

ЕОАИАІЕ  

  

12р. я обриваю перебиваю себе може я не послідовний   2-4-2-0-5-1   

ААЕОО 
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13р. слизькі   1-  І   

14р. береги пам’яті   2-0-2   ИА   

15р. і раптові  2-1  О   

16р. її криниці  1-1-1  ІИ  

 

17р. але ось картинка з чужої пам’яті:   2-1-2-1-2   ОИОА   

18р. потяг привозить до міста вояків і чорну моровицю   3-1-2-2-1-2-1  

ОІЕАОІ   

19р. а на пероні тільки оркестра з сурмами повними пір’я   3-1-2-2-1-2-1   

ОІЕАОІ 

20р. і під ногами як жовте пір’я раптово чужа вітчизна  3-2-1-2-2-1-1   

АОІОАИ 

 Цей верлібр поділений на п’ять частин. У першій - з 1 по 7 рядки, в другій 

- з 8 по 11 рядки, в третій - 12 рядок, в четвертій з 13 по 16 рядки і в п’ятій - з 17 

по 20 рядок. Сегментація у верлібрі О.Сливинського переважно побудована на 

синтаксичному принципі. Найчастіше - це повні речення, які є частинами 

складного речення, або ж  окремі повні речення, за винятком із 13 по 16 рядки. 

Сегментація фрагментує поданий матеріал, через те, що сегментація головно 

зроблена в межах повних речень, які є послідовними змістово, то маємо 

фрагментацію цілісної послідовності. Виокремлений блок з 13 по 16 рядок є не 

подібним до інших частин верлібру. Сегментація проведена тут за принципом 

досить сильного, порівняно з іншими частинами, абстракціонування мовного 

матеріалу і водночас має певну (за фонічними характеристиками) циклічну 

структуру. Достатньо чіткі циклічні фонічні характеристики сприяють 

смисловим факторам у верлібрі. Наприклад, останні два рядки з цієї частини,  

15р. і раптові   2-1 

16р. її криниці   1-1-1 

протиставляються частині з 20 рядка раптово чужа вітчизна (1-2-1-1), 

протиставлення відбувається на одній лексемі і раптово (15р. 2-1), раптово 

(+чу) (в кінці 20р. 1-2). Криниця (криниці) є абстрактизованим, символічним 
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поняттям спраги і задоволення спраги, і водночас батьківщини (копання в 

обійсті криниці). Вона протиставлена лексемі чужа вітчизна тощо.  

 Цікавим є те, що у цьому верлібрі домінують певні клаузули (-1), 

особливо в першій частині, так само анакрузи (1-). В першій частині цікавою є 

певна циклічність всередині рядків: наприклад, у 6 чи 11 рядках. Помітні певні 

закономірності збільшення чи зменшення збігу чи зміни анакруз або клаузул, 

чи циклічних ритмічних груп у різних частинах, наприклад, у першій та п’ятій 

та другій частинах тощо.  

 Фрагментація цього тексту уподібена до фрагментації пам’яті і водночас 

нагадує послідовний колаж зі старих пожовклих фотографій-споминів. 

Сегментування тексту сприяє цьому і водночас завдяки “колажному” ефекту 

посилює фрагментацію, незважаючи на досить чіткий принцип синтаксичної 

сегментації та смислову послідовність. Виокремлення в неподібний за 

принципами сегментації четвертий блок, що є смисловим “ключем” до 

сприйняття всього тексту, виділено саме відмінним принципом сегментації. 

Чіткі синтаксичні цілі змінено на сегментацію за принципом виділення слова чи 

словосполучення. Це сприяє якнайбільшому виведенню з конкретики мовних 

значень та з контексту у тексті. Четверта частина виокремлена і виділена 

відмінним типом побудови, тому що вона є ключем (смисловим центром) до 

того, як треба, тобто “в контексті пам’яті”, сприймати текст. 

 Молоде покоління, покоління яке “стартувало” на самому початку 1990-х, 

задемонструвало різноманітність у володінні верлібровою формою. Я не 

наводив прикладів із творів інших молодих поетів, для яких характерним є 

верлібр, через брак місця. Але варто згадати певні процеси, які відбуваються у 

застосуванні цієї форми молодими поетами. Для  них, а саме для К. Коверзнєва  

та О. Сливинського верлібр є головною, однак не єдиною формою. К.Коверзнєв 

застосовує інколи поезію в прозі та безпунктуаційну несегментовану вільну 

поетичну форму, О. Сливинський застосовує інколи безпунктуаційну 

несегментовану вільну поетичну форму. М. Бриних, однаковою мірою 

застосовував як верлібр, так і вірші в прозі. 
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 У поетів, яких я не розглядав, але вони перебувають у контексті 

застосування цієї форми в наш час, існує теж певна своєрідність особливостей 

їхнього верлібру. Вони (ці поети) або починали з верлібрової форми, але 

перейшли до більш традиційного віршування, наприклад Данило Кубай; або 

починали з верлібру, але перейшли до віршу в прозі чи безпунктуаційної 

несегментованої поетичної форми, наприклад В. Лисенко, чи ж починали з 

більш традиційного вірша, а перейшли до верлібру. 

Роль верлібру є доволі значною, і поступово ця форма витісняє 

традиційне віршування у найбільш “ширвжитковому” сегменті поезії. 

Наприклад, бубабістичний епігон російської поезії С. Жадан (Жданов) (починав 

з традиційного вірша - характерного навіть за наших часів для російської поезії) 

оголосив “кінець силаботоніки” в одному зі своїх квазіпоетичних творів. 

Очевидно, для нього верліброва форма наприкінці 1990-х стала “особистим 

відкриттям”, яке він вважає загальнонаціональним. Чи А. Бондар, який теж 

починав римованих форм, у найновішому своєму псевдопоетичному опусі 

“Смерть мертвого сезону” [108] так само перейшов до верлібру. Тобто верлібр 

витісняє “традиційне віршування” в “популярній” поезії, чи так би мовити в 

“поезії третьої полиці”. Отже, практично для всіх, хто розпочав свою поетичну 

творчість в 1990-х роках, верлібр став базовою формою. 

Різноманітність, яка нароблена попередніми поколіннями верлібристів 

досить устішно експлуатується і частково, особливо тематично, доповнюється 

сучасним поколінням. 

 Висновком до проаналізованих верлібрів буде підтвердження саме того, 

що, як зазначав А. Костецький, графіка (розчленування) виступає як сигнал 

структурної природи тексту [15, 16]. Природа верлібру полягає саме в 

розчленуванні тексту згідно зі смисловим задумом автора і не підлягає в 

жодному разі якимось наперед заданим принципам, крім принципу смислового 

членування. 

 Смисловий задум задля сегментації (утворення рядка) може розривати 

синтаксичні структури, тим самим підсилюючи значення певних слів та 
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виводячи їх із контексту, абстрагувати їх, чи навіть значення цілих рядків. 

Можуть також поєднувати в одному рядку слова з різних синтаксичних груп – 

утворюючи єдине ціле ,- які знову ж виведено з контексту своїх синтаксичних 

структур, і цим так само підсилює абстрактні значення лексем для смислового 

з’єднання в одному рядку. (Тут Ю. Тинянов має цілковиту рацію щодо тісноти і 

єдності віршового рядку). 

 Як зазначав А. Костецький про виділення в окремий графічний рядок 

одного слова: “Тут порушуються його зв’язки з сусідніми словами, воно 

“вивільняється із контексту”” [15, 16]. Виділення як окремих слів, так і груп 

слів, або ж навіть членування послідовного наративного тексту також сприяє 

“виведенню з контексту”,  сприяє абстрактизації лексеми, лексичних груп чи 

речень. У верліброві, окрім виділення груп слів, речень тощо,  можуть 

виділятись також  ув окремий рядок і “ключові слова” (або ж навіть частини), 

які виводять  з автоматизму сприйняття цілий текст або ж вказують,  як  треба 

сприймати текст. 

 Слід зазначити, що для верлібрів властива лексика зі стійкого лексичного 

словника української мови. Тут виникає певний парадокс, верлібристи є 

модерністами, але у їхніх поезіях практично відсутні неологізми та лексеми, які 

належать характерному словнику “модерного” суспільства. 

Пунктуація у верлібрах відіграє своєрідну роль – це або підсилення 

зв’язків (через окреслення меж синтаксичних структур), якщо вони поєднують 

два чи більше рядки, або ж  розділення у середині рядка – якщо пунктуаційно-

розділові знаки наявні в середині рядка (інтонаційний фактор, що виникає від 

збереження пунктуації актуалізується до певної міри навіть, в умовах існування 

рядкового поділу, тобто чіткого цілісного інтонаційного виділення рядка). Але  

все ж треба зауважити, що верлібри тяжіють до безпунктуаційності – бо 

функції розділових знаків бере на себе, як правило, сегментація (а в деяких 

випадках у верлібрі пунктуаційні знаки – це виключно смисловий елемент, а не 

інтонаційно-розділовий (наприклад у М. Григоріва). 
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 Визнаючи головним чинником у верлібрі смислову сегментацію (за 

задумом автора), треба однак зазначити, що допоміжні, синтаксичні, лексичні, 

фонетичні чинники відіграють важливу роль, однак вони не є частиною 

наскрізної ритмічної фонетичної структури, а тому беруть участь в оформленні 

принципу дискретності за смисловою ознакою тексту. Такі чинники у верлібрі є 

“локальними” – у широкому розумінні цього слова. Достатньо розглянувши 

фонетичні чинники у верлібрі, можна стверджувати, що вони є семантичними ( 

у значенні теорії Ю. Лотмана) і  у вільно нерегламентованому порядку (на 

відміну від традиційного вірша) беруть участь у створенні смислу, як рядка, так 

і цілого тексту верлібру. Зауважу, що для  аналізу фонетичних чинників у 

верлібрі, очевидно, некоректно використовувати поняття й визначення, 

усталені для традиційного вірша, бо відсутній головний структурний принцип 

традиційного вірша: побудова структури вірша (ритм)  за фонетичними 

факторами. 

 Достатньо впливовим на український верлібр є принцип тонічного 

віршування, особливо тактовий і акцентний, але некоректно називати (на мою 

думку) вірш, створений за принципом смислового членування білим тонічним 

(хоча й достатньо розхитаним) віршем. У верлібрі закладено інший інтенційний 

принцип. 

 Сегментація, згідно зі смисловим задумом автора, дозволяє поєднувати 

різні за смисловими ознаками змісти, вичленовані з конкретики слова 

набирають абстрактних значень. Колажний принцип модернізму цілком 

реалізується саме у верлібровій формі як на рівні лексичних одиниць, так і на 

рівні груп слів тощо. Як зазначає І. Ільїн, модерністичний колаж і зіставлений 

(створений ) з первісно-непоєднуваних образів. У нашому випадку верлібр не 

пов’язаний з витворенням, наприклад, наскрізного фонетичного ритму зі 

смислово незіставних мовних фрагментів тощо. Однак пов’язаний з 

всеохоплюючою одноманітністю техніки (у випадку з верлібром - 

вичленування з конкретики, абстракціонування лексем тощо) [109, 221]. 
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Вичленовані розчленуванням тексту з умовно цілих, але не проявлених 

лінійних структур, лексеми набирають абстрактних значень, що сприяє 

радикалізації метафори чи ж цілковитій метафоризації мови. Подібне 

призводить до виникнення текстів, у яких метафоризація кожної лексеми 

настільки сильна, що потреба сегментації (виведення з конкретики лексичного 

оточення) відпала (наприклад у С.Вишенського). Подібне визначило межі 

використання верлібрової форми. 

 Отже, верлібр в українській поезії мав найрізноманітніші форми. Їхньою 

головною ознакою є семантичне членування, згідно із задумом автора, для 

виведення з конкретики лексичних значень, або ж із конкретики оточуючої 

лексики. Тобто головним здобутком верлібрової форми є абстракціонування 

смислу слів кожного рядка, що витворені лише за принципом смислової 

авторської доцільності, і поєднання цих абстрактних смислів у цілісний смисл 

твору. 
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РОЗДІЛ 3 

НА МЕЖІ ВІРША І ПРОЗИ (ВІРШ У ПРОЗІ) 

 

 Вірш у прозі в українській літературі, особливо в модерністичній – 

надзвичайно поширене явище. Однак, як уже було сказано в огляді літератури 

стосовно цього питання, в українській поезії це явище давнє. Типологічно варто 

розділити вірш у прозі на два типи: вірш у прозі старого типу (доавангардний) і 

вірш у прозі, естетично пов’язаний із авангардними доктринами (сюрреалізм, 

експресіонізм, футуризм тощо). “Старий тип” віршів у прозі до певної міри 

описаний нами в огляді наукових праць. Одначе, із “старого типу” виник 

“авангардний тип”, тому багато типологічних рис спільні для цих двох, умовно 

виділених, типів. Перший “старий” тип ми розглядаємо як явище української 

літератури в хронологічних рамках до написання “Блакитного роману” Гната 

Михайличенка та “Поза межами болю” Осипа Турянського. Ці два твори 

водночас багато в чому наслідують попередній тип віршів у прозі, водночас 

радикально змінюють перспективи самої форми. Зазначу, що С.Павличко у 

поширенні віршів у прозі бачила брак поетичної фантазії та естетичний глухий 

кут [45, 133]. Утім, саме у цій формі виявився, незважаючи на позірне її 

вичерпання на межі століть (XIX та XX), авангардизм як прояв експресіонізму 

(“Поза межами болю” О.Турянського [110]), чи передсюрреалізму з елементами 

футуризму (“Блакитний роман” Г. Михайличенка [111]).  

 Приналежність твору “Поза межами болю” О.Турянського до віршів у 

прозі розглядається у дисертації Антона Печарського [52]. Щодо належності до 

цієї форми “Блакитного роману” Гната Михайличенка не сумнівався, навіть, 

такий до нього неприхильний літературознавець, як О.Дорошкевич [112, 87]. 

Використавши попередньо нароблені можливості віршів у прозі, автори цих 

двох творів поєднали фрагментарність та епічність цієї форми з властивостями 

романної форми для створення цілісних творів. Ці письменники адекватно 

підсилювали ліричний компонент, довівши епічність до завершеності у формі 

вірша в прозі, що стало підсумком попереднього досвіду саме епічного 
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компоненту даної форми, і завдяки повній реалізації епічного компоненту. 

Тобто такі твори дали якнайбільш можливе цілісне поєднання епічного і 

ліричного компонентів, що базується як на досягненнях попередніх 

символістичних та романтичних віршів у прозі, так і на суб’єктивізмі та 

актуалізації підсвідомого (у вищезазначених двох творах стан ліричного героя - 

це стан напівживої, напівсонної людини, де немає чіткої межі між мареннями і 

зображенням реального світу), покликаного авангардизмом. Вплив 

передсюрреалізму та футуризму і вплив попередників на форму “Блакитного 

роману” розглянуто в статті “Особливості поетики “Блакитного роману” Гната 

Михайличенка [113]. “Блакитний роман” став основою для розробки тематики 

та образності найбільш сюрреалістичної збірки Б-І.Антонича “Ротації” та 

прикладом і прототипом для образності та композиції експресіоністичного 

твору М.Хвильового “Я (Романтика)” тощо. Приклад цілісності всього твору і 

суміші багатьох площин реальностей став основою для сюрреалістичних 

новацій у віршах у прозі поетів Нью-Йоркської групи. Отже, саме з цих двох 

творів (“Блакитний роман” та “Поза межами болю”) починається новий тип 

віршів у прозі, який, проте, зберігає багато структурних рис “старого” типу і 

водночас є, завдяки новим естетичним принципам, що виражені формальними 

аспектами, однією з найрадикальніших форм авангардизму. 

 Саме тому почнемо з розгляду особливостей “авангардистського” типу 

вірша у прозі. Ним широко користувались поети вже згадуваної Нью-Йоркської 

групи, Київської Школи, а також сучасні адепти авангардистських доктрин - 

М.Бриних, К.Коверзнєв, В.Лисенко, Т.Прохасько у “Довкола озера”. Треба 

зазначити, що незважаючи на часткове використання авангардистської 

естетики, для віршів у прозі Івана Ципердюка характерні риси доавангардного 

варіанту цієї форми.  

 Для відповідного аналізу характерних рис віршів у прозі, властивих 

авангардизму, необхідно виробити їх визначення і згідно із ним провадити 

аналіз для означення функціональних можливостей, спільних рис або певних 

відмінностей (як поліваріантних особливостей) у цій формі.  
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 Даючи визначення, ми свідомі того, що, зрештою, це - форма (вірш у 

прозі), яка надзвичайно тяжко надається до означення через свою “прозовість”, 

тобто через лінійнійний тип розгортання мовного матеріалу (подібна лінійність 

потенційно передбачає нескінченну кількість варіацій). Але визначення 

потрібне для правильної стратегії аналізу. 

 Отже, вірш у прозі - це прозовий (лінійна організація мовного матеріалу) 

поетичний твір, у якому можливі різноманітні віршові чинники, які, однак, не 

дозволяють тексту перетворитися фактично у вірш. Лінійність мови дає 

свободу використанню мовного матеріалу, відтак потенційно необмежено 

збільшує смислову та іншу варіативність тексту. Використання різноманітних 

віршових чинників (різних типів та видів паралелізму тощо), згідно  із задумом 

автора, дозволяє працювати зі збільшенням варіювання інформативності 

тексту. Саме вільне використання віршових чинників, через лінійний принцип 

побудови мовного матеріалу, уможливлюєє використовування лінійних 

можливостей збільшення смислової варіативності; одночасно і вільні віршові 

чинники уможливлюють збільшування інформативності тексту. 

 Але домінування віршових ознак призвело б до зменшення лінійності 

мовного матеріалу, тобто до втрати можливостей збільшеної смислової 

варіативності. Якщо текст стає віршем, він унеможливлює використання 

відповідної міри лінійності, яка сприяє збільшенню смислової варіативності. 

Отже, ця форма (вірш у прозі) дозволяє з надзвичайною свободою 

використовувати варіативність мовного матеріалу і так само уможливлює 

збільшення інформативності за віршовими принципами у вільному (згідно із 

творчим задумом автора) порядку, але не спричинюється до витворення вірша. 

 Лінійні можливості лексичного матеріалу сприяють метафоризації мови.  

 Різноманітність паралелізму, можливого у віршеві в прозі, як правило 

базується як на фонічних, метричних, тонічних, синтаксичних, так  і на 

лексичних, граматичних чинниках мови. Аналіз цих чинників треба проводити 

з урахуванням лінійної свободи тексту. Цікавими для аналізу є методики 

розгляду метричної прози, тоніки, синтаксичного паралелізму (за 
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Жирмунським). Розглядаючи різноманітні типи паралелізму і виділяючи 

домінуючі чинники, можна вести мову про різні варіанти віршів у прозі, які 

поєднують у собі метричну прозу, спорадичне римування, тонічну основу, 

витворення верлібрового рядкового паралелізму (це новий тип, що його буде 

розглянуто далі), синтаксичний паралелізм тощо. 

 В лінгвістиці існує поняття надфразова єдність і варто розглядати 

особливості застосування НФЄ у віршах у прозі. Так само треба розглядати 

роль абзацу як смислової одиниці в контексті як лінійних, прозових, так і 

віршових (паралелізму) характеристик віршів у прозі. Заслуговують також на 

увагу характеристики фрагментарності, властивій цій формі.  

 Треба зазначити, що вірш у прозі, будучи більш давньою у сучасному 

розумінні формою, ніж верлібр, зберігає дотепер у собі багато рис, властивих 

цій формі (вірш у прозі) в час її виникнення, тобто у варіантах Алоізіуса 

Бертрана, Шарля Бодлера, Артюра Рембо або ж Лотреамона. Тому структура 

авангардних варіантів цієї форми кардинально не відрізняється від 

передавангардних віршів у прозі. Розрізнення відбувається за естетичними 

принципами, які реально не змінюють загальні принципи такої форми. Варто 

згадати, що виникнення віршів у прозі було пов’язане з протиставленням 

позитивістичній естетиці і грунтувалось на романтизмі чи символізмові, з 

якого, до речі, виникли авангардистські напрями. Антипозитивістична 

суб’єктивність, а не реалістична об’єктивність, вилилась у характерну рису, 

властиву віршам у прозі доавангардного типу – внутрішній монолог. 

Суб’єктивістичність авангардної естетики сприяла так само використанню 

внутрішнього монологу в авангардистських віршах у прозі. Ця форма виникла в 

час практичного завершення романтичної епохи, використовувалась 

неоромантиками, символістами і, як вже наголошувано, успішно 

використовувалась авангардистами. Тобто маємо форму, що виявилась 

продуктивною для суб’єктивістичних естетичних напрямів і цілком 

задовольняла відповідні естетичні вимоги, - звичайно, вносились певні зміни в 
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її структуру, втім, зберігалися головні принципи: лінійність і можливість 

вільного паралелізму. 

 Особливості віршів у прозі, які використовували поети з естетичними 

принципами творення авангардних напрямів, буде розглянуто далі. 

 Переходячи до розглядів віршів у прозі, треба зробити, зрештою, декілька 

зауваг про твори “Поза межами болю” Осипа Турянського і “Блакитний роман” 

Гната Михайличенка. Визначний сучасний український лінгвіст А.П.Загнітко у 

праці “Теоретична граматика української мови. Синтаксис.”[114] розглядає 

особлиивості поетичної мови “Поза межами болю” О.Турянського, 

обгрунтовуючи її експресивність [114, 523], та ускладненість реченнєвої 

структури [114, 505].  

 У нашій статті “Особливості поетики “Блакитного роману” Гната 

Михайличенка” [113] обгрунтовано цілісність твору, що є наслідком 

повторюваності у сюжетних лініях, домінування лексичних повторів,  

переважного використання трьохскладника, використання різноманітного 

паралелізму та віршових чинників, композиційних особливостей нарації. Цей 

твір пов’язаний з естетикою сюрреалізму та футуризму, у ньому наявні впливи 

попередніх авторів української поезії, наприклад, мотиви зі збірки Сидора 

Твердохліба “В свічаді плеса”, особливо в поезії “Царівна Іріс” [115, 600], чи 

новел Михайла Коцюбинського [116]. 

 Важливою особливістю як “Блакитного роману”, так і “Поза межами 

болю” є використання фрагментарності, властивої віршам у прозі, для 

створення цілісного сюжету всього твору, що посилює епічну функцію віршів у 

прозі. 

 Поети Нью-Йоркської групи, окрім верлібру, широко використовували 

цю форму. До цих поетів близьким естетично був Зиновій Бережан, 

український поет-сюрреаліст.У його творчості знаходимо вірші в прозі, які за 

різними структурними ознаками близькі до “Поза межами болю” Осипа 

Турянського. У подібних його творах маємо виділення в окремий абзац майже 

кожного речення, підвищену емоційність, ритмічність письма [117]. 
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 Вірші в прозі поетів Нью-Йоркської групи складали повністю окремі 

збірки, або ж цілі цикли, що стали характерною основою для загальної 

цілісності. 

 Перший розгляд почну з вірша в прозі Богдана Бойчука, взятого зі збірки 

“Вибрані дороги”, що складається з трьох частин, дві з яких складені з віршів у 

прозі (“Довга подорож 1”, “Довга подорож 2”). Пропонований твір належить до 

циклу “Довга подорож 1”[118, 99]: 

 Ми розсунули роки, що висли поміж нами, і наблизились до себе у 

Villesavin: в просторих стайнях їхали галопом крізь стіну карети, дишлями 

вперед, без коней, що давно загрузли в землю; я виводив з давнини дівчат які 

ламали льон на терлицях, а на устах ламали сміх; там я відтворив тебе якою 

ти колись була, схилена на прялку, пропускаючи крізь пальці нитку; на старих 

каструлях ще темніли плями твого дотику, а піч, з широкими тяжкими 

стегнами, чорніла, журячись відсутністю жінок; кругом перепліталися дерева 

і кущі, як наші невиразні спомини про нас. 

   Тут за тебе випив  

   розпашіле літо,  

   тут я задихнувся  

   тіла твого квітами. 

 Цей вірш у прозі розподіляється за смисловими центрами відповідно до 

складних речень, відділених один від одного крапкою з комою. Композиційно 

спочатку маємо ми, що продовжується паралельними формами дієслів і 

наблизились (ми)… їхали (ми). У другому складному реченні смисловий 

паралелізм побудований у підрядних реченнях від лексеми дівчат, які ламали 

(льон), ламали (дівчата) сміх…. У третьому складному реченні проявляється 

смисловий центр, що має смисловий паралелізм з другим через лексему я. У 

третьому також виникає смисловий паралелізм, підкріплений синтаксичним, 

який уподібнюється з синтаксичною і смисловою структурою у першому 

реченні як пояснення (виділення двокрапкою). Четверте речення має 

синтаксичну паралельну протиставність через а з протиставленням у другому 
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реченні. Метонімічність, побудована від жіночого побуту (старі каструлі, 

піч), у четвертому реченні накладається через синтаксично смисловий 

паралелізм із другого речення: ламали (дівчата) льон на терлицях, а на устах 

ламали сміх …. Протиставлення, дівчата і …на старих кастрюлях ще темніли 

плями від твого дотику, а піч з широкими тяжкими стегнами, чорніла, 

журячись відсутністю жінок, переплітає смислові та синтаксичні чинники.  

 П’яте речення - це практично пуант у цілісній частині твору, що 

виокремлена як вірш у прозі. Вираження іншої граматичної форми ми (тут 

маємо нас), що є лексичним чи ж смисловим метонімічним паралелізмом 

повним або неповним ( я – ти – ми) відсилає до практично всіх попередніх 

речень, і вживання як, що є паралелізмом із другим і третім реченням, пов’язує 

цим тісніше смислову цілісність і викликає смисловий додатковий паралелізм. 

У першій частині п’ятого речення дерева і кущі є об’єктами, що знаходяться за 

межами я – ти – ми (тут частково використовуватимемо принципи 

структурального композиційного аналізу, які запропоновані семіотиком 

Б.Успенським [2]), і тому вони відсилають до “зовнішнього світу” у цьому 

творі, тобто до стаєнь, до Villesavin, до карети, до кастрюль тощо, котрі проте 

тісно пов’язані з я, чи ти, чи ми , наприклад: на старих кастрюлях, ще темніли 

плями від твого дотику тощо. Використання лексем дерева і кущі також 

відсилає до смислового паралелізму в “живому” тому до я, ти, ми і до 

“дерев’яного” карети, терлиці тощо, смисловий паралелізм “руху”, або ж 

“колового руху”, “переплетення” (наприклад, їхали (карета) – льон на 

терлицях, з якого буде зроблено нитки і намотано тощо). Отже, у даному вірші 

в прозі багато різноманітних переплетень, велика різноманітність смислового 

паралелізму.  

 Окремо виділено вірш, що є частиною всього твору, як виокремлений 

пуант. Цей загальнотвірний пуант тим, що він виділений віршем, відокремлено 

від вірша в прозі. Синтетичність цього твору я не розглядатиму, бо, зрештою, 

темою є саме вірш у прозі, але зазначу, що в цьому випадкові (до речі, всі твори 

двох частин зі згаданої збірки мають саме таку побудову: вірш у прозі + вірш) 
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це є композиційним фактором усього твору, а не тієї частини, що є вірш у 

прозі, хоча так само існує у всіх творах двох частин багато різних спільних 

чинників паралелізму. 

 Далі зроблю аналіз ритму у “можливих тонічних віршах”, виділених за 

синтагмами (за Балашовим, принцип виділення можливих тонічних рядків як 

однієї з характерних властивостей вірша в прозі, користуватимемось для цього 

методикою міжіктового аналізу): 

1речення1.Ми розсунули роки  2-3-  УИ 

 2.що висли поміж нами  2-2-1  ИОА  

 3.і наблизились до себе у Villesavin  2-3-5-  ИЕІ  

 4.в просторих стайнях   1-1-1  ОА  

 5.їхали галопом   -3-1  ІО  

 6.крзь стіну карети,  2-1-1  ІЕ  

 7.дишлями вперед,  -3- ИЕ  

 8.без коней,   1-1  О  

9.що давно загрузли в землю;   2-1-1-1 ОУЕ  

2реч.10.я виводив з давнини дівчат,   2-3-1-  ОИА  

 11.які ламали льон на терлицях,  3-1-1-2  АОЕ  

 12.а на устах ламали сміх;  3-1-1- ААІ  

3реч.13.там я відтворив тебе:   -3-1- АИЕ  

 14.якою ти колись була,  3-1-2-  ИИА  

 15.схилена на прялку,   -3-1  ИА  

 16.пропускаючи крізь пальці нитку,  2-3-1-1  ААИ  

4реч.17.на старих кастрюлях   2-1-1  ИУ  ст-стр  

 18.ще темніли плями твого дотику,   2-1-1-0-2  ІАОО  т-тв-д   

 19.а піч,  1-  І  ч 

 20.з широкими тяжкими стегнами 1-3-1-2  ОИЕ  

 21.чорніла, 1-1 І  ч 

 22.журячись відсутністю жінок;  -3-3- УУО 

5реч.23.кругом перепліталися дерева і кущі,   1-3-3-3-  ОАЕІ  
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 24.як наші невиразні спомини про нас  1-3-1-3-  ААОА  

 На початку домінує по два наголоси у синтагмах, далі по три, а потім - 

чотири. Пуант (останнє речення) має певну циклічність, частково 

уподібнюючись 22 синтагмі. Має в собі (-3-), водночас розпочинається у двох 

своїх частинах (23 і 24 синтагмі) з (1-) і закінчується (3-). Можна розглядати 

багато тонічних чинників, які переплітаються у вільному порядку, звичайно, 

одночасно з іншими. Цікавими є наприклад 19 і 21 синтагми, що є практично 

реченням розділеним відокремленим означенням. Вони мають однакову 

кількість іктів (по одному), однаковий наголошений І, використання 

приголосного ч (в 19 синтагмі це останній звук, а в 21- перший) тощо. Чи, 

наприклад, у 17 синтагмі та наступній 18 синтагмі, маємо однакові початки 

(анакрузи) (2-), уподібнення приголосних з певною зміною ст-стр, т-тв-д, а з 

19 синтагмою пл-п, А-а тощо. Цікавим є “рядкова єдність” скріплена 

одзвінюванням т-тв-д, чи ситуацією з приголосними і голосними у 18 синтагмі 

стар-стру тощо. Або ж розглянути по реченнях початок першого, другого, 

четвертого (2-), третє речення має (-3), а пуант, п’яте речення протиставлене до 

попередніх (1-) – цей початок з 19 синтагми якраз є домінуючим. Анакрузи на 

початку твору в можливих тонічних віршах є (2-) як у більшості початків 

речень тощо. Тобто велика кількість чинників паралелізму і розподібнення 

одночасно беруть участь у створенні структури даного вірша в прозі. На нашу 

думку, структура аналізованого твору також грунтується на паралелізмові і 

розподібненні (лінійності) в лексичних значеннях слів та на синтаксичному 

паралелізмові та синтаксичному розподібненні (лінійності).   Послідовність 

синтагм підкріплена певним тонічним паралелізмом, що однак не створює 

цілісної інерції, тобто не дає утворитися тонічному синтаксичному білому 

віршу. Це також можна розглядати і як прозовірш (ритмічну прозу, в розумінні 

Кормілова, з деяким застереженням – як доволі вільний варіант). Цей 

російський вчений зазначав, що в ритмічній прозі можуть бути як нарощення, 

так і стягнення, але не більше, аніж на один склад. За анакрузами речень та 

більшості синтагм маємо анапест. Хоча це тут спрацьовує дуже частково, однак 
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це все ж існує. Можна розглядати такий випадок як розхитану ритмічну прозу 

також і на тактовій основі.  

 Далі розглянемо приклад узятий з творчості Юрія Тарнаського з його 

збірки “Без Еспанії”. Наведу уривок зі “Звернення IV (Вілла Еульохіо, 

Сантандер” [119, 78-79]: 

 Я був розлитий на горі. Гора була розлита на простиралах. Мої ноги були 

розлиті на простиралах. Мої ноги були розлиті на моїм шлунку. Мій шлунок був 

розлитий на простиралах. Мій шлунок був розлитий на моїх ногах. Мій шлунок 

був розлитий на горі. Краї розлитих простирал сягали моїх ніг. Краї розлитих 

простирал сягали мого шлунка. Мій шлунок сягав країв простирал. Мій 

розлитий шлунок сягав країв моїх пальців, розлитих на простиралах. Мої 

розлиті пальці сягали країв простирал, розлитих на моїх ногах. Мої розлиті 

пальці сягали мене, розлитого на простиралах. Мої розлиті пальці не могли 

досягнути країв простирал, на яких я був розлитий. Я не міг досягнути себе на 

простиралах, на яких я був розлитий… 

 Синтаксичний паралелізм майже повний. Змінюється він дуже повільно, 

суміщенням і додаванням. Змінюючись, також витворює нові паралельні 

конструкції. Очевидним є майже повний ізоколон, що змінюється в наступному 

реченні лише однією або кількома лексемами. Ці лексеми змінюють одна одну 

в зміні свого членства в реченні суміщенням. Майже всі лексеми “проходять” 

різноманітну синтаксичну позицію (членство в реченні) начебто по колу, цим 

як би “розчеплюються” значення. Тобто існує наскрізний синтаксичний рівень 

повтору та суміщення. Завдяки цьому всі “компоненти” практично 

зіставляються, протиставляються, ототожнюються з усіма “компонентами”. 

Звісно, за подібного синтаксичного та лексичного паралелізму, накладеного на 

незначну, однак, наявну лексичну та синтаксичну лінійність, маємо також і 

закономірний наголосний паралелізм у можливих тонічних віршах, та також 

паралелізм інших фонетичних чинників. Це стає теж практично наскрізною 

особливістю цього вірша в прозі. Особливості (чіткий паралелізм та все ж 
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наявна постійна лінійність) створюють надзвичайно потужну смислову 

цілісність на основі уподібнення, переплетення усього з усім.  

1.Я був розлитий на горі.  1-1-3- 

2.Гора була розлита на простиралах. 1-1-1-4-1 

3.Мої ноги були розлиті на простиралах.  2-2-1-4-1  

4.Мої ноги були розлиті на моїм шлунку.  2-2-1-3-0-1  

5.Мій шлунок був розлитий на простиралах. 1-3-4-1   

6.Мій шлунок був розлитий на моїх ногах. -1-3-3-1-  

7.Мій шлунок був розлитий на горі.   1-3-3-  

8.Краї розлитих простирал сягали моїх ніг.  1-1-3-2-0-  

9.Краї розлитих простирал сягали мого шлунка.  1-1-3-1-2-0-1 

10.Мій шлунок сягав країв простирал.  1-2-1-2-  

11.Мій розлитий шлунок сягав країв моїх пальців,  2-1-2-1-2-1 

12. розлитих на простиралах.   1-4-1 

13.Мої розлиті пальці сягали країв простирал,  1-1-1-2-2-2-  

14.розлитих на моїх ногах.  1-3-1-  

15.Мої розлиті пальці сягали мене, 1-1-1-2-2-   

16.розлитого на простиралах.  1-5-1  

17.Мої розлиті пальці не могли досягнути мене,  1-1-1-3-2-2- 

18.розлитого на простиралах. 1-5-1  

19.Мої розлиті пальці не могли досягнути країв простирал,  1-1-1-3-2-2-2-  

20.на яких я був розлитий.  2-1-1-1  

21.Я не міг досягнути себе на простиралах,  2-2-2-3-1  

22.на яких я був розлитий  2-1-1-1 

 Майже всюди зберігається ямбічна анакруза. В останніх трьох синтагмах 

– анапестова. Розгорнуті анафори, епіфори. Ритмічний паралелізм, базований 

на синтаксичному і лексичному, в якому водночас відбуваються зміни – 

додається, або віднімається нова лексема, чи переміщується (лексема) в інше 

синтаксичне місце, що компенсується граматичним паралелізмом. Зміни 

відбуваються саме за лінійним принципом, новий варіант “опрацьовується” 
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усіма можливими в даній структурі паралелізмами зі зміщенням синтаксичної 

функції. Міжіктові інтервали якраз і свідчать, що зміни відбуваються як 

шляхом додавання чи віднімання у міжіктових інтервалах, або самих іктів (як 

правило лише на один склад, або ікт). Широко використовується перехресний 

паралелізм різних рівнів тощо.  

 У цьому уривку, взятому з вірша в прозі Юрія Тарнавського, яскраво 

видно, як циклічно розвивається, залучаючи нові “складові” і змінюючись за 

лінійним принципом прозового мовлення, ціла циклічна структура. 

Незважаючи на цей наскрізний принцип, такий твір не стає віршем через 

постійно змінювану можливу співмірність паралельних чинників.  

 Наступний уривок узятий з вірша в прозі, написаного молодшим адептом 

Нью-Йоркської групи Романом Бабовалом. Він є автором циклу поезій у прозі 

“Паралельні світи”. Наведу цей уривок з поезії в прозі “спека розкладає місто 

розриває камінь…”[120] 

 спека розкладає місто розриває камінь. місто тоне у тумані паперових 

метеликів. я тебе виведу із зачарованого кола дзвонів. із водяних нетрів. виведу 

на острів. де царює морський шал, сірчана тиша. хто ти? хто ти?- не кажи. 

будь лебедем цноти. будь зерниною піску. будь круглим яблуком спокуси, 

келихом розради, порошинкою опію. я нікому не скажу, що в тебе очі – 

божевільні. що під біллям чигають безодні, зріють оп’янливі жита. не скажу, 

де мріють молочні озера. не скажу, куди запливають золотом обкуті каравели. 

хто ти? хто ти?хтось потруїв джерела, хтось вогонь пустив між ошалілі 

звірі. звірі. хтось збунтував рої джмелів. хто ти?- не скажу, я виведу тебе по 

той бік дзеркала. привітні оминувши береги, маршрути вигадавши чудернацькі. 

будь сторожем піскових палат. будь душею зрубаного дерева. я не скажу, 

якими словами тебе зачарував, якими приспав, якими уб’ю. хто ти? 

 У цьому уривку яскраво видно, що можливості синтаксичних повторів 

задіяні повною мірою. Використано однорідність, навіть виділено її в окремі 

речення, використано лексичні повтори з граматичними тощо: спека розкладає 

місто. розриває камінь.місто тоне у тумані паперових метеликів. Лексему 
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місто використано в знахідному і називному відмінку і в однаковій 

словоформі. З дієсловами маємо однакову граматичну категорію, а почасти і 

однакові морфеми. Як смисловий центр використано дієслово майбутнього 

часу виведу з однорідними із зачарованого кола дзвонів, із водяних нетрів тощо. 

Далі однорідні додатки до слів де царює: морський шал, сірчана тиша тощо. 

Отже, існує циклічна структура, яка лінійно змінює смислові центри, що 

складаються зі слів, які можуть теж повторюватись, і до них приєднуються 

однорідні, в цьому випадку означення, додатки, а далі інші члени речення. Тут 

маємо використання можливостей синтаксичного, лексичного і граматичного 

повтору та лінійність зміни мови. Цим така техніка подібна до запропонованої 

Юрієм Тарнавським у “Без Еспанії” і є властивою саме для авангардистських 

віршів у прозі “нью-йорківців”. Вони максимально використовують, як видно з 

наведених прикладів, можливості синтаксичного, лексичного, граматичного 

повтору з одночасною зміною і виходом з паралелізму котрогось чи кількох 

чинників на основі властивості прозової мови – лінійності. 

 Однією з рис цього вірша в прозі є зміна пунктуації. Ліквідація великих 

букв у реченні і пунктуаційна ліквідація складносурядного речення, створення 

окремішності, наприклад: будь лебедем цноти. будь зерниною піску. будь 

круглим яблуком спокуси, келихом розради, порошинкою опію. Чи розподіл 

простого речення на два окремі для створення інтонаційного відокремлення, що 

сприяє більшому наголошенню смислового центру, наприклад: виведу. на 

острів. де царює… . Подібний лексичний, синтаксичний, граматичний 

паралелізм сприяє фонетичному паралелізму. Лінійна зміна локального 

смислового центру також грунтується часом на різному виді паралелізму, 

наприклад алітерації: спека розкладає місто …місто  тоне у тумані…, чи 

асонансові у в виведу і будь, що є смисловими центрами різних паралельних 

конструкцій тощо.  

 Розгляну далі міжіктові характеристики у можливих тонічних віршах.  

1.спека розкладає місто  -3-1-1  

2.розриває камінь.  2-1-1 
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3.місто тоне у тумані паперових метеликів.  -1-3(1\2)-3-2-2 

4.я тебе виведу  2-0-2  

5.із зачарованого кола дзвонів. 3-3-1-1  

6.із водяних нетрів. 3-0-1 

7.виведу на острів.  -3-1  

8.де царює морський шал,  2-2-0- 

9.сірчана тиша.  1-1-1 

10.хто ти?   -1 

11.хто ти?-  -1 

12.не кажи.   2- 

13.будь лебедем цноти.  1-3- 

14.будь зерниною піску.   2-3- 

15.будь круглим яблуком спокуси,  1-1-3-1  

16.келихом розради,  -3-1 

17.порошинкою опію.  2-2-2 

18.я нікому не скажу,  2-3- 

19.що в тебе очі –  1-11- 

20.божевільні.  2-1 

21.що під біллям чигають безодні,  2-2-2-1 

22.зріють оп’янливі жита.  -3-2-  

23.не скажу,  2- 

24.де мріють молочні озера.  1-2-2-1 

25.не скажу,  2- 

26.куди запливають  золотом обкуті каравели.   1-2-1   -3-3-1 

27.хто ти?   -1 

28.хто ти?   -1 

29.хтось потруїв джерела,  3-1-1 

30.хтось вогонь пустив  2-1- 

31. між ошалілі звірі.  3-1-1 

32.хтось збунтував рої джмелів.  3-1-1-  
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33.хто ти?-  -1  

34.не скажу,   2- 

35.я виведу тебе    1-3- 

36.по той бік дзеркала.   1-1-2 

37.привітні оминувши береги,   1-3-3- 

38.маршрути вигадавши чудернацькі. 1-1-5-1 

39.будь сторожем піскових палат.   1-4-1- 

40.будь душею зрубаного дерева.  2-1-3-2 

41.я не скажу,   3- 

42.якими словами тебе зачарував, 1-2-2-3- 

43.якими приспав,  1-2- 

44.якими уб’ю.  1-2- 

45.хто ти?   -1 

 Міжіктовий аналіз засвідчує домінування у синтагмах двох і трьох іктів. 

Навіть у збільшених синтагмах можна виділити на дві синтагми, у яких теж по 

два чи три ікти, як наприклад, у 3 чи 26 синтагмах. У паралельних за іктовою 

ознакою (по 2 ікти) в 4 та 7 синтагмах багато подібного і відмінного. У 

паралельних синтаксично 5 і 6 синтагмі різна кількість іктів (3 і 2), протилежна 

просторовість (дзвони це “верхній світ”, водяні нетрі - нижній світ), однак вони 

мають однакові анакрузи, анафори і клаузули. 6 синтагма має однакову 

кількість іктів з наступною 7 синтагмою і т. д. У синтаксично паралельних і 

майже граматично паралельних 39 і 40 синтагмах відбувається зміна анакруз: 

39 (1-), 40 (2-) чи міжіктових інтервалів, клаузул 39 (-0), 40 (-2). Цікавим є те, 

що лексема душею є семантичним центром 40 синтагми. Вся синтагма 

спирається на бездоганний хорей, що є протиставленням з одного боку 

неметричності попереднього рядка (39), з іншого боку циклічності попередньої 

синтаксичної і майже повністю граматичної паралельної структури 1-4-1-. Між 

37 і 38 синтагмою, яка має паралельну функцію (однорідності при 

семантичному центрі) і 39 синтагмою, що вона бере участь у витворенні іншої 

паралельної синтаксичної структури, є різні паралельні ознаки – вже згадана 
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категорія однорідності і однакові анакрузи (1-) тощо. Синтаксично лінійні 

синтагми 30 і 31 мають однакову кількість іктів, 31 і 32 лінійно синтаксичні 

синтагми (зазначу, що 32 синтагма є паралельною синтаксично і анафорично з 

23, 30) мають однакову анакрузу і подібний ритмічний малюнок 31: 3-1-1, 32: 3-

1-1-. Повтор між 11 і 12 та 27 і 28 (хто ти?), у 33 синтагмі вже немає 

ідентичної пари, однак є ідентичність з 45 синтагмою.  

 Я показав різноманітність паралельних чинників, які змінюються лінійно 

за принципом вільної доцільності та переплетення.  

 Завершуючи огляд особливостей віршів у прозі “нью-йорківців”, варто 

описати ще одну особливість вірша в прозі, яка яскраво проявлена в їхній 

творчості. Особливістю цих творів є те, що всі вони є епічно послідовними, 

тобто є своєрідними фрагментарними частинами цілого. У Богдана Бойчука всі 

вірші в прозі в збірці, з якої взято приклад, подібні за композиційно-образною 

структурою, мовно-лексичним складом. Можна навіть прослідкувати існування 

сюжету та фабули у цілій збірці (це подорож монастирями, соборами, замками, 

Францією та Іспанією, перебування в яких викликає рефлексії, пов’язані  

одночасно з образом матері та втраченої Батьківщини, що переплітається з 

образами жінок-коханок. Подібна цілісна сюжетна та образно-композиційна 

структура властива й іншому його циклові віршів у прозі “Любов у трьох 

часах”[64]. Кожен твір цього циклу складається з трьох частин: римованого 

вірша, верлібру, вірша в прозі. Така структура циклів створює відповідний 

образно-композиційний ритм, що цілком накладається на відповідну фабулу та 

сюжет. Це відповідає поняттю різних видів ритму, запропонованого 

М.М.Гіршманом в “Проблемах цілісного аналізу художньої прози”[121, 43]: 

“Ритм може об’єднувати, розчленовувати і зіставляти різні етапи розгортання 

сюжету, виділяючи певні вузлові моменти в цьому розгортанні, прояснюючи 

хід дії, яка розвивається. Аналогічним чином може здійснюватися ритмічне 

розмежування та зіставлення різноманітних композиційно-мовленнєвих 

одиниць.”  



 104 

 Наведений уривок з вірша в прозі Юрія Тарнавського, який входить до 

збірки “Без Еспанії”, котра складається з подібних за образно-композиційною, 

синтаксично-граматичною, лексичною структурою віршів у прозі. Ця збірка 

має тематичну цілісність. Подорож Іспанією, прибуття в певні міста, дорога до 

Іспанії, відбуття з різних місць. Водночас сюжетна фрагментарність і тематична 

образно-композиційна та лексична спільність витворюють цілісну послідовну 

картину всього твору “Без Еспанії”. Подібна тематична, лексична, образно-

композиційна та синтаксично-граматична цілісність та фрагментарна 

послідовність властива також для інших збірок Юрія Тарнавського, що 

складаються з віршів у прозі (“Спомини”, “Анкети” тощо). 

 Вірш у прозі Романа Бабовала (розглянено з нього уривок) є частиною 

цілісної образно-композиційної, лексично-граматичної, тематичної 

фрагментарної цілості. Ця цілість, тобто цикл віршів у прозі, має назву 

“Паралельні світи”. 

 Характерна особливість віршів у прозі в поетів “нью-йорківців” – 

цілісність образно-композиційна, тематична, лексична фрагментарна 

сюжетність тощо. Це вказує на спільність з першими авангардними прозово-

поетичними творами (“Блакитний роман” Гната Михайличенка, “Поза межами 

болю” Осипа Турянського), у яких сюжетний хід був значно чіткіший. 

 Цікавим є питання: чи можна вести мову про фабулу в авангардних 

віршах у прозі? Однозначно, мабуть, відповісти не можливо, бо 

фрагментарність і рефлексивність у цих творах не дозволяють вичленувати 

чітку, в традиційному розумінні, фабулу. 

 Суттєвою рисою віршів у прозі “нью-йорківців” є використання форми 

внутрішнього монологу, проявленого більшою чи меншою мірою. Внутрішній 

монолог грунтується в цих творах на ліричному Я. 

 Перейдемо тепер до віршів у прозі іншого авангардистського покоління, 

що представлене поетами “Київської школи”. Ця форма у них не набула такого 

поширення як в “нью-йорківців”, та все ж вони достатньо використовували її. 

Приклади з їхньої творчості являють цікаві зразки такої форми. Але перед цим 
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треба зауважити, що найбільш авангардний поет шістдесятників, покоління 

масової поезії, яке найближче в часі до Київсьої Школи, Іван Драч у своїй 

творчості використовував вірші в прозі в збірці “Балади буднів” [122], 

наприклад, друга частина “Балади двох коней” [122, 35-36] чи друга частина 

“Балади про гени” [122, 15-17]. Цей вірш у прозі має в своїй структурі 

вкраплення традиційного вірша, чи подібний за структурою вірш у прозі “Чарлі 

та Чаплін” [122, 46-47], або цілісний за прозовістю структури “Цвіркун і море” 

[122, 102]. 

Розглянемо вірш у прозі, написаний Василем Голобородьком. 

Аналізований твір входить у самвидавну збірку “Летюче віконце”, яку було 

видано разом з трьома іншими його самвидавними збірками на Заході 1970 

року [123]. Саме в “Летюче віконце” входить багато віршів у прозі. В інших 

трьох самвидавних збірках, представлених у цьому виданні (“Пастух квітів”, 

“Від криниці до криниці”, “Ікар на метеликових крилах”), вірші в прозі 

відсутні. 

 Наведемо уривок з вірша в прозі “Чекаючи запитання” [123, 24]: 

 … - Ти, каже, і в школі такий був – зовсім не змінився. А я знаю, що я 

зовсім не з цього міста і що я тут зовсім випадково і він мене зовсім не знає. 

Просто він відтягує ту хвилину, коли задасть своє головне питання-наказ, або 

хоче погратися зі мною, як кіт з мишею, або якийсь нерішучий він і вичікує 

сприятливого моменту. 

Я, - говорю йому – зовсім не з цього міста і школу давно вже закінчив. 

Ні, - каже мені і сміється, бачу, стурбований моїми словами, - ти у 

нашій школі вчився. 

Оте очікування його головного питання стало мені вже нестерпним, хоч 

би вже швидше, і він нервово-швидко, бачу, палить цигарку. Аж тут раптом 

проходять три залізничники і забирають нас разом  з собою. Я думаю собі, 

може й вони кожен сам по собі хоче мене теж спитати? Але впізнаю серед 

них одного давнього знайомого і йду з ним. Не обертаючись бачу як той кидає 
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зі злом цигарку на землю, бо ті залізничники завадили йому задати дуже 

важливе питання. І мені стало його жаль. 

 У цьому уривкові чітко виділені абзаци (можна звісно їх порівнювати зі 

строфою, але ми уникатимемо подібної термінології), ці абзаци відділяються 

чистим простором білого паперу, тобто стають відділеними блоками. Але, на 

відміну від віршів у прозі Алоїзіуса Бертрана, ці абзаци-блоки є не зовсім 

співмірними за словесним об‘ємом. Другий і третій (у наведеному уривку) 

більш-менш об’ємно співмірні, а попередній – більший. Останній –  несумірний 

з першим і другим абзацами, поданим в уривку. Яскраво видно більшу 

синтаксичну різноманітність, ніж у поетів “нью-йорківців”, інший клас 

лексики, автологічне використання звичайної ситуації, відсутність 

метафоризації мови. 

 Коротко розглядаючи особливості кожного з абзаців, можна знайти: 

А) У першому, синтаксичний, лексичний паралелізм з дуже 

різноманітною варіативністю, як в уподібненні в складному реченні простих 

речень, так і зміні граматичних форм одного слова, вільної зміни синтаксичної 

позиції.  

Б) Паралелізм другого і третього абзацу починається з подібності в об’ємі 

словесного матеріалу. Тут маємо протиставлення смислове (я йому) і (він мені), 

що викликає відповідне граматичне протиставлення. У пояснювальних словах 

до прямої мови паралелізм (каже мені) і (говорю йому) доповнюється (і 

сміється, бачу стурбований моїми словами), певна подібність пуантів (і школу 

давно я вже закінчив), (ти у нашій школі вчився) відмінна за багатьма як 

лексичними, синтаксичними, так і граматичними характеристиками. 

Паралелізм останніх лексем відмінний граматично, однак має однакову 

клаузулу (-1) тощо.  

В) Виникають відповідно різні паралелізми і з попереднім (більшим 

абзацом) як у одного, так і другого співмірних абзаців, лексичний, смисловий, 

синтаксичний тощо, але в дуже вільному, лінійному варіюванні. Навіть можна 
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вести мову про фрагментарність різних видів паралелізму, так само і з 

останнім найбільшим абзацом (лексика, синтаксис тощо). 

Розглянемо тепер тонічні ознаки останнього і двох коротких абзаців: 

1. Я, -   -  

2.говорю йому –  1-2- 

3.зовсім не з цього міста  -2-1-1 

4.і школу давно вже закінчив. 1-2-2-1 

 

1Ні, -      - 

2.каже мені і сміється,   -2-2-1 

3.бачу,      -1 

4.стурбований моїми словами, -  1-3-2-1 

5.ти у нашій школі вчився.  -1-1-1-1 

 

1.Оте очікування його головного питання   1-1-4(3\1)-2-2-1 

2.стало мені вже нестерпним,  -2-2-1 

3.хоч би вже швидше,  2-0-1 

4.і він нервово-швидко,    1-1-1-1 

5.бачу,    -1 

6.палить цигарку.   -2-1 

7.Аж тут раптом  1-0-1 

8.проходять три залізничники   1-1-2-2 

9.і забирають нас разом з собою 3-2-2-1 

10.Я думаю собі,    1-3- 

11.може й вони  -2- 

12.кожен сам по собі  -1-1-1 

13.хоче мене теж спитати?   -2-0-1-1 

14.Але впізнаю серед них   1-2-0-1- 

15.одного давнього знайомого   1-1-3-2 

16.і йду з ним.   1-0- 
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17.Не обертаючись бачу   3-2-1 

18.як той кидає зі злом цигарку на землю,  1-1-2-1-2-1 

19.бо ті залізничники   1-2-2 

20.завадили йому задати   1-3-1-1 

21.дуже важливе питання.   -2-2-1 

22.І мені стало його жаль.  2-0-2-0- 

У першому і в другому коротких абзацах простежується подібність. 

Перші синтагми по (-). 

 У другій синтагмі, окрім відмінностей синтаксичних, лексичних тощо, 

існують відмінності також і міжіктові. Різні анакрузи (1-) і (-2) та клаузули (-) і 

(-1), однак середина синтагми є однаковою (-2), а закінчення та початок є 

взємнообернені, у першому початок (1-), а закінчення у другому (-1), чи 

закінчення в першому (2-) і початок в другому (-2) тощо. Тобто багато спільних 

рис. Можна знайти також інші подібності та відмінності, які не є циклічними, а 

створені на лінійній основі.  

У першому абзаці 1 синтагма – один ікт, друга - 2 ікти, із однаковими 

анакрузами (-), 3 і 4 по 3 ікти, з однаковими анакрузами (-1) і у всьому абзацові 

зміни можливих інтервалів не більше, ніж на один склад у наступних 

синтагмах. Можна вести мову про виникнення відповідної (дольникової) 

ритмічної інерції. 

У другому абзаці в другій синтагмі можна вказати на виникнення 

трискладової короткої ритмічної інерції, у 5 синтагмі двоскладової (обидві з 

однаковими анакрузами). 

В останньому великому абзаці домінує в синтагмах по 2 і 3 ікти. Як 

правило, майже почергово. І навіть у великій синтагмі, що може бути 

подрібнена, теж маємо по 2 і 3 ікти (наприклад, 18 синтагма). Інколи виникає 

чітка ритмічна інерція. Існує теж у деяких синтагмах силабічна співмірність, 

наприклад: у 13 і 14 по 8 складів, водночас по 4 ікти, чи у 20, 21, 22 синтагмах 

по: 

у 20 – 9 складів 3 ікти; у 21 – 8 складів 3 ікти; у 22 – 8 складів 4 ікти. 
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Пуант (22 синтагма) має 4 ікти і циклічну структуру (2-0-2-0-), 

відмінну від попередніх синтагм. Відмінні характеристики анакрузи і клаузули 

пуанту від попередніх.  

Отже, різноманітність чинників творять водночас циклічність і лінійну 

зміну в аналізованому віршеві в прозі.  

Перейдемо до вірша в прозі, написаного Миколою Воробйовим. Він 

складається з шести виділених частин. Наведемо дві частини з цього твору 

[124, 139-140]: 

3. -Пробачте, я спав? Я, мабуть, довго спав. – стомлююсь. Інколи 

запитую у сина: - Ким ти хочеш стати? 

- Військовим, - відповідає він.- Це добре – кажу йому, - при нагоді я тобі 

розповім, як воно велося на війні, а тепер біжи.- І поки він грає з хлопцями, я, 

скрадаючись подвір’ям, знаходжу в садку потаємну ляду і зіскакую до ями. В 

ямі порожньо і нічого не чути, і нічого, окрім темряви. Це мій винахід. В той 

час, як мій син думає чи не думає, ким йому стати, я маю змогу спокійно 

працювати над винаходом. Це справа всього мого життя. 

 4. – Я думаю, що ландшафт, відроджує душу, тому  що сутність всього 

перетікання. Ландшафт – це те, що залишається. Це знаки для повернення. 

 Об’ємно неспівмірні  частини твору. Автор використовує автологічні 

структури для витворення поетичності. Це властиво було і  попередньому 

творові, але  у вірші в прозі Василя Голобородька автологія захоплює всі рівні 

мови. А у цьому прикладові автологічні структури використовуються для 

побудови метафори. Так само, як у попередньому творі, вводиться діалогічність 

мовців, що властива більше суто прозовим текстам. Саме це урізноманітнює 

“внутрішній монолог”, властивий для віршів у прозі. Збільшена “прозаїзація” 

через зменшення метафоричності мови, використання автологічності 

характеризує цей і попередній поетичні твори. 

 В першому абзаці третьої частини використовуються лексичні і 

граматичні повтори  я, спав. У перших двох реченнях однакова граматична 

форма - недоконане дієслово теперішнього часу першої особи: стомлююсь, 
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запитую. Протилежність лексична і граматична та об’єктна ( я - ти;  спав 

(минулий час) - хочеш стати (майбутній час) у двох запитаннях, що передані 

прямою мовою:  

- Пробачте, я спав? 

- Ким ти хочеш стати? 

Далі в наступному абзаці лексичні повтори (він, я, мій син – мій винахід), 

зміни граматичних форм (я – мій – мого; він – йому), протиставлення (він – я), 

дієслівні повтори тощо. Пуант цієї частини є логічним підсумком: це справа 

всього мого життя. У четвертій частині використовуються як лексичні, так і 

змінені синтаксичні чи логічні повтори. Маємо достатню кількість лексичних 

повторів (ландшафт, що, це), граматичних (перетікання – повернення). Лінійна 

зміна синтаксису домінує у цій частині. Також відбувається лінійна видозміна 

функцій лексем, які повторюються (…думаю, що ландшафт… -…відроджує 

душу, тому що сутність…, і т. д.). 

 Проведу міжіктовий аналіз у можливих для виділення синтагмах: 

3.  1. – Пробачте   1-1 

 2. я спав   1- 

3. я,      - 

 4. мабуть,   -1 

 5. довго спав   -1- 

 6. стомлююсь   -2 

 7. інколи запитую у сина   -3-3-1 

 8. ким ти хочеш стати?   -1-1-1 

 9. Військовим    1-1 

 10. відповідає він.   3-1- 

 11. Це добре   1-1 

 12.  кажу йому   1-1- 

 13.  при нагоді тобі розповім    2-2-2- 

 14. як воно велося на війні     2-1-3- 

 15. а тепер біжи    2-1- 
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 16. і поки він грається з хлопцями   1-2-2-2 

 17. я         -  

 18. скрадаючись подвір’ям    1-3-1 

 19. знаходжу в садку потаємну ляду   1-2-\2-1-1 

 20. і зіскакую до ями    2-3-1 

 21. в ямі порожньо    -1-2 

 22. і нічого не чути    2-2-1 

 23. і нічого     2-1 

 24. окрім темряви    1-0-2   ІЕ 

 25. Це мій винахід    1-0-2   ІИ 

 26. В той час     1-    А 

 27. Як мій син думає\ чи не думає  2-0-4(2\2)-2   ИУУ 

 28. ким йому стати    -1-0-1    ИУА 

 29. я маю змогу\ спокійно працювати над винаходом  1-1-2(1\1)-3-2-3   АОІАИ 

 30. це справа всього мого життя  1-2(1\1)-1-1-  АООА 

  

4. 1.Я думаю    1-2 

 2. що ландшафт відроджує душу  2-1-2-1  АОУ 

 3. тому що сутність всього  1-1-2-  УУО 

 4. перетікання     3-1   А 

 5. ландшафт    1-   А 

 6. це те     1-    Е 

 7. що залишається   3-2   А 

 8. це знаки для повернення   1-3-2   АЕ 

 У третій частині в першому абзаці маємо по одному ікту в перших 

чотирьох синтагмах і шостій синтагмі. Зазначу, домінує двоскладовість (1-, або 

-1). У п’ятій синтагмі два ікти, але маємо теж двоскладниковий ритм. У шостій 

синтагмі маємо один ікт, але в трискладнику (за клаузулою). Сьома і восьма 

синтагми по 3 ікти, однакова клаузула (-1), але у восьмій - чіткий 

двоскладниковий ритм (-1), який можна вважати метричною ділянкою. Також у 
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цьому абзацові подибуємо силабічність. У 5 і 6 синтагмах по 3 склади, хоча у 

5 синтагмі – 2 ікти, а у 6 – 1 ікт. У наступному (великому абзаці) домінує по 2 і 

3 ікти, хоча трапляється по 1 ікту, згруповуючись чи переплітаючись 

(наприклад: 11 і 12 синтагми по 2 ікти, 13 і 14 по 3 ікти, 5 – 2 ікти, 16 – 3 ікти, а 

17 – 1 ікт). Далі згруповуються - 18, 20, 21, 22 по 2 ікти ( у 19 можливий поділ 

на дві частини, де в кожній також по 2 ікти). Силабічністю характеризуються 

між собою 14 та 16 синтагми (по 9 складів), у яких теж по 3 ікти. Цікаве явище 

у 22 і 23 синтагмах, де існує анафоричний повтор (і нічого), однак різна 

кількість іктів ( 22 – 2 ікти, 23 – 1 ікт), але подібні анакрузи (2-) та клаузули (-

1). Однакова ритмічна фігура існує у 24 і 25 синтагмах (1-0-2), уподібнюється 

перший наголошений звук і, а розрізняється другий е та и. Далі маємо ширше 

використання у синтагмах 1 ікту і поєднання з 2 чи 3 іктами у складній синтагмі 

(тобто у синтагмі, що може бути поділена), наприклад, у пуанті (30 синтагма), 

чи у 29 синтагмі (де можливий поділ на 2 і 3 іктову частину).  

 У 4 частині вірша в прозі, яка є тематично окремою, існує багато спільних 

рис: наприклад, у 2 синтагмі першим наголошеним є а, що поєднує її з пуантом 

3 частини, 1 синтагма 4 частини – коротка і тому зв’язок між другою 

синтагмою і пуантом 3 частини наявний у 4 частини цього вірша в прозі.  

 У 1 синтагмі – 1 ікт, у 2 і 3 по 3 ікти, а в 4 – 1 ікт, в 5 та 6 по 1 ікту з 

однаковим ритмічним малюнком (1-), у наступній синтагмі – 1 ікт з клаузулою 

подібною до 4 синтагми, а у 8 синтагмі – 2 ікти (анакруза – подібна до 7 

синтагми). 8 синтагма (пуант) має 2 ікти – цього не має у жодної синтагми у 4 

частині (це підсилює функцію пуанту) і водночас має анакрузу (1-), яка наявна 

в більшості синтагм, а клаузулу, як у попередній синтагмі, це разом посилює як 

виокремлюючі функції, так і поєднуючі.  

 Тобто фонетичні ритмічні чинники є важливими для функції повторення і 

постійної видозміни в такому віршеві в прозі. 

 Далі розглянемо частину з поеми Станіслава Вишенського “Орфей”, яка 

складається з віршів у прозі [75, 41-42]: 
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Полювання на оголеного – переконання природи: вона, вирощуючи 

вроду, чинить розп’яття обернених назад. Вона золота оболонка Творця 

і має оголеного за реставратора просторів, за втілення притаманних 

Творцеві таємниць; не наслідує вона, бувши оболонкою, й поета, допоки 

для нього голизна – змова мою самоту відбивати, свічадо, де 

відображення у всіх позах, на всіх хрестах – цнотливе й незодягуване. А 

розбити свічадо – написано на роду. 

 У цій частині маємо цікавий кільцевий логічний паралелізм першого 

речення Полювання на оголеного – переконання природи і останнього, що є 

пуантом вірша в прозі: А розбити свічадо – написано на роду. Прийменник на у 

першому реченні в першій половині речення, а в пуанті - в другій половині. 

Тобто відбувається переміщення в циклічності, зазначу, прийменник на існує 

лише в цих двох реченнях. Логічно-синтаксичне протиставлення цих уривків 

посилює їхню кільцеву роль. Анафоричне використання Вона у двох наступних 

реченнях і повтор у іншій позиції ще в одному реченні створює відповідну 

структуру вільного повторення, підсилену частковим синтаксично-логічним 

паралелізмом. У цьому віршеві в прозі також наявний синтаксичний 

паралелізм, хоча й не яскравий, повтори однорідних конструкцій тощо. 

 Цей твір характеризується символізацією мовного матеріалу. Мова твору 

є не метафоричною, чи автологічною, а символічною, хочазустрічається, як 

метафоричність, так і автологічність. 

 Подам далі міжіктовий аналіз синтагм. 

1. Полювання на оголеного  2-3-3    АО  

2. переконання природи   3-2-1   АО  

3. вона     1-  

4. вирощуючи вроду  1-3-1 

5.чинить розп’яття обернених назад  -2-2-3-  

6. Вона     1- 

7. золота оболонка Творця   2-2-2- 

8. і має оголеного    1-1-3  
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9. за реставратора просторів   3-3-1 

10. за втілення притаманних Творцеві таємниць   1-4-2-3- 

11. не наслідує вона    2-3- 

12. бувши оболонкою   -3-2 

13. й поета    1-1 

14. допоки для нього голизна   1-2-2-3- 

15. змова мою самоту відбивати   -2-2-2-1 ОУУА 

16. свічадо      1-1 А 

17. де відображення у всіх позах   3-3-0-1 АІО 

18. на всіх хрестах    1-1- ІА 

19. цнотливе й незодягуване   1-3-3 ИА 

20. а розбити свічадо    2-2-1   ИА 

21. написано на роду    1-4-    ИУ 

 Домінують по 2 ікти в синтагмах, є також і по 3 та по 4 (наприклад, у 14, 

15 синтагмах), зустрічається теж по 1 ікту. Найцікавішим є, звісно, кільцева 

властивість зачину (1, 2 синтагми) та пуанту (20, 21 синтагми). Тут маємо по 2 

ікти. Анакруза збігається у 1 та 20 синтагмах (перша синтагма в зачинові і 

перша в пуанті). Клаузула збігається в 2 і 20 синтагмах (друга в зачинові і 

перша в пуанті). У зачинові збігаються наголошені голосні у 1 і 2 синтагмах а 

та о. У пуанті збігається перший наголошений и і розрізняється другий а і у. 

 Інші синтагми згруповуються за іктовими характеристиками (наприклад: 

8, 9, 11, 12, чи 18-21, або 14, 15), або ж, навпаки, уподібнюються через одну чи 

дві синтагми (16 і 18 чи 13, 5 і 7) тощо. 

Важливою особливістю цього вірша в прозі, в контексті його розміщення 

в поемі, що складається з віршів у прозі, є спорідненість з жанром фрагменту. 

Романтична форма фрагменту мала значний вплив на поетизацію прози, як 

зазначає український дослідник Василь Клочек. У своїй структурі ця форма 

важливу роль відводить парадоксальності. Фрагмент - це жанр, головною 

ознакою якого є семантико-композиційна відкритість (незавершеність) у 

поєднанні з одночасною закритістю (завершеністю) [125, 216] 
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Саме у цьому творі Станіслава Вишенського, як і перед цим 

показаному творі Миколи Воробйова, вплив жанру фрагмента на структуру 

цілісного твору незаперечний. Семантична автономність за принципом 

відкритості закладена до структури цих творів. Зрозумілим стає і циклічний 

перегук зачину з пуантом у С. Вишенського в окремій частині (фрагменті); 

циклічність є ознакою завершеності в семантично відкритій частині 

(фрагменті). 

Форма вірша в прозі, яку використовували поети Київської Школи набула 

в їхній творчості рис водночас вільніших у синтаксично-смисловому аспекті 

(більша “прозаїзація” семантики, автологічність, символічність). Однак 

використовувались різноманітні чинники для повтору: лексичний, здебільшого 

як смислові центри повторів, силабічний, тонічний, створення ділянок, у яких 

виникала метрична інерція. Для цих віршів у прозі характерне також 

включення в більші єдності, для цього широко використовувалися властивості 

жанру фрагмента, що, як було зазначено вище, сприяв (у часи виникнення 

форми вірша в прозі) поетизації. 

У сучасній українській поезії вірш у прозі є поширеною формою у тих 

поетів, що сповідують авангардистську естетику (М.Бриних, К.Коверзнєв, 

В.Лисенко, А.Лісовий тощо). Ним користуються також поети з 

поміркованішими естетичними принципами (І.Ципердюк, Я.Довган). Маємо й 

випадки, коли прозовий автор пише цікавий твір у формі ціліснопослідовних 

практично нерозірваних віршів у прозі (Тарас Прохасько “Довкола озера” [126]. 

В більшості випадків сучасні вірші в прозі багато в чому уподібнюються 

до форм попереднього українського поетичного досвіду.  

Віршам у прозі Михайла Бриниха властива циклічна цілісність 

(наприклад, опубліковані порізно частини одного циклу Ramble On: Ramble On 

1 [127], Ramble On 2, Ramble On 3 [128]), опертя на лексичну, граматичну та 

синтаксичну основу у повторі. В іншому творі “Уривок хворого на вікні” [129] 

маємо подібність до експресіоністичного жаху, відтвореного за допомогою 
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формальних ознак організації тексту, близьких до “Поза межами болю” 

Осипа Турянського. 

Для віршів у прозі Василя Лисенка [130] властива радикальна 

фрагментарність із філософським підтекстом, що, можливо, сягає корінням 

“Фрагментів” Новаліса [131]. 

Для віршів у прозі Андрія Лісового [132] властивий повтор побутових 

смислів, що опирається на синтаксичний, лексичний, граматичний паралелізми. 

Для більш традиційних поетів характерний обмеженіший підбір образно-

лексичних засобів і тем. Але за головними принципами побудови структури 

вони мало чим відрізняються від неоавангардних віршів у прозі. Іван Ципердюк 

будує свої твори на лексичному, граматичному, синтаксичному чи тонічному 

тощо паралелізмах [133], [134]. 

Цікавим є твір прозаїка Тараса Прохаська “Довкола озера”, де форма 

вірш у прозі оформлена кожним окремим абзацем і водночас віршем у прозі є 

вся головна частина, що складається з подібних абзаців. Чітка сюжетна 

послідовність і лексично-тематична подібність кожного абзацу витворюють 

майже безкінечний текст вірша в прозі. Лексичний, синтаксичний, фонетичний 

паралелізми широко застосовані автором у цьому творі. Наприклад, 

уподібнення приголосних в словах: вже над, ще; все нижче тощо [126, 46]: 

Зворотній бік поверхні, потім навпіл – вже над, ще під водою, відра, 

відразу над полем озера, вода все нижче, встановлюються межі берегів. 

Одним з найцікавіших явищ у сучасних віршах у прозі є залучення 

нового фактору для створення паралелізму. Це явище характерне саме для 

київського неоавангарду, назвемо його “верлібровий” вірш у прозі. Можемо 

сказати, що тут використаний верлібровий принцип для створення нового типу 

ритмізації, де ритмічність вибудувана на “прозовому” кореспондуванні 

виділених пунктуаційно рядів, що записані прозою. 

У верлібровому вірші в прозі, на відміну від інших типів, зберігається 

кореспондування рядів (Sic!), хоча воно не є настільки чітко присутнім, як у 

верлібрі, через відсутність великої паузи кінця рядка. Варто згадати в цьому 
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контексті думки Жирмунського про синтаксичний паралелізм у ритмічній 

прозі, де, на нашу думку, все ж зберігається кореспондування, як наслідок 

паралелізму (синтаксичного та тонічного). 

Верлібровий вірш у прозі зберігає головну ознаку своєї “генетичної” 

форми і є водночас різновидом ритмічної прози, побудованої за верлібровим 

принципом інтонаційним у смисловим. Це відокремлює верлібровий вірш у 

прозі за принципом побудови ритму від інших типів ритмічної прози, де 

“ритмічна проза є прозою через відсутність формоутворюючого прирівнювання 

мовних відрізків” [50, 268]. Отже, верлібровий вірш у прозі, а почасти це є 

справедливим і до тонічного фактору в синтагмах попередніх типів віршів у 

прозі, завдяки тонічному фактору в синтагмах, більшою чи меншою мірою 

порушили попередній принцип утворення ритмічної прози (можлива “рядкова”, 

а не стопна послідовність). Через відсутність сегментації (утворення 

“графічного” рядка) інтонаційна пауза кінця рядка (тобто синтаксичної 

конструкції, що у випадку верлібрового вірша в прозі, вичленованого певним 

пунктуаційним знаком, який практично відповідає функції графічного 

виділення рядка у безпунктуаційному верлібрі; у випадку ж попереднього типу 

вірша в прозі, де з синтагм може потенційно утворитись тонічний вірш) – не є 

достатньо великою для чіткого оформлення кінця рядка. Тому тут суміщається 

прозовість (лінійність) і віршованість (повторюваність) у цих типах з таким 

ритмічним принципом віршів у прозі. 

У верлібровому типі віршів у прозі відсутня звична пунктуація. Існує 

лише смислове та інтонаційне виділення однієї чи кількох синтагм, згідно із 

задумом автора. Виділення здійснюється певним (за волею автора), як правило, 

подібним чи однаковим, пунктуаційним знаком. Маємо тут відсутність 

реального виділення синтагм, як і реальної пунктуації. Аналіз верлібрової 

форми вірша в прозі коректно робити по кожному, виділеному відповідним 

пунктуаційним знаком, “рядку”. 

Наведемо зразок верлібрового вірша в прозі, написаного Костянтином 

Коверзнєвим [101, 49]: 
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жінки зринають на поверхню шкіри й розколюються; ці пружні руки 

змонтовані з рухомих й нерухомих бльоків; за кожним покривалом скісні 

погрози зігнуті здригання; а шия що надмірно розкошує іде своїм 

підмурком в серце тіла; розгойдують печально живосрібло з одного 

нерва в інший; у каркові стається замикання лоб нахилився над червоним 

садом; раптово він щосили пропадає і клопотання про свої обличчя вже 

захопили всі вразливі душі; сьогодні святий суд і катування зруйнують 

опинання до вечері; вечеряти сьогодні буде військо з бажань неспротивів 

і намірів бажання; і тіло буде множити мене для скупчення гараздів і 

провини; червоне замовляння лоба вбирає синє замовляння горла (все’дно 

ж бо воювади доведеться з переможцем) 

 Синтаксичний паралелізм – не повний, але наявний. Наративні речення, 

якими написано цей вірш у прозі, мають багато спільних синтаксичних, 

граматичних, лексично-категоріальних тощо рис.  

 Характерно виділений (відмінним пунктуаційним знаком) – пуант, який 

підтверджує думку дослідника С.І.Кормілова про ритмічну прозу: “Вибух 

врешті-решт стається із завершенням періоду. Він довго готується, та тим 

більшою мірою реалізується як емфатична розв’язка, як “пуант”. Мова ллється 

на одному подихові, наскільки дозволяють її природні умови, але її 

неочікуваний, непередбачуване переривання – одночасно й емоційна розрядка і 

передвіщення нового тривалого напруження” [51, 37]. В нашому випадку 

нового напруження немає, бо із завершенням періоду завершився твір. Остання 

фраза, відмінно виділена, є водночас і логічним висновком (що, зрештою, є 

характерною, хоча й необов’язковою рисою для форми вірша в прозі взагалі). 

 Подамо “рядковий” аналіз міжіктових інтервалів: 

1. жінки зринають на поверхню шкіри й розколюються; 1-1-3-1-2-3 16\5 

2. ці пружні руки змонтовані з рухомих й нерухомих бльоків; 2-0-2-3-3-1-1

 18\6  

3. за кожним покривалом скісні погрози зігнуті здригання; 1-3-2-1-1-3-1

 18\6 
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4. а шия що надмірно розкошує іде своїм підмурком в серце тіла; 1-3-3-2-1-1-

2-1-1 21\8 

5. розгойдують печально живосрібло з одного нерва в інший; 1-3-3-2-1-1-1

 18\6 

6. у каркові стається замикання лоб нахилився над червоним садом; 1-3-3-1-

2-3-1-1 22\17 

7. раптово він щосили пропадає і клопотання про свої обличчя вже захопили всі 

вразливі душ; 1-3-3-4-3-1-4-1-1-1-1 33\10 

8. сьогодні святий суд і катування зруйнують опинання до вечері; 1-2-0-3-

2-3-3-1 23\7 

9. вечеряти сьогодні буде військо з бажань неспротивів і намірів бажання; 1-

3-1-1-2-1-3-3-1 24\8 

10. і тіло буде множити мене для скупчення гараздів і провини; 1-1-1-3-1-3-3-

1 21\7 

11. червоне замовляння лоба вбирає синє замовляння горла  1-3-1-2-1-3-1-1

 20\7 

12.(все’дно ж бо воювади доведеться з переможцем)  1-3-3-3-1 15\4 

 Можна звісно вести мову про ямбічну структуру, але це вільна форма з 

великими порушеннями класичних принципів, тому навряд чи може бути 

коректним розгляд ритмічної основи цього твору як деформованого ямбу. 

 Майже в усіх виділених “рядках” анакруза збігається (1-), клаузула теж (-

1). Треба зазначити, що синтагматичний поділ у творі не може бути повністю 

проявлений, через відсутність достатньої для цього пунктуації (власне, сам 

принцип  тієї пунктуації, яка наявна, будує інший тип інтонації – інтонації 

безпунктуаційного верлібру з видовженим рядком). Кількість іктів у більшості 

випадків коливається від шести до восьми. Тому можна вести мову про 

“розмиту” тонічну основу. Нагадаю, що багато верлібрів мають сильний вплив 

акцентного вірша. Маємо згрупування тонічне та силабічне (наприклад 2, 3, 4 

“рядки” по 18 складів та 6 іктів). У цьому вірші в прозі чітко прослідковуються 

відповідні ритмічні повтори локальних ділянок, наприклад у 8, 9, 10, 12 
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“рядках”, в кінці маємо …-3-3-1. У 10 і 11 “рядках” маємо …-1-3-3-1. Перші 

половини майже дзеркально уподібнені (10. 1-3-1-1-…, 11. 1-1-1-3-…). Пуант 

має найменшу кількість складів (15) та наголосів (4), однак має подібну з 

іншими анакрузу (1-) і клаузулу (-1), можна казати про метричну інерцію в 

пуанті (1-3-3-3-1). Елемент цього чотирискладника (-3-), можливо як відлуння 

класичного ямбічного розміру, наявний у кожному “рядку” в різних варіаціях. 

 Можна стверджувати, що в цьому верлібровому вірші у прозі присутні 

різноманітні ритмічні чинники: верліброве прирівнювання нерівних відрізків, 

силабічний, тонічний, локальні тощо. На нашу думку не варто переносити на 

вільні форми з класичних певні явища. У вільних формах подібне може бути 

лише як відголоски класичної системи у тексті побудованому на новому 

принципові. Тому ми їх розглядаємо з точки зору саме принципів побудови 

вільної форми , а не трансформацій класики. Для цього ми спираємось на тезу 

Ролана Барта про кардинальну відмінність нової поетичної мови [65]. 

 Верлібровий принцип створення вірша в прозі дозволяє більш вільно 

поводитися з різноманітними ритмічними, смисловими чинниками і цим 

збільшує інформативність твору. Такий тип вірша в прозі лише набирає сили, 

але можна зауважити, що він спирається лише на безпунктуаційний верлібр, як 

правило, з видовженим рядком.  

 Отже, можна підсумувати. Авангардистські вірші в прозі в українській 

літературі мають такий головний формотворчий принцип: різні міри повтору, 

які можуть змінюватись лінійно, чинники повтору і лінійності можуть 

захоплювати різні рівні (синтаксичний, граматичний, фонетичний, тонічний, 

силабічний, верлібровий тощо). В основу ритміки віршів у прозі покладено 

принцип повтору і лінійності (лінійної зміни). Ритмічними факторами можуть 

бути силабо-тонічні, дольникові, тонічні (тактові), верліброві, силабічні та інші. 

Вони можуть переплітатись, взаємно проникати один в одного, лінійно 

змінюватись тощо, цим самим засвідчуючи свободу в цій формі та межовість 

(маргінальність) не лише між віршем і прозою, але і між різними віршовими 
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системами. Витворення “ритмічної прози” на новій (тонічній, верлібровій, 

силабічній) основі є характерною рисою віршів у прозі ХХ століття. 

Важливим для з’ясування образності такої форми є слушне зауваження 

М.М.Гіршмана щодо віршового часу (стосовно ритмічної прози Андрєя 

Бєлого): “Разом з віршовим ритмом до прози входить також специфічний 

віршовий час. В цьому “суб’єктивному часі кожен момент здається остаточно 

наповненим” [50, 310]. Це повною мірою стосується розглянутих віршів у 

прозі. З‘являється специфічний “віршовий”, “поетичний час”, незважаючи на: 

можливе використання поетом метафоричної чи автологічної мови, на 

монологічність чи діалогічність (“внутрішній монолог” уже перестав бути 

неодмінною ознакою віршів у прозі, ця форма анексувала діалогічність тощо). 

Це час, в якому все міфологізується, метафоризується і втрачається зв’язок зі 

звичною “прозовою” реальністю. Зазначу, що ритмічною прозою в давні часи 

створювались міфологічні епоси багатьох народів. Це підтверджує історичний, 

генетичний зв’язок з давніми міфологічними епосами, переважна більшість 

яких написана ритмічною прозою.  

 Одним з важливих впливів прозових жанрів на цю форму є витворення 

великих, об‘ємних циклів, послідовностей, об’єднаних більшою чи меншою 

мірою спільними чинниками. Це може бути спільний чи подібний сюжет 

(наприклад, відомий “Блакитний роман” Гната Михайличенка, образно-

лексичний, тематичний матеріал (наприклад, “Без Еспанії” Ю.Тарнавського), 

послідовно викладений тематично цілісний матеріал (“Записки хворого на 

вікні” М.Бриниха, що структурно нагадує “Поза межами болю” 

О.Турянського). В подібні твори легко вводяться суто прозові ділянки, як в 

ритмічному, так і в образно-композиційному значенні (наприклад, у “Довкола 

озера” Т. Прохаська тощо). 

 Отже, вірші в прозі в українській літературі, а здебільшого, це були 

авангардистські поетичні твори, пройшли цікавий шлях свого розвитку, 

залучаючи та варіюючи вільно різними мірами повтору та лінійністю, 

збільшуючи цим поетичну здатність цієї форми. 
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РОЗДІЛ 4 

БЕЗПУНКТУАЦІЙНА НЕСЕГМЕНТОВАНА ВІЛЬНА НОВА 

ПОЕТИЧНА ФОРМА 

 

У модерністичній сучасній українській поезії, окрім верлібру, вірша в 

прозі, досить широко використовується нова дещо відмінна форма. Дана форма 

подається, передовсім, графічно як суцільний текст без пунктуаційних знаків. 

Вона використовується головно тими поетами, для яких характерна образна 

радикалізація. Генетично виникнення цієї форми пов’язане з безпунктуаційним 

верлібром з видовженим рядком. В українській модерністичній поезії це 

передовсім збірка Ігоря Калинця “Коронування опудала” [135]. Ця форма 

визначилась кількома поезіями у циклі “Тихий майстер дитячих іграшок” 

Віктора Кордуна [84] та поезіями молодшого представника Нью-Йоркської 

групи Романа Бабовала [68]. ЇЇ використовував Юрій Гудзь у збірках 

“Маленький концерт для самотнього хронотопа” [87], “Боротьба з хворим 

янголом” [88] і сьогодні застосовується поетами, для яких характерний 

авангардний пошук (К.Коверзнєв, О. Сливинський, А. Лісовий, В.Лисенко), а 

також поетами, що не настільки естетично радикальні, але перебувають під 

значним впливом модерністичних принципів (Я.Довган, І.Ципердюк). Ця форма 

виділена як “поетична” ділянка в кількох прозових творах українських 

письменників саме як зразок поетичних творів головного героя (“Рекреації” 

Ю.Андруховича [136], “Культ” Л.Дереша [137]). У свідомості пересічного 

українського читача така форма чітко вже асоціюється з “трансовою” 

поетичністю завдяки подібним прозовим творам. 

Ця нова поетична форма виникла, як ми вже зауважували, з видовження 

рядка. Стосовно згаданої форми варто згадати думки російської дослідниці 

верлібру Ольги Овчаренко про версе, що воно може займати великий обсяг, 

цілу типографську сторінку, а то й більше. Проте називати цю форму версе, на 

нашу думку, недоцільно, бо під версе розуміють часто дуже відмінні речі. 

Спільне з версе тут - походження від видовженого рядка. Однак у видовженому 
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рядку може зберігатись пунктуація, це зберігає традиційну інтонаційність. А 

в несегментованій безпунктуаційній формі виникає кардинально інший тип 

інтонаційності (про це буде нижче). Український вчений А.Г.Костецький 

зазначав, що поетичний текст може бути суцільним, в цьому випадку, його 

варто вважати однострофовим, і він характеризується підвищеною зв’язаністю 

всіх елементів структури [15, 15]. У безпунктуаційному тексті це сприяє ще 

міцнішим зв’язкам. Через пов’язаність із виникненням із рядка 

безпунктуаційного верлібру, безпунктуаційну несегментовану вільну форму 

можна також називати видовженим верлібровим монострофоїдом 

(моновіршем). 

Російський віршознавець С.І.Кормілов у своїй праці “Маргінальні 

системи російського віршування” в розділі, присвяченому дослідженню 

моновіршів пише: “При формально-типологічному підходові з точки зору 

головних систем віршування моновірші поділяються на силабо-тонічні, 

дольникові та вільні форми (у Кормілова вони практично не відрізняються від 

дольникових і акцентних), з точки зору функціональної, вони виявляються 

самостійними, не ідентичними навіть один одному маргінальними системами.” 

[27, 84-85]. 

В українській поезії використовується видовжений монострофоїд на 

безпунктуаційній вільній основі. Ми вживатимемо термін безпунктуаційна 

несегментована вільна форма як більш чітке і конкретне визначення. Питання 

існування цієї форми окреслено нами в статті “Нова безпунктуаційна 

несегментована поетична форма” [138]. 

Зовнішніми ознаками такою форми є відсутність поділу на рядки та 

відсутність пунктуації. Відсутність рядків – опозиція до верлібру, інтонаційно-

смислового виділення рядка (“…у верлібрі набагато ясніше на відміну від прози 

і визначеніше реалізована синтаксично-інтонаційна структура мови” [139, 

160]), відсутність пунктуації, відсутність звичної інтонації є опозицією до 

прозових форм. Український мовознавець А.П.Загнітко вважає, що особливістю 

подібного (безпунктуаційного) поетичного синтаксису є внутрішня 
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деструктивна та міжреченнєва компонентарність і водночас 

багатоплощинність у формально-граматичному і семантичному плані [114, 505-

506]. 

Створюється новий тип інтонації. Традиційно інтонація передавалась: “на 

письмі певною мірою через синтаксичну організацію фраз, пунктуацію, 

графічні засоби…” та “…у вільному вірші інтонаційна одиниця є рядок… 

(верлібр) може бути позбавлений будь-яких ознак - крім пауз” [140, 325-326].  

Варто розглянути наслідки двох чинників - ліквідації сегментації і 

пунктуації. При ліквідації сегментації (рядкового поділу) одразу ж зникає 

сильна пауза, що виникає в кінці рядка і додатково навантажує смислово 

останнє слово в рядку (“віршова інтонація визначається передовсім 

специфічною паузою в кінці рядка” [141, 41]. Ліквідація пунктуації призводить 

до зникнення чітких пауз у середині синтаксично-семантичних конструкцій. 

Відсутність чітких меж між синтагмами та між більшими синтаксичними 

конструкціями створюють відповідну характеристику цієї форми: слово або 

група слів можуть належати до різних синтагм чи більших конструкцій, 

водночас відсутність пунктуації сприяє витворенню міцніших смислових 

зв’язків у всьому тексті, створюючи цілісну багатоплощинність у 

семантичному плані. Через запрограмовану варіативність у можливих 

синтаксичних конструкціях на відміну від інтонації, яка існує у верлібрі 

(інтонаційно-семантичне виділення рядка) чи прозових форм (збереження 

звичної розмовної інтонаційності), виникає новий відмінний тип інтонації. Бо 

створюється нечітка інтонаційність ритмічних (синтаксичних) груп. Як 

наслідок зберігаються лише чіткі межі між словами (фонетичне слово стає 

одразу визначальним елементом у цій формі через домінування у ній 

інтонування саме слова). Тобто основою ритму тут форми є послідовна зміна 

інтонованих слів, а не ритмічних (синтаксичних) груп. Це викликає характерну 

монотонію (“монотонія – інтонаційна ознака віршованої мови, на відміну від 

політонії – інтонаційної ознаки розмовної мови” [141, 39]). Монотонія в цій 

формі, витворена послідовним ритмом зміни інтонованих слів, є 
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генералізуючою, бо слово - основна одиниця мови. Тому закономірно, що 

монотонія у цій формі захоплює різні рівні. Зазначу, подібна інтонація є 

властивою для шаманських обрядів, замовлянь,тобто фольклорних магічних 

форм, що спрямовані до підсвідомості реципієнта. Подібна монотонність 

витворена послідовним чергуванням слів (основного визначального елемента 

мови) тягне за собою чергування, хоча інколи приховане, інших фонетичних 

сутностей (“ритм визначається як періодичне повторення співмірних частин” 

[142, 206]). 

Класифікацію різновидів цієї форми варто робити за мірою збільшення чи 

зменшення монотонії у різних рівнях фонетичних сутностей та за 

можливостями перерозподілу слів (груп слів) у потенційно можливих варіантах 

синтаксичних конструкцій. Традиційний метричний аналіз навряд чи може 

бути коректним, бо чітко виділеним є лише фонетичне слово. Однак традиційні 

чинники відіграють певну роль, через закономірний вплив віршів традиційних 

форм на поезію взагалі і на авангардну зокрема. На мою думку, варто 

використовувати аналіз, який розроблений російською лінгвісткою 

Н.В.Черемісіною для розгляду ритмічних фігур з різними принципами [143]. 

Образно-композиційні особливості цієї форми спираються на: 1. монотонію 

(спричинену інтонуванням кожного фонетичного слова); 2. лексично-

семантичну та синтаксичну варіативність слів чи груп слів, спричинену 

можливою потенційною наявністю деяких слів з неміцним синтаксичним 

зв’язком, та можливим перерозподілом цих слів між потенційно наявними 

кількома варіантами синтаксичних конструкцій. Отже, маємо зміну 

синтаксично-граматичних і лексичних функцій, загальну цілісність тексту з 

одночасною поліваріативністю смислу через вище зазначене і, очевидно, через 

генетичний зв’язок з пезпунктуаційним верлібром. Через це у всьому творі (за 

тої відмінності, що він не поділений на абзаци) зберігається тіснота і єдність 

віршового ряду. А це (SIC!) свідчить, що така форма аж ніяк не може 

класифікуватись як різновид прозової.  
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Слова, що беруть участь у різних потенційних синтаксичних 

конструкціях пропонуємо називати “вільними”. Власне, ці слова разом із 

принципом повної цілісності у таких творах відіграють ключову роль у 

створенні образно-композиційної структури. Окрім того, саме їхня 

варіативність у синтаксичних конструкціях, можлива граматично-лексична 

зміна є головним фактором, що ліквідує звичну інтонаційну структуру 

можливих синтаксичних цілих. І породжує цим послідовне інтонування 

окремого слова. А подібне творить як головну підставу ритму – акцентну 

властивість фонетичного слова, тобто зближує із принципом тонічного 

віршування: “В акцентному вірші слух відчуває інерцію хвилеподібної зміни 

наголошених і ненаголошених. Елементарною ритмічною одиницею постає 

слово (акцентна група) зі своїм сильним наголосом.”[144, 67]. 

Як уже зазначено вище, в українській поезії безпунктуаційна 

несегментована вільна форма виникла з пунктуаційного верлібру з видовженим 

рядком, що ми його зустрічаємо в поезії Ігоря Калинця. Цьому поетові була 

відома тогочасна польська поезія, в якій уже застосовувалась подібна форма, 

наприклад в поезії Едварда Стахури [145]. Використання Ігорем Калинцем 

безпунктуаційного верлібру з видовженим рядком еволюціонувало в його 

творчості до використання безпунктуаційної несегментованої вільної форми. Ці 

його твори складаються з того, що є безпунктуаційним верлібром з видовженим 

рядком, а також і з об’ємних ділянок безпунктуаційної вільної форми. Подібних 

творів небагато. Втім, усі вони мають великий обсяг, співмірний із віршем у 

прозі і всі включені до збірки “Коронування опудала” [135]. 

Заголовний титульний твір цієї збірки складається з поєднання 

безпунктуаційного верлібру з видовженим рядком із безпунктуаційною 

несегментованою вільною формою. Наведу уривок з цього твору, перша цифра 

в розгляді після кожного слова – наголошений склад від початку слова, друга – 

кількість складів після наголосу, третя – кількість складів у слові [135, 117]: 

…безмежжя(2\1\3) часу(1\1\2) в опудала(2\2\4) для осмислення(3\2\5) 
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 цієї(2\0\2) події(2\0\2) занадто(2\1\3) горде(1\1\2) воно(2\0\2) щоб 

тріпотіти(4\1\5) 

рукавами(3\1\4) видзвонювати(2\3\5) брязкальцями(1\3\4) 

пудити(1\2\3) горбців(3\0\3) найкраще(2\1\3) замкнутись(2\1\3) під 

короною(3\2\5) 

погортати(3\1\4) том(1\0\1) Сковороди(3\1\4) пережити(3\1\4) вічність(1\1\2) 

літа(1\1\2) 

найдовше(2\1\3) життя(2\0\2) у самоті(4\0\4) начебто(1\2\3) у пісковому(3\2\5) 

годиннику(2\2\4) пересипається(4\2\6) пісок(2\0\2) усіх(2\0\2) пустель(2\0\2) 

світу(1\1\2) після(1\1\2) коронування(3\2\5) явно(1\1\2) не може(2\1\3) 

бути(1\1\2) звичайним(2\1\3) 

опудалом(2\2\4) страхопудом(3\1\4) посеред(2\1\3) сумного(2\1\3) поля(1\1\2)… 

 Домінуючою ритмічною ознакою цієї форми є інтонування кожного 

слова, тому ми розглядаємо складові характеристики кожного слова, а як 

периферійні – ознаки можливих для виділення синтагм та синтаксичних 

конструкцій. Оскільки в творі є верліброві ділянки і водночас ділянки 

безпунктуаційної несегментованої вільної форми, то через ознаки, спільні для 

двох форм, верліброві ділянки перебувають під впливом безпунктуаційних 

несегментованих ділянок. Тому аналізувати верліброві рядки треба подібно до 

аналізу безпунктуаційної несегментованої вільної форми, зважаючи звісно на 

чинники початку, закінчення та смислової цілісності рядка. Тіснота та єдність 

віршового ряду зберігається як у кожному верлібровому рядку, так і в кожній 

окремій ділянці (абзаці) несегментованої частини твору. Нагадаю, що 

несегментованій ділянці (абзацу) властива повноцінна тіснота і єдність 

віршового ряду. Ця властивість сприяє включенню і верлібрових рядків (бо 

серед них є часті випадки асинтаксичності) у парадигму сприймання читачем 

безпунктуаційної несегментованої вільної форми через цілісність, подібність за 

кількома маркерами з безпунктуаційною несегментованою вільною формою. 

Відбувається звісно не ліквідація, але зменшення актуалізації чинників 
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сегментації (чинників виділення рядка), а отже і верлібрового формального 

принципу.  

 Розглянемо силабічні характеристики в наведеному уривкові. В 1 рядку (в 

уривку взятому для прикладу) різна кількість складів у кожному фонетичному 

слові, однак у першому і третьому слові наголос на 2 складі, у першому і 

другому після наголосу по одному складу, в третьому і четвертому після 

наголосу по 2 склади. У другому рядку перші три і п’яте слова мають наголос 

на другому складі, у першого, другого і п’ятого слова після наголосу немає 

складів (загально по 2 склади), у третього і четвертого слова після наголосу по 

1 складу, а шосте, останнє фонетичне слово щоб тріпотіти має стільки ж 

складів, як і в попередньому рядку (по 5), однак у попередньому рядку по 2 

склади після наголосу, а тут 1 склад після наголосу. Тому воно пов’язане з 

другим занадто і третім горде. А ці слова своюю чергою пов’язані з іншими 

через силабічність, позицію наголосу в слові та кількість силаб після наголосу. 

Тобто існує досить тісний зв’язок між словами у даному як попередньому та 

наступному верлібрових безпунктуаційних рядках, а також і з несегментованою 

частиною тексту (через загальну домінуючу стратегію єдності всього твору). 

Безпунктуаційна ділянка має тісний синтаксичний зв’язок із верлібровими 

рядками, у перших чотирьох словах по 3 склади, у четвертому на 3 складі 

наголос, що є спільне з другим горобців(3\0\3). У п’ятому, сьомому, восьмому 

на третьому складі наголос і один склад після наголосу. Шосте слово том має 

таке ж закінчення в наголосі і стоїть у в знахідному відмінку, як і слово 

горобців. Лексема том має в собі значення багатьох сторінок, тому граматична 

однина паралельна множині горобців. Дев’яте слово вічність паралельне 

кільком словам з верлібрової частини і наступному десятому літа (1\1). Мають 

вони подібну післяіктову кількість по 1 складу з п’ятим і восьмим словом, що 

мають наголос на третьому складі тощо. Силабіка чітко виділяється в цьому 

творі у вільній варіації. Наприклад, в останніх словах в уривку від слова явно 

така складова послідовність: 2 склади, 3 скл., 2 скл., 3 скл., 4 скл., 3 скл., 3 скл., 

2 скл. . Отже, підтверджується те, що наслідком послідовного інтонування слів 
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у цій формі є генералізуюча вільна монотонія (генералізуюча монотонія тут 

виникає від того, що одиницею ритму в такій формі є головний засіб мови – 

слово, а не склад, метр, тонічна співмірність тощо), що впливає на різні 

чинники. Маємо вільні послідовності паралельного силабізму, паралельну 

вільну послідовність переднаголосних складів у словах. Ці ритмічні фонетичні 

чинники сприяють разом із синтаксичною стратегією цієї форми (загальна 

цілісність тексту, що базується на принципові міцних синтаксичних зв’язків 

навіть у ділянках, де ці зв’язки відсутні чи слабкі) створенню єдиного 

синтаксичного цілого в усьому тексті, а цим актуалізують потенційні лексичні, 

граматичні, синтаксичні зв’язки слів протягом усього тексту, а не лише у 

виокремленій (виділеній), наприклад, пунктуацією, певній синтаксичній 

конструкції. 

 Розглянемо приклад з “вільним” словом у цьому уривкові. Можливий 

такий перерозподіл між потенційно можливими синтаксичними конструкціями:  

1.варіант. найдовше(2\1\3) життя(2\0\2) у самоті(4\0\4) начебто(1\2\3) у 

пісковому(3\2\5) годиннику(2\2\4) 

2.варіант. начебто(1\2\3) у пісковому(3\2\5) годиннику(2\2\4) 

пересипається(4\2\6) пісок(2\0\2) усіх(2\0\2) пустель(2\0\2) світу(1\1\2) 

після(1\1\2) коронування(3\2\5) 

 Синтаксичні зв’язки між словами тут дозволяють потенційно утворити 

дві різні синтаксичні конструкції, тобто в умовах такої форми два різні смисли, 

які накладаються один на одного подібно до палімпсестів. Звісно, другий 

варіант має більш тісні синтаксичні зв’язки, але відсутність пунктуації, і 

лінійна природа розгортання мови цілковито допускає існування першого 

варіанту. Накладаються і смислові функції слів, які беруть участь у витворенні 

цієї варіативності. А те, що весь текст безпунктуаційний, ця можливість стає 

властивістю всього тексту, різних його лексичних одиниць, а не лише певних 

слів чи можливих синтаксичних конструкцій. Це підтверджує тезу українського 

мовознавця А.П.Загнітка про поліваріативність, багатоплощинність у 

формально-граматичному і семантичному плані [114, 506]. Так само можливі 
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різні паралелізми за ритмічними ознаками слів, певні силабічні послідовності 

тощо. У першому варіанті перше, друге і останнє слово - за початками (на 2 

наголос), третє й останнє - за силабікою (4 склади). Перше й четверте - за 

силабікою (по 3 склади), передостаннє п’яте з четвертим і шостим - за 

післянаголошеною кількістю складів (по2) – до речі, ці слова є “вільними”. У 

другому варіанті четверте слово - за закінченням з першим, другим і третім, 

тобто “вільними”, по два склади після наголосу. П’яте, шосте, сьоме мають 

повний ритмічний паралелізм між собою (2\0\2) і водночас паралелізм за 

початками з третім словом, що є вільне (по 2 склади).Останнє слово має 

паралелізм за силабікою з трьома попередніми і граматичний паралелізм за 

родовим відмінком (різниться лише множина пустель і однина світу) з 

попереднім словом.  

Також потенційно можливий інший варіант, хоча через міцні ситаксичні 

зв’язки навряд чи реальний. Однак, зважаючи на безпунктуаційність форми, 

цей варіант не може бути запереченим. Тож подаємо його: 

пісок усіх пустель світу після коронування явно не може бути звичайним 

опудалом страхопудом посеред сумного поля… 

Відсутність пунктуації та сегментації уможливлюють законне існування 

другого варіанту, що може сприйматись як побудоване за футуристичним 

принципом “слів на свободі” чи сюрреалістичного “автоматичного письма”. 

Отже, така форма сприяє авангардним доктринам подібного типу та модернізує 

“мовний колаж” до словесного взаємопроникнення можливих смислів один в 

одного через цілісність тексту і його “палімпсестність”. 

У збірці “Коронування опудала” Ігоря Калинця є також інші твори 

написані з використанням безпунктуаційної несегментованої вільної форми. 

Наприклад, “Осмислення порогу” має досить об’ємні безпунктуаційні ділянки 

відокремлені одна від одної абзацами (тут слово “абзац” – довільне, бо початок 

рядка не виділяється, а лише закінчення абзацу графічно уривається). 

 У творчості цього автора в українській поезії така форма була 

започаткована з багатьма притаманними їй рисами. 
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 У творчості Віктора Кордуна теж є приклади використання цієї форми. 

Відомі два твори - “У нашому місті сніг” [84, 22] та “Птахолюди у вересні”[84, 

32-33]. Вони досить великі за обсягом, водночас композиційно складаються з 

чіткого верлібру, традиційного вірша, що є обрамленням об’ємної 

безпунктуаційної несегментованої вільної форми. Образність цих творів 

насичена сюрреалістичною сновидною метафорикою. 

 У Василя Голобородька існує низка верлібрів, що дуже близькі за 

певними чинниками до цієї форми [146, 120-124]. 

 У іншого представника цього покоління Станіслава Вишенського існує 

неопублікований цикл “Вільний радикал”, написаний нещодавно, в якому 

широко використана така форма. [147]. 

 Молодший представник Нью-йоркської групи Роман Бабовал у своїй 

творчості має зразки поезій, написаних з використанням подібної форми. Як і в 

Віктора Кордуна, в Романа Бабовала поезія складається з трьох частин: 

верлібру, безпунктуаційної несегментованої вільної форми і знову верлібру. 

Так само безпунктуаційна несегментована вільна форма є головною частиною, 

носієм основного смислу. Одначе в цій “головній” частині маємо один знак 

пунктуації “–“, який є смисловим, а не структурним (за Загнітком [114, 546-

547]). Наведу безпунктуаційну несегментовану вільну частину твору повністю 

[68, 71]: 

ночі(1\1\2) замовкають(3\1\4) ночі(1\1\2) розвіюють(2\2\4)  

дощами(2\1\3) притишені(2\2\4) розмови(2\1\3) уночі(3\0\3) між нами(2\1\3) 

відстань(1\1\2) – міжпланетна(3\1\4) радістю(1\2\3) і болем(2\1\3) уночі(3\0\3) 

дракони(2\1\3) ходять(1\1\2) попід(1\1\2) небосхил(3\0\3) з очима(2\1\3) як 

облудні(3\1\4) яблука(1\2\3) вночі(2\0\2) десь(1\0\1) в’януть(1\1\2) квіти(1\1\2) 

загадкові(3\1\4) 

 Безпунктуаційність і сегментованість зумовлюють утворення різних 

синтаксичних та смислових конструкцій згідно з послідовністю слів, слова ж 

стають рівноправними у можливій участі в різних смислових та синтаксичних 

конструкціях з єдиною умовою – послідовністю. Практично кожне слово 
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претендує на різну синтаксичну і смислову функцію. І водночас усі слова в 

безпунктуаційній несегментованій вільній формі є послідовними складниками 

єдиного цілого, що у своєму вимірі характеризується багатоплощинністю у 

формально-граматичному і семантичному плані [114, 506]. Через те, що ритміка 

форми базована на послідовній зміні інтонованих слів, то напрошується 

порівняння з прозовіршем у розумінні С.І.Кормілова, де прозовірш - це: чітка 

послідовність стоп з емфатичною розрядкою в кінці періоду [51, 34]. Це 

порівняння цікаве також у контексті “розрядки в кінці періоду”, тобто 

своєрідного пуанту як смислого, так і ритмічного. Згідно з думкою 

Ю.М.Лотмана про те, що, виступаючи основою спротиву всіх мовних елементів 

поетичного тексту, ритмічна структура перетворює значення використовуваних 

у тексті мовних засобів, зумовлюючи з’яву певного внутрішнього поетичного 

смислу [60, 73]. У нашому прикладі наочно прослідковується більш-менш чітка 

в умовах “вільної” форми послідовність і “розрядка” останнім словом після 

знаку “–“, де лише перше фонетичне слово має 4 склади, інші здебільшого по 

3, а в кінці перед останнім словом по 2 склади і наголос на першому складі: 

десь(1\0\1) в’януть(1\1\2) квіти(1\1\2). Останнє слово, що є “емфатичною 

розв’язкою” - має 4 силаби, як перше після знаку; наголос на 3 складі, подібно 

до облудні(3\1\4) і перше слово після знаку міжпланетна(3\1\4). Всі вони є 

прикметниками, чи прикметниковими конструкціями. По наголосу маємо 

подібне з небосхил(3\0\3). Цікавою у цьому контексті є ритміка до знаку “–“, 

адже маркер безпунктуаційності не перешкоджає ритмічній та смисловій 

цілісності, хоча “–“ ділить текст на дві частини. 

 Перший виокремлений рядок має паралельні в своїй структурі за 

багатьма факторами: граматичними, синтаксичними, морфологічними, 

лексичними, фонічними. Маркований як безпунктуаційний верлібровий. 

Паралельність багатьох чинників, але одночасна виділеність у рядок смислово 

виокремлюють у безпунктуаційному несегментованому вільному творі, однак 

цей рядок є інтегральною його частиною. Ритмічні характеристики цього рядка, 

який є початком, пов’язують із закінченням ночі(1\1\2) та в’януть(1\1\2), 
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квіти(1\1\2), замовкають(3\1\4), загадкові(3\1\4); по силабіці 

розвіюють(2\2\4) і загадкові(3\1\4). Є тут також певні фонічні уподібнення. 

Крім того, всі дієслова мають 3 особу множини теперішнього часу. У частині 

перед “–“ прикметник притишені(2\2\4) має 4 склади і за силабікою 

уподібнюється до всіх інших прикметників у цій формі міжпланетна(3\1\4), як 

облудні(3\1\4), загадкові(3\1\4), у трьох випадках однакова граматична категорія 

у прикметників (називний відмінок множини), а в комплексі з іншими тісно 

пов’язаними лексемами, тобто ад’єктивами чого вони є (3 особа множини 

(вони)). Отже, генералізуюча монотонія у вільному варіанті захоплює в цьому 

прикладі багато рівнів. Тире чітко окреслює смислову пару відстань – 

міжпланетна, все інше має досить “плиткий” зміст. Безпунктуаційність вказує 

на потенційну можливість варіативності виділення синтаксично-смислових 

конструкцій і водночас на збільшену єдність (цілісність) в усій формі. 

Потенційно можливо багато варіантів. Наведу кілька можливих у мові 

авангардистських творів, де “творча природа авангарду багато в чому пов’язана 

…з розвитком відстороненого мислення, що зумовило тяжіння до мистецтва 

асоціативних структур…” [62, 6]. Асоціативність дозволяє “накладати” одну на 

одну потенційно можливі різні смислово синтаксичні структури, що виникають 

з використанням одного лексичного матеріалу. Отже, приклади “можливих” 

конструкцій та смислів, згідно до безпунктуаційності і несегментованості, де не 

марковані межі синтаксичних структур, морфологічно-граматичні 

характеристики слів дозволяють утворити подібне: 

1. облудні яблука вночі десь в’януть  

2. уночі дракони ходять попід небосхил з очима як облудні 

3. десь в’януть квіти загадкові 

Лексема облудні виступає як іменник і як прикметник, лексема десь бере участь 

у різних синтаксично-смислових структурах.  

 У наведеному прикладі проявлено велику кількість чинників властивих 

цій формі. Такі чинники сприяли збільшенню асоціативності у лексичній та 

образній структурах цього твору. 
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 Поет Юрій Гудзь є автором твору, в якому наявна безпунктуаційна 

несегментована вільна форма [88, 29]. Цей твір складається з п’ятьох частин. 

Друга частина під назвою “березень” є безпунктуаційною несегментованою 

вільною формою, інші частини є безпунктуаційними верлібрами з акцентними 

факторами та спорадичним римуванням. А в першій збірці “Маленький концерт 

для самотнього хронотопа” розміщено окрему поезію чи навіть цикл, який 

складається з чотирьох частин, ці частини всі написані безпунктуаційною 

несегментованою вільною формою [87, 3-4]. В усіх частинах маємо помітний 

повтор (подвоєння) лексем у кінці. У першій: не встигли не встигли, у другій: 

межами щастя межами щастя, у третій руки твоєї руки твоєї, у четвертій: 

майбутніх згарищ майбутніх згарищ. Розглянемо другу частину цього твору 

[87, 3]: 

діти(1\1\2) кохання(2\1\3) й ненависті(2\2\4) знайти(2\0\2) виправдання(1\3\4) 

для темряви(2\2\4) за віконними(3\2\5) шибами(1\2\3) для мовчання(3\1\4) 

жінок(2\0\2) згвалтованих(2\2\4) страхом(1\1\2) для теплої(2\2\4) 

темряви(1\2\3) розіпнутої(2\3\5) на хрестовині(4\1\5) дерев’яної(3\2\5) 

рами(1\1\2) для голих(2\1\3) (1\0\1) (1\1\2) дерев(2\0\2) що ховають(3\1\4) 

собі(2\0\2) покалічені(3\2\5) душі(1\1\2) жах(1\0\1) перевтілень(3\1\4) для 

мовчазної(4\1\5) (1\0\1) (3\1\4) розмови(2\1\3) поза(1\1\2) межами(1\2\3) 

тіла(1\1\2) поза(1\1\2) межами(1\2\3) щастя(1\1\2) межами(1\2\3) 

щастя(1\1\2) 

 Одразу впадає у вічі можливість однорідних конструкцій, що 

починаються з для. В середині однієї подібної конструкції маємо також певну 

однорідність покалічені душі, жах перевтілень, поза межами,поза межами 

щастя. Безпунктуаційність сприяє тому, що навіть, у, здавалося б, чітких 

однорідних конструкціях можливі також інші перерозподіли. У першому 

випадкові той, що починається з для, а в другому - інший можливий варіант: 

1. …для теплої темряви розіпнутої на хрестовині дерев’яної рами  

2. …мовчання жінок згвалтованих страхом для теплої темряви… 

Можливі є як паралельні, так і послідовні варіанти: 
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1. …для мовчазної розмови поза межами тіла… 

2. …жах перевтілень для мовчазної розмови поза межами тіла… і т. д. 

Якщо можливі варіанти, де для виділяється, то це підтверджує тезу, що 

слово у цій формі є головною ритмічною і смисловою одиницею, а в такому 

разі в цій формі в ідеальному варіанті будь-які слова тексту можуть брати 

участь в утворенні смислу та ритму, але згідно до принципу послідовності, 

лінійності. 

 Цікавим є лексичний повтор у кінці: поза межами щастя межами 

щастя. Трактування можливе як у варіанті коли межами є перше межами 

щастя, так і друге межами щастя. Отже, емфатична розв’язка тут містить у 

собі смислову концепцію такої форми, яка полягає у варіативності змістів 

згідно з “вибором” прочитання читача і водночас накладання можливих змістів 

один на одного. 

 Розглянемо деякі ритмічні, фонічні та морфологічні чинники у цьому 

прикладові. Іктові та силабічні характеристики слів дають підставу зробити у 

послідовності такі висновки. Перше слово діти з другим кохання має спільну 

кількість складів після наголосу (1). Третє й ненависті з другим мають наголос 

на 2 складі. Четверте знайти - спільний наголос з другим та третім (на 2 

складі), а за силабікою - з першим словом (2 склади). П’яте виправдання за 

наголосом - з першим (на 1 складі), за силабікою - з третім словом (4 склади). 

Шосте для темряви (хоча можливе і виділення для) за силабікою (4 склади) - з 

попереднім, за місцем наголосу - з другим, третім, четвертим (2 склад). Сьоме 

слово за віконними - з попереднім за кількістю складів після наголосу (2 

склади). Сьоме шибами - з попереднім та з шостим за кількістю після наголосу 

(2 склади), за місцем наголосу - з першим та п’ятим (на 1 складі) 

тощо.Практично всі слова мають послідовні співвідношення. Цікаві є 

закінчення, перше і останнє слова мають по (1\1\2), друге і передостаннє – 

обернення (2\1\3) і (1\2\3) в позиції наголосу на спільній кількості складів. 

Маємо кільцеву ритмічну характеристику в закінченні та початку. 

Морфологічні та граматичні особливості пов’язані з однорідністю, наявній у 
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цьому прикладі. Зустрічаємо також спорадичне та суміжне послідовне 

неточне і неповне римування напр. віконними шибами тощо. Маємо фонічні 

подібності в послідовності напр. теплової темряви розіпнутої…тощо. 

 Отже, генералізуюча монотонія цієї форми сприяє паралелізмові багатьох 

чинників у вільних лінійних послідовностях.  

 Молодше покоління вже більш ширше використовує таку форму. Вона 

характерна для творчості поетів, що сповідують неоавангардну естетику, у 

їхній творчості ця форма отримала подальшого розвитку. Характерно, що для 

більшості з них домінуючою формою є безпунктуаційний верлібр. Почну з 

творчості Костянтина Коверзнєва, поета, у якого подібна форма зустрічається  в 

першій офіційній збірці “Немає жалю”[101] у поезіях “найдавніше паплюжити 

зажуру лісу…” , “Замість епілога” та в другій збірці “Наше прощання” [102] в 

поезіях “сходить на пси вражливе життя…”, “перетворення саду на огорожу 

дерев”. Подам приклад з першої збірки“Немає жалю”[101, 56]: 

найдавніше(3\1\4) паплюжити(2\2\4) зажуру(2\1\3) лісу(1\1\2) щедрою(1\2\3) 

загрозою(2\2\4) вбивати(2\1\3) і вмирати(3\1\4) навмання(3\0\3) пірнати(2\1\3) 

у чорнозем(3\1\4) і сибір(3\0\3) на зашморгах(2\2\4) колись(2\0\2) чи пак(2\0\2) 

одного(2\1\3) дня(1\0\1) помстливо(2\1\3) буханець(3\0\3) обіцянки(3\1\4) 

печально(2\1\3) постарішав(3\1\4) і ось(2\0\2) коли я(3\0\3) (2\0\2) (1\0\1) 

(можливі варанти розділу) народився(3\1\4) була(2\0\2) спонука(2\1\3) дати 

мені(1\3\4) (1\1\2) (2\0\2) наймення(2\1\3) геть чисто(2\1\3) нидіти(1\2\3) і 

пізнавати(4\1\5) світ(1\0\1) і щоб усе(4\0\4) (2\0\2) (2\0\2) в ті літери(2\2\4) 

(1\0\1) (1\2\3) ввійшло(2\0\2) як наростаючий(4\2\6) уламок(2\1\3) карати(2\1\3) 

незнищенного(3\2\5) профана(2\2\4) і розпинати(4\1\5) його(2\0\2) на 

хресті(3\0\3) і руйнувати(4\1\5) обеліск(3\0\3) який лиш(3\0\3) затуляє (3\1\4) 

славу(1\1\2) від мерця(3\0\3) 

 Розглядаючи цю поезію як ритмічну послідовність слів, отримуємо: 

найдавніше має 4 склади як і друге слово паплюжити, зажуру має на другому 

складі наголос як і попереднє паплюжити, лісу – як попереднє зажуру після 

наголосу один склад, щедрою – як попереднє лісу на першому складі наголос, 
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загрозою – як попереднє щедрою після наголосу 2 склади, вбивати – як 

попереднє загрозою на другому складі наголос…тощо. В суцільному тексті  

згідно до принципу вільної форми прослідковується закономірна ритмічна 

послідовність слів, базована на силабіці або на позиції ікту з початку слова чи 

кількості ненаголошених складів після ікту в слові. Звісно, є певні перебої, але 

майже всі вони узгоджуються з якимось із попередніх слів, або ж групами слів, 

наприклад: його  (2\0\2),  а попереднє  фонетичне слово  і розпізнати (4\1\5),  

однак попереднє перед розпинати слово  профана (2\2\4) – тобто на складі 

наголос, що уподібнене до його і т. д.  

 У цьому творі багато послідовного граматичного паралелізму, наприклад: 

зажуру лісу, щедрою загрозою, вбивати і вмирати. Це породжує послідовне 

римування тощо. Широко використовуються сполучники для зменшення 

можливої паузи та для збільшення синтаксичних, зв’язків що ущільнює 

загальну цілісність твору та водночас зменшує, але не ліквідовує потенційність 

виникнення відмінних синтаксичних конструкцій. Подібне сприяє домінуванню 

“головної” конструкції. Інші варіанти можливі ж саме на тлі домінуючої 

синтаксичної конструкції. Сполучниковість створює ілюзію складного речення. 

Однак синтаксичний перерозподіл активніше виявляється, коли між словами 

немає сполучників, а синтаксичні зв’язки неміцні. Тому все ж можливі різні 

варіанти. Наведу кілька - перший, що є можливий згідно до смислово-

синтаксичної інерції, викликаної сполучниками, другий - можливий через 

відсутність сполучника між словами уламок карати.  

1. …і щоб усе в ті літери ввійшло як наростаючий уламок… 

2. …як наростаючий уламок карати незнищенного профана і розпинати… 

Маємо два варіанти. Перший, де діє раціональна логічність мови (маю на увазі з 

точки зору традиційного модернізму, бо ця смислова конструкція є також 

сюрреалістичною, однак на сьогодні автоматизованою), а другий – 

сюрреалістичні принципи, де, як вважає словацький вчений Віліам Марчок, 

сюрреалістична поетика є деструктивною і творить негативну відмінність 

традиційної структури, визволяє слово з позицій заавтоматизованих асоціацій, 
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логічних зв’язків, на які спирається традиційність [148, 388]. Подібна 

подвійність закладена в синтаксичних можливостях цієї форми (утворення 

відмінних смислових конструкцій), ця присутність як логічного смислу, так і 

антилогічність, що спирається на інтенційність естетики сюрреалізму і можливі 

антилогічні варіанти вимагають лише граматичного узгодження між словами. 

Хоча, в принципі, відсутність пунктуації допускає в такій формі також 

сполучення слів, що не є граматично узгоджені.  

 Інший представник цього покоління галичанин Остап Сливинський теж 

використовує безпунктуаційну несегментовану вільну форму. В своїй першій 

збірці “Жертвоприношення великої риби” нею написаний цілий цикл поезій під 

назвою “Експромти”. Розглянемо одну поезію з цього циклу: [149, 48] 

(репродукція(3\2\5) попередніх(3\1\4) картин(2\0\3) в кольорах(3\0\3) 

невситимості(3\2\5) пожадання(3\1\4)) 

врости(2\0\2) влопотіти(3\1\4) ногами(2\1\3) у безкрилля(3\1\4) кораблів(3\0\3) 

заблуканих(2\2\4) перевалів(3\1\4) королів(3\0\3) кролів(2\0\2) врешті(1\1\2) 

кроків(1\1\2) космосів(1\2\3) безнадійно(3\1\4) згортаю(2\1\3) рулони(2\1\3) 

чуттів(2\0\2) ставлю(1\1\2) кому(2\0\2) господи(1\2\3) благослови(4\0\4) 

поставити(2\2\4) крапку(1\1\2) кому(2\0\2) добіжить(3\0\3) курява(1\2\3) до 

воріт(3\0\3) старі дерева(4\1\5) (2\0\2) (2\1\3) пси(1\0\1) пасмуги(1\2\3) 

палімпсести(3\1\4) дні(1\0\1) дні(1\0\1) мов пасмуги(2\2\4) палімпсестів(3\1\4) 

дай(1\0\1) домовити(2\2\4) цей став(2\0\2) (2\0\2) (1\0\1) (1\0\1) ти(1\0\1) 

здивований(2\2\4) вертикальністю(3\2\5) води(2\0\2) то дзеркало(2\2\4) 

моєї(2\1\3) непокритої(3\2\5) розбещеної(2\3\5) втоми(1\1\2) 

 Ритмічні характеристики цього прикладу підтверджують послідовність за 

силабікою, за положенням наголосу (кількості складів перед, або після 

наголосу в слові). Ці послідовності вільні і можуть простежуватись не лише у 

чіткій послідовності (слово за словом), але і через слово чи кілька слів. Цікаві 

також ритмічні характеристики, що демонструють смислові накладання, 

наприклад: дні(1\0\1) дні(1\0\1) мов пасмуги(2\2\4) палімпсестів(3\1\4). Тут 

подибуємо лексичне подвоєння дні дні, що мають по одному складу, тобто 
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разом - 2 склади, мов пасмуги і палімпсестів - по 4 склади. Семантика 

додаткового змісту спирається на лексичне подвоєння і на подвоєння ритмічне, 

що стосується двох слів дні дні. Отже відбувається ритмічна модуляція смислу. 

Також цікавою є “емфатична розв’язка” в кінці твору. Збільшення силабіки у 

словах 4, 3, 5, 5 складів уривається останнім словом, що має 2 склади (втоми). 

Це слово має ритмічну подібність у останній можливій для виділення 

синтаксичній конструкції лише з моєї(2\1\3) за кількістю складів після 

наголосу. Силабіка також значно ближча до останнього слова (2 і 3 склади). Всі 

інші слова відмінні.  

 У цій поезії широке використання асонансів, алітерацій, спорадичних 

внутрішніх рим, ізограматизму, лексичних повторів, ізосинтаксизму у 

можливих для виділення варіантах синтаксичних конструкцій, перерозподілу 

слів чи навіть груп слів. Через подібний перерозподіл стає можливим перехід 

слова до іншої частини мови, наприклад: 

1. де слово став іменник: …дай домовити цей став… 

2. де слово став дієслово: …став ти здивований вертикальністю води… 

 Маємо тут також ситуацію, де ці дві конструкції абсолютно рівні і 

послідовні у смисловій логічності. Слово став рівноцінно бере участь як у 

першому варіанті, так і в другому, водночас ці варіанти виникають один з 

одного і неможливе жодне інше трактування за це, хоча воно й суперечить, 

здавалося б, логічному принципу участі слова в одній конструкції. Неучасть 

цього слова у хоча б одній з можливих двох конструкціях породжує відсутність 

смислової синтаксичної та граматичної логіки. Отже, в цьому випадкові одне 

слово є частиною двох смислово послідовних конструкцій, де за традиційної 

пунктуації мусило б бути два слова став. Відбувається виділення слова став у 

“супер”-позицію обов’язкової рівноцінної участі в двох конструкціях. Ритмічні 

характеристики слів, що беруть участь у витворенні цих двох конструкцій, 

також свідчать про “ритмічну” логічність такої ситуації: 

дай(1\0\1) домовити(2\2\4) цей став(2\0\2) (2\0\2) (1\0\1) (1\0\1) ти(1\0\1) 

здивований(2\2\4) вертикальністю(3\2\5) води(2\0\2) 
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 Це демонструє потенційні особливості цієї безпунктуаційної 

несегментованої вільної форми. 

 У творчості галичанина Івана Ципердюка є зразки також подібної форми. 

Поезія “Вже скоро заручини” [134, 30] за багатьма рисами подібна до віршів у 

прозі, з яких складається збірка (лексикою, тематикою, образом ліричного 

героя, естетикою, яка сягає корінням декадентства і символізму, розбиванням 

на абзаци тощо), але риси, властиві для безпунктуаційної несегментованої 

вільної форми, проявлені достатньо чітко.  

 У збірці “1999” івано-франківського поета Ярослава Довгана є кілька 

творів написаних безпунктуаційною несегментованою вільною формою, 

“латані перелатані”, “старенька тета світиться”[150, 27-28]. Для цих поезій 

характерне широке використання граматичного, морфологічного, ритмічного (у 

принципах ритму на основі слова) паралелізмів, широке застосування асонансів 

та алітерацій тощо.  

 Для київського неоавангарду [151], як уже згадувалось вище, вільна 

безпунктуаційна форма є характерною. У творчості киянина Андрія Лісового ця 

форма є домінуючою [152], [153]. Однак у його поезії така форма має певну 

відмінність. Показовим є твір “Ти” [154]. Цей твір об’ємний, водночас широко 

використовуються чинники традиційного віршування (спорадичне римування, 

ділянки з традиційною ритмікою) і чинники характерні для вірша в прозі 

(синтаксичний паралелізм, лексичні, граматичні повтори, логічно-смисловий 

паралелізм). Богдан Бойчук зауважував близькість поезій Андрія Лісового до 

прозових поетичних форм [106]. Завдяки достатньо чітким ритмічним ділянкам, 

виділеним спорадичним римам, чіткому логічно-смисловому паралелізму, 

базованому на синтаксичному, лексичному, морфологічному паралелізмах і 

водночас на міцних синтаксичних зв’язках у можливих реченнях, що не 

сприяють перерозподілу, безпунктуаційність у цьому творі вказує на міцну, 

безперервну як синтаксичну, так і смислову цілісність. Маємо використання 

безпунктуаційності переважно не для перерозподілу смислів, а для створення 

саме міцної синтаксичної та смислової єдності. У межах варіативності 
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можливостей такої форми автор надає пріорітет синтаксичній та смисловій 

цілісності твору. Наведемо уривок зі згаданого твору [154, 172]: 

Серенада великих богів гімн всенічний сон опівнічний ти пануєш в населеному 

пункті ти їси качку ти дивишся на повітря і зорі в ньому коливаються стерті 

плазми ти переливаєшся з вуалі в вуаль напахчену тюлькою у темному 

оксамитному вбранні ти постаєш і входиш у невідоме приходиш моторошно 

зненацька вуглини ворушачи у вогнищі криниця Чугайстер ловить твої тіні 

вислизають з його рук і ховаються за старезні дубові хащі по черзі калинова 

сопілка вихоплює з пітьми їхні тіла біля фонтана парна арифметика 

геометрія праці солодка в тривозі запліднення сумно в привіті кличе тебе 

незугарна пляма на жовтій сорочці тубільця воля на гострих списах і спицях 

велосипеда розтягнутих вусебіч як четвертоване конями тіло і прямокутник 

твоєї будови милується моєю долею ти піраміда кохання в лоні природи ти 

триглодит  перевернута призма в уяві вбивці ти старий камзол вивітрений і 

пронюханий вітрами… 

 Тут уривку маємо використання багатьох віршових ритмічних, фонічних 

чинників. Акцент принципу побудови структури твору зміщено до формальних 

ознак віршів у прозі, особливо до широкого застосування синтаксичного, 

лексичного, морфологічного паралелізмів, характерного для поетів нью-

йоркської групи. Цікавим явищем є пуант усього твору, що є смисловим  та 

ритмічним підсумком я люблю тебе [154, 173]. Це підтверджує властивість, що 

є характерна водночас прозовіршеві та ритмічній прозі і віршам у прозі. Отже, 

безпунктуаційна несегментована вільна форма може використовувати як 

основу не лише видовження рядка безпунктуаційного верлібру, але й вірш у 

прозі. Звісно, багато чинників, що властиві формі, утвореної з принципу 

видовження рядка безпунктуаційного верлібру, наявні в цьому творі теж. 

Особливо важливим є те, що тут зберігається єдність і тіснота віршового ряду, 

тобто його все ж можна розглядати як твір на основі видовженого 

безпунктуаційного рядка, як моновірш, який проте має багато рис, спільних з 

віршем у прозі.  
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 Ще один київський неоавангардист Василь Лисенко безпунктуаційну 

несегментовану вільну форму використовує інакше, переносячи акцент на інші 

її можливості. Наведу приклад [155]: 

підкова(2\1\3) закута(2\1\3) піщиною(2\2\4) шляху(1\1\2) шепоче(2\1\3) до 

поштовху(2\2\4) в спину(1\1\2) вола(2\0\2) гнати(1\1\2) крізь сито(2\1\3) 

пророслої(2\2\4) кукурудзи(3\1\4) на головах(2\2\4) риби(1\1\2) 

подорожують(4\1\5) по ланцюгу(3\1\4) пса(1\0\1) зірваного(1\3\4) зі сну(2\0\2) 

про запарканний(4\1\5) простір(1\1\2) його(2\0\2) дружби(1\1\2) зі світом(2\1\3) 

міжсвітанкових(4\1\5) видінь(2\0\2) рухливих(2\1\3) вражень(1\1\2) 

дзеркала(1\2\3) від різних(2\1\3) відбитків(2\1\3) однієї(3\1\4) полуниці(3\1\4)  

 Автор у цьому творі прагне використати безпунктуаційність у сенсі 

складного речення, а радше безперервної цілісної послідовної синтаксичної 

конструкції, хоча, звісно, можливості для виділення окремих синтаксичних 

конструкцій та їхнього перерозподілу (накладання) зберігаються. Тому 

доцільно подати послідовний міжіктовий аналіз усього твору. Треба зауважити, 

що, на нашу думку, основою ритму для безпунктуаційної несегментованої 

вільної форми є фонетичне слово у послідовності інтонованих слів, а ритмічна 

інерція усього тексту є вторинною (додатковою) можливою ритмічною 

характеристикою. 

1-2-2-2-2-2-2-2-0-2-2-4-2-2-4-3-1-0-4-3-1-2-0-2-4-2-1-1-1-3-2-3-3-1 

Із міжіктового аналізу є очевидним, що можна вести мову, якби це було 

коректно для такої вільної форми, про метричну інерцію. В нашому випадку 

маємо амфібрахій з перебоями, який переростає у досить розхитаний 

триіктовий дольник, що згодом стає двоскладовиком і на його грунті - 

чотирискладовиком. Цікавою є анакруза (1-) та клаузула (-1), які є оберненими 

одна до одної. Закінчення, якому передує ритмічний різнобій та перепади в 

межах (-1-) – (-4-), завершується чотирискладовиком з жіночою клаузулою. Це 

підтверджує подібність такої форми як з прозовіршем, так і метричною прозою 

у здатності до виділення “емфатичної розв’язки”. У цій структурі ритмічні 

перебої починаються зі слів вола гнати 2(1)-0-2(1), після яких іде “маркер” 
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метафоричної трансформації, виражений словами крізь сито. Тобто 

метафоричної трансформації в тексті, який своєю чергою теж, складається з 

метафоризованої мови.  

Розглядаючи особливості ритму за основною ритмікою послідовного 

інтонування слів, маємо цікаві результати. Перші два слова підкова закута є 

однакові (2\1\3), третє слово піщиною має (2\2\4), отже, за наголосом подібне до 

перших двох, а за складами після наголосу маємо збільшення. Слово шляху має 

(1\1\2), тобто є подібність після наголосу з першими двома словами, а з 

попереднім словом – вдвічі менше складів, як загалом (4-2), так і порядок 

нагошеного (2-1) та складів після наголосу (2-1), тобто маємо зменшення 

складових характеристик удвічі. Наступне слово шепоче (2\1\3) повертає до 

перших слів, наступне за ним слово до поштовху повертає до піщиною (2\2\4). 

Наступне в спину (1\1\2) повертає до шляху і водночас є зменшенням вдвічі до 

поштовху, що також є ритмічно паралельною ділянкою до піщиною шляху 

тощо. Цікаво, що у цьому ритмові (інтонування слова) маркер метафоричної 

трансформації постає як доволі строга для вільної форми послідовність (на 

відміну від цілісного міжіктового аналізу тексту) в спину(1\1\2) вола(2\0\2) 

гнати(1\1\2) крізь сито(2\1\3). Після цієї ділянки - більш різноманітні ритмічні 

характеристики слів, що підтверджує подібне явище у наступній після 

“маркера” ділянці в міжіктовому аналізі тексту теж. “Емфатична розв’язка” 

виглядає, як і в міжіктовому аналізі, також більш стабільною: вражень(1\1\2) 

дзеркала(1\2\3) від різних(2\1\3) відбитків(2\1\3) однієї(3\1\4) полуниці(3\1\4). 

Тут наявний ефект “зростання” чи “нарощення” на один склад, що відбувається 

у подвоєних ритмічних варіантах у словах. Зауважимо в інших ділянках цього 

тексту збільшення чи зменшення “вдвічі” характеристик, особливо в частині 

після “маркера” метафоричної трансформації, відбувається збільшення чи 

зменшення без майже тотожного “подвоєння”. Цікавими є інші випадки 

“нарощення” у творі, наприклад пророслої(2\2\4) кукурудзи(3\1\4), де наростає 

на один склад положення наголосу 2-3 і зменшується кількість складів після 

наголосу 2-1 при збереженні загальної силабічної характеристики.  
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 В наведеному прикладі з Василя Лисенка використовуються 

можливості як властиво безпунктуаційної несегментованої вільної форми, так і 

ритмізованої прози чи прозовірша у досить вільній формі як основи композиції 

твору. 

 Коротко підсумовуючи результати розглядів, можна сказати, що на 

основі фактору послідовного ритму слів, головного чинника безпунктуаційної 

несегментованої вільної форми, виникає багато допоміжних чинників як від 

верлібрових особливостей, так і ритмічної прози, або ж віршів у прозі. Виникає 

радикалізація смислів через потенційну можливість антилогічного поєднання 

слів у синтаксичні послідовності. Цей антилогізм є чіткою авангардною 

особливістю цієї форми. Навіть якщо весь текст виписано в антилогічності, то 

можливі “нові” антилогічні смисли до вже “логічних”, названі умовно як 

логічні, як даність тексту, згідно до авангардистської естетики. Тобто 

безпунктуаційна несегментована вільна форма сприяє постійній “радикалізації” 

смислів, водночас не сприяючи дискретності частин твору, а представляючи 

його як цілісну синтаксичну і смислову структуру. Єдиною дискретною 

можливою одиницею в такій формі виступає слово як основа ритму і як носій 

смислу (окреме інтонування і можливість сполучень із непоєднуваними 

лексемами, що виокремлює смисл слова). 

 Генералізуюча монотонія у цій вільній формі виникає знову ж від того , 

що основою ритму є слово, основна одиниця мови взагалі. Вона охоплює багато 

рівнів водночас в умовах вільної форми, тобто форми, в якій не існує чіткої 

регламентації. 

Тяжко сказати, які перспективи цієї форми. На нашу думку, є два основні 

напрями розвитку. Перший - це поглиблення перерозподілу слів і груп слів, а 

отже, і смислів. Другий - це зміцнення синтаксичних зв’язків між словами для 

створення чіткої синтаксичної структури, в котрій зменшується можливість 

виникнення “перерозподілів” і водночас чітка синтаксична послідовність 

збільшує вплив принципів “прозовірша”, у розумінні С.І.Кормілова, 



 145 

“безперервної послідовності ритмічних одиниць”, але в сучасній (вільній) 

формі.  
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ВИСНОВКИ 

 

 Внаслідок проведеного аналізу трьох маргінальних, між віршем і прозою, 

форм (верлібру, вірша в прозі, безпунктуаційної несегментованої вільної 

форми) можемо сказати, що у всіх трьох формах у віршознавчому аспекті 

застосовуються чинники, властиві як віршовим, так і прозовим формам. Одначе 

всі три форми можемо цілковито називати вільними, оскільки велика 

інформативність створюється завдяки вільним структурним і семантичним 

зв’язкам – і то є найважливішою особливістю даних форм. 

 Верлібр – це форма, яка відрізняється від попередніх (традиційних) 

систем віршування тим, що головним чинником побудови вірша є ритм рядків, 

побудований на принципі, що не пов’язаний із заданою фонічною ритмічною 

структурою, а створений за семантико-інтонаційною доцільністю згідно з 

задумом автора. Це є, на нашу думку, домінуючим принципом організації 

верлібру.Фонетичні та інші нерегламентовані міри повтору є ознаками, що 

відіграють локальні ролі. Дискретність, яка виникає внаслідок семантико-

інтонаційного членування, сприяє використанню “монтажного”, “колажного” 

ефектів у цій формі, сприяє зіставленню різних, навіть несумісних, згідно із 

концепціями попередніх традиційних форм, змістових чинників,сприяє 

побудові відповідного типу образності, створеної за принципом зіставлення, 

розірваності, незбіжності. 

Сегментація може порушувати як синтаксичну цілісність, так (в 

українській поезії це поки що рідкісне явище) і лексичну. Локальні фонічні, 

лексичні, синтаксичні та інші явища відіграють певну роль і, особливо, є 

цікавими у визначенні локального принципу побудови рядка, а також у 

розриванні (сегментації) певних фонетичних, синтаксичних, семантичних тощо 

цілостей.  

 Вірш у прозі- це прозовий (лінійна організація мовного матеріалу) 

поетичний твір, у якому можливі різноманітні віршові чинники, які, однак, не 

дозволяють тексту перетворитись фактично у вірш. Лінійність мови дає 
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свободу для використання мовного матеріалу і цим потенційно необмежено 

збільшує смислову та іншу варіативність тексту. Використання різноманітних 

віршових чинників (різних типів та видів паралелізму тощо), згідно із задумом 

автора, дозволяє працювати зі збільшенням варіювання інформативності 

тексту. Саме вільне використання віршових чинників, через лінійний принцип 

побудови мовного матеріалу, дозволяє використовувати лінійні можливості 

збільшення смислової варіативності; одночасно і вільні віршові чинники 

дозволяють збільшувати інформативність тексту. 

 Але домінування віршових ознак призвело б до зменшення лінійності 

мовного матеріалу, тобто до втрати можливостей збільшеної смислової 

варіативності. Якщо текст стає віршем, він унеможливлює використання 

відповідної міри лінійності, яка сприяє збільшенню смислової варіативності. 

Отже, вірш у прозі дозволяє надзвичайно вільно використовувати варіативність 

мовного матеріалу і так само уможливлює збільшення інформативності за 

віршовими принципами у вільному (згідно із творчим задумом автора) порядку, 

але не призводить до витворення вірша. Лінійні можливості лексичного 

матеріалу також сприяють метафоризації мови.  

 Різноманітність паралелізму, можливого у віршеві в прозі, може 

базуватись як на фонічних, метричних, тонічних, синтаксичних, так і на 

лексичних, граматичних чинниках мови. Розглядаючи різноманітні типи 

паралелізму і виділяючи домінуючі чинники, можна говорити про різні 

варіанти віршів у прозі, які поєднують у собі метричну прозу, спорадичне 

римування, тонічну основу, витворення верлібрового рядкового паралелізму (це 

новий тип), синтаксичний паралелізм тощо. 

В українській поезії використовується видовжений монострофоїд на 

безпунктуаційній вільній основі. Ми будемо вживати термін “безпунктуаційна 

несегментована вільна форма” як більш чітке і конкретне визначення. 

 Виокремлення та означення нами певного формального явища як 

безпунктуаційної несегментованої вільної форми спирається на його чітку 

опозицію до верлібру за відсутності сегментації, а відтак і властивим для цього 
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явища особливостям (хоча виникнення безпунктуаційної несегментованої 

вільної форми відбулося з безпунктуаційного верлібру з видовженим рядком, 

що доведено нами у дисертаційному дослідженні), на чітку опозицію до вірша в 

прозі як до чіткої у синтаксично-смисловому плані структури (хоча багато 

ознак рис вірша в прозі можуть бути теж присутні у даній формі, що нами теж 

доведено), до “версе” як надзвичайно розмитого поняття у віршознавстві яке 

може не включати в себе фонетичні чи інші принципи “вільної форми”, а 

базуватись значною мірою на класичних основах. 

Зовнішніми ознаками даної форми є відсутність поділу на рядки та 

відсутність пунктуації. Відсутність рядків – опозиція до верлібру, інтонаційно-

смислового виділення рядка; відсутність пунктуації, відсутність звичної 

інтонації, є опозицією до прозових форм. Український мовознавець 

А.П.Загнітко вважає, що особливістю подібного (безпунктуаційного) 

поетичного синтаксису є внутрішня деструктивна та міжреченнєва 

компонентарність і водночас багатоплощинність у формально-граматичному і 

семантичному плані. 

Створюється новий тип інтонації. Традиційно інтонація на письмі 

передавалась певною мірою через синтаксичну організацію фраз, пунктуацію, 

графічні засоби. 

При ліквідації сегментації (рядкового поділу) одразу ж зникає сильна 

пауза, що спостерігається в кінці рядка і додатково навантажує смислом 

останнє слово в рядку. Ліквідація пунктуації спричинюється до зникнення 

чітких пауз в середині синтаксично-семантичних конструкцій. 

Відсутність чітких меж між синтагмами та між більшими синтаксичними 

конструкціями створюють відповідну характеристику даної форми: слово або 

група слів можуть належати до різних синтагм чи більших конструкцій, 

водночас відсутність пунктуації сприяє витворенню міцніших смислових 

зв’язків у всьому тексті, зумовлюючи цілісну багатоплощинність у 

семантичному плані. Через запрограмовану варіативність у можливих 

синтаксичних конструкціях на відміну від інтонації, яка існує у верлібрі 
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(інтонаційно-семантичне виділення рядка) чи прозових форм (збереження 

звичної розмовної інтонаційності), виникає новий відмінний тип інтонації. Бо 

маємо нечітку інтонаційність ритмічних (синтаксичних) груп. Як наслідок, 

зберігаються лише чіткі межі між словами (фонетичне слово стає одразу 

визначальним елементом у даній формі через домінування у ній інтонування 

саме слова). Тобто основою ритму даної форми є послідовна зміна інтонованих 

слів, а не ритмічних (синтаксичних) груп. Це викликає характерну монотонію 

(монотонія – інтонаційна ознака віршованої мови, на відміну від політонії – 

інтонаційної ознаки розмовної мови). Монотонія в даній формі, витворена 

послідовним ритмом зміни інтонованих слів, є генералізуючою, бо слово - 

основна одиниця мови. Тому закономірно, що монотонія у даній формі 

захоплює різні рівні. Зазначу, подібна інтонація є властивою для шаманських 

обрядів, замовлянь,тобто фольклорних магічних форм, що спрямовані до 

підсвідомості реципієнта. Подібна монотонність витворена послідовним 

чергуванням слів (основного визначального елемента мови) тягне за собою 

чергування, хоча інколи приховане, інших фонетичних сутностей. 

Класифікацію різновидів цієї форми варто робити в міру збільшення чи 

зменшення монотонії у різних рівнях фонетичних сутностей та за 

можливостями перерозподілу слів (груп слів) у потенційно можливих варіантах 

синтаксичних конструкцій. Традиційний метричний аналіз навряд чи може 

бути коректним, бо чітко виділеним є лише фонетичне слово. Однак традиційні 

чинники відіграють певну роль через закономірний вплив віршів традиційних 

форм на поезію взагалі і на авангардну зокрема. 

Образно-композиційні особливості даної форми спираються на: 1. 

монотонію (спричинену інтонуванням кожного фонетичного слова). 2. 

Лексично-семантичну та синтаксичну варіативність слів чи груп слів, 

спричинену можливою потенційною присутністю деяких слів з неміцним 

синтаксичним зв’язком, та можливим перерозподілом цих слів між потенційно 

присутніми кількома варіантами синтаксичних конструкцій. Отже, маємо зміну 

синтаксично-граматичних та лексичних функцій, загальну цілісність тексту з 
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одночасною поліваріативністю смислу через вище зазначені чинники і, 

очевидно, через генетичний зв’язок з пезпунктуаційним верлібром. Саме тому в 

усьому творі (за тої відмінності, що він не поділений на абзаци) зберігається 

тіснота і єдність віршового ряду. А це SIC! свідчить, що дана форма аж ніяк не 

може класифікуватись як різновид прозової. 

Слова, що беруть участь у різних потенційних синтаксичних 

конструкціях пропонуємо називати “вільними”. Власне, ці слова разом із 

принципом повної цілісності у таких творах відіграють визначальну роль у 

творенні образно-композиційної структури. Окрім того, саме їхня варіативність 

у синтаксичних конструкціях, можлива граматично-лексична зміна є головним 

чинником, що зліквідовує звичну інтонаційну структуру можливих 

синтаксичних цілих. А відтак породжує послідовне інтонування окремого слова 

як головну підставу ритму – акцентну властивість фонетичного слова, тобто 

зближує із принципом тонічного віршування. 

 Проаналізувавши розвиток цих трьох форм в українській поезії можемо 

переконливо стверджувати, що їх застосування передовсім пов’язане з різними 

течіями авангардизму як в Україні, так і в діаспорі, що підтверджується 

дослідженнями деяких вітчизняних науковців стосовно принципів подібного 

поетичного письма [156, 28]. Розгляд особливостей трьох форм у діахронічному 

аспекті дає чітке уявлення про особливості розвитку цих форм як безперервних 

і взаємозв’язаних процесів у віршознавчому аспекті і в питанні розвитку 

поетичної мови авангардизму в українській поезії ХХ століття. 

 Застосування віршознавчих методик міжіктового аналізу, 

використовуваних для нетрадиційних форм, передовсім тонічного віршування 

(в українському віршознавстві впроваджується Н.В.Костенко), і з принципами 

структурального аналізу, запропонованого Ю.М.Лотманом, а для 

безпунктуаційної несегментованої форми методом інтонаційного аналізу слів 

Н.В.Черемісіної тощо, дали необхідні для комплексного аналізу даних 

поетичних форм результати, які цілком задовольнили інтенційні принципи і 

літературознавчі уявлення про дані форми як “вільні” і дозволило виявити 
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механізми, які щодо формального втілення відповідають  принципам 

авангардизму. 

Запропоновані нами, на основі вищезгаданих, нові комплексні 

віршознавчі методики допомогли розв’язати питання формальних 

версифікаційних особливостей цих форм загалом і кожної зокрема та 

принципів і специфіки поетичної мови, проявленої у розглянутих 

авангардиських творах. Тобто пов’язати віршові характеристики даних творів, 

що виділені завдяки запропонованим нами методикам аналізу (які найкраще, на 

нашу думку, надаються до віршознавчого аналізу вільних несеметричних 

поетичних форм) із семантичними особливостями поетичної мови 

найрадикальніших проявів модернізму в українській поезії.  

 Методики комплексного аналізу даних вільних форм підтвердили 

запропоновані означення верлібру, вірша в прозі, безпунктуаційної 

несегментованої вільної форми. 

 Суть запропонованих методик полягає в зіставленні чинників різних 

рівнів (фонетичних, морфологічних, лексичних, синтаксичних, смислових, 

образно-композиційних, структурно-організаційних принципів тексту тощо) у 

тотожності, протиставленні та подібності у вільній послідовності як у 

рівневому, так і міжрівневому “напрямках” структури, тобто не в чітких 

симетричних послідовностях (на противагу традиційним формам), а саме у 

вільній послідовності, у вільному сполученні. 

 Принцип вільного аналізу для вільних форм базований на основі 

постструктурального підходу до вирішення аналітичних проблем. Це допомагає 

структуралістичні методики для різних рівнів, розроблені у літературознавстві 

та мовознавстві, успішно застосовувати в комплексі для аналізу вільних 

(несеметричних) форм. 

 Зіставлення (ототожнення, протиставлення й уподібнення) проводиться в 

цих формах на різних рівнях, деякі з них раніше не були виокремлені для 

аналізу, або були виокремлені зрідка без комплексного підходу. Різнорівневі 
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зіставлення разом з внутрішньорівневими дають найбільш об’єктивні 

результати. 

 Треба зазначити, що для всіх трьох форм, як правило, характерна лексика 

із стійкої загальновживаної лексики української мови. Тут спостерігаємо 

певний парадокс: авторами творів, написаних з застосуванням даних форм, є 

модерністи, однак у їхніх поезіях практично відсутні неологізми та лексеми, що 

належать до характерного словника “модерного” суспільства. Це є 

підтвердженням одного зі спостережень Ролана Барта щодо застосування 

авангардистами лексики, котра пов’язана з екзистенційним досвідом багатьох 

поколінь; авангардисти використовували весь запас семантики слова модерної 

поетичної мови у її діахронії. 

 Внаслідок проведених аналізів ми можемо стверджувати, що верлібр в 

українській поезії ХХ століття мав найрізноманітніші формальні варіанти. Їх 

головною спільною ознакою як ми вже вище зазначали є семантичне 

членування згідно з задумом автора, для виведення лексичних значень з 

конкретикиданих слів або ж із конкретики прилеглої лексики, що сприяє 

радикалізації метафори або метафоризації мови. Тобто головним здобутком 

верлібрової форми є абстракціонування смислу кожного слова, витвореного за 

смисловою авторською доцільністю, і поєднання цих абстракцій у цілісний 

смисл твору за принципом колажу. Отже, верлібр - це поетична форма, у якій 

вдало реалізований принцип вербального (мовленнєвого) колажу. А це сприяє 

вияву як локальних, так і домінуючих версифікаційно-смислових чинників 

уподібнення, тотожності й розмежування за вільними несиметричними (на 

відміну від класичних віршових форм) принципами, відтак радикально 

збільшує інформативність поетичного тексту.  

 Авангардистські вірші в прозі в українській літературі мають такий 

головний формотворчий принцип: у витворенні подібного поетичного твору 

беруть участь різні міри повтору, які можуть змінюватись лінійно; чинники 

повтору й лінійності можуть захоплювати різні рівні (синтаксичний, 

граматичний, фонетичний, тонічний, силабічний, сегментаційно-інтонаційний 
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(верлібровий) тощо). Отже, в основу ритміки віршів у прозі покладено 

принцип повтору і лінійності (лінійної зміни). Ритмічними чинниками можуть 

бути силабо-тонічні, дольникові, тонічні (тактові), верліброві, силабічні та інші 

впорядковані певною мірою фрагменти тексту. Вони можуть переплітатись, 

взаємно проникати один в одного, лінійно змінюватись тощо, а відтак 

засвідчуючи свободу від класичної симетричності в даній формі та межовість 

(маргінальність) не лише між віршем і прозою, але і між різними віршовими 

системами. Витворення “ритмічної прози” на новій (тонічній, верлібровій, 

силабічній) основі є, згідно з нашими дослідженнями, невід’ємною складовою - 

характерною рисою віршів у прозі ХХ століття. 

 Образною особливістю даної форми є витворення специфічного 

художнього часу, в якому все міфологізується, метафоризується, а отже, 

втрачається зв’язок із звичною “прозовою” реальністю. Це підтверджує 

історичний, генетичний зв’язок даної форми з давніми міфологічними епосами 

та сакральним текстами, переважна більшість яких написана ритмічною 

прозою.  

 Про вплив прозових жанрів на дану форму свідчить витворення великих, 

об’ємних циклів (послідовностей) об’єднаних більшою чи меншою мірою 

різноманітними спільними чинниками (спільна лексика, образно-композиційна 

структура, тематика, сюжет тощо). Загалом вірші в прозі в українській 

літературі, а це здебільше були авангардиські поетичні твори, пройшли цікавий 

шлях свого розвитку, у різній мірі залучаючи та вільно варіюючи різними 

мірами повтору (фонетичними, синтаксичними, смисловими тощо) та 

лінійністю, тим самим збільшуючи поетичну здатність даної форми.  

 Стосовно несегментованої безпунктуаційної вільної форми можна 

стверджувати, що на основі фактора послідовного ритму слів (головного 

чинника даної вільнї форми) виникає багато допоміжних віршових чинників як 

від особливостей верлібру, ритмічної прози, або ж віршів у прозі. Але 

найважливішим у цій формі є те, що виникає радикалізація смислів через 

потенційну можливість антилогічного поєднання слів у синтаксичну 
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послідовність. Цей антилогізм є чіткою авангардистською особливістю даної 

форми. Навіть якщо весь текст виписано в антилогічності, можливі “нові” 

антилогічні смисли до вже “логічних”, названих умовно як логічні, як даність 

тексту згідно з авангардистською (головно сюрреалістичною) естетикою. Тобто 

безпунктуаційна несегментована вільна форма сприяє постійній “радикалізації” 

смислів, водночас не сприяючи дискретності частин твору, а подаючи його як 

умовно цілісну смислову й синтаксичну структуру. Єдиною можливою 

дискретною одиницею в даній формі виступає слово як основа ритму і як носій 

смислу (окреме інтонування і можливість сполучень з непоєднуваними 

лексемами, що виокремлює смисл слова). Генералізуюча монотонія у цій 

вільній формі виникає від того, що основою ритму є слово – основна одиниця 

мови. Монотонії підлягають усі рівні тексту в умовах вільної форми, тобто 

форми, в якій не існує чіткої фонетичної, синтаксичної та смислової 

регламентації. Наприклад, не існує чітких меж у різноманітних для виділення у 

тексті даної форми синтаксичних конструкціях, – можливі різні варіанти. Тому 

потенційно можливі смислово-синтаксичні конструкції, у яких можуть бути 

виявленні спільні слова. 

 Результати наших досліджень підтвердили правильність виокремлення і 

об’єднання в одній науковій роботі розгляд трьох зазначених форм. 

Верлібр і вірш у прозі чітко протиставляються головній засаді класичного 

віршування - симетрії. Формальна свобода (протисталення класичним 

принципам вірша на різних рівнях) – це для них визначальний чинник. 

Виникнення безпунктуаційної несегментованої вільної форми, як ми 

вище зазначали, пов’язане з видовженим верлібровим безпунктуаційним 

рядком, водночас спостерігаємо багато спільного між цією формою та 

прозовіршем в інтерпритації С.І.Кормілова, але, на нашу думку, вже не за 

вимірами традиційного віршування, а в міру інтенційного розуміння поняття 

прозовірш (в модерністичну епоху). Тобто безпунктуаційна несегментована 

вільна форма - це форма з генералізуючою монотонією слів, однак саме на 
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грунті вільних форм та понятті “вільної віршової форми” як протиставлення 

класичним принципам. 

Формальні принципи верлібру, вірша в прозі, безпунктуаційної 

несегементованої вільної форми сприяють утвердженню принципів поетичної 

мови авангардизму, найрадикальніших його проявів. 

 На основі проведеного в дисертації аналізу можна стверджувати, що 

українські авангардиські поети використовували зазначені форми як домінуючі 

і як такі, котрі найадекватніше сприяли реалізації авангардиських задумів, 

авангардиських поетичних завдань. 

 Цим дослідженням в українському літературознавстві вперше на 

принципах формально-естетичної цілісності охоплено магістральну 

(авангардистську) лінію розвитку української поезії ХХ століття. 

 Одержані нами результати відкривають перспективи для подальших 

досліджень версифікаційних особливостей некласичних форм, природи їх 

поетичної мови. Вони також цікаві для сформулювання як діахронічного, так і 

синхронічного погляду на українську поезію, для зіставлення тих чи тих 

формально-естетичних відмінностей.  

 Виробленні методики сприятимуть розвиткові аналітики вільних 

(несеметричних) інформаційних структур у більш широкому аспекті, а також 

виконанню нових віршознавчих завдань. 
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