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Навiювання притаманне ми-
стецтву як такому, ми по-

трапляємо пiд вплив прекрасного i
зачаровано перебуваємо в його
полонi, вiдчуваючи мимовiльнi
змiни у власному внутрiшньому
свiтi. Коли сугестiя стає домiнант-
ним складником художнього яви-
ща, можна говорити про сугестив-
ний твiр, зокрема лiричний. Ана-
толiй Гризун обрав предметом
дослiдження сугестивну поезiю
ХХ ст., яку розглянув в iсторико-
лiтературному й теоретико-лiтера-
турному аспектах. Уперше у вiт-
чизнянiй фiлологiї поставлено ме-
ту: з’ясувати генезу, еволюцiю та
поетику сугестивної поезiї в iсто-
ричному аспектi й по можливостi
виробити теоретичну базу цього
явища1 [с. 11]. Дослiдник торує
стежки до означеної мети, а саме:
розглядає iсторiю питання в до-
тичних до теми працях лiтерату-
рознавцiв i лiнгвiстiв, пропонує
теоретико-лiтературнi основи ро-
зумiння сугестивної поезiї як
цiлiсностi, на численних прикладах
художнiх текстiв розглядає конкре-
тику оприявнення сугестiї у твор-
чостi українських авторiв, зiстав-
ляє їхнi набутки з поетичними
зразками зарубiжних авторiв-су-
гесторiв, окреслює завдання пе-
рекладача навiювальної поезiї,
узагальнює проведенi текстуальнi
аналiзи, дiйшовши конкретних
iсторико-лiтературних висновкiв. 

А.Гризун простежив розвиток
поетичної сугестiї вiд фольклору
до сучасної української поезiї.
Зразки усної народної творчостi,
якi вiн дiбрав, мають сугестивний
характер, що його зберiгали й роз-
вивали наступнi поколiння україн-
ських поетiв. Особливо цiкавою є
спроба аналiзу Шевченкової по-
етичної сугестiї. Дослiдник ствер-
джує, що «саме на базi блискучого
освоєння жанру елегiї, подальшо-
го його розвитку та вдосконалення
прийшов Т.Шевченко i до створен-
ня зразкiв сугестивної поезiї»
[с. 49]. Докладно проаналiзовано
також сугестiю в поезiї Б.Лепкого.

Розглянуто сугестивну лiрику
як метажанр i запропоновано її ви-
значення: «…сугестивна поезiя –
насамперед поезiя багатозначних
пiдтекстiв з навiювальними ефек-
тами, якi дiють щонайперше на
пiдсвiдомiсть реципiєнта; це вод-
ночас метажанр поезiї, у якому он-
тологiчне постає в умовностях i
асоцiацiях, а гносеологiчне – у
вiдтiнках вражень» [с. 21]. У працi
наведено низку дефiнiцiй попе-
редникiв – українських i зарубiж-
них. Питання дискусiйне, концеп-
туальне. На нашу думку, iснує ме-
тажанр «художня сугестiя», який
пронизує всi лiтературнi роди i
мiжродовий лiтературний простiр.
У лiрицi ж можна виокремити жанр
сугестивної лiрики. Пропонуємо
таке його трактування: сугестивна
лiрика – жанр, що об’єднує лiричнi
твори, у яких домiнує художнє
навiювання емоцiйного стану, ду-
ховних цiнностей, фiлософської
думки, якi чiтко не означуються в
текстi й виникають у читача пiд
впливом специфiчних поетикаль-
них прийомiв. 

Основною лiтературознавчою
проблемою вважаємо окреслення
специфiчних прийомiв, завдяки
яким вiрш попри невизначенiсть
змiсту навiює реципiєнтовi екзи-
стенцiйно важливий смисл – емо-
цiйний, iнтелектуальний, цiннiс-
ний. Приваблює наведена в моно-
графiї думка бiлоруського вченого
І.Шпаковського, який у 1980 р. пи-
сав, що «сугестивна лiрика зача-
ровує ритмомелодикою, повтора-

ми, iнодi – алогiзмами, наявнiстю
пересiчних натякiв, хитких iмпре-
сiй, образiв, iнтонацiйно-мовних
конструкцiй» [с. 80]. А.Гризун
значно розширив цей перелiк, ви-
значивши рiзновиди кожного з
вiдомих сугестивних засобiв, ви-
водячи їх iз конкретики художнього
тексту. Особливу увагу придiлено
звучанню навiювального вiрша –
художньому звукопису, ритму,
римi, iнтонацiї тощо. А.Гризун тон-
ко вiдчуває музику вiрша. 

Рецензована монографiя зацi-
кавить не лише вчених-фiлологiв,
а й поетiв, увагу яких приверне ла-
бораторiя майстрiв-сугесторiв.
Завдяки узагальненням дослiдни-
ка вони отримають теоретико-
лiтературне пiд@рунтя для власної
творчостi. 

А.Гризун передовсiм акцентує
на iндивiдуальнiй творчостi обдаро-
ваних митцiв слова (в монографiї
проаналiзовано вiршi десяткiв ав-
торiв). Назвемо лише кiлькох май-
стрiв сугестiї ХХ ст., твори яких нау-
ковець захоплено прочитує як лiте-
ратурознавець-герменевт: Е.Ан-
дiєвська, Б.-І.Антонич, М.Бажан,
М.Вiнграновський, В.Герасим’юк,
В.Голобородько, І.Драч, В.Зату-
ливiтер, М.Йогансен, І.Калинець,
В.Коломiєць, В.Кордун, Л.Костен-
ко, Б.Лепкий, Є.Маланюк, А.Мой-
сiєнко, І.Муратов, О.Олесь, Д.Пав-
личко, А.Пашко, М.Рильський.
Б.Рубчак, В.Свiдзинський, М.Се-
менко, В.Симоненко, В.Сосюра,
В.Стус, Ю.Тарнавський, П.Тичина,
М.Холодний, Г.Чупринка, Ю.Янов-
ський. Натрапляємо й на iмена ав-
торiв, творчiсть яких вивчена недо-
статньо, а також наших сучасникiв.
На основi уважного прочитання
текстiв зроблено переконливi уза-
гальнення щодо специфiки сугестiї
в таких лiтературних явищах, як по-
езiя 20–30-х рр. ХХ ст., Празька
школа, Нью-Йоркська група, шiст-
десятники, постмодернiсти. Широ-
кий контекст сугестивної поезiї
(американська, англiйська, бiло-
руська, польська, росiйська, фран-
цузька, чеська), що його залучає
автор, вияскравлює особливостi
нашої нацiональної культури.

Найчастiше науковець зверта-
ється до поезiї М.Вiнграновського,
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ГРИЗУН А. Поезiя багатозначних пiдтекстiв: монографiя / А.Гризун. – Суми: 
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1 Тут i далi у квадратних дужках зазна-
чаємо сторiнку рецензованої монографiї
А.Гризуна.
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вбачаючи саме в нiй рiзноманiтнi
вияви поетики лiричної сугестiї –
образнi, музичнi, портретнi, пей-
зажнi, iнтонацiйнi, асоцiативнi, ме-
тафоричнi, iндивiдуально-мовнi
тощо. Так, аналiзуючи вiрш «По-
глянь i глянь…», учений акцентує
артистизм автора, розкриваючи
його таємницi:  «текст позначений
нетрадицiйною асоцiативнiстю,
абсолютно iндивiдуальною для да-
ної теми ритмiкою i мелодикою,
заданою емоцiйнiстю», «самi  сло-
веснi звуковi паралелi створюють
асоцiативнi ряди», «бiльшiсть об-
разних констант вибудуванi на су-
гестивних алогiзмах», «стильове
увиразнення повнiстю побудоване
на повторах i звукогамах». До-
слiдник доходить висновку: «Асо-
цiацiї, образи, метафори в М.Вiн-
грановського перебувають у єди-
ному суцiльному сугестивному по-
тоцi» [с. 321]. На нашу думку, ана-
лiзований вiрш навiює думку про
непроминальнiсть любовi: 

Не йди, а глянь. Дивись: пошерхотiли
З осiнньої нетихої плавби
Очерети. Очерети вчамрiли.
Люби мене. Нiкого не люби.

Розгадування загадок поетичної
сугестiї вiдбувається в монографiї
природно, обережно, тонко, з ро-

зумiнням iрреальностi й iндивiду-
ального характеру художнього свiту
вiрша i водночас через аналiтичне
його осмислення iз застосуванням
складного наукового апарату.

Книжка А.Гризуна мiстить також
низку iнших нових для науки поло-
жень, зокрема про розмежування
сугестивної i фiлософської поезiї,
комунiкативний аспект сугестiї,
iнтерпретацiйну сутнiсть перекладу
сугестивної поезiї тощо. Наукова
концепцiя вибудовується послiдов-
но й увиразнюється завдяки чiтким
висновкам, якi завершують кожний
роздiл i пiдроздiл монографiї. Яви-
ще поетичної сугестiї розглянуто в
синхронному та дiахронному аспе-
ктах, з iсторико-лiтературного i тео-
ретико-лiтературного поглядiв, у
лiтературному й гуманiтарно-нау-
ковому контекстах.

Крiм часткових, монографiя
мiстить i загальнi висновки. Однак
виникають деякi питання щодо ос-
таточного оформлення концепцiї,
а саме: 

� У якому просторi iснує мета-
жанр «сугестивна поезiя» – лiрики,
епосу, драми, лiро-епосу чи в кож-
ному з них?

� Якi конститутивнi риси суге-
стивної поезiї як метажанру? Як

можна класифiкувати це багато-
гранне художнє явище?

� Якi течiї розвитку сугестивної
поезiї можна виокремити в україн-
ськiй лiтературi ХХ ст.?

Монографiя А.Гризуна дає уяв-
лення про сугестивну лiрику як яск-
раве художнє явище української лi-
тератури i ставить новi завдання для
iнтелектуального пошуку. Перспек-
тивним видається дослiдження вiд-
ношень мiж сугестивною i настроє-
вою лiрикою, ролi магiчної поезiї в
художнiй сугестiї, специфiки тексту-
ального оприявнення навiювання у
творах рiзних лiтературних напря-
мiв. Пласт лiрики, що його вiдкрив i
проаналiзував учений у синхронiї та
дiахронiї, є справжньою terra incog-
nita вiтчизняної науки, вiдтак потре-
бує подальшого студiювання. Вiд-
кривавча, перспективна, багатоас-
пектна, оригiнальна, iнтелектуально
насичена монографiя А.Гризуна є
подiєю в сучасному українському
лiтературознавствi, зокрема для тих
науковцiв, якi дослiджують лiрику. 

Ганна ТОКМАНЬ,
професор 
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СУЧАСНА ЛІРИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖАНРУ
ШАФ О. Еволюцiя жанрiв української лiрики рубежу ХХ–ХХІ столiть: [навч. посiб.] /

О.Шаф. – К.: ВЦ «Просвiта», 2012. 

Рецензована праця – навчаль-
ний посiбник. З огляду на це

говоритиму про теоретичний i
аналiтичний рiвнi осмислення ав-
торкою жанрiв сучасної української
лiрики та про її методичнi орiєнтири.

Передбачуваний результат за-
своєння пропонованого курсу
О.Шаф формулює так: «…пiдготов-
лений фахiвець повинен вiльно орi-
єнтуватися в системi жанрiв укра-
їнської лiрики, аналiзувати лiричний
твiр за його жанровими параметра-
ми, адекватно оцiнювати тенденцiї
розвитку сучасної української по-
езiї» [с. 11]. Щоб досягти визначе-
ного результату, вважає авторка,
студентовi потрiбно знати жанровi
рiзновиди сучасної лiрики, вiдчувати
напрями трансформацiї лiричних
жанрiв i закономiрностi їхнього
функцiонування  в сучаснiй лiрицi.

У теоретичному роздiлi «Жанро-
ва палiтра сучасної української лiри-
ки» О.Шаф @рунтовно й системно

оглядає теоретичнi позицiї лiтерату-
рознавцiв щодо тлумачення жанрiв
лiрики, видiляючи поняття «ядро»,
«пам’ять» жанру, жанрова матриця,
модальнiсть тощо. Пильну увагу
придiлено системi жанрiв, дифе-
ренцiацiї i класифiкацiї їх. Не омину-

ла авторка i фактiв розмивання па-
раметрiв жанрiв та руйнацiї їхньої
системи в наш час. В основi назва-
них процесiв дослiдниця бачить
концентрацiю й накладання певних
жанрових ознак. Щоб упорядкувати
термiнологiчний апарат, пропонує
замiнити традицiйний термiн жанр
термiнами жанрова модель i жанро-
форма. Наукову зiркiсть О.Шаф
засвiдчують спостереження над
процесом взаємопроникнення
жанрових ознак лiрики: «…лiрич-
на мiнiатюра може мати поети-
кальнi ознаки елегiї, епiграми чи
епiтафiї, лiричний вiрш iз додатко-
вим комплексом формально-змiс-
тових особливостей може набувати
жанрових ознак сонета, оди, елегiї,
гiмну, пiснi, романсу тощо, а специ-
фiчним чином органiзований лiрич-
ний цикл може являти собою вiнок
сонетiв» [с. 37]. 

У навчальному посiбнику до-
цiльно окреслено жанровi особли-


