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вбачаючи саме в нiй рiзноманiтнi
вияви поетики лiричної сугестiї –
образнi, музичнi, портретнi, пейзажнi, iнтонацiйнi, асоцiативнi, метафоричнi, iндивiдуально-мовнi
тощо. Так, аналiзуючи вiрш «Поглянь i глянь…», учений акцентує
артистизм автора, розкриваючи
його таємницi: «текст позначений
нетрадицiйною асоцiативнiстю,
абсолютно iндивiдуальною для даної теми ритмiкою i мелодикою,
заданою емоцiйнiстю», «самi словеснi звуковi паралелi створюють
асоцiативнi ряди», «бiльшiсть образних констант вибудуванi на сугестивних алогiзмах», «стильове
увиразнення повнiстю побудоване
на повторах i звукогамах». Дослiдник доходить висновку: «Асоцiацiї, образи, метафори в М.Вiнграновського перебувають у єдиному суцiльному сугестивному потоцi» [с. 321]. На нашу думку, аналiзований 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 iндивiдуального 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 положень, зокрема про розмежування
сугестивної i фiлософської поезiї,
комунiкативний аспект сугестiї,
iнтерпретацiйну сутнiсть перекладу
сугестивної поезiї тощо. Наукова
концепцiя вибудовується послiдовно й увиразнюється завдяки чiтким
висновкам, якi завершують кожний
роздiл i пiдроздiл монографiї. Явище поетичної сугестiї розглянуто в
синхронному та дiахронному аспектах, з iсторико-лiтературного i теоретико-лiтературного поглядiв, у
лiтературному й гуманiтарно-науковому контекстах.
Крiм часткових, монографiя
мiстить i загальнi висновки. Однак
виникають деякi питання щодо остаточного оформлення концепцiї,
а саме:
 У якому просторi iснує метажанр «сугестивна поезiя» – лiрики,
епосу, драми, лiро-епосу чи в кожному з них?
 Якi конститутивнi риси сугестивної поезiї як метажанру? Як

можна класифiкувати це багатогранне художнє явище?
 Якi течiї розвитку сугестивної
поезiї можна виокремити в українськiй лiтературi ХХ ст.?
Монографiя А.Гризуна дає уявлення про сугестивну лiрику як яскраве художнє явище української лiтератури i ставить новi завдання для
iнтелектуального пошуку. Перспективним видається дослiдження вiдношень мiж сугестивною i настроєвою лiрикою, ролi магiчної поезiї в
художнiй сугестiї, специфiки текстуального оприявнення навiювання у
творах рiзних лiтературних напрямiв. Пласт лiрики, що його вiдкрив i
проаналiзував учений у синхронiї та
дiахронiї, є справжньою terra incognita вiтчизняної науки, вiдтак потребує подальшого студiювання. Вiдкривавча, перспективна, багатоаспектна, оригiнальна, iнтелектуально
насичена монографiя А.Гризуна є
подiєю в сучасному українському
лiтературознавствi, зокрема для тих
науковцiв, якi дослiджують лiрику.
Ганна ТОКМАНЬ,
професор
Переяслав-Хмельницького
державного педагогiчного
унiверситету
iм. Григорiя Сковороди

СУЧАСНА ЛІРИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖАНРУ
ШАФ О. Еволюцiя жанрiв української лiрики рубежу ХХ–ХХІ столiть: [навч. посiб.] /
О.Шаф. – К.: ВЦ «Просвiта», 2012.
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ецензована праця – навчальний посiбник. З огляду на це
говоритиму про теоретичний i
аналiтичний рiвнi осмислення авторкою жанрiв сучасної української
лiрики та про її методичнi орiєнтири.
Передбачуваний результат засвоєння пропонованого курсу
О.Шаф формулює так: «…пiдготовлений фахiвець повинен вiльно орiєнтуватися в системi жанрiв української лiрики, аналiзувати лiричний
твiр за його жанровими параметрами, адекватно оцiнювати тенденцiї
розвитку сучасної української поезiї» [с. 11]. Щоб досягти визначеного 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 «Жанрова палiтра сучасної української лiрики» О.Шаф @рунтовно й системно

оглядає теоретичнi позицiї лiтературознавцiв щодо тлумачення жанрiв
лiрики, видiляючи поняття «ядро»,
«пам’ять» жанру, жанрова матриця,
модальнiсть тощо. Пильну увагу
придiлено системi жанрiв, диференцiацiї i класифiкацiї їх. Не омину-
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ла авторка i фактiв розмивання параметрiв жанрiв та руйнацiї їхньої
системи в наш час. В основi названих процесiв дослiдниця бачить
концентрацiю й накладання певних
жанрових ознак. Щоб упорядкувати
термiнологiчний апарат, пропонує
замiнити традицiйний термiн жанр
термiнами жанрова модель i жанроформа. Наукову зiркiсть О.Шаф
засвiдчують спостереження над
процесом
взаємопроникнення
жанрових ознак лiрики: «…лiрична мiнiатюра може мати поетикальнi ознаки елегiї, епiграми чи
епiтафiї, лiричний вiрш iз додатковим комплексом формально-змiстових особливостей може набувати
жанрових ознак сонета, оди, елегiї,
гiмну, пiснi, романсу тощо, а специфiчним чином органiзований лiричний цикл може являти собою вiнок
сонетiв» [с. 37].
У навчальному посiбнику доцiльно окреслено жанровi особли-
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востi вiрша, мiнiатюри та поеми/
циклу як унiверсальних жанрових
моделей сучасної лiрики, а також
витлумачено специфiку функцiонування жанрiв пiснi, сонета, гiмну,
оди, послання й елегiї в новiтнiй
лiрицi. Навчальнiй практицi сприятиме унiфiкацiя пiдходiв до традицiйних жанрiв лiрики: зосередження на формально-змiстових
ознаках, iсторичних аспектах, сучасних вимiрах конкретних жанрiв.
Сумлiннiсть i повнота опрацювання жанрiв лiрики гiднi схвалення. Рушiйною силою, що спонукала
авторку до повноти викладу матерiалу, було її прагнення самореалiзуватися. Пригадується фраза з рокiв моєї вчительської молодостi: «Недосвiдчений учитель говорить учням усе, що знає, а досвiдчений – те, що треба». Усвiдомлення рiзницi мiж двома позицiями
приходить лише з практикою. Якi
корективи внесе О.Шаф до тексту
свого посiбника згодом, покаже
час. А зараз тiшмося тим, що є.
В аналiтичних роздiлах дослiдниця розглядає поетичну творчiсть
Тараса Мельничука, Емми Андiєвської та Марiанни Кiяновської.
Вибiр iмен за рiвнем таланту вдалий. Та чи адекватно представляє
їхня творчiсть українську лiрику
межi ХХ–ХХІ ст.? Тут неминучi натяжки. Чи зрiвноважать вони бажане й наявне?
Для повноти охоплення творчостi названих поетiв у всiх ана-

лiтичних роздiлах О.Шаф видiлила
в окремий пiдроздiл огляд творчостi кожного поета з позицiї стильових домiнант. Це iстотно розширює лiтературознавчу картину
лiрики Т.Мельничука, Е.Андiєвської, М.Кiяновської, яка (картина)
вiдкривається з погляду жанрових
характеристик, адже вони охоплюють лише частину доробку названих поетiв: лiричнi мiнiатюри
Т.Мельничука; сонетарiй, лiричнi
мiнiатюри, цикл поем, лiричний
цикл «Спокуси святого Антонiя»
Е.Андiєвської; вiнки сонетiв, цикл
«Книга Адама» М.Кiяновської.
Поетична творчiсть Т.Мельничука, Е.Андiєвської, М.Кiяновської –
неординарне явище в українськiй
лiтературi. Їхнi твори нелегко iнтерпретувати. Авторка посiбника виявила потужний аналiтичний хист.
Це я помiтив, коли в ролi офiцiйного
опонента ознайомився з її кандидатською дисертацiєю, присвяченою сонетарiю Е.Андiєвської. Тодi
порадив О.Шаф випробувати свою
методику на аналiзi сучасної поезiї.
Таким чином i став причетним до
появи рецензованого посiбника.
Творчiсть усiх трьох авторiв
оригiнальна, а часом несподiвана,
межова (останнє характерне для
творiв Е.Андiєвської) як на концептуальному, так i на стильовому рiвнях.
Образна система творiв, що часто
@рунтується на iнтуїтивному баченнi
свiту, провокує суб’єктивне тлумачення. Ось як характеризує авторка

мотиви лiричного циклу «Книга Адама» М.Кiяновської: «…переживання
жiночої суб’єктивностi розгортається через низку мотивiв: єднiсть
чоловiчого й жiночого як божественного, унiверсальнiсть (андрогiннiсть) жiночого та маргiнальнiсть
(безтiлеснiсть, iнфантильнiсть) чоловiчого, жертовнiсть жiнки, зло як
чоловiча природа, зачаття, вагiтнiсть
як iманентнi жiнцi “божественнi” константи, пошук мови як нового
втiлення тощо» [с. 245].
Аналiзуючи творчiсть поетiв,
О.Шаф виявляє професiйну свободу. Текст посiбника непростий для
сприймання. Щоб подолати можливi труднощi, дослiдниця тезисно
подає змiст кожного роздiлу, завдання для самоконтролю, тестовi
завдання, список рекомендованої
лiтератури. Доречним є зразок
жанрового аналiзу поезiї О.Забужко «Прип’ять. Натюрморт», а також
стислий термiнологiчний словник i
покажчик iмен.
Авторськi курси – один iз
шляхiв, якими наука простує до
студентської аудиторiї. Добре, коли автори таких курсiв – молодi
вченi. Добре, коли вони талановитi,
наполегливi. О.Шаф, авторка посiбника «Еволюцiя жанрiв української лiрики рубежу ХХ–ХХІ столiть», належить до таких.
Бажаю їй успiхiв.
Василь МАРКО,
професор, м. Кiровоград



1 листопада 2013 року вiдбувся розiграш призiв «Книжкова лотерея» серед
надiсланих нашими передплатниками анкет (див. «Дивослово», № 4, 10).
У конкурсi взяло участь 512 наших читачiв.

Список переможцiв дивiться на нашому сайтi
www.dyvoslovo.com.ua






– 64 –

