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АНОТАЦІЯ 

 

 Творчий доробок запорізької мисткині М. Брацило є цінним матеріалом 

для вивчення в плані естетично-інтенціональної організації поетичного 

універсуму її віршів, де специфічна дія біографічного чинника зумовила чітку 

рефлексацію буттєвих «координат» авторки в самобутніх образних «полотнах», 

цікавих підтекстових «заглибинах» і складних формозмістових «переплетіннях». 

 Мета дослідження – аналіз складників художнього континууму віршів 

М. Брацило в контексті розмислів, поривів і почувань ліричного суб’єкта. 

 Об’єкт – різноаспектні твори М. Брацило. 

Предмет – художній світ поезій авторки. 

Основні завдання: 

1) окреслити виміри поетичного всесвіту М. Брацило; 

2) пояснити специфіку проектування віршосвітів з огляду на вияви текстового «Я»; 

3) визначити змістовий базис вимірів авторського всесвіту та особливості його 

реалізації в поезіях М. Брацило; 

4) простежити еволюцію ліричної героїні в різних площинах віршового 

універсуму творів поетеси; 

5) встановити місце формальних складників у структурі дійсності творчого еґо; 

6) з’ясувати світоглядні константи мисткині у віршопросторі; 

7) охарактеризувати авторський всесвіт у ліриці поетеси як цілість. 

 Методи дослідження. Висновки про місце поетикальних елементів у 

системі тексту базуються на прийомах систематизації, узагальнення й пояснення. 

Категорію ліричного героя досліджено за допомогою феноменологічного 

методу. При аналізі віршів апелювали до герменевтичного методу й 

рецептивної естетики. Формозміст поезій вивчено з позиції структурного, 

формального й семіотичного методів. У роботі також використано психоаналіз, 

аксіологічний, гносеологічний, інтертекстуальний і біографічний методи. 

 Загальна характеристика роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (90 позицій) і п’яти 



 
 

додатків. Вступові передує перелік умовних позначень. 

 У першому розділі актуалізовано методологічний «фундамент», на основі 

якого в другому проаналізовано поезію авторки за домінантними в ній 

жанровими різновидами. У додатки вміщено таблиці, укладені за опрацьованими 

науковими джерелами, і моделі та графіки як елемент унаочнення й деталізації. 

 Загальний обсяг роботи – 46 сторінок. Обсяг основного тексту (вступ, 

основна частина, висновки) – 28 сторінок. 

 Ключові слова: АНІМІЗМ, ЕКЗИСТЕНЦІЯ, МЕТАФІЗИКА, ОБРАЗ, 

ПЕЙЗАЖ, ТЕКСТОВЕ «Я», ФОРМОЗМІСТ, ХУДОЖНІЙ СВІТ. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Велика латинська літера «V» у 

ритмічних схемах (  ᴗ V ᴗ     ᴗ)            – 

Підкреслення пунктирною (із 

крапок) лінією                                    – 

Підкреслення пунктирною (зі 

штрихів) лінією                                  – 

Підкреслення суцільною лінією       – 

 

Підкреслення суцільною лінією 

жирного накреслення                        – 

Подвійне підкреслення суцільною 

лінією                                                  – 

Скісна подвійна риска в ритмічних 

схемах (ᴗ   // ᴗ  )                                  –  

Скісна подвійна риска при 

цитуванні («…    …»)                        – 

 

 

Скісна риска в ритмічних схемах 

(ᴗᴗ   / ᴗᴗ  )                                            – 

Скісна риска при цитуванні                            

(«…   …»)                                            –  

 

 

 Шрифт жирного накреслення      – 

Шрифт курсивного написання         – 

 

 

 

 

лейма при записі дольника. 

 

елементи поетичного синтаксису. 

 

етимологічні фігури. 

явища, які відбуваються на 

образному шві. 

 

версифікаційні особливості. 

 

тропи. 

 

велика або мала цезура. 

 

межі строф (зі збереженням 

авторського поділу на віршові 

одиниці). 

 

межі віршових стоп. 

 

межі віршорядків (зі збереженням 

авторської пунктуації та поділу на 

віршові одиниці). 

звукосимволічні одиниці, еквіфонія. 

лексичні особливості.
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ВСТУП 

 

 Літературній постаті Марини Анатоліївни Брацило належить одне з 

чільних місць у культурному процесі України. Її творча спадщина, позначена 

«дзвінкими» філософічними відголосками, міфопоетичними вкрапленнями, 

викристалізуваною синергією виражальних засобів і водночас – простотою 

ліричної інтенції та щирістю почуття, зацікавлює збалансованим синтезом 

класичної строгості, постмодерної вільності й авторської самобутності. 

 Мисткиня почала писати з раннього дитинства, тому в її творах дуже 

чітко відобразилися факти еволюції її особистісних орієнтирів, альтерації в 

стосунках з оточенням, особливості її сприйняття запорізьких реалій, що 

складають універсум поетичного всесвіту письменниці, дослідження естетично-

інтенціональної структури котрого становить інтерес при окресленні основних 

«контрапунктів» її світогляду й ідіостилю, які перебувають у колі питань 

поетики, літературно-філософських взаємодій і психології творчості. 

  Студіювання поетики тексту – це один із магістральних векторів 

літературознавства. На вітчизняних теренах першою працею в цій галузі був 

трактах «Про образи» Г. Хиробоска (1073 р.). Надалі поетика отримала 

розвиток у підручниках М. Довгалевського [21], П. Конюскевича [35], 

І. Прокоповича [55] та ін. Пізніше в її розбудові брали участь М. Ласло-

Куцюк [39], В. Лесин [42], К. Фролова [75] та ін. Зараз над вивченням поетикальних 

явищ працюють Ю. Бродюк [11], С. Ковпік [33], Т. Никифорюк [48] та ін. 

Дотичні літератури й філософії висвітлено в розвідках Л. Архипової [1], 

В. Іванишина [24], Н. Поліщук [53] та ін. Психологічні механізми художньої 

сублімації описували В. Роменець [59], А. Супрун [67], С. Яланська [82]  та ін. 

 Біографію і доробок М. Брацило вивчали І. Кушніренко [37], Г. Лютий [45], 

В. Терлецький [68], В. Шевченко [78] та ін. О. Стадніченко [65, 66] окреслила 

літературний портрет авторки. Але комплексних досліджень поезії М. Брацило, 

що розкривали б картину її світорецепції, наразі немає, а манера письма мисткині 

детально не вивчена; окрім того, класифікація поетикальних одиниць твору ще 
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не уніфікована, а відмінності в о бразній будові прози й поезії потребують 

конкретизації, чим і зумовлена актуальність нашої наукової роботи. 

 Мета дослідження – аналіз складників художнього континууму віршів 

М. Брацило в контексті розмислів, поривів і почувань ліричного суб’єкта. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1) окреслити виміри поетичного всесвіту М. Брацило; 

2) пояснити специфіку проектування віршосвітів з огляду на вияви текстового «Я»; 

3) визначити змістовий базис вимірів авторського всесвіту та особливості його 

реалізації в поезіях М. Брацило; 

4) простежити еволюцію ліричної героїні в різних площинах віршового 

універсуму творів поетеси; 

5) встановити місце формальних складників у структурі дійсності творчого еґо; 

6) з’ясувати світоглядні константи мисткині у віршопросторі; 

7) охарактеризувати авторський всесвіт у ліриці поетеси як цілість. 

 Об’єкт дослідження – різноаспектні твори М. Брацило, а предмет – 

художній світ поезій авторки. 

 Методи дослідження. Висновки про місце поетикальних елементів у 

системі тексту базуються на прийомах систематизації, узагальнення й пояснення. 

Категорію ліричного героя досліджено за допомогою феноменологічного 

методу. При аналізі віршів апелювали до герменевтичного методу й 

рецептивної естетики. Формозміст поезій вивчено з позиції структурного, 

формального й семіотичного методів. У роботі також використано психоаналіз, 

аксіологічний, гносеологічний, інтертекстуальний і біографічний методи. 

 Наукова новизна дослідження полягає у вивченні структури 

авторського всесвіту в ліриці М. Брацило, комплексному студіюванні 

формозмісту її віршів з означенням ідіостильових констант. У роботі 

запропоновано терміни «образна валентність», «формозмістова дифузія» і 

«семантизація елементів форми», описано механізм образної валентності. 

 Практичне значення дослідження. Одержані результати знайдуть 

застосування при студіюванні запорізького культпроцесу (наприклад, як основа 
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для методрозробок із літературного краєзнавства) та постмодерної поезії, під час 

подальшої розбудови вчення про поетику тексту чи аналізу поетики інших творів. 

 Апробація результатів дослідження. Положення наукової роботи 

викладено в доповідях на наукових конференціях всеукраїнського рівня: 

«Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» (2019 р.) – доповідь «Екзистенційний 

дискурс філософської лірики М. Брацило»; «Українська література в просторі 

культури і цивілізації» (2019 р.) – «Поетикальна специфіка віршів-«перевтілень» 

на історичну тематику в «степовій» ліриці М. Брацило»; «Актуальні проблеми 

слов’янської філології» (2018 р.) – «Поезія про козаччину в контексті «степової» 

лірики М. Брацило»; «Література й історія» (2018 р.) – «Поетика домислу у 

віршах М. Брацило про турецько-татарську неволю»; університетського рівня: 

«Молода наука» (2019 р.) – «Поетика елегії-спомину в «степовій» ліриці 

М. Брацило». За темою дослідження проведено урок «Особистість поета: погляд 

крізь час (за творчістю Т. Шевченка й М. Брацило)» у 6-А класі ЗНВК № 42 та 

розроблено план-конспект уроку «Життя і творчість М. Брацило» в 9 класі. 

 Публікації. Результати роботи відображено у статті «Екзистенційний 

дискурс філософської лірики М. Брацило», вміщеній у фаховому виданні 

«Вісник Запорізького національного університету. Серія : Філологічні науки», 

та в чотирьох публікаціях у збірниках тез конференцій «Актуальні проблеми 

слов’янської філології», «Література й історія», «Українська література в 

просторі культури і цивілізації», «Молода наука». 

 Загальна характеристика роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (90 позицій) і п’яти 

додатків. Вступові передує перелік умовних позначень. 

 У першому розділі актуалізовано методологічний «фундамент», на основі 

якого в другому проаналізовано поезію авторки за домінантними в ній 

жанровими різновидами. У додатки вміщено таблиці, укладені за опрацьованими 

науковими джерелами, і моделі та графіки як елемент унаочнення й деталізації. 

 Загальний обсяг роботи – 46 сторінок. Обсяг основного тексту (вступ, 

основна частина, висновки) – 28 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ПОЕТИКАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ 

УНІВЕРСУМУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

 

 Нині у вітчизняному літературознавстві усталився погляд на твір як 

сукупність елементів, що перебувають у певних відношеннях [див. : 4; 5; 20], 

тобто системний підхід до вивчення мистецьких явищ, котрий дає можливість 

«просвічування» літературного процесу променями певного ряду понять» [34, 

с. 8], щоб уніфікувати різнорідний художній матеріал. 

 Статті І. Бурлакової [12], Г. Клочека [29; 30; 31], С. Сафарян [61] та ін. 

свідчать: в українській науковій традиції превалює дихотомічна концепція 

системності тексту, яка тісно переплітається з ідеями Ф. Гегеля про взаємозв’язок 

суті та її зовнішнього вираження: «… не існує безформного змісту, як і не існує 

безформної речовини…» [18, с. 389]. Тож під твором розуміють специфічно 

організовану інформацію, де наявний 1) пласт змісту (що сказано?) і 2) пласт 

форми (як сказано?). Оскільки «форма і одночасно є в самому змісті, і являє 

собою щось зовнішнє стосовно нього» [18, с. 388], то в тексті розрізняють 

внутрішню форму (предметне зображення) і зовнішню (словесне зображення). 

Означені категорії ділять на дрібніші одиниці (скажімо, зміст – на тему, ідею, 

пафос тощо), опис конекцій між якими і називається системним аналізом твору. 

 На сьогодні поняття про комплекс поетикальних одиниць не усталене. 

Зіставлення поглядів на формозмістову сегментацію тексту (див. Додаток А) 

демонструє: науковці по-різному класифікують композицію, конфлікт, фабулу, 

сюжет, мотив, хронотоп, позасюжетні елементи й художню деталь. 

Загалом, наявність кількох точок зору на одне явище – це звична ситуація 

в науковій практиці. Так, І. Франко [73] вважав образ результатом взаємодії 

верхнього й нижнього шарів свідомості, О. Потебня [54] вбачав у образі натяк 

на первісну семантику слова, а Ф. де Соссюр вивчав образ як «означуване» 

фонетичною оболонкою [див. : 64, с. 69]. Кожен із наведених поглядів деталізує 

уявлення про досліджуване явище, але саме явище при цьому не змінюється.

 Однак при студіюванні структури й текстури літературного універсуму 
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така закономірність не діятиме, що доводить аналіз композиції вірша «Ти 

знаєш, що ти – людина?» В. Симоненка з урахуванням різних точок зору на 

формозміст тексту (див. Додаток А): за таблицею № 1, композиційна 

організація цієї поезії – несюжетна й запрограмована повторенням образних 

ланцюгів: «Усмі шка твоя – єдина, / Мука твоя – єдина, / Очі твої – одні» [62, 

с. 266], за таблицею № 4 – задана мотивами неповторності й скороминучості 

людського життя, а за таблицями № 2 й № 3 – ще й епіфористична.  

Маємо три описи ідентичного складника, які суперечать один одному, бо 

таблиця № 1 виключає можливість розкриття композиції через мотив, а 

таблиця № 4 не дає підстав окреслювати її через синтаксичні фігури.  

 Справа в тому, що при вивченні певного явища як цілості (у випадку з 

образом – спостереження за його функціюванням у різних мовних вимірах) 

варіативність поглядів розширює уявлення про досліджуване, не впливаючи на 

його суть. Коли ж ідеться про позицію елемента в системі, то категорія точки 

зору набуває іншого значення: зміна місця складника зумовлює і зміну системи 

(у випадку з композицією – даних аналізу). Так, за таблицею № 4, крапкова 

фабула є компонентом формальної організації згаданого вірша В. Симоненка, 

за таблицями № 2 й № 3 – змістової, а за таблицею № 1 – формозмістової.  

Зважаючи на вищесказане, розглянемо розбіжності в класифікації 

принципових для диференціації прози й лірики поетикальних елементів. 

 Найбільш неоднозначним є трактування композиції. П. Білоус і 

Н. Ференц вважають, що її роль полягає в упорядкуванні внутрішньої форми 

тексту: «… [вона] включає в себе: сюжет … позасюжетні елементи…» [6, с. 49]; 

«… [це] взаємозв’язок образів, картин, епізодів» [71, с. 128]. А. Ткаченко 

номінує композицію «взаєморозміщенням … усіх чинників художньої форми 

твору» [69, с. 181], а В. Назарець тлумачить її як окремий рівень поетики з 

функцією загального впорядкування: «… [це] форма … яка знаходить … вияв у 

смислозначущому співвідношенні … частин» [17, с. 238]. 

 Загалом, у кожному з наведених тверджень є раціональне зерно.  

Дійсно, композицію будь-якої поезії можна описати через її внутрішню 
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форму – образний лад. Це пов’язано з родовою специфікою лірики. 

У прозі зміст реалізується через повістування, тому образ у ній 

валентний: накопичуючи мікрообрази, автор моделює в читацькій уяві більш 

масштабні образні полотна – тло, події, інтеракції між персонажами тощо. 

Згадаймо уривок із «Сонячної машини» В. Винниченка: «Князь задумливо 

ставить палицю … кладе на неї … руки … на руки спирає погляд і … тихим … 

голосом [промовляє]…» [14, с. 9] (див. Додаток Б), – помітно, як із кожною 

синтагмою, із кожним мікрообразом образ Альбрехта «обростає» новими деталями. 

У ліриці ж змістовою пружиною є емоція, тому образ у ній більш 

споглядальний: поет вимальовує загальну картину вірша, ведучи погляд 

реципієнта від образу до образу, зв’язки між якими просякнуті світовідчуттям 

ліричного героя, через що звична для прозового мовлення валентність образів 

послаблюється (недаремно формалісти висунули тезу про «мову як матеріал, опір 

котрого долає поезія» [44, с. 34]), і через їх окреслення можна сформувати уявлення 

про організацію твору (пор. Додаток Б). Скажімо, у вірші «Буває мить якогось 

потрясіння…» Л. Костенко о бразне обігрування почуття творчого осяяння 

(«… хмара … Пропише … барви золоті», «Душа прозріє всесвітом очей» [36, 

с. 274] тощо) підводить читача до усвідомлення відчуттів окриленої натхненням 

людини: «… проломом пам’яті в безмежність … згадуєш себе» [36, с. 274]. 

Утім, часто для опису композиції поезії образного ладу замало.  

У прозі валентність образів зумовлює організацію змісту в лінії предметної 

зображальності – основні (сюжет) чи допоміжні (позасюжетні елементи). 

Художня мова тільки довершує візію, виконуючи функцію структурування 

радше як виняток (так, у повісті «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка 

кожний розділ починається з анафори: «Смутний і невеселий…» [26, с. 136]). 

Тому композицію прозового твору складає внутрішня форма й архітектоніка 

(«членування тексту … на дискретні одиниці» [49, с. 19]). 

У ліриці ж через образну специфіку й ослабленість сюжету основним 

організатором змісту слугує художня мова, акцент зміщується з предметної 

зображальності на словесну, а зовнішня форма тісніше контактує зі змістом, що 
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призводить до їх дифузії: ще структуралісти помітили: «… [формальні] елементи 

… можуть набувати в поезії семантичного характеру» [44, с. 47] (скажімо, в 

одному з «Беркутських стансів» І. Франка звуки [к], [л], [п] і [т] фонотропом 

увиразнюють гомін струмка: «Як потік клекотить!   Як гуде…» [72, с. 103]). Тож 

при студіюванні віршоструктур не слід забувати і про їх зовнішню форму, бо, 

наприклад, аналіз композиції твору «Червона калино, чого в лузі гнешся?» того 

ж автора без указівки на епіфору й діалогічність важко назвати вичерпним. 

 Підкріпивши наведені міркування визначеннями композиції М. Бредбері 

(«… принципи зв’язку в … роботі [митця]» [88, с. 227]), В. Жирмунського 

(«… факти мови … [з] організаційним завданням» [23, с. 433]) і Дж. Ренсома 

(«… логічна структура [поезії]…» [89, с. 687]), вважатимемо погляд В. Назарця  

на роль цього поетикального складника (див. Додаток А) найбільш точним. 

 Не позбавлене розбіжностей і трактування мотиву: П. Білоус [6] і 

А. Ткаченко [69] характеризують його як змістовий елемент («лірична тема» [6, 

с. 44]), натомість Н. Ференц [53] наголошує на його близькості до сюжету. 

 Різночитання пов’язані  з історією перенесення цього терміна у сферу 

літератури. Уперше стосовно художнього тексту його вжив Й. Гете в праці «Про 

епічну й драматичну поезію» зі значенням внутрішньої спонуки дії (як у 

психології): «Спрямувальні [мотиви] … прискорюють дію… Відступальні … 

віддаляють від її мети…» [19, с. 275]. Пізніше «мотивом» послуговувався 

О. Веселовський для окреслення неподільних епічних одиниць мандрівних 

сюжетів у фольклорі: «… сонце хтось викрадає (затемнення), блискавку-вогонь 

зносить із неба птах…» [13, с. 301], – тут семантика терміна адаптована вже зі 

сфери теорії музики («найменша ритмічна одиниця мелодії» [63, с. 810]).  

 Після доведення подільності виявленого О. Веселовським складника 

(В. Пропп [56] обґрунтував 31 функцію персонажів чарівної казки) за мотивом як 

елементом твору закріпилося «психологічне» (темотворчий рушій) вживання 

(«музичне» (каркас наративу) збіглося з дефініцією сюжету). Поняття ж про мотив як 

одиницю художньої спорідненості фігурувало й надалі [див. : 46, с. 5–8], але не 

виходило за рамки теорії запозичень. Це свідчить про здатність слова до 
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термінологічної полісемії. Її, зокрема, помітив Ю. Ковалів, котрий, однак, подав 

багатозначний термін «мотив» як «… формально-змістовий компонент … 

твору…» [43, II, с. 78], об’єднавши дві його семи, що є не зовсім точним. 

Аналізуючи поетичний універсум, якому чіткість сюжету не іманентна, 

цей термін доречно вживати саме для характеристики змістового складника – 

«почуттів … уявлень, думок, понять … інтересів» [43, II, с. 78], котрі входять 

до складу теми й у структурі вірша забарвлюють світовідчуття ліричного героя, 

заповнюючи левову частку змістопростору між образними скупченнями. Поза 

формою свого вираження в тексті вони не існують: інтенції творчого еґо вловимі 

для реципієнта лише в зображально-виражальних засобах, через які вони задають 

загальний тон поезії.  Так, у творі «Коли день остигає сонячний…» Ю. Бережко-

Камінської [3] мотив спокою реалізується в метафоричних образах вимощеного 

вітром ліжка й сонної хвилі та ритмічно підтримується паузником. 

Суперечливим є і місце жанру. Він оминається вченими в контексті 

формозмістової системи, тому в Додаток А його не винесено (А. Ткаченко, 

щоправда, побіжно згадує про жанровий зміст [див. : 69, с. 147]). У той же час 

К. Болдік, Ю. Ковалів і В. Халізєв надають жанру формотвірну функцію 

(«Форма … відсилає до жанру [твору]…» [85, с. 100], «… [це] змістова 

форма…» [43, I, с. 364], «Жанр складає змістову конструкцію…» [76, с. 335]).  

Вважаємо, що підстави для цього є: із точки зору когнітивної поетики 

жанр як фрейм («великий … концепт» [7, с. 15]) уже включає поняття про 

формальні обриси змісту. У ліриці – це кількість рядків, специфіка строфи, 

розміру, рими, римування, акцент на зображальності виражальності. Вони 

відіграють принципову роль в організації художнього світу поезії. Наприклад, 

сонетова стрункість вимагає пластичних образів і мовної лаконічності, які 

актуалізують афористичну природу вислову, що тягне за собою 

медитативність; через відсутність ритму у верлібрі зростає значення 

інтонаційного малюнка – виникає потреба в сегментації рядка й нанизуванні 

структурно подібних елементів, що продукує, скажімо, синтаксичний паралелізм.

 Текст є системою, тож про його жанрові параметри не слід забувати при 
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аналізі. Так, не врахувавши генологічний чинник, перший рядок із твору 

А. Казки [50] «Сонце і день – не мені», котрий повторюється тричі, легко 

сплутати з рефреном, хоча насправді це жанровий канон тріолета. 

Із поняттям про жанри лірики пов’язане й питання про її тематичний 

розподіл, яке нині відкрите через відсутність загальноприйнятої класифікації.   

 Порівняння концепцій тематичного членування поезії (див. Додаток В) 

показує: розглядати їх на предмет універсальності не варто. По-перше, будь-яка 

класифікація – певне спрощення, тому вона не може бути вичерпною. А по-друге, 

тематичний розподіл значною мірою інтуїтивний. Це довів В. Пропп на 

прикладі чарівної казки про рибака й рибку [див. : 56, с. 7–8], яка фактично є 

казкою про тварин, а її особливий, магічний колорит вловлюється підсвідомо.  

Результативніше зупинитися на методології розподілу. На нашу думку, 

прерогатива – за класифікаціям О. Галича [17] й О. Квятковського [27], котрі на 

фоні концепцій В. Пахаренка [51] й А. Юриняка [81] виділяються за рахунок 

відсутності змішування тематики й тональності, а на тлі поділу В. Рагойші [57] 

більш однорідні, бо в них зображуване відмежоване від способу зображення.  

Сатиричність або ностальгійність – це характеристики поезії за настроєм, 

які не «вписуються» в тематичну площину: скажімо, сатиричною може бути і 

філософська лірика («Прийомний син барона був баран…» Л. Костенко [36]), і 

навіть релігійна («Різдвяна вірша» авторства мандрівних дяків [80]). А 

медитативність або сугестивність властиві всім тематичним різновидам поезії 

(їх співвідношення залежить від специфіки ідіостилю й задуму митця,  меншою 

мірою – від жанру). Наприклад, твір «Вдихни і видихни – велика…» 

П. Вольвача [15] побудований на сугестії, а його ж текст «Лан линяв від 

літа…» – більш медитативний, хоча вони обидва належать до пейзажної лірики. 

Щодо ступеня деталізації, то перевага тієї чи тієї концепції залежить від 

специфіки дослідження. Аналіз вузької тематичної групи поезій вимагає 

апелювання до ширшої класифікації (так, О. Башкирова [2] простудіювала 

транспозитивну лірику Л. Костенко, використавши поділ І. Качуровського [25]), у 

той час як для обсервації над формозмістом доречно послуговуватися 
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простішою концепцією. Причому в першому випадку диференціювати лірику 

на «підпідрізновиди» (як-от еротично-оронімічна, еротично-мариністична тощо 

[див. : 47, с. 12–13]), думаємо, не слід: за такою логікою вірш «Сольфеджіо» 

Л. Костенко [36], наприклад, варто б віднести до філософсько-траспозитивно-

урбаністичної лірики – це вже не класифікація, а сегментація теми на мотиви. 

 Насамкінець зазначимо: вивчення літературного універсуму не еквіваленте 

«розтину» твору на формозмістові складники. Оскільки система не є сумою 

компонентів, а зміст і форма, за Ф. Гегелем, взаємоперехідні [див. : 18, с. 389], то 

вступає в дію поетикальна аксіома Л.-О. Альберга: «… два елементи, що є 

нероздільними, [не] можуть бути аналізовані й оцінені роздільно…» [84, с. 16].

 Відповідно, твір краще розглядати як лінійну послідовність літер, котра 

складається «зі … зв’язків між … елементарними компонентами, що мають 

певне … значення … [й] організовані в … структури» [86, с. 93], концентруючи 

увагу на взаємовідношеннях і конекції цих компонентів і структур. Результатом 

застосування такого інструментарію стане комплексний аналіз художнього 

тексту, що дозволить глибоко осягнути його естетичний потенціал. 

 Отже, згенерований формозмістовою співдією світ літературного твору 

позначений дихотомічністю й системністю. Вісім поетикальних складників його 

текстоструктури характеризуються бівалентною природою. Із них композиція і 

мотив принципово важливі при аналізі і прозового, і поетичного твору, а решта 

(див. вище с. 9) у ліриці, на відміну від прози, ослаблені, натомість роль 

жанрових параметрів і художньої мови в ній прямо пропорційно зростає, а це 

свідчить, що специфіка узгодження поетикальних одиниць залежить від 

літературного роду тексту. Вона визначається типом образної валентності – 

здатністю мікрообразів сполучатися. У зв’язку із цим при дослідженні валентно 

активної прози більше уваги звертаємо на зміст і внутрішню форму твору, а при 

студіюванні лірики, де образ менш динамічний, зупиняємося на витлумаченні 

змістової основи та з’ясуванні її зовнішньоформальної реалізації, враховуючи 

зумовлену явищем формозмістової дифузії потенцію формальних елементів до 

семантизації – транспозиції в розряд допоміжно-змістових. 
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РОЗДІЛ 2. ВИМІРИ АВТОРСЬКОГО ВСЕСВІТУ ЛІРИКИ М. БРАЦИЛО 

 

2.1. Екзистенційний дискурс у ментальному віршопросторі 

У філософській ліриці М. Брацило перед реципієнтом постають авторські 

роздуми, де творча проекція поетеси вдосконалює свій світогляд. У зв’язку із 

цим текстове «Я» існує в художньому континуумі творів не як сформована 

особистість, а як натура-пошук, процес самопізнання котрої протікає в рамках 

філософії стадіальності зростання особистості [див. : 28, с. 238–239]: ліричний 

суб’єкт проходить через естетичний та етичний етапи екзистенції.  

У ранніх віршах мисткині текстове «Я» вбачає сенс життя в продукуванні 

смислу, вважаючи творчість потенційною можливістю вписати себе в історію: 

«Людина починає жити з пісні,   І пісня ж – доказ, що вона була» [8, с. 41]. Тож 

лірична героїня оспівує пориви до прекрасного, помічаючи їх в усьому: у 

шелестінні трояндових листків у запорізькому парку, що нагадує їй намагання 

рослини піднятися в небесну вись («Троянда рвалася з стебла…»), у дзижчанні 

комахи біля її будинку, котра хоче сісти на квітку за вікном («Метелик бився об 

скло…»). Вона зачарована блиском слова, тому її світогляд опиняється в 

координатах служіння поетичній місії: «Ще від часів найпершого поета   Що 

сонце стяг за промені до ніг,   Так повелося: з слів плетуть тенета…» [8, с. 41]. 

Утім, біографічна авторка була натурою широкозорою («… амплітуда 

мислення Марини значно ширша, ніж у її ровесників» [58, с. 476], – за словами 

А. Рекубрацького), тому її творче «Я» швидко переростає переконаність у 

мистецькій самодостатності й поринає розмислом за гедоністичний «блокпост» у 

своєму ментальному вимірі. Переосмислюючи формулу «В пензлі чи пері   Є 

сила дати вічність кожній рисі» [16] (В. Вордсфорт), лірична героїня, 

розуміючи, що пошук краси у випадковостях і миттєвостях обмежує її бачення 

загального й, відповідно, свого місця в ньому, приходить до розчарування у 

своїх естетичних ідеалах через усвідомлення сформульованої С. К’єркеґором 

думки: «… хапаючись за поезію і мистецтво … втрачаєш із виду дійсність…» 

[28, с. 352]. Тому занепадницькі мотиви наявні наприкінці всіх згаданих поезій. 

 

 



17 
 

Троянді так і не вдається злетіти в блакить, оскільки істинна краса недосяжна 

для людини, а її пошук веде до морального спустошення: «Її [троянди] 

невідозріла пам’ять.   Сколола власними шипами … пелюстки» [8, с. 23]. Спроби 

метелика пробитися крізь шибку до омріяних листків остаточно виснажують 

комаху, як і бажання досягти естетичного ідеалу виснажує людину. 

У світлі цього ліричний суб’єкт логічно резюмує: «Коли я прощуся зі 

світом,   Напишуть на камені: «Та,   Що також любила квіти» [10, с. 31]. Емоція 

розчарування змінюється відчаєм, трансформованим в образ всепоглинаючої 

тиші, що спочатку вчувається як відголосок: «Людина не вмирає, а змовкає,   

Останню ноту кинувши в зеніт» [8, с. 41]. Потім же гіперболічно абсолютизується: 

«Тиша звиває   Кокон … буремному виру пісень,   Тиша регочеться… Тиша тебе 

допиває.   Forte! Piano… Мовчання. Ні шелесту. Все» [9, с. 76] (на рівні 

асоціацій одразу ж вловлюється образ павука, що висмоктує свою жертву). 

Однак в екзистенціалізмі відчай – це не песимістична емоція, а початок 

метаморфози: за С. К’єркеґором, він «нічого не знищує в житті людини, а 

тільки прояснює» [28, с. 350], спрямовуючи її до межової ситуації (вибір і 

перебудова ціннісних орієнтирів), після якої для творчого еґо настає «момент 

істини» – перехід на новий (етичний) щабель ментального світу: «У … відчаї … 

проявляється … життя індивідуальності, що прийняла всезагальне» [32, с. 48]. 

Тому у вірші «Чи люди усі – окремі світи…» текстове «Я» вже спрямовує 

творчість на допомогу суспільній еволюції (етична концепція життя як 

обов’язку), показуючи в описах небесних тіл вади соціуму: «І кожне світило 

само по собі,   Для інших – закрите,   І кожне рахує по власній добі   Велике, 

несите» [10, с. 7–8] (тут ідеться про надмірний егоцентризм людини).  

Проте лірична героїня знаходить сумнівні точки й у цих світоглядних 

координатах. Сподіваючись через художнє вивчення суспільства досягти 

сократівського «Пізнай самого себе», вона наштовхується на усвідомлення 

невичерпності духовного світу кожного індивіда й, відповідно, на 

неспроможність його повністю дослідити: «Ти знаєш, хто я ? Я не знаю, хто ти » 

[10, с. 7], «Як кілька ео нів мине,   Враз станеться диво: чужинці якісь … 
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зрозуміють мене» [10, с. 8]. А це тягне за собою екзистенційні думки про 

обмеженість людських можливостей і життя без осягнення його вищого сенсу. 

Як наслідок, творче еґо розчаровується і в цій системі ідеалів. Відчай 

сповна виявляється в поезії «Ми є», де задекларовано беззмістовність людського 

існування: «Ми є. На всенький вимріяний день.   На всеньку ніч … Та прийде 

завтра. І закреслить нас –   Упевнено, безжально і логічно» [9, с. 93]. Він і штовхає 

текстове «Я» до «стрибка віри», коли за відсутністю сенсу особистість помічає 

можливість його вибору, а «роблячи вибір … [вона] наповнюється тим, що … 

вибирає. Вибираючи щось, вона вибирає себе» [32, с. 48]. 

За С. К’єркеґором, така екзистенційна дія і є основою самопізнання, 

круговоротом, що визначає буття людини. І ліричний суб’єкт, зрозумівши цей 

механізм, охоче проектує його в художньому континуумі свого всесвіту у вірші 

«Хай буде день…», котрий звучить як ода циклічності («Буває – дощ. Буває – 

життєдайний … І буде ніч. Бо ночі – як не бути.   Веселий безмір» [9, с. 84]) і 

самовизначенню: «Не бути. Бути. Бути – і не жити.   Ставати вітром чи ставати 

рінню, –    На вирок – степ. Він дихає, як чує» [9, с. 84]. 

Ідіостиль поетеси у філософській ліриці характеризується м’якою, майже 

ефірною медитативністю, котра зрідка переростає в патетику, що зумовлено 

прикметами психологічного портрету авторки, яка була налаштована швидше на 

щирий діалог, ніж на публічний диспут: «… так хочеться, щоб … [митця] 

зрозуміли. Особливо ровесники. Чи перетинаються площини нашого мислення? 

Чи настроєні камертони почуттів на хвилю доброти?» [58, с. 476]. 

Екзистенційний пошук провадиться у двох поетичних формах: 

1) розмисел за аналогією (коли джерелом думок мисткині є факти довколишньої 

дійсності) й 2) інтроспекція (коли письменниця заглиблюється у свої внутрішні 

поривання). І так як освоюються різні – субстанційний та емоційний – аспекти 

художнього світу текстів, то жанровий характер віршових груп дещо різниться.  

«Аналогійні» поезії тяжіють до притчевості. Образи в них спроектовані 

на площину людського буття, а у зв’язку із цим композиція творів зазвичай 

бінарна: складається з розгорнутої алегорії та її потрактування, причому 
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притчевий компонент нівелює крапковість ліричної фабули: «Метелик бився об 

скло / Пилок обсипався з крилець,   Потроху втрачало тепло   Безсиле маленьке 

тіло» [10, с. 30–31] (з однойменної поезії), – образ (не стільки ліричний, скільки 

епічно-описовий) поєднується з ощадливістю лексичних засобів при складності 

звукової інструментовки (фоносемантично «холодний» асонанс [о] і звукове 

порівняння інтенсифікують описуване в згаданому уривку). Іще один приклад: 

«Галактика… Купа розрізнених тіл / З невідомим зв’язком, / Неначе країна 

холодних світил / З дитячої казки» [10, с. 7] («Чи люди усі – окремі світи…»), – 

теж епічно-описовий образ, супроводжуваний тепер субстантивним письмом і 

поширеним порівнянням при відсутності звукоорнаментації. Приблизно таке ж 

співвідношення виражальних засобів у всій цій групі віршів.  

 «Інтроспективні» поезії – це класичні медитації, де вчуваються «празькі» 

нотки (М. Брацило захоплювалася «Празькою школою» [див. : 77]), зокрема, 

класицистична стрункість рядка, згущені алітерації, увага до точності рим і 

пластичність образу. Як-от: «І ось – ми є, проявлені у світ   Беззахисно-

прозорим негативом,   Прописані в розрядку і курсивом,   Кульбабками 

пророслі у траві» [9, с. 93] (ᴗ   / ᴗ   / ᴗ   / ᴗᴗ / ᴗ   // ᴗ   / ᴗᴗ / ᴗ   / ᴗᴗ / ᴗ   / ᴗ), – із твору 

«Ми є», де тяжіння до ізосилабізму й симетрії ритмічного малюнка (ямб із 

пірихієм і наростком) доповнено штабраймом і чіткою, виразною образністю.

 Підсумовуючи, зазначимо: у художньому світі філософської лірики 

М. Брацило змодельовано три концепції змісту життя: 1) продукування сенсу, 

2) пошук себе і 3) життя як втілення смислу, котрі лірична героїня випробовує в 

рамках естетичного й етичного етапів екзистенції, цікавлячись темами 

мистецького, суспільного й онтологічного планів. Стадіальність відтворена в 

поезіях згідно із законами екзистенційної філософії та гегелівської діалектики, 

тому творче еґо стикається з періодами емоційного піднесення й відчаю, які 

схематизовано у психограмі в Додатку Г.  

За формально-рецептивними особливостями філософські вірші 

письменниці можна поділити на «аналогійні» й «інтроспективні», що 

зумовлено їх композиційною, образною і фонічною специфікою. 
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2.2. Ареал як складник авторського універсуму 

У пейзажній ліриці творче еґо «смакує» красою ландшафтних обширів 

свого світу, зосереджуючись на замилуванні художнім словом, що втілює в собі 

природну досконалість. Як наслідок, конекції між поетикальними складниками 

віршів встановлюються так, щоб відображати комплекс відношень між явищами 

художнього континууму, у зв’язку з чим інтерес становить сам процес 

формозмістової взаємодії, котру простежуємо у п’яти поезіях, відібраних з 

огляду на репрезентативність у плані рис авторського ідіостилю. 

Найчастіше поетеса описувала хортицькі краєвиди в ореолі світання. 

«Зорі облітають пелюстка ми,   Яблуні у Всесвіті цвітуть» [10, с. 55], – 

металогічним «танцем» флори й космосу розпочинається однойменна 

замальовка, де сконструйовано достоту цікаву метафору: апріорі яблуні мають 

облітати пелюстками, а зорі – «цвісти» в небі, проте в цитованих рядках 

предикати із залежними словами (реми) конкретизують фактичні, а не логічні 

підмети (теми), утворюючи поширений троп. Він, у свою чергу, підхоплюється 

порівнянням, у складі якого комбінований асонанс [о] й [у] навіює враження 

прохолоди («Мов у воду, кинутий у пам’ять / Камінь снів звиває в кола суть» 

[10, с. 55]), у котре «вливається» маятникоподібний відголосок, спродукований 

змішуванням прикінцевого та початкового римування слів «пелюстка ми» – 

«па м’ять» – «ка мінь», буквально заколисуючи читача. 

Надалі за допомогою прозопопеї витлумачується червоний колір зарева: 

«Зорі з неба падають, мов з саду.   Смертниці… Хроно се, зупини … Ранок, 

нерозкаяний, мов Каїн, / Кров із пальців змиє у воді» [10, с. 55], – 

персоніфікація підкріплюється поетичним етимологізуванням: хоч історично 

слова «каятися» < іє. *k
ṷ
ōi- («відплачувати») [див. : 22, с. 413] і «Каїн» (д.- івр. 

«першостворений» [див. : 87]) не пов’язані, але, вступаючи в паронімічні 

відношення, вони дають змогу спроектувати динамічну картинку вранішнього 

небовиду. 

У прикінцевому катрені, коли в степах уже майже розвиднилось, лірична 

героїня, утретє проводячи паралель між рослинністю й нічним небом, 
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задумливо допитується: «Чи відзорепадило у квітні,   Чи у серпні виплакався 

сад» [10, с. 55], – у «силовому полі» анафори оказіоналізм «відзорепадило» стає 

контекстуальним синонімом до дієслова «виплакатися». 

Ніжним поєднанням епітетів і поширеного порівняння відкривається 

етюд «А там, за синьою фіранкою…»: «Ще не дозріла і нага / Природа, наче 

квітка в пуп’янку,   Для мене дивом достига» [10, с. 58]. Тут важливу роль 

відіграє атмосфера передчуття: текстове «Я» мовби очікує, коли закінчиться 

досвітня «увертюра» й настане час для «партії» дня. І щоб запрограмувати цю 

інтригу, поетеса вдалася до нерегулярного римування (при читанні катренної 

строфи реципієнт налаштований, що після двох неримованих рядків третій має 

римуватися з першим або другим, і коли цього не відбувається, виникає 

когнітивний дисонанс, що порушує автоматизм сприйняття) й анжамбеману. 

Вірш побудований на підтексті, котрий розкривається за допомогою 

олюднення в другому катрені: «Вона [природа] здалась мені акторкою,   Яка чекає 

на дебют» [10, с. 58]. Тобто фіранка уподібнюється до завіси в театрі, а вікно – 

до сцени, на якій відбувається світанкове дійство. 

Синтезом пейзажної та громадянської лірики є поезія «Що з тобою, моя 

Україно?», де частинам доби надано символічного значення. Так, ніч 

асоціюється із занепадницькими настроями, котрі нагадують колорит 

посткозацької епохи з текстів А. Метлинського («Спис», «Степ», «Чарка»), 

Т. Шевченка («Іван Підкова», «До Основ’яненка») та ін. Ліричний суб’єкт 

описує поснулі степи, спрямовуючи погляд, як і поети-романтики, у минуле, 

котре мислиться ідеальним на противагу теперішньому (вияв «світової 

скорботи» в українському романтизмі XIX ст.): «Сном забулась сумна Україна, / 

Тільки пісня прадавнього краю   Із далеких віків долітає» [10, с. 25], – одразу 

зринає алюзія на Шевченкове: «Було колись – в Україні   Ревіли гармати;   Було 

колись – запорожці   Вміли панувати» [79, с. 122]. 

Згодом у похмуру нічну атмосферу вливається перший «промінчик»: «Та 

дзвенить, мов проста колискова,   Ця забута сплюндрована мова … Оживи, 

зачарований краю!» [10, с. 25] (варто наголосити: у цитованих рядках еквіфонія 
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передає плинність мелодії). Оскільки маємо справу із зображенням світанку, то 

його передвісником має бути зоря – Венера (у Греції – богиня краси, кохання й 

процвітання). У тексті ж досвіткам передує згадка про мову, із чого слідує, що 

мисткиня вважала її зорею української державності. 

Це підтверджують метафоричні описи пробудження природи на Хортиці: 

«Аж до неба виросли заграви   І шепоче стомлена земля: / – Аве, Сонце, дню 

весняний, Аве!   Радуйся, паруюча рілля» [10, с. 12]. Аби передати захват 

творчого еґо від побаченого, письменниця наснажила «світанковий» фрагмент 

вірша емоційно маркованою лексикою з позитивною конотацією, яка влучно 

«акомпанує» персоніфікації, так що створюється атмосфера степового чуда, 

гіперболізована штабраймом, словесними повторами, поєднанням прикінцевого 

й початкового римування та кольоративами на означення золотої барви, котра 

символізує багатство, славу й успіх, а вони перегукуються з «повноваженнями» 

Венери-зорі, декларуючи державобудівниче начало: «П’ючи стру ми сонячної 

зливи,   Мов життя затверджуючи тим, / Золотим колоссям марить нива, / 

Марить степ розмаєм золотим» [10, с. 12]. 

Далі погляд реципієнта переводиться на ліричну героїню: «І лиш я 

вербою край дороги … Вклякла. А образи і тривоги … засипали стежки» [10, 

с. 12]. Як і варнак з однойменної поеми Т. Шевченка, вона настільки вражена 

красою краєвиду, що переживає катарсис, котрий наприкінці вірша 

«увінчується» метафоричною епістрофою: «… сонце над ланами   Затопило неба 

береги» [10, с. 12]. 

У замальовці «Трамвай в минулорічний сніг…», на відміну від 

попередніх, проектується зимовий пейзаж Запоріжжя, на тлі якого зображено 

неспішний рух міського транспорту: «Повзе [трамвай] невпевнено і мляво.   І 

грубі дерев’яні лави   Риплять в блаженнім напівсні» [10, с. 136]. Інтенціональна 

будова цього уривку філігранна і складна: 1) специфіку пересування вагона 

колією змодельовано через ритмічний малюнок (ᴗ   / ᴗ   / ᴗᴗ / ᴗ   / ᴗ // ᴗ   / ᴗᴗ / ᴗ   / 

ᴗ   / ᴗ), де стрімка ямбічна стопа подекуди переривається пірихієм, що нагадує 

читачу удари в момент наїзду колеса на рейковий стик; 2) низьку швидкість руху, 
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окрім епітетів, передає кільцеве римування, котре сповільнює темпоритм вірша; 

3) понурий емоційний клімат запрограмований ліпограмою: у першому з 

цитованих рядків не вживається фоносемантично активний звук [р] [див. : 40, с. 29]; 

4) поскрипування сидінь, чутне в безлюдному вагоні, відтворено звуковим 

порівнянням із фонічними комбінаціями  «вібрант + [г]   [д]   [п]». 

Завершується поезія мрійливою прозопопеєю, до якої реципієнта 

підводять полісемантичні протиставлення: «Так срібно колія біжить   І бачить 

сни про жовте літо.   Холодний березневий вітер   Його [трамвая] останній 

пасажир» [10, с. 136], – спочатку антитезу складають кольоративи «срібний» 

(зима) і «жовтий» (літо),  а потім – епітети «жовтий» (теплий) і «холодний». 

Контамінуючись із метафорами, ці протиставлення актуалізують свого роду 

прихований психологічний паралелізм: через цікаві асоціації з колією лірична 

героїня натякає на свої мисленнєві устремління в літню теплінь. 

Синтезом пейзажної та філософської лірики є твір «Маленька радість». 

Текстове «Я» розпочинає притчеве повістування дещо загадково: 

«Маленька радість знайома вітру, / Коли він злитись нараз облишить:   Те, як 

муркочуть трава і квіти» [9, с. 97]. Тут за вишуканими персоніфікаціями 

запорізької степової природи ледь помітні замасковані нотки підтексту: коли 

людина стишує емоційний порив (гнів, захват, ейфорію тощо), вона краще 

бачить деталі й «підводні камені» тієї ситуації, котра має місце. 

Наступний катрен розкриває антитетичну думку: «Велика радість 

знайома вітру,   Коли він вільний і шматтям – пута. / Він п’яний світлом, він 

грає віттям,   У ньому – легкість і смак цикути» [9, с. 97]. Тобто в емоційному 

«зеніті» особистість здатна кришити закостеніле, аби творити нове, але в мить 

осяяння вона живе ідеєю, а це виснажує. Це легкість, яка задурманює: недарма 

творче еґо проводить паралель із цикутою – отруйною рослиною з білими 

китицями родини окрушкових.  

Відношення між наведеними композиційними одиницями неоднозначні. З 

одного боку, дві строфи протиставляються антонімічним початком 

(«маленька» / «велика» радість), тональністю (ліричність   напруга) та 



24 
 

поетичним синтаксисом (повні   еліптичні речення), а з іншого – зіставляються 

синтаксично-структурним паралелізмом (порядок членів речення в початкових 

рядках цих катренів і спосіб побудови тези однакові) і ритмічною легкістю 

дольника: «В мить, коли вітер стає теплішим» [9, с. 97] (  ᴗᴗ     ᴗ V ᴗ   / ᴗ   / ᴗ). 

До спільного знаменника свої аргументи текстове «Я» зводить у 

«висновковому» катрені, звертаючись до читача з філософським меседжем: 

«Тобі належать зерно й плевели   І кожна радість, знайома вітру» [9, с. 97], – 

цебто в людині співіснують різні начала, між якими треба відшукати aurea 

mediocritas (золоту середину). 

Підбиваючи підсумки, зауважимо: художній світ пейзажної лірики 

М. Брацило побудований у координатах образного обігрування урбаністичних 

чи природних краєвидів Запоріжжя (з кількісною перевагою останніх) через 

персоніфікацію, яка «сягає коренями» в анімістичні переконання ліричної 

героїні. Загалом, авторка дотримувалася приписів класичного письма, виводячи 

степові обшири в площині катренної строфіки, точного римування, силабо-

тоніки й традиційної для пейзажних описів метафоричності. Для 

урізноманітнення художньої «палітри» текстів мисткиня зчаста вдавалася до 

синтетичних жанрових форм (пейзажно-громадняська й пейзжано-філософська 

лірика), багаторівневих виражально-зображальних переплетінь, заснованих на 

принципі формозмістової дифузії, та ритмічних особливостей паузника й 

пірихія.  

Сполучаючись між собою, взаємонакладаючись, ці поетикальні елементи 

формують міцний естетично-інтенціональний фундамент, на якому зрощується 

пейзажний каркас авторського всесвіту М. Брацило – прадавній, одивнений 

запорізький степ, котрий, подібно до розумної істоти, здатен журитися й радіти 

через успіхи й невдачі нації, що живе на його просторах, може здивувати 

світанковим перформансом, охоче поділиться зі спраглим віковічною мудрістю, 

втіленою в пошумах трави й хитанні гілок від подихів вітерцю. 

 

 



25 
 

2.3. Двовимір любові в поетичному континуумі 

В інтимній ліриці М. Брацило важливу роль відведено концепту поетеси-

«чарівниці»: у художньому світі віршів про кохання авторка трактувала любов як 

чудодійний вплив на другу половинку, тому творче еґо постає перед читачем в 

образі чаклунки, котра здійснює приворот: «Я тебе прикохаю … приколишу   І 

навік зацілую,   і уже не пущу» [8, с. 29] («Замовляння»), «Ну, звісно, 

приворожила.   Чого журиться?» [9, с. 101] (з однойменного твору). 

Магічний аспект концепту поетеси-«чарівниці» тут пов’язаний з 

інтенціями ліричної героїні в художньому вимірі. Щодо них треба враховувати 

специфіку приворотного ритуалу, котрий у слов’янському фольклорі базується 

на вірі в парціальну магію [див. : 83, с. 16], яка працює через зміщення балансу 

внаслідок упливу дії над частковим – порцією: грудочкою землі, пасмом 

волосся тощо. Справа в тому, що текстове «Я» в поезіях такі дії не провадить, із 

чого випливає, що темної ворожби на любов немає. Ці замовляння нагадують 

вербальну магію, засновану на принципі «Я цього хочу, а значить, це буде». 

Інакше кажучи, творче еґо вважає, що сам вірш здатен причарувати її коханого. 

Також магічний аспект цього концепту можна тлумачити і з позиції 

метафізики, де любов розглядається як вихід у трансцендентне через діалог між 

Я і Ти, обов’язковою умовою котрого є називання, бо воно підтверджує 

існування «співрозмовників». У цьому контексті особливий інтерес становить 

вірш «Ну, звісно, приворожила…», де вживання особових займенників 

обмежено лише чотирма останніми рядками.  

Річ у тім, що на рівні особових займенників проходить трансцендентний 

діалог, котрий свідчить про істинність почуття. Так, Ю. Ковальчук порівнювала 

біблійні історії про Авраама й Адама і Єву: 1) «Коли Бог запитує: «Де ти?», 

Авраам відповідає: «Я тут» … відповідаючи Богові, він починає існувати для 

Бога» [32, с. 101]; 2) «Коли Бог запитує Адама про скоєний гріх, він перекладає 

тягар вини на Єву, відповідаючи: «Вона», тоді як Єва звинувачує Змія, 

відповідаючи: «Воно». Називання … не відбувається…» [32, с. 101]. 

Екстраполюючи це спостереження на лірику М. Брацило, наголосимо: 
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тривала відсутність займенників у вірші «Ну, звісно, приворожила…» свідчить, 

що трансцендентний діалог між художньою проекцією поетеси та її милим 

починається лише наприкінці, тобто їхні почуття тільки-но народжуються. До 

цього особових займенників немає, кохання ще не спалахнуло, вербальна магія 

ще не подіяла, бо  «щоб з’явилась любов, має відбутися момент відособленості: 

«Я» повинне набути свого буття як «Я», щоб промовити у любові «Ти» [32, 

с. 101]. 

Творчий аспект концепту поетеси-«чарівниці» пов’язаний уже з інтенціями 

мисткині, котрі працюють за архетипною схемою мага (за К. Пірсон [90]). 

Вочевидь, авторка намагалась осягнути за допомогою мистецької гри в приворот 

сутність кохання. У цьому світлі зрозумілі чудернацькі «інгредієнти» для 

приворотного зілля: «тихе слово», «… пісня … [котра] блукала … гаєм» [9, 

с. 101] тощо, – ті миттєвості, які «зачарували» її милого, подані в дусі філософії 

Ж.-П. Сартра: творче еґо не хоче позбавити коханого свободи вибору, а воліє, 

щоб «ця свобода здалася в полон сама» [60, с. 490]. Надалі історія почуттів 

ліричної героїні розвивається доволі стрімко. Вона бачить у своїй другій 

половинці цілий світ: «Просто будь. Бо мені вже нічого не треба –   Ні 

пророцтва ромашки, ні сонця, ні неба» [10, с. 95] («Будь…»). Настає час для 

логічної кульмінації: «Ми ж бо зрадили світлий Едем   За єдину незбагнену 

мить» [10, с. 37] («Відповідь на лист»). 

 На перший погляд, у вирі кохання вона навіть перестає перейматися 

своєю поетичною місією. Одначе це враження поверхове. 

М. де Унамуно [70] акцентував, що почуття любові й творчість мають 

спільний онтологічний рушій – ірраціональний порив до трансцендентного: 

«Кохання між чоловіком та жінкою стає способом досягнення нескінченності, 

яку для них репрезентують їхні нащадки. Воскресіння в іншому – велика 

таємниця любові … воскресінням в іншому для людини [котра не має дітей] … 

є її творчість» [32, с. 61–62]. Так що на рівні глибинних психологічних мотивів 

ліричний суб’єкт чітко йде за накресленим архетипами героя і мага (за 

К. Пірсон [90]) планом залишити по собі слід.  
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Зауважимо, що М. Брацило в поезіях під коханням розуміла, перш за все, 

духовне злиття («Ти мій сон. Я твій сон. От і все!» [10, с. 37]), яке вона розглядала, 

подібно до М. де Унамуно («Любити духовно – значить співпереживати…» [70, 

с. 132]), у руслі емпатії: «Я тебе відчуваю шкірою –   Аж до усміхів і тривог.   

Мов в Ярила поганин, вірую   В наше сонце – одне на двох» [9, с. 88], –  текстове 

«Я» утверджує істинність високого почуття, котре живить залюблені серця, 

немов небесне світило флору, сприяючи їхньому духовному зростанню. 

Тут же лірична героїня показує, наскільки вона цінує це кохання: «Я усім 

оберегам звірюся … Я і птахами, я і звірами,   І лелітками … Буду йти [до тебе] 

обере жно-бе режно» [9, с. 88], – натяк на анімізм у цих рядках очевидний. 

На думку З. Фрейда, в основі язичницького одухотворення всього сущого 

лежав страх перед невідомим: «Із безликими силами … не вступиш у контакт, 

вони залишаються вічно чужими для нас. Але якщо в стихіях вирують 

пристрасті, як у твоїй … душі … якщо повсюди в природі тебе оточують істоти, 

відомі … з досвіду твого … суспільства, то ти з полегшенням зітхаєш» [74, 

с. 105]. Тому-то, окрилене новим для себе відчуттям духовного й тілесного 

єднання з другою половинкою, творче еґо, боячись утратити це відчуття, у дусі 

язичницького світоглядного синкретизму розчиняється в природі, аби стати її 

могутнім уособленням, олюднити її, та всіма силами намагається не допустити, 

щоб кохання згасло. 

Але ця любовна історія все-таке йде на спад. Спочатку лірична героїня 

відчуває intermezzo у взаєминах: зачувши в саду мелодію В. Моцарта, 

прослухану раніше в тому ж місці з коханим, вона «транспонує» її в 

тональність почуттів та, розуміючи, що вони остигли, алегорією висловлює 

милому докір: «Ти цей мотив видушуєш із втоми» [8, с. 26] («Мотив цей так 

любила я колись…»). Те відчуття, заради якого вона ладна була витратити свої 

творчі сили, те сонце, у яке вона вірила, немов поганин, більше не гріють її: «Але 

дощі сріблясто пролились / І в нашому саду настала осінь» [8, с. 26], – знову 

алегорією текстове «Я» демонструє засмучення через «почуттєве димінуендо» 

Проте творче еґо ще настільки впевнене у своїй другій половинці, що 
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списує цю «паузу» на підступи злих сил: «Не були ми щасливі, відколи   Ти 

підкову знайшов у траві» [8, с. 17] («Безліч сонць покотилося долі…»). Укотре 

повторюється мотив чарування, тільки в ролі відьми виступає розлучниця: хоча 

прямо це й не задекларовано, але підкова (одиничний предмет) засвідчує дію 

парціальної магії, що вказує на приворот (а в народних віруваннях заговори на 

підкову дійсно існували [див. : 41, IV, с. 98]). 

Лірична героїня підозрює коханого в зраді: «Намалюй мені ніч … Сині 

коси до пліч,   Чорні очі і вії … І п’янкі, мов вино,   Матіолові руки» [10, с. 58] (з 

однойменного тексту). Варто вчитатися в метафоричний портрет суперниці: це 

грецька Ню кта, народжена з Хаосу й Імли, та ж скандинавська Ангрбо да чи 

слов’янська Мора на, – представниці темряви (а художня проекція поетеси, 

злившись із природою заради збереження кохання, виступає носієм світла).

 Виходить, що боротьба за любов, за те «сонце – одне на двох» [9, с. 88], 

набуває у творчості М. Брацило міфологічного характеру: протистояння за 

увагу коханого мислиться як поєдинок між світлим началом і темним, котрий у 

греків відображений у протиставленні Космосу й Хаосу, Деміу рга і хтонічних 

істот, у скандинавів – у ворожнечі між а сами та йо тунами і трьома хтонічними 

чудовиськами, а у слов’ян – в опозиції Білобог versus Чорнобог.  

При цьому слід розуміти, що містифікація для текстового «Я» слугує 

захисним механізмом проти страху перед невідомим – утратити кохання. За 

З. Фрейдом, у залюдненому магічними сутностями світі людина, «можливо, ще 

беззахисна, але вже не безпомічна … оскільки … чому б не спробувати 

заклясти їх [ці сутності], умилостивити, підкупити, забравши у них … якусь 

частину … могутності» [74, с. 105–106]. І справді: здається, набагато легше 

знівелювати приворот ритуалом, аніж відчути байдужість коханої людини. 

Лірична героїня так і чинить: вона нейтралізує дію чорної магії, кидаючи 

підкову назад у степ (і не дарма: у міфології саме покровительниці землі – 

грецька Гея, скандинавська Йорд або слов’янська Земля-Мати – дають життя 

світлому началу: Кекро псові, Тору, Мику лі). Але емоційна прірва між нею та 

милим уже проросла: «Недовір’я – з галактику,   Розуміння – із зірочку» [8, с. 42] 
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(«Сонце в’яне на заході…»), – звернімо увагу на вишукану антитезу. 

Творче еґо знає: ці почуття могли б тривати: «Мене по тобі – або й з 

тебе –   іще не доліплено» [9, с. 100] («Чим ближче до Купала…»). Проте, як 

казали римляни, «Homo propōnit, fortuna dispōnit» (людина планує, а доля 

розпоряджається), тому в стосунках ставиться крапка: «Ніч переночую – / та й 

піду на ранок» [10, с. 132] («Приблудилась доля…»). 

 Опісля художня проекція поетеси снить світлими митями, пережитими з 

милим: «У келихах знов гіркота,   І ти лише в снах, як колись,   Цілуєш солодкі 

вуста» [8, с. 28] («Земля, непорочна й свята…»). Однак потім проганяє і ці 

думки, аби рухатися далі в пошуках особистого щастя: «Любове, йди! Так має 

бути.   Не винна ти. Жалі минуть» [8, с. 32] (з однойменного твору). І вона не 

засмучена таким фіналом, а відчуває легкість, бо має сміливість не тримати 

через силу людину, яка втратила до неї інтерес. Тож, незважаючи на розрив у 

стосунках, вона життєствердно дивиться у прийдешнє: «Бог з ним, з вітром, бог 

з ним, з розставанням!   Я – щаслива!» [9, с. 110] («Криниця»). 

Образний лад любовної лірики М. Брацило характеризується наскрізною 

символічністю. Хронотопною основою художнього світу віршів виступає 

міфологема саду – «місця упорядкування, відбору й захисту Природи» [38, 

с. 450]. Причому це сад у запорізькому селі, яке знаходиться в оточенні диких 

степів, так що два типи ландшафту протиставляються «аналогічно ... [з] 

островом та океаном» [38, с. 450]. Із цього виводиться таке їх символічне 

значення: степ репрезентує широчінь життєвого шляху, де текстове «Я» 

зустрічає свого коханого, а сад слугує затишним закутком посеред 

неприборканої природної стихії, де розквітає їхнє почуття. 

Часоплин відзначається річною циклічністю. Як і в «Лісовій пісні» Лесі 

Українки, у поезіях М. Брацило любов між закоханими спалахує навесні, 

починає пригасати пізнім літом і зникає взимку (див. Додаток Д). Відповідно, 

темпоральні характеристики у творах теж символічні. Наприклад: «А у саду і листя 

вже не те,   І квіти поморожені журбою» [8, с. 26] (мається на увазі почуттєвий 

спад); «… Чорніють віти,   І пада заметіль до ніг.   Палац, коханням обігрітий, / 
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Засипав білий-білий сніг» [8, с. 27] (ідеться про фінал любовної історії). 

Причина цієї циклічності в тому, що мисткиня мислила себе частинкою 

запорізького степу, тож перед читачем – поетична інтерпретація фаз життєвого 

циклу рослин, котрі, подібно до почуттів текстового «Я», проростають навесні й 

буяють по осінь. До речі, не випадково для опису кохання вжито образи-символи, 

пов’язані з теплом (сонце й вогонь свічі): флора без світла не здатна до 

фотосинтезу, як і людина без любові до світу не може творити добро. 

Символічного навантаження набувають і складники сільського топосу. 

Серед них – образи коня (якого у весільному обряді вимінювали на наречену 

[див. : 52, с. 592]) і кінської збруї, що увиразнюють любовні нотки 

фольклорними відголосками, й образ криниці, котрий віддзеркалює чистоту 

намірів ліричної героїні та її готовність ділитися з коханим творчими силами й, 

до того ж, перегукується з образом-символом чаші (а пізніше – келиха з 

отрутою), який відображає спільність переживань і почуттів залюблених сердець. 

Як висновок, підкреслимо, що історія кохання в художньому світі поезій 

М. Брацило складається з чотирьох етапів, емоційний клімат яких через 

анімістичні уявлення ліричної героїні корелює з порами року. Початкова та 

післяекваторіальна фази стосунків творчого еґо позначені міфологізацією 

почуттєвого зв’язку між закоханими внаслідок трепетного ставлення ліричної 

героїні до любові. У першому випадку вона, немов мантру, повторює 

замовляння, щоб ментально втримати духовно близьку людину, а в другому – 

ладна піти на двобій із розлучницею-темрявою, аби відвоювати в неї увагу 

милого. Емоції тут поступаються місцем яскравим образам, побудованим на 

оригінальних асоціаціях: народження почуттів – весняне зілля в степу – 

приворот, суперниця – ніч – чорна магія, любовний трикутник – боротьба – 

есхатологія. А от кульмінаційній і фінальній фазам взаємин якраз властиве 

емоційне «крещендо», бо текстове «Я» спочатку ототожнює свою другу 

половинку із цілим світом, а після розриву відносин проганяє такі думки, щоб 

звільнитись від емоційної напруги. Місцем розвитку почуттєвої лінії виступає 

символічно модифікований континуум запорізького степу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У поезії М. Брацило авторський всесвіт складається з трьох 

концептосфер, що віддзеркалюють різні виміри буття текстового «Я», 

становлячи єдність ментального, емоційного й ландшафтного світів. 

Простежується тенденція щодо їх реалізації в жанрових різновидах лірики: 

мисленнєвий складник превалює у філософських віршах, ареальний – у 

пейзажних, а почуттєвий – у любовних. Ця передбачувана, на перший погляд, 

закономірність засвідчує: тематичний фрейм, будучи одиницею змісту, теж 

може виступати й елементом структури (виміром універсуму), що підтверджує 

дію формозмістової дифузії в поетичному тексті. 

Троєсвіття художнього континууму розглянутих віршів мисткині тягне за 

собою тернарність іпостасі її творчого еґо. Система його реакцій, вчинків, 

поглядів на дійсність і співіснування з довкіллям у кожному вимірі унікальна. 

Ключем до її розшифровки слугує домінантний психічний процес. 

У філософській ліриці це когнітивний акт: поетична проекція авторки – 

натура-пошук – в устремлінні здобути ідеальне знання натрапляє на 

усвідомлення недосконалості свого світогляду, що й каталізує її саморозвиток. 

Тому художній континуум ментального виміру динамічний: хронос у ньому 

поступальний (запрограмований послідовною зміною етапів особистісної 

еволюції, співвідносних у поетичному комплексі з епохами), топос – активний 

(через рецепцію запорізьких реалій лірична героїня змінює свої життєві 

орієнтири), а змістопростір – мінливий (тематика віршів корелює зі стадією 

екзистенції творчого еґо, а мотиви поезій пересипані відзвуками відчаю або 

життєствердності), а його структурна організація відносно стала. 

У творах пейзажного характеру процесуальним «фундаментом» є факт 

споглядання. Оскільки тестове «Я» виступає обсерватором довкілля, то акцент у 

віршах переноситься із суб’єкта на ареал, який і стає носієм дії. Тож цей вимір 

універсуму видається більш умиротвореним і відстороненим від інших у нетрях 

поетичної фантазії, де час протікає спалахами, еквівалентно моментам 



32 
 

споглядання, а простір зазнає метаморфози в людиноподібну сутність, яка, 

актуалізуючись у тих чи тих актах мімезису, проходить численні трансформації 

на рівні текстури, котрі помітно впливають на будову пейзажного світу, 

зумовлюючи семантизацію його формальних складників. 

У поезіях любовної тематики роль психічного рушія належить почуттю. 

Лірична героїня навіть у коханні залишається поетесою, бачачи в усіх 

емотивних виявах додаткові смисли, у зв’язку із чим художній континуум 

віршів набуває двоїстих обрисів. Циклічний хронос і степовий топос повністю 

підпорядковуються віддзеркаленим у змістопросторі почуттєвим фазам, що 

відображено у структурній площині за допомогою символічного каркасу. 

Текстурною основою вимірів авторського універсуму виступають три 

історії, пережиті творчим еґо. Ментальний світ «споруджується» за моделлю 

шляху особистості до самовдосконалення, що вможливлює інтерпретацію 

віршів відповідного різновиду з позиції екзистенційної філософії С. К’єркеґора. 

Ландшафтний світ функціює у вигляді наративу про спостереження. А світ 

емоцій слугує вмістилищем для художньо видозмінених інтимних почуттів 

письменниці, через що в ньому виділяється базис (любовна історія) і надбудова 

(міфологічні, містичні й філософські авторські домішки). 

Оскільки координати віршопростору мисткині задані процесуально, то 

категорія тестового «Я» в ньому також динамічна: конструювання суб’єкта 

відмінних за різновидом поезій демонструє його еволюційні нахили. 

Творче еґо філософської лірики М. Брацило проходить естетичну й 

етичну стадії існування, розмежовані фазами екзистенційного відчаю, 

вивищуючись від розгляду життя крізь призму служіння мистецтву до 

трактування життя як «самособоюнаповнення». Поетична проекція авторки в 

пейзажних віршах поглиблює свій обсерваторський потенціал, розширюючи 

бачення світу від приписування довкіллю поведінкових властивостей людини 

до пояснення за допомогою атрибутів середовища складних соціополітичних, 

культурних і психічних явищ. Лірична героїня віршів любовної тематики 

вдосконалює своє розуміння кохання від його сприйняття як крихкої ідеальної 
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сутності, що потребує схову за містифікації, есхатологічні зіткнення й 

метафізичну гру, до усвідомлення необхідності без маски дивитися в очі 

милому, аби відчувати істинність його почуттів. 

Специфіка світорецепції текстового «Я» знаходить свій вияв у 

структурній організації вимірів авторського універсуму. 

У ментальному просторі зміст подається у вигляді медитації або 

ліризованого притчового повістування, тому різнорівневі формальні елементи 

виконують «дорадчу» функцію (органічний «мікс» зі звукописних, 

тропікальних і синтаксичних засобів увиразнює текстовий ряд), натомість 

образна валентність у цих віршах доволі активна, часом близька до прозової.  

Пейзажний світ позначений хитросплетіннями структурних одиниць, що 

наслідують конекції між змальованими в текстурі явищами. Виражальний 

інструментарій (передусім – персоніфікації, ритміка, фоніка й підтекст) 

програмує запорізький топос у тому закоріненому в таїнство спостереження 

ракурсі оригінально затінених образами ідей, у якому він постає перед читачем. 

У дуалістичному світі любовних почуттів форма дифункційна: з одного 

боку, вона виступає «акомпанементом» для історії кохання, а іншого – через 

символи, алегорії, гру смислів і поетичні трансформації відтворює глибинний 

сенс авторських думок, які побутують у площині медитації чи сугестії. 

 Спираючись на вищесказане, виокремлюємо базові закони функціювання 

поетичного континууму мисткині, що корелюють із її картиною дійсності: 

1) постмодерна реальність є динамічною, однак не хаотичною субстанцією, де 

особистість у самовипробовуванні має знайти своє місце, ідеал у ній 

недосяжний, але прагнення до нього веде людину шляхом еволюції; 2) явище 

дійсності – це «річ у собі», тож індивіду слід працювати над спостережливістю, 

аби бачити світ якомога повніше; 3) будь-яка реалія містить фактичний і 

потаємний сенси; 4) правдивість почуття стоїть понад вичурністю його вияву. 

 У такий спосіб, авторський універсум лірики М. Брацило як результат 

злиття ментального, ландшафтного й почуттєвого світів є багатогранним 

утворенням-відповіддю на виклики доби, актуальні для сучасного читача. 
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ДОДАТОК А 

 

Система поетикальних складників у різних концепціях формозмістового 

членування тексту 

 

 

№ 1 (за підручником П. Білоуса [6]) 
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№ 2 (за В. Назарцем у підручнику під редакцією О. Галича [17]) 
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№ 3 (за підручником А. Ткаченка [69]) 
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№ 4 (за підручником Н. Ференц [71]) 
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ДОДАТОК Б 

 

Моделі образної структури прозового та ліричного текстів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князь Палиця 

Ставити 
Руки 

Класти 

На + Acc. sing. 

Погляд 

Спирати 

На + Acc. sing. 

Лінія предметної 

зображальності 

Гілля 

Кричати 

Маски 

Спадати 

Обличчя 

З + Gen. pl. 

Світовідчуття 

ліричного героя 

«Князь … ставить палицю … кладе на неї … руки … на руки спирає 

погляд…» [14, с. 9]. 

«Кричить гілля. З облич спадають маски.   [Зі всього світить суть усіх 

речей]» [36, с. 274]. 

мал. 1 «Образна структура прози» 

мал. 2 «Образна структура лірики» 
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ДОДАТОК В 

 

Погляди на тематичну диференціацію лірики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За О. Галичем [17] 

Медитативна чи сугестивна 

Громадянська Філософська 

Інтимна  

любовна Пейзажна 

За І. Качуровським [25] 
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За О. Квятковським [27] 

Громадянська Філософська Любовна Пейзажна 

За В. Пахаренком [51] 

Громадянська Філософська Релігійна Інтимна Пейзажна Сатирична 

За В. Рагойшею [57] 

Громадянська Філософська Інтимна Пейзажна Медитативна Сугестивна 

За А. Юриняком [81] 
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ДОДАТОК Г 

 

Психограма філософської лірики М. Брацило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення до психограми 

Координати xy окреслюють ментальний вимір художнього світу М. Брацило. 
Вісь абсцис (х) – окремо взяті моменти психологічної еволюції ліричного суб’єкта; 

інтервал руху – an + 1 (тобто одна неподільна змістова одиниця). 
Вісь ординат (y) – рух текстового «Я» в рамках двох екзистенційних фаз, перехід між 

якими відбувається через відчай (тому графік спадний); інтервал руху – довільно-
співвідносний: корелює з емоційною інтенсивністю.  

y ∈ (-∞ ; 0) – етичний етап екзистенції.  
y ∈ (0 ; +∞) – естетичний етап екзистенції. 
Точки А–J – текстові реалізації моментів психологічної еволюції ліричного суб’єкта 

в рамках певної екзистенційної фази. 
A (1 ; 3) – «Людина починає жити з пісні,   І пісня ж – доказ, що вона була» [8, с. 41] 

(декларування естетичних ідеалів). 
B (2 ; 2,5) – «Людина не вмирає, а змовкає,   Останню ноту кинувши в зеніт» [8, с. 41] 

(зародки сумнівів у мистецькій самодостатності). 
C (3 ; 3) – «Троянда рвалася з стебла,   Рожевим відчаєм налита.   Є небо, там шугає 

вітер,   А я ніколи не була!» [8, с. 23] (пошук естетичної насолоди). 
D (4 ; 2) – «Її [троянди] невідозріла пам’ять.   Сколола власними шипами … пелюстки» 

[8, с. 23] (усвідомлення того, що прагнення до естетичного ідеалу виснажує). 
E (5 ; 3) – «Метелик бився об скло   Пилок обсипався з крилець» [10, с. 30] 

(повторний пошук естетичної насолоди). 
F (6 ; 1,5) – «Коли я прощуся зі світом,   Напишуть на камені: «Та,   Що також любила 

квіти» [10, с. 31] (початок стадії екзистенційного відчаю). 
G (7 ; 0,5) – «Тиша звиває   Кокон … буремному виру пісень… Тиша тебе допиває.   

Forte! Piano… Мовчання. Ні шелесту. Все» [9, с. 76] (стадія екзистенційного відчаю). 
H (8 ; -1) – «І кожне світило само по собі,   Для інших – закрите,   І кожне рахує по 

власній добі   Велике, несите» [10, с. 7–8] (перехід на етичну стадію екзистенції). 
I (9 ; -2) – «Ми є. На всенький вимріяний день.   На всеньку ніч … Та прийде завтра. І 

закреслить нас –   Упевнено, безжально і логічно» [9, с. 93] (стадія екзистенційного відчаю). 
J (10 ; -3) – «Не бути. Бути. Бути – і не жити.   Ставати вітром чи ставати рінню, –    На 

вирок – степ. Він дихає, як чує» [9, с. 84] (розуміння принципу екзистенційного вибору).
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ДОДАТОК Д 

 

Специфіка поетичного континууму любовної лірики М. Брацило 

Кореляція моделі та графіка 

Координати xy на графіку окреслюють любовний вимір 

художнього світу М. Брацило, де точки A–N відображають 

динаміку розвитку почуттів ліричної героїні. 

Вісь абсцис (х) – моменти розвитку почуттів текстового «Я»; 

цілі значення х відповідають нумерації віршів у моделі. 

Вісь ординат (у) – інтенсивність вияву почуттів текстового 

«Я» до свого милого; значення у наближені до 

співвідношення «почуття   індиферентність» у моделі. 

y ∈ (-∞ ; 0) – негативні емоції, розставання. 

y ∈ [0 ; +∞) – байдужість або позитивні емоції, зближення. 

х ∈ [1 ; 2] – фаза весни. 

х ∈ (2 ; 6] – фаза літа. 

х ∈ (6 ; 9] – фаза осені. 

х ∈ (9 ; 14] – фаза зими. 
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мал. 3 «Візуалізована модель віршосвіту любовної лірики М. Брацило» мал. 4 «Психограма любовної лірики М. Брацило» 
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