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Олександр Тарасенко  
РОМАН «ВОЦЦЕК» Ю. ІЗДРИКА: ОСОБЛИВОСТІ  

ПОСТМОДЕРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 
 

Юрій Іздрик – інтелектуал широкого діапазону, про що свідчить його різнобічний 
розвиток у багатьох мистецьких сферах. Поет, прозаїк, культуролог, музикант, художник, 
хоч починав працю на Івано-Франківському заводі автоматизованих ливарних машин 
(1984–1986), згодом – Калуському науково-дослідному інституті галургії (1986–1990). 
Розглянемо кожну з іпостасей його окремо. За освітою – інженер, за його ж словами, пішов 
з заводу через те, що це було нудно та страшно помилитися бодай кількома міліметрами, бо 
деталь тоді б вважалася браком. Як про поета, про нього більше скажуть численні 
спільноти в соціальних мережах, велика кількість відеошанувальників творчості, 
електронні щоденники, а також низка поетичних збірок ( «Underwor (l) d» (2011), «Ю» 
(2013), «Після прози» (2013), «Ab out» (2014), «Календар любові» (2015) . Прикметно, що 
проза Іздрика розкладається на два цикли за жанровою специфікою: а) малі оповідання, есеї 
та начерки, зокрема дебютний цикл «Остання війна» (1992), Таке» (2009), «Флешка. 
Дефрагментація» (2007, 2009), «Флешка-2GB» (2009) та повістево-романний епос («Острів 
КРК» (1993), «Воццек» (1997), «Подвійний Леон» (2000),  «АМтм» (2004). Ще з самого 
дитинства, граючи на фортепіано, освоїв самостійно електронну гітару, аби стати 
учасником гурту «DrumтИатр», спільно з його товаришем-поетом Грицьком Семенчуком. 
Наразі Іздрик більше тяжіє до музики, ніж до інших видів мистецтва. 

Таким чином, видно, що Юрій Іздрик – це не alter ego Андруховича, як уважалося до 
виходу повісті «Острів КРК» (1993), а цілком самостійна мистецька постать, що синтезує у 
собі різні види мистецтва: музику, літературу та малярство. Чи не буде перебільшенням 
назвати його да Вінчі української культури? Одним із активних діячів сучасного 
літературного процесу, людиною, завдяки якій з’явилося багато нових літературних імен? 
Це Тарас Прохасько, Сергій Жадан, Андрій Любка, Вікторія Амеліна та ін. 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, щоб осмислити одну з граней 
художньої своєрідності сучасного твору – його композицію, прикметну з погляду 
постмодерністського напряму. Це дасть змогу глибше осягнути прозову творчість 
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Юрія Іздрика, що послужить підґрунтям до розуміння понять «сучасний літературний 
процес», «інтелектуальна проза» та «ризома». 

Метою дослідження є простеження деяких рис українського постмодерного 
дискурсу, явленого у романі Ю. Іздрика. З цією метою спеціально вивчається принцип 
ризоми, що дається взнаки у «Воццеку», а також парадоксальність та алогічність мислення, 
мовна гра та інтермедіальність, зміщення часових площин на користь снів головного героя 
(Воццека), демонстративна нелінійність часу, що може дати поштовх до розв’язання 
наступних проблем і завдань: а) аналіз однієї з рис поетики роману Юрія Іздрика «Воццек»; 
б) доведення правомірності вжитку термінів «ризома» та «палімпсест» стосовно роману 
Юрія Іздрика «Воццек»; в) з’ясування співвідношення традиційного та новаторського в 
поетиці та композиційній організації роману. 

Об’єктом дослідження є роман «Воццек». 
Предмет дослідження – специфіка та особливості композиційної організації творів 

Юрія Іздрика, зокрема роману «Воццек». 
Тож теоретичним підґрунтям слугують насамперед статті з термінологічним 

обґрунтуванням жанрової форми «інтелектуальний роман» і «ризома» (М. Андрейчик, 
Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, Л. Кульчицька, Н. Мініч, М. Павлишин, В. Саєнко). 

Однозначно те, що архітектоніка «Воццека» не традиційна, як у творі. Тоді виникає 
цілком закономірне питання: якою ж є композиція? У чому ж полягає її специфіка? 

Ризома – це термін, що прийшов із біології на позначення горизонтальної кореневої 
системи з багатьма розгалуженнями, з фрагментарним типом організації. 

Оскільки роман «Воццек» – зразок постмодерної прози, то його архітектоніка 
ґрунтується не на класичній (лінійній) композиції, а на фрагментарній, що підлягає 
визначенню «ризома». При цьому спиратимемося на ідеї теоретиків філософії 
постмодернізму (Фелікса Гваттарі та Жиля Дельоза та їх працю «Rhizome» (ризома – О. Т.), 
а також вітчизняного літературознавця – Лесю Кульчинську та її розвідку «Ризоматичні 
площини постмодерністських текстів: лабіринтами «Щоденного жезла» Є. Пашковського» 
[Див. 5, 53–58]. 

Ф. Гваттарі та Ж. Дельоз сходяться на тому, що ризома – це філософське поняття, 
яке фіксує позаструктурний і нелінійний спосіб організації цілісності, що залишає 
відкритою можливість для іманентної автохтонної можливості руху і, відповідно, реалізації 
її креативного потенціалу самоконфігурування [Див. 2]. 

За дещо спрощеним, але не менш резонним, твердженням Л. Кульчинської, «ризома 
– це специфічна форма кореня, який не має чітко вираженого центрального стовбура, як то 
прийнято у класичній традиції композиційної організації твору, який росте горизонтально, 
пускаючи в усі боки повзучі пагони, із яких утворюються нові рослини, що випускають 
власні пагони, і так далі, у підсумку утворюючи перервну поверхню без глибини (і таким 
чином без суб’єкта, що їх контролює) або центру (а отже вільну від обмежувальної 
структури). Таким чином, ці корені переплітаються одне з одним, проте залишаються 
зв’язаними між собою лише формально. Композиційно це простежити важко, зокрема через 
те, що пласти (незалежні позатекстові одиниці – плато), які їх з’єднують між собою, 
здебільшого розмиті» [5, 53]. 

Через те, що простежити головний корінь не завжди вдається, візуально побачити, у 
вжиток французькими філософами введено додатковий термін «хаосмос-корінь», для якого 
властиві наступні риси: 1) зв’язок кожної точки ризоми з іншою; 2) принцип 



251 
 

гетерогенності: ризома складається не лише з мовних площин, а й із наукових, політичних, 
економічних та інших; 3) множинність; 4) неозначувальний розрив: лінії ризоми легко 
ламаються, відновлюються, відсилають одна до одної;  5) картографія: ризома – це карта, 
яка є принципово незавершеною, тому головним стає не зміст, а можливість численних 
інтерпретацій; 6) декалькоманія: на відміну від дерева, ризома руйнує кальки й не 
відтворює світ, а творить новий [5, 55]. 

Для порівняння наведемо судження Ж. Дельоза щодо цієї проблеми. Він ширше 
трактував ризому та її характеристики, застосовуючи і до інших сфер, наприклад, 
економіки. Принципи поєднання й неоднорідності: будь-яка точка ризоми може – і має бути 
– приєднана до будь-якої іншої її точки. Це цілком відрізняється від дерева чи кореня, які 
фіксують певну точку і якийсь порядок. Лінгвістичне дерево, типу дерева Хомського, 
починається ще у точці S і виробляється завдяки дихотомії. У ризомі, навпаки, кожна риса 
не обов’язково відсилає до лінгвістичної риси: семіотичні ланки будь-якої природи 
поєднуються тут із цілком адекватними способами кодування – біологічними, політичними, 
економічними тощо, залучаючи до гри не тільки різні режими знаків, але і статуси стану 
речей; 3. принцип множинності: саме тоді, коли багато що дійсно розглядається як 
субстантив – множинність – немає ніякого відношення до одного як суб’єкта чи об’єкта, як 
і з природною або духовною реальністю, так і з образом та світом. Множинність 
ризоматична, вона відкриває древоподібну псевдомножинність. Нема єдності, яка служила 
б стрижневою в об’єкті чи поділялась би у суб’єкті. Навіть  немає такої єдності, яка б була 
викиднем в об’єкті та «повернулась» у суб’єкт. У множинності немає ні суб’єкта, ні 
об’єкта, є тільки визначення, величини, виміри, здатні рости лише тоді, коли множинність 
змінює свою природу (отже,  закони комбінаторики перетинаються з множинністю) 
[2, 7-15]. 

Таким чином, маємо дві моделі сприйняття та розвитку ризоми в художньому творі, 
що дозволяє у світлі цієї концепції всебічно розглянути роман Юрія Іздрика, а також дасть 
можливість трактувати твір об’єктивніше, бо слугуватиме основою інтерпретації поєднання 
розрізнених фрагментів цілого тексту. 

Тож почнемо з назви твору, яка, як засвідчує аналіз – інтермедіальна за своєю суттю, 
на чому наголошує Марко Павлишин у своїй передмові до «Воццека»: «Новий «Воццек» – 
четвертий за послідовністю. Першим був історично задокументований Йоганн Христіян 
Войцек, який 1821 у Ляйпцігу з ревнощів убив свою коханку. Другим «Войцеком» став 
драматичний фрагмент німецького письменника, лікаря та публіциста-радикала Георга 
Бюхнера (1813–1836). Твір був написаний у 1830-х роках на основі знайомства автора з 
юридично-медичною літературою стосовно справи Войцека, яка в свій час набула широкої 
популярности. Текст Бюхнера пропав і був віднайдений аж 1878 р. Його опубліковано 
1879 р., а 1913 р. фрагмент уперше було поставлено на сцені – в Мюнхені» [4, 3]. 

Тож Воццек – це персонаж, раніше відомий з опери Альбана Берга (у трьох діях і 
п’ятнадцяти сценах за незавершеною драмою Г. Бюхнера, написаною між 1914 та 
1922 роками), яка вперше була представлена у 1925 році. Цей твір швидко набув 
популярності та був поставлений у багатьох театрах Європи, зокрема її побачила 
ленінградська публіка 1927р. До речі, брався за інтерпретацію історії Воццека німецький 
композитор Манфред Гурліт, проте його твір і нині залишається маловідомим. 

Як і Іздриків «Воццек» в українській літературі, «Воццек» Бергівський, написаний у 
авангардному дусі, став великим проривом у тогочасній музиці. Композитор по-новому 
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поглянув на музичну справу, використавши за головний принцип атональність, за якої 
звуки одночасно і підпорядковувалися, і фактично не залежали один від одного, час від 
часу переплітаючись між собою, що нагадує ризоматичний принцип композиції тексту та 
«багатогранність» головного героя роману Юрія Іздрика «Воццек». 

Тим більше показово, що стосовно цього Марко Павлишин додає, що «сьогодні 
опера Берга «Воццек» (Wozzeck на відміну від Бюхнерового Woyzeck) розглядається як 
приклад дещо романтизованого, пом’якшеного  з огляду на сприймача, застосування 
дванадцятитонової системи. У 1925 р., однак, коли в Берліні відбулася прем’єра опери, 
незвичність її звучання викликала гострі контроверсії. В Празі наступного року оперу було 
знято з репертуару на вимогу поліції після того, як слухачі почали висловлювати своє 
обурення демонстраціями та заворушеннями» [4, 4]. 

Проте, за резонним зауваженням М. Павлишина, «Воццек» Іздрика зберігає кілька 
бюхнерівсько-бергівських сюжетних мотивів. Воццек, чоловік гнаний і страждальний, 
втрачає кохану. До його емоцій з цього приводу належать і ревнощі. Він поповнює злочин 
(правда, не такий сенсаційний, як його попередники: він нікого не вбиває, але дружину й 
дитину замикає в підвалі). Усі Воццеки схильні чимало уваги віддавати своєму 
небуденному баченню дійсности, і всі вони полюбляють міркувати над філософськими 
проблемами, для чого володіють непоганим репертуаром понять та методів. Рівночасно 
кожен із Воццеків, а також кожен з однойменних творів розмовляє досить зрозуміло, живо 
й привабливо: в Бюхнера й Берга простою німецькою, забарвленою діалектизмами й 
опоетизованою тропами, в Іздрика – яскравою, інтелігентною, не загерметизованою й не 
зманеризованою українською, яка, однак, вражає оригінальністю стилю та ідей. Вони 
близькі нам, ці Воццеки. Тому в них є здатність несподівано наближати нас упритул до 
незатишних думок, розхитувати наш спокій» [4, 4–5]. 

Для глибшого розуміння поетики постмодерної композиції слід нагадати, що ризома 
складається з  множинностей, що їх з’єднують інші множинності, які, за термінологією 
Гваттарі та Дельоза, називаються «плато». А вони (плато) можуть замінювати одне одного 
або мінятися місцями, що, проте, не заважає реципієнтові цілісно сприймати твір, але при 
цьому дозволяє читати з будь-якого місця, не втрачаючи при цьому головного смислового 
центру твору. 

Це добре видно при схематичному розгляді композиції Іздрикового твору, складеної 
з тридцяти восьми розділів і двох асиметричних частин: 18 розділів припадає на першу 
частину роману під заголовком «Ніч» і 20 на другу – «День». Ця асиметричність 
спостерігається і на рівні плато. Статистичні дані візуально доводять нелінійність 
композиції «Воццека», що дається взнаки у розбіжності кількості плато у І та ІІ частинах. 
Варто підкреслити інтегральну функцію молитов наприкінці обох частин, завдяки яким 
композиційно зміцнюється твір у формі скреп окремих фрагментів у цілісність. 

Саме тому текст нагадує лабіринт, який часто-густо спрямовує читача до спільних 
коридорів, зокрема молитов, які семантично навантажені по-різному при словесній 
подібності. Ось приклад такої Іздрикової концепції аритмічної структури, що психологічно 
передає внутрішній стан героя, заскоченого болем і стражданням: 

«Господи Ісусе Христе, змилуйся наді мною 
Господи Ісусе Христе, змилуйся наді мною 
Господи Ісусе Христе, змилуйся наді мною 
Господи Ісусе 
Христе, змилуйся наді мною 
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Господи 
             Ісусе  
                        Христе, змилуй 
                                                 ся наді  
                                    м           н          ою 
Госпо                                       д 
          и Ісу                  с  е 
                        Хри 
          с                       те,    з                м 
          и           лу 
                                                 й 
                                                 ся 
                                                   на 
д                                                            і  
                                   м           н      о             

                                                                                ю» [4, 84]. 
 

Як і будь-який лабіринт, цей має спільні стіни (образи, кодові фрази тощо), які 
«пропадають» у в одній частині твору та з’являються в іншій, що дає підстави аргументувати 
ризоматичний стрижень композиційної побудови твору. 

Зважаючи на характер молитов, можна вважати жанрову організацію твору 
параболічною. Припустімо, що це так, але її «гілки» взаємозаперечують одна одну, що 
неодмінно призводить реципієнта до когнітивного дисонансу та неоднозначності у ставленні 
як до автора, так і до його твору. 

Аналізуючи саму молитву, неважко помітити, що вона розпадається на окремі уламки, 
так само як і відчуття головного героя. Ймовірно, молитва – це Воццекове пробудження зі 
сну. Проте смислове навантаження першої частини диктує її розуміння як процесу емоційно 
зумовленого, коли персонаж  у розпачі (передує розділ «Рай»), примовляючи, просить 
порятунку для себе особисто. З іншого боку, наратор провокує сугестію, спрямовану на 
реципієнта. 

У другій частині змінюється семантика молитви на користь усіх персонажів твору 
(передує розділ «Відхід героїв»). Таке враження,  що автор буквально «молиться» за 
літературу, а перелік нагадує кінострічку, що от-от завершиться, точніше – її титри. Цей 
момент штучно розтягнуто, що оформляється як прийом ретардації (раніше відомий у 
античній літературі, зокрема в Гомеровій «Іліаді» при описі щита Ахілла). Так виникає 
розрив, що і є одним із плато. Наведемо наразі уривок: 

 
«Відходить Міріам. Одна, за нею друга, третя, сота. Прощавай, Міріам, вибач, я не любив 

тебе ніяк. 
Відходить Пепа, геніально-нелегальний мешканець Канади, частинка мого «я», котру 

навряд чи вже колись зустріну. 
Відходить Марта, царствена богорівна Марта, пропаща, пропаща душа. 
Відходить Циклоп, найкращий мій шкільний товариш, почесний громадянин країни снів. 
Відходить Ґорвіц, власне кажучи, не відходить, бо він знову десь набрався – проклятий 

пияцюра – і тепер його не так-то легко позбутися. 
Відходить Карп. Неперевершений Любанський, котрому я завдячую майже всім і без якого 

вже напевно не було б цієї історії. 
Відходять Нестор, Пуцик, Найджел, Юхан, Цезар, Гантербайн. 
Відходять стрункими рядами Боровчаки, Густави, Захер-Мазохи, Шульци, Мопассани, 

Шварцкопфи, а за ними біжить з барабаном дитячим, у коротких штанцях Аденауер-батько. 
Відходить Сяна, дівчинка, що навчила мене найкоротшого слова на букву «х». 
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Відходить Саша-Абраша, котрого я цілком незаслужено образив. Дякую тобі, Сашко, за ті 
Playboy’ї. 

Відходить Айріс Мердок, авторка доброго роману «Сон Бруно», Найджелова матінка. 
Відходить Аліна Моруа, нічим, окрім імені, не цікава. 
Відходить літературна братія – Камідян, Боракне, Ірпінець, Андрусяк, Бригинець, 

Малкович, Іздрик, Забужко, Лишега, Римарук, Герасим’юк, ЛуГоСад, Ципердюки (Іван і Діма), 
Процюк, комбатант Довгий, Фішбейн, Либонь, Авжеж і Позаяк. А де ж Гриценко? 

Відходить еквілібрист Мохой. Кажуть, він удосконалив свій номер і тепер, балансуючи на 
жердині, тримає в руках цілу піраміду тарілок, горнят, баняків і кришталевих фужерів. Окрім 
того, замовив собі розкішне трико, всіяне синтетичними шпичаками, і вже тепер остаточно 
скидається на молодого середньовічного дідька. 

Відходить Кудусай, відходить, залишаючи мені, тільки портрет А. – ось він переді мною на 
стіні, – дивний, химерний портрет: вона майже не схожа на себе, навіть колір очей та волосся 
змінив примхливий Матіяш, і все ж це вона, без сумніву, вона, моя кохана, цей профіль, цей 
невидющий погляд, ці напіврозтулені вуста – втілення її та моєї мрії. 

Відходять геть усі, навіть ті, кого я не назвав, про кого забув, ким знехтував, і тільки А. не 
відходить. 

Ніколи» [9, 134 – 135]. 
 
Прикметно й те, що відходу героїв передує їх прихід,  – що є логічним, – але все 

одно це не дає достатньо підстав, аби стверджувати, що роман, точніше його структура, 
подібна до параболи, гілки якої (відповідно розділи «Ніч» і «День») розвиваються 
паралельно, про що йдеться у розділі «Шеол» другої частини роману: 

 
«І от він, сам-собі-той, сам-собі-автор, сам-собі-персонаж надумав сконструювати такий 

текст (чи тільки розповісти про нього), який би був настільки герметичним і замкнутим, наскільки 
ж симетричним і самовбивчим. Власне кажучи, ішлось би про два тексти чи дві частини одного, 
які заперечували б одна одну. Кожна з них могла щось твердити, означати, розповідати, та оте 
«щось» неодмінно б руйнувалось, знищувалось іншою» [4, 132]. 

 
Таким чином, усупереч ризоматичній клаптевості та розірваності, складається 

симетрична структура тексту. Незважаючи на те, що автор (щоправда, не біографічний, а 
художній) – фігура примарна («Але і цього було мало амбітному дебютантові. Той замислив, 
шляхом подібних каральних маніпуляцій усунути спочатку автора, чия постать бовваніє незримою 

тінню за кожною сторінкою кожної книжки»   [4, 133]), але його семантичній глибині та 
композиційній організації твору – віримо. 

Варто придивитися ще до однієї грані «Воццека»: іронічній подачі характеристики 
літераторів у розділі «Карп Любанський»: 

 
«А з-за дверей і справді лунали голоси. І деякі з них Той навіть ідентифікував. Ну, 

насамперед це, звичайно, був голос Карпа Любанського, з його патріаршими інтонаціями. А отой 
високий, із миготливим сміхом – то, мабуть, Ірпінець. А той басок із гнусавинкою – Густав 
(котрий із них?). А той зухвалий баритон безперечно належить Боракне. А шамкотіння – 
Камідяну. А істерична скоромовка – Забужко, а блаженне лопотіння – Лишезі, а розкотистий 
регіт – комбатанту Довгому… Усіх, майже всіх упізнавав Той, єдине, що його непокоїло, – невже 
ціле це кодло збирається в дорогу разом? Тут пролунало вже зовсім близько дверей Карпове: «А де 
Гриценко?» І далі: «І тут же двері розчахнулись і галаслива юрба ввалилася в кімнату – і Карп, і 
діти Карпа, і дружина, і Ірпінець, і Боракне, і Камідян, і Ірпінцева Оксана, Процюк, Малкович, 
Андрусяк, Герасимюк, Забужко, Іздрик, Бригинець, Гриценко, і Римарук, і Лугосад, і просто Сад, 
Лишега, Ципердюки (Іван і Діма), Фішбейн, Либонь, Авжеж і Позаяк» [4, 57]. 

 

Вигадливий автор – Іздрик із буйною фантазією – наділяє реальних прототипів 
сучасної богемної тусовки впізнаваними характеристичними деталями. Так, у 
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Карпі Любанському впізнаємо Юрія Андруховича, Патріарха «Бу-Ба-Бу», одного з 
представників станіславського (станіславівського) феномену. Ірпінець – літературне 
прізвисько (через благозвучність місця проживання – м. Ірпінь Київської області та 
прізвища) Олександра Ірванця, одного з представників «Бу-Ба-Бу», його Підскарбій. Поет, 
прозаїк, драматург, перекладач. Справді одружений з Оксаною Цюпою – українською 
художницею. Боракне – він же ж реальний Неборак, теж учасник угрупування «Бу-Ба-Бу», в 
якому «займав посаду» Прокуратора, а ще й поет, прозаїк, літературознавець, рок-музикант, 
перекладач, есеїст. Камідян – Петро (Ропет – літературний псевдонім) Камідян – 
український поет, прозаїк, літературознавець. Процюк – Степан Процюк – кандидат 
філологічних наук, викладач сучасної української літератури в Прикарпатському 
університеті Івано-Франківська імені В. Стефаника. Малкович – Іван Малкович – поет, 
видавець (засновник видавництва «АБАБАГАЛАМАГА»). Андрусяк – Іван Андрусяк – поет, 
дитячий письменник, прозаїк, літературний критик, перекладач. Бригинець – 
Олександр Бригинець – поет, прозаїк і журналіст, президент Мистецької агенції      
«Територія  А.». Римарук – Ігор Римарук – поет, лауреат Національної премії імені Тараса 
Шевченка (2002), президент Асоціації українських письменників. Лугосад (ЛуГоСад) – 
літературне угрупування, в яке входили: Іван Лучук (Лу), Назар Гончар (Го), 
Роман Садловський (Сад). «Методологіна основа» творчості «ЛуГоСаду» полягає в теорії 
поетичного ар’єргарду, яку обґрунтував український літературознавець і за сумісництвом 
один із засновників «тріо» – Іван Лучук. Лишега (Олег Богданович) – український поет, 
драматург, перекладач, один із засновників і теоретиків «станіславського феномену», до 
якого належить і сам Юрій Іздрик. Ципердюки (Іван і Діма): Іван – український поет, один із 
представників «станіславського феномену», кандидат філологічних наук і один із 
представників творчого угрупування «Нова дегенерація». Ципердюк Дмитро – лідер 
музичного гурту «Dazzle Dreams», продюсер. Фішбейн, Мойсей Абрамович, український 
поет і перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса, член Національної спілки 
письменників України, йому присвячена повість Марії Матіос «Апокаліпсис» (2006). 
Либонь, Авжеж і Позаяк – перші два слова – пусті лексеми, що «карнавалізують» 
псевдонім українського поета, перекладача, суспільного та політичного діяча – 
Юрія Лисенка. 

Цікавим є і той факт, що Іздрик використовує автотематичний прийом, 
самоназиваючи себе у цьому переліку, роблячи вигляд (навмисно), що він тут ні до чого, що 
мало б додати достовірності оповіді та направити її у вільніше русло, або з метою 
замаскуватися чи сховатися за сторінками книги. 

Насправді цей уривок викликає інтерес із декількох дослідницьких сторін: 1) як 
скрепа розділів: так, вираз «А де Гриценко?» пов’язує розділи «Синдром Любанського» та 
«Відхід героїв», що є проявом ризоматичного принципу композиції твору, 2) виступає місце 
розриву, плато, 3) а велике накопичення імен створює видимість ретардації, тобто 
уповільнення розповіді. 

На підтримку тези про самодостатність і культурну цінність доробку Іздрика 
наведемо висловлювання Лідії Стефановської, зацитоване у книзі М. Андрейчика: 
«…віддзеркалювали загальну атмосферу кризи свідомості в реаліях агонії совєтської імперії, 
процеси редефініції старих канонів і пошуки нової ідентичності покоління вісімдесятих 
років» [1, 7]. 
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Саме у той час набуває разом із виходом роману Умберто Еко «Ім’я рози» нова, вже 
майже повністю сформована літературна течія – постмодернізм. Користуючись ідеєю 
Стефановської, логічним є перехід письменства не тільки українського, а й світового на 
новий етап розвитку мистецтва, без «високих» фраз, які замінюють уривки з рекламних 
оголошень; без стійкої композиції, на зміну якій приходить нонселекція; без суто 
літературної мови, на зміну якій приходить і калька, і лайка, і гра словами, і використання 
латини, англійської та інших мов світу; без «прямоти» висловлювання, яку змінюють алюзії, 
ремінісценції (як відкриті, так і приховані), цитати та перифрази з інших творів: і сучасних, і 
класичних. Таким чином, народжується нове поняття, яке аж ніяк не можна ототожнювати з 
поняттям «літературний твір», – текст, який аж рябить інтертекстуальністю та 
інтермедіальністю, що становить (знову ж таки) підґрунтя для виникнення ще одного 
терміна – «інтелектуальна проза». 

Щоби це довести на прикладі аналізу роману «Воццек», слід зосередитися на одній 
грані його поетики – особливостях композиції, що і складає мету та завдання першої 
наукової студентської студії. 

Але, не розмінюючись на загальні терміни, доцільно вважати Іздрика представником 
крайньої постмодерної течії, в якій він виглядає впевнено та самодостатньо. Так, 
Марко Андрейчик у своїй монографії «Інтелектуал як герой української прози 90-х років 
ХХ століття», аналізуючи постмодерні віяння, в тому числі й Іздрика, зазначає, що 
постмодерністи у своїх творах руйнують розповідь, міфи та мову, що, власне, вказує на 
постмодернізм як на окрему течію в літературі, а його прихильників виокремлює з плеяди 
митців слова як окремих «літературних одиниць». 

Повертаючись до Іздрика, у першу чергу до його роману «Воццек», слід зазначити, 
що пускаючи читача у світ роману, той розмиває кордони між автором, наратором і читачем. 
Так, наратор ділиться на декілька осіб, що знову ж таки розмиває межі (я, ти, він, той, 
Воццек), що робить, таким чином, автора повноцінним і єдиним «паном» над текстом. До 
речі, сни Воццека перемішуються зі спогадами та думками, періодично сплітаючись ще і з 
коментарями автора. Це схоже на голоси (сни Воццека), які переплітаються. Таким чином, 
кожен учинок або будь-які міркування головного героя неможливо ні знівелювати, ні 
заперечити. В такі моменти постать автора особливо «слабка». І хоч автор надається для 
порівняння з самим Воццеком (і той, і той намагається ухопити мить, посхопити фрагмент), 
але він не втрачає своєї позиції, прагнучи далі вести текст. І як  не прагне автор змінити 
долю Воццека, перервавши ланцюг його невдач і поразок,  це йому не вдається. Коли 
виникає ілюзія, що лінія героя виправляється, бо все має статися на краще, то фатум (автор) 
заважає цьому. Особливо виразно це видно у розділі «Рай» І частини роману. 

Опис так званого Раю подається в іронічному ключі:  
 

«Щоправда, омріяні діви виявилися зблизька все тими ж надокучливими однокласницями, а 
райські втіхи та забави звелися до якихось гетеешно-досаафівських перегонів на байдарках, до яких 
усі учасники ретельно готувалися» [4, 83].  

 
А тому, здається, що і автор, і головний герой приречені на фіаско та марні сподівання 

як доводить опис Раю: 
 
«Однак усе це не мало значення, бо вже тоді справжнє щастя,чисте світло райської 

насолоди виповнювало тебе по вінця, переповняло тебе – приреченого на поразку, а може, й на 
загибель – понад усякий край, і перетікало, і вихлюпувалося на рівну, гладку поверхню річки, у мокрий 
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і без того човен, на пристань, на негарних дівчат, на зелень берегів, на цілу санаторну зону, на 
всенький світ, і ти був таким удячним за цей безмірно щедрий дар, за тихе сяйво благості, що з тої 
вдячності прокинувся в сльозах (ось так матеріалізується волога блаженства!) і кинувся складати 
одну за одною пристрасні та щирі молитви…» [4, 83]. 

 
І все ж виходить, що автор з’являється як месія по відношенню до Воццека, але 

зарадити нічим не здатен, хіба що допомогти молитвою, бо сам іще не знайшов свою 
константу. І молитва має зарадити, бо це крик спасіння в ім’я Господа, але хто саме молиться 
незрозуміло: 

 
«… які оце й зараз прагнеш («ти» – О. Т.) промовляти, бажаючи, щоб ніч збігала швидше, 

щоб уже минала-проминала-відлітала (зміщення часових площин – О. Т.) ця глупа темна одноока 
«Ніч», щоб разом з нею пропадали болі та щоб, як дасть Бог, закінчився нарешті й ти сам, а тільки 
сни щоб не мали ніде й ніколи, нізащо й ніскільки ніякого спочинку й кінця» [4, 84]. 

 
Унаслідок цього простежується певне зміщення орієнтирів у кінці першого розділу: 

раптово Воццек просто зникає, а на його місце приходить незрозумілий «Ти», який, 
виходить, і молиться Богу. Тому головний герой прощення так і не отримає, тож усе його 
життя приречене. Можемо припустити, що Воццек – це Сізіф, а його сни – це камені, що ніби 
полегшують, але водночас і обтяжують його існування. 

Найбільш нез’ясовною тут є сама «Ніч». Припустімо, що лапки показують, що часові 
межі не визначені, тоді незрозуміло, в який час читатиме молитву «Ти», та й чи взагалі 
читатиме. Якщо ж лапки показують, що «Ніч» – це умовність, то стає зрозумілим, чому 
молитва – це продовження «Раю». Можливо, це саме той Рай, який може дозволити собі 
Воццек після «сонного» життя. 

У рамках загального наступу на успадковані норми українського літературного 
канону, ініційованого цим поколінням письменників, вісімдесятники (у тому числі й 
Юрій Іздрик) застосовують у своїх прозових творах постмодерністський підхід до функції 
мови. Таким чином, деконструкція  мови в Іздрика ледь не улюблена справа, в чому можна 
переконатися, прочитавши «цикл» «Воццек і воццекурія». 

І тут варто спертися на думку Максима Стріхи, який у своєму есе «Мова» простежує 
розвиток укрмови у романтичну й народницьку епохи з погляду її ролі у розбудові та 
збереженні українського національного міфу. Її місія – «наймелодійнішої та найкрасивішої мови 

світу», яку їй відвели українські інтелектуали, допомогла вберегтися їй від 

меншовартісногосоціального статусу, що його їй накидали всілякі імперські дискурси» [1, 70]. 
 
У межах деконструкції мови в постмодерністських творах бачимо протилежну 

ситуацію: такий міф уже втратив свою вартість, бо та імперія, для якої цей міф було 
створено, померла, а на її місці виникли нові канони та традиції, пов’язані з цим самим 
розпадом, причому сам розпад (проте політичний) і є їхньою передумовою. 

Постмодерністи взяли курс на «десакралізацію» мови, почали «гратися» нею: 
словами, морфемами та навіть літерами, витискати всі соки; допускати до вживання лайку, 
кальку, вульгаризми, жаргонізми, латинізми, англіцизми тощо. Тому доцільно було би вжити 
в такому разі по відношенню до творів термін «текст», а не «літературний твір», як то було 
до настання постмодерністської доби. 

Для прикладу наведемо подібну гру у слова на прикладі роману Юрія Іздрика 
«Воццек»:  
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«Ворогів у мене не так вже й багато. Принаймні їх можна перелічити на пальцях руки. 
Якщо мати так багато пальців і так багато рук. Отож ворогів у мене рівно 32. Пом’янемо їх 
поіменно: А., Б., В., Г,, Д., Е., Є., Ж.,З., И., І., Ї., Й., К., Л., М., Н., О., П., Р., С., Т., У., Ф., Х., Ц., Ч., Ш., 
Щ., Ю., Я., Ь. Або так: «а», «б», «в», «г», «д», «е», «є», «ж», «з», «и», «і», «ї», «й», «к», «л», «м», «н», 
«о», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х», «ц», «ч», «ш», «щ», «ю», «я», «ь». Навіть поодинці вони 
становлять грізну силу. А разом вони просто непереможні. Або так: «Н., Е., П., Е., Р., Е., М., О., Ж., 
Н., І.». Або врешті так: «н», «е», «п», «е», «р», «е», «м», «о», «ж», «н», «і» [4, 130–131]. 

 
Посилаючись на думку Л. Ставицької з приводу доцільності використання 

жаргону у постмодерній літературі тим, «що з п’єдесталу було скинуто офіційно-ділову 

українську культуру, що поставило на перший план «карнавалізацію» дійсності»     [1, 10], 
М. Андрейчик слушно твердить, що сленг сприяє «освіженню» мови. 

Апелюючи до Іздрика, доцільно навести розділ із «Воццека», який має назву «Про 
мудаків».  Таким чином, із самої назви витікає, що це міркування буденні, не позбавлені 
емоційності та певного критичного до них ставлення з авторського погляду. Якщо врахувати 
ще й те, що проголошує його Той, тобто літературний Ной, що розуміється з підтексту, то 
його актуальність зростає в геометричній прогресії. 

Аналізуючи Іздриків «Воццек», М. Павлишин зазначає, що така гра слів «симптом 
того, що події в мові відбивають її власну структуру та закони, а не незалежний від неї 
«справжній» світ» [1, 73]. Прикметою рухливості тексту є і гра Іздрика з ім’ям: «В, о, к, 
подвійне ц, е. Вок, любитель на дівок. Цик, цикада, пак. Цикади на цикладах. Так-так»  
[4, 20]. Виходить, що автор у цьому уривку розкладає ім’я свого героя спочатку на звуки та 
фонеми, потім складає певний, досить іронічний, асоціативний ряд, схожий на легковажну 
гру з літерами, складами та словами. Причому цей певний ритмічний стиль схожий на 
речитатив. 

Аби додати достовірності нашим судженням, наведемо уривок із розділу «Шеол», 
у якому наратор викриває алгоритми та мету написання твору: «…а потім піддати руйнації 
саму мову. Він був свідомий того, що доведеться руйнувати її засобами тієї ж таки мови, але це не 
лякало його, навпаки – йому приносило величезне задоволення уявляти, як мова, цей ненависний 
монстр, пожерши всіх, почне пожирати сама себе, вивертатиметься, мов рукавичка, мимоволі 
звільняючи щойно проковтнутих бранців, і знову починатиме все з початку, і знову нищитиме всіх, 
щоби в кінці добутися до себе. Той знав, що перемогти в цій війні неможливо, та йому здавалося, що 

це найбільша помста, на яку тільки здатна людина» [4, 133]. 
Отже, за основу свого творчого методу Юрій Іздрик бере пошматований рельєф 

композиції (ризоми та плато), а також деконструкцію мови. У цьому сенсі можемо говорити 
про авторську індивідуальність і «самостійність» (або навіть самість) у межах українського 
літературного процесу. В його творах бачимо докорінну заміну традиційних літературних 
канонів на нові, ще не завжди перевірені на читачах. Знову ж таки за це маємо право назвати 
його письменником інтелектуальним. 

Таким чином, ознакою композиції роману «Воццек» є ризоматична структура, що 
передбачає нонселекцію (мікро- та макроподіли на частини, розділи, ризоматичні 
відгалуження, плато). Їй властива також деканонізація, що дається взнаки не тільки у мові, 
але передусім у композиції, яка приймає форму горизонтального кореня, а не дерева  як 
класичної побудови композиції – вертикальної. Такі властивості «Воццека» призвели до не-
презентабельності, бо роман – еквілібристика художніми засобами та методами, що дає 
підстави стверджувати, що це метатвір. Має місце і гібридизація. Так, герой чи то 
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напівлюдина/напівтварина, чи те й те водночас: герой марить снами, навіть перебуваючи в 
активній фазі, а тому його життя – гібрид і фрагменти слів і висловлювань. 

Прикметно й те, що і герой, і текст не піддаються однозначному витлумаченню. Про 
це йдеться у розділі «Шеол», у якому голос автора спрямовує читача у русло 
амбівалентності, бо твір від самого початку мав би бути таким, щоби перша частина 
заперечувала другу та навпаки, а це вже породжує високу його варіативність, 
багатозначність і гетерогенність. 

Характеристика Воццека ґрунтується на інтертекстуальності, яка породжує полеміку 
між різними стилями та течіями, а також їх – течій і стилів – суголосся, спричинене не тільки 
інтермедіальністю, але й глобалізацією. Ось чому Іздриків роман – палімпсест, що видно вже з 
присвяти: «Присвячується всім,/ чиї тексти проступають/ крізь рядки цієї оповіді/ перетворюючи її на 

палімпсест» (підкреслення моє – О. Т.). Ось чому текст – своєрідний ескапізм, виплащування 
героя та автора з наративного кола та водночас збереження його твердої позиції. Це 
характеризує палімпсестність роману, яка ґрунтується на її ризоматичній структурі. 

Як засвідчує аналіз тексту «Воццек», він не тільки закодований, але й надає багато 
площі для різних інтерпретаційних дослідів. 

Безперечним є: а) ризоматичний принцип композиції тексту як суцільного словесного 
плетива; б) поєднання різних шматків, іноді надто далеких один від одного; в) оригінальність 
жанрової природи, що виступає не тільки зразком постмодерністського, але й твору-
симбіонта, котрий поєднує параболічність із містифікаційним началом, активно залучаючи 
гру, зумовлену курсом на десакралізацію мови, як і на використання композиційних новацій. 
Жанрова ускладненість диктує композиційну розгалуженість, що слугує базою для нових 
досліджень у сфері літературознавства. 

Отже, у висновку до дослідницької практики, спрямованої на аналіз роману «Воццек», 
залишається ще багато непізнаного та невідкритого. Та й час критичних оглядів щодо цього 
твору минув. Наступає пора системних ґрунтовних досліджень. Так, на окремий розгляд 
заслуговують такі аспекти вивчення художньої природи тексту, як жанр, система персонажів 
твору-симбіонта, інтермедіальна природа тексту (варто було б порівняти музичну на 
літературну версії «Воццека»), образи-символи та їх функції.  

Та це може бути предметом інших наукових студій, які поки що залишаються за 
горизонтом нашого дослідження. 
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