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ТИПОЛОГІЯ ЦИТАТНИХ ЗНАКІВ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ Визначено статус цитати ѐк компонента
інтертекстуальності й механізму реалізації зв’ѐзку конкретного тексту з культурноя традиціюя.
Ураховуячи родовий статус цитати щодо різних форм «чужого слова», узагальнено досвід рівневої
типологізації цитат на основі лінгвальних механізмів їх уживаннѐ й реінтерпретації у сучасному
поетичному тексті. Клячові слова: цитата, прототекст, метатекст, цитатна рима, цитатні звукові
рѐди, словотвірна цитата, лексична цитата. The status of the quotation as a component of
intertextuality and mechanism of the ties realization of a particular text with the cultural tradition has
been determined. The generic status of quotation as to the various forms of the „foreign word” has
been taken into account. The experience of the quotations level typologization on the basis of lingual
mechanisms of the use and reinterpretation in the modern poetic text has been generalized.
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Постульоване у сучасній рецептивній стилістиці розширене трактуваннѐ цитати ѐк основного
різновиду інтертекстуальних знаків, родового позначеннѐ різноманітних форм текстових (мовних)
запозичень і ѐвних чи прихованих міжтекстових перегуків (Н.О. Фатеюва, Т.О. Смирнова, О.К.
Жолковський, К.О. Козицька), механізму «просуваннѐ тексту в часі» (Н.А. Кузьміна),
функціонально-стилістичного маркера зв’ѐзку конкретного тексту, ідіостиля, типу художньої
творчості з широким універсумом культури (Н.О. Фатеюва, О.О. Селіванова, Г.М. Сята) актуалізую
потребу виробленнѐ практичних методик лінгвістичного аналізу цитат та сучасних підходів до
їхньої класифікації і типологізації. Адже в українській поетичній мові вони різноманітні і за
походженнѐм, і за типом реактуалізації, і за позиціюя в тексті, і за ступенем збереженнѐ в
метатексті первинної лексико-семантичної структури. Отже, різноя може бути і їх класифікаціѐ –
залежно від того, ѐкий із згаданих критеріїв покладено в основу систематизації. Зокрема, на
сьогодні актуальними ю критерії протоджерела (до ѐкого тексту, зразка вербальної чи
невербальної культури генетично належить цитата), типу й способу контекстної експлікованості
(цитата ѐвна чи прихована), атрибутованості / неатрибутованості (цитату супроводжуять чи не
супроводжуять графічні маркери, метаоператори, різноманітні вказівки, ѐкі полегшуять її
ідентифікація), позиції у метатексті (власне текстова та епітекстова), формату вкляченнѐ в
метатекст (точна, трансформована, семантична) тощо. Мета статті — застосовуячи частково
апробований рівневий підхід до типологізації «чужого» слова, охарактеризувати актуальні длѐ
української поетичної мови рівневі виѐви цитатності. Уперше актуальний длѐ лінгвоаналізу
художнього тексту рівневий підхід до типологізації цитат запропоновано у монографії Н.А.
Кузьміної – одному з найґрунтовніших на сьогодні досліджень цитати в аспекті еволяції поетичної
мови ѐк вербалізованого типу художньої свідомості, вивченнѐ ѐкого сприѐю новітньому
теоретичному осмислення принципів поетичного текстотвореннѐ *4+. Дослідницѐ доводить, що

ускладненість сучасного художнього мовомисленнѐ, його максимальна відкритість на універсум
національної і світової культури, а також зростаннѐ інтелектуального рівнѐ автора й читача і прѐмо,
й опосередковано спричинилисѐ до того, що в ролі цитати може бути актуалізований елемент
будь-ѐкого мовного рівнѐ віршового твору – фоностилістичного, словотвірного, лексикофразеологічного тощо. Такий підхід даю підстави виокремити цитати фоностилістичні (цитатарозмір, цитата-рима, цитатні звукові рѐди), словотвірні (цитати – індивідуально- авторські
неолексеми), лексичні (цитата-слово, цитата-висловленнѐ). Евристичну цінність опису названих
рівневих різновидів посиляю врахуваннѐ лінгвосинергетичних властивостей цитати, передусім її
ментальна й емоційна резонансність, здатність через певні опорні коди, що пов’ѐзуять,
об’юднуять прототекст і метатекст ѐк різночасові фрагменти культури, викликáти емоційноестетичний відгук у читача й водночас змістово збагачувати новий текст. Прикметно, що длѐ
українських поетичних текстів актуальні усі відзначені рівневі різновиди цитат. Фоностилістичний
рівень цитатності репрезентуять метрико-ритмічні цитати (цитата-розмір, цитата-рима) та цитатні
звукові рѐди. Якщо сприйманнѐ слів, висловлень ѐк форм входженнѐ «чужого» слова в авторський
текст – площина відносної наукової одностайності, то цитатність метру, ритму, звукопису й
паронімічної атракції поки що залишаятьсѐ дискусійними. Погоджуячись із тим, що звук може
актуалізувати фономотиваційні зв’ѐзки одиниць мови, слугувати основоя длѐ встановленнѐ
«поетичної етимології» (Р. Якобсон, Г.О. Винокур, Е. Ханпіра), оперуячи понѐттѐм звукова пам’ѐть
слова (В.П. Григор’юв, Н.О. Фатююва, Н.Л. Дащенко), не всі дослідники схильні визнавати потенційну
діалогічність ѐвищ фоностилістики, їх здатність
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бути компонентами загальної інтертекстуальної стратегії. Найбільш чіткого теоретичного
оформленнѐ цѐ позиціѐ набула в працѐх Н.А. Кузьміної, ѐка переконливо доводить, що метр і ритм
здатні стати цитатоя, знаком індивідуального стиля: «"сильний" поет ніби присвояю нормативний
знак, накладаю на нього свою "факсиміле", і нащадки використовуять його не ѐк безлику формулу,
а ѐк цитату» *4, с. 163+. Наприклад, такими енергетично сильними, продуктивними з поглѐду
текстопороджувальності ю метрико-ритмічні структури Т. Шевченка, ѐкі активно експлуатуятьсѐ у
сучасній поетичній мові. На ця особливість свого часу звернула увагу Л.А. Лисиченко: «В окремих
творах (наприклад, поезіѐ «Зростай і радуйсѐ однині») асоціації з творами Шевченка викликаятьсѐ
не тільки лексичними засобами (зокрема афоризмами з його творів), а й засобами поетики
(розмір, будова строфи, характер римуваннѐ), що бачимо в таких рѐдках: А ляди/ Із теплим
серцем, без огуди,/ Якщо заслужиш ти сама,/ То понесуть тебе до боя/ І скажуть чесно:/ В ній
нема зерна неправди за собоя» *5, с. 43+. Таку саму особливість відзначаю В.С. Калашник щодо
мови «Рильських октав» І. Світличного, ѐка «маю задану твором-джерелом ритмомелодійну канву»
*3, с. 224+, але відрізнѐютьсѐ від прототексту поліфонічністя стиля. Отже, з певноя засторогоя
можна пристати на позиція Д. Пауелстока щодо того, що метричні чи ритмічні інтонації маять
власну історія зв’ѐзку з іншими текстами і зберігаять відбиток попередніх використань. Н.А.
Кузьміна слушно уточняю ця думку: версифікаційний, ритмомелодійний малянок дуже легко
фіксуютьсѐ й достатньо міцно утримуютьсѐ в пам’ѐті, однак через відсутність контекстного

супроводу ксенопоказниками «не завжди даю точну адресу прототексту, народжуячи відчуттѐ уже
колись чутого» *4, c. 84–85+. Тому історіѐ фоностилістичних цитатних зв’ѐзків з іншими текстами
«частіше, ніж історіѐ вербальних художніх засобів, може бути не усвідомлена самим поетом» *4, с.
164+. Український мовно-поетичний матеріал засвідчую також правомірність вичленуваннѐ
фоностилістичних цитат на рівні рими і на рівні паронімічної атракції. Описуячи традиційну риму,
дослідники (Ю. Тинѐнов, М.Л. Гаспаров) відзначаять особливий тип зв’ѐзку у римопарі, коли
вживаннѐ одного з римованих слів уже начебто передбачаю поѐву другого. Спираячись на
понѐттѐ культурної пам’ѐті слова, вони екстраполяять його у площину фоностилістики,
конкретизуять у понѐттѐх звукоінтонаційна та ритмомелодійна пам’ѐть слова (Н.О. Фатююва) й на
цій підставі констатуять потенційну цитатність рими, її здатність бути мовним знаком діалогічності:
«Імпліцитна енергіѐ рими передаю інформація різного ступенѐ узагальненнѐ: про поетичний
стиль, жанр, нарешті про індивідуальну художня систему» *4, с. 166+. Виразноя цитатоя-римоя,
на нашу думку, ю класичне співвіднесеннѐ поле – тополѐ. Його атрибуція ѐк знака традиції
зумовляю не так кількісний параметр повторяваності (хоч і цей показник релевантний), ѐк
високий ступінь звукосмислової резонансності: тѐглість ціюї рими, її лінгвопоетична актуальність
простежуютьсѐ на всіх етапах становленнѐ національної поетичної мови – від фольклору (Там у полі
на роздоллі/ Колишутьсѐ три тополі./ Вітоньками колихаять,/ З буйним вітром розмовлѐять)
через мовостиль Т. Шевченка (Та й виросла/ Ганна кароока,/ Як тополѐ серед полѐ,/ Гнучка та
висока («Утоплена»); По діброві вітер вию,/ Гулѐю по поля, Край дороги гне тополя до самого долу
(«Тополѐ») до мови сучасної української поезії: Де ви, верби і тополі, вечори примарні в полі (В.
Сосяра); Три тополі в орнім полі,/ Як мечі у далині (А. Малишко); Респектабельні пілігрими../
Вербуять верби у монографії./ Вивчаять біо- і географія./ Поляять в полі на три тополі (Л.
Костенко); Хай би куди не хилила мене течіѐ,/ Сущим у плоті чи вітром нечутним у полі, – / Все ж
повертатимусь ../ до таюмниці, запеченій в серці тополі (Б. Олійник). Врешті у мовостилі
В.Симоненка цѐ рима універсалізуютьсѐ ѐк мовно-естетичний знак національної культури: І ѐкщо
впадеш ти на чужому полі,/ Прийдуть з України верби і тополі (В. Симоненко). Фономотиваційноя
основоя ціюї цитатної рими і на рівні фольклорної поетики (ѐк протоджерела), і на ідіолектних
зрізах
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(ѐк метатектових інтерпретаціѐх) ю підтверджена кількісними показниками звукоасоціативна
спорідненість римокомпонентів. Варто закцентувати увагу на тому, що частотність повтореннѐ –
не визначальний критерій длѐ визнаннѐ цитатності тіюї чи тіюї рими. Наприклад, часто повторявані
у мовостилі Т. Шевченка римові пари небога – Бога, небога – вбогий, море – гори, море – горе,
долѐ – волѐ (неволѐ), села – веселі М. Ігнатенко кваліфікую ѐк авторемінісценції – рими *2, 12+.
Оскільки «в мисленні закріпляятьсѐ певні пучки звукосмислових асоціацій» *4, 166+, рима ѐк
інструмент поетичної техніки виѐвлѐю також зв’ѐзок із реалізаціюя певних тем і мотивів. Пор.
актуальність длѐ української поетичної мови римової корелѐції Україна – руїна (Новими бурѐми
співа Вкраїна./ О пісне, ѐк же ж часто прочитаном/ цвітеш ти буйним на життѐ руїнах – Б.-І.
Антонич; О, перейди крізь наших душ руїни,/ Зваж наші злами й злочини жахні,/ І дай одвіт, чи

Богом України/ Ти можеш бути далі, чи вже ні? – Д. Павличко; Душа в руїнах./ Дочка/ Маляю
ангелів/ В саду./ Усі дерева – / З України – Г. Чубач; Моѐ руїно, Україно,/ Прости слова,/ Що на
вустах – Г. Чубач; Не плач, лядино, примирись,/ Що твій земний намет – руїни./ Є вічний дім –
Господнѐ Вись,/ Як вічне небо України! – М. Щербак; Нині моѐ Україна – / Найбільша у світі руїна –
П. Осадчук). Очевидно, ця риму з певноя умовністя можна вважати цитатноя, визначаячи
протоджерельноя сфероя мовно-естетичну традиція романтизму. Незважаячи на те, що
«ймовірність виѐвленнѐ цитатної рими, не підтриманої текстовими прагматичними умовами,
незначна і в сучасній поезії наближена до нулѐ» *4, с. 170+, відзначимо, що саме на резонансі
рими-цитати часто опертий і змістовий, і оцінний, і лінгвоестетичний естетичний ефект твору.
Фономотиваційний механізм виформуваннѐ цитатних звукових рѐдів маю в своїй основі ѐвище
паронімічної атракції, коли естетизований і семантизований у системі поетичної мови співзвучний
фонемний комплекс стаю «оказіональноя морфемоя» (Ю.І. Мінералов), «квазіморфемоя» (В.П.
Григор’юв), «суперморфемоя» (Н.А. Кузьміна). Осмислена ѐк конструктивний текстотвірний засіб,
звукова форма набуваю своюрідної самостійності і «стосуютьсѐ уже не стільки окремого звукового
комплексу-слова, скільки тексту загалом» *10, с. 69+. Із цим ѐвищем пов’ѐзане понѐттѐ звукова
пам’ѐть слова *9, с. 209+, ѐке Н.А. Кузьміна вважаю не цілком вичерпним й апеляю до
альтернативних термінологічних метафор звук теми, звукова алязіѐ, що, на її думку, виразніше
окресляять формуваннѐ «стійкого зв’ѐзку суперморфеми з певноя темоя чи поетичноя
традиціюя» *4, 171+. Дослідницѐ наголошую на тому, що цѐ властивість більш характерна длѐ
поетичної формули, ніж длѐ цитати. Стереотипна длѐ української поетичної мови епітетна сполука
білий біль. Систематичність і частотність її реінтерпретації (у різних морфолого-синтаксичних
модифікаціѐх) в українській поетичній мові творить своюрідний «метатекстовий каркас» (термін
О.В. Падучевої) при вербалізації мотиву «біль». При цьому втрата параметра «первинності»,
важлива длѐ ідентифікації «чужого» слова, даю підстави вважати його не цитатоя, а поетичноя
формулоя, ознакоя стильової норми: чи бiлий бiль мiй, а чи полудневий/ непроминальний сон
мiй (В. Стус); лечу над білим болем бездоріж (Л. Костенко); ти білим болем ниюш у легенѐх (Б.
Рубчак); бiлим болем прозрiв лиш тодi, ѐк побачив/ синьокриле мовчаннѐ в його очах (Б. Рубчак).
Пор. також семантико-граматичне розгортаннѐ ціюї поетичної формули у діюслівній корелѐції біліти
// боліти: Скiльки бiлiти ще/ Бiлому цвiту,/ Скiльки болiти ще/ Бiлому свiту (І. Драч); О, ѐк болiло їй
— аж кров бiлiла (Б. Олійник). Повторяваність в iдiостилѐх рiзних авторiв ю вагомим
пiдтвердженнѐм загальнопаронiмiчного принципу асоцiативного зв’ѐзку: без вiдповiдних звукових
асоцiацiй мiж атрактантами неможливим було б повтореннѐ тих самих сполучень. Не ѐк цитатні, а
лише ѐк передбачувані, формульні кваліфікуюмо звукоасоціативні корелѐції слово – слава (Слово
мою, сила моѐ, славо,/ Сльозо моѐ, гнівання ти мій,/ Хто і що зріднило нас й послало!../ Воле моѐ
світла, не темній! – М. Вінграновський; Менi потрiбне
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слово, а не слава – Л. Костенко; Бо слово поета,/ бо слава поета/ не може нiѐк/ зупинитисѐ – І.
Драч), талант – атлант (З таким талантом міг би стати Атлантом – Л. Костенко; Таланти/ Атлантів
дрімаять в сучасних жінках./ О сила безмежна!/ О міць нездоланна! (І. Жиленко); спілка – сопілка

(Він навіть не був у Спілці./ Сидів собі і грав на сопілці – Л. Костенко; Пильнуять душі трепетні
здалѐ,/ Де під крило теплом війне землѐ,/ .. Де чути: вітерець з дощем у спілці/ Чаклую на
калиновій сопілці (В. Василашко); жито – життѐ – жовтий (Жовте жито мов корона – Б. Рубчак; І ми
собі казали, що життѐ – посіѐних зернин дозріле жито – Б. Бойчук; Шумить життѐ журливе жовте
жито,/ подій хитаю повні колоски./ Додолу вітер гне плоди важкі,/ ѐк спію зерно лядських мрій
налите – Б.-І.Антонич); радіти – ридати (Не зная вже ѐ – радіти тепер чи ридати – Л. Костенко;
Танцяймо, радіймо, ридаймо,/ працяймо, борімось, страждаймо./ А втомимось — тихо і строго/
під нами зітхне циферблат,/ і витече променем з нього/ кудись — поза коло — стріла (І. Жиленко)
тощо. Такі звукосмислові корелѐції – переконливе підтвердженнѐ того, що цитатність – це
передусім зв’ѐзок із протоджерелом, прототекстом, реалізаціѐ закону інтертекстуальної індукції,
без ѐкої навіть систематично реінтерпретовані перегуки залишаятьсѐ у статусі паронімічних
поетичних формул. Пор.: «звукосмислові зближеннѐ належать до сфери норм поетичної мови і
можуть набути статусу цитати (виділено нами – Г. С.), ѐкщо супровідні щодо неї текстові
ксенопоказники відсилаять її до конкретного прототексту» *4+. Якщо ж такого відсиланнѐ немаю,
повтор, незважаячи на частотність, не сприймаютьсѐ ѐк цитата. На відміну від цитат лексичних
(експлікованих), звукові цитати – не завжди комфортні длѐ сприйманнѐ, їх резонансність, а відтак і
функційність ѐк накопичувача й носіѐ культурних змістів здебільшого потребую підтриманнѐ
іншими текстовими ксенопоказниками чи метаоператорами: «ймовірність виѐвленнѐ цитатної
рими, не підтриманої текстовими прагматичними умовами, незначна і в сучасній поезії наближена
до нулѐ» *4, с. 170+. Тому варто погодитисѐ, що цей тип цитати – маргінальний длѐ української
поетичної мови. Словотвірні цитати у сучасному поетичному тексті – це авторські неологізми, що
пов’ѐзані з мовотворчістя певного автора. За ними стоїть відомий текст (прототекст), ідіостиль,
певний тип мовно-поетичної практики, ситуаціѐ (історична, культурна, художнѐ), ѐкі за умови
збіжності культурного досвіду автора і читача маять бути ідентифіковані завдѐки впізнання
цитати. Показові з цього поглѐду неолексеми П. Тичини вітровіннѐ, аркодужний, ѐблуневоцвітно.
Очевидно, естетика цих новотворів настільки суголосна з естетикоя національного художнього
мововираженнѐ, що вони майже блискавично увійшли в активний поетичний ужиток і – ширше – в
національномовну практику: «творчість П.Тичини дуже характерна в плані збагаченнѐ української
літературної мови крилатими висловами та неологізмами. Якщо пригадати їх, особливо ѐскраво
видно, ѐк багато може зробити письменник длѐ розвитку мови, коли він навіть у творенні нового
залишаютьсѐ близький її духові (тобто системі мови), наприклад, в чудовому, неповторнооригінальному ѐблуневоцвітно .. Деѐкі з наведених слів досить популѐрні у багатьох сучасних
поетів. Інші траплѐятьсѐ у поетів давніших. Може. П. Тичина і не створив їх. А тільки пустив, так би
мовити, у поетичний обіг? У даному разі це питаннѐ не ю, мабуть принциповим. Важливіше те,
кому вони завдѐчуять своїм довгим життѐм» *7, с. 19–20+. Зберігаячи авторську атрибуція, чітко
ідентифікуячись ѐкщо не з конкретним віршем, то принаймні з мовостилем П. Тичини, ці
новотвори стаять цитатами, зберігаять статус «чужого» слова при входженні в тексти інших
авторів. Пор.: Нічого ѐ так не лябля,/ ѐк вітра вітровіннѐ; шахта це – могили темновид!/ Ні сонцѐ в
ній, ні клону вітровіннѐ (П. Тичина) // Хай вітровіннѐ несамовиті/ Б’ятьсѐ об тебе в лятих погрозах
(А. Малишко); І день пройде./ На тихім вітровінні,/ Над вербами/ Полине знову спів... (В. Вільний);
звітрене вічністя вітрів вітровіннѐ (М. Корсяк); Тихіше, тихше!.. Слухай ліс!/ Струмка лісного

небопіннѐ/ і вітру, вітру вітровіннѐ/ в смереках... (С. Йовенко); нічка до грив їх *коней+ лискучих/
Припада молодим вітровіннѐм (А. Мойсіюнко).
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Водночас у поетичній мові маюмо низку регулѐрно повторяваних оказіональних слововживань,
персоніфікувати ѐкі або ж чітко констатувати «першість» ѐких (тобто визначити первинний текст,
прототекст) дуже складно. Зокрема, це систематично спостерігаюмо щодо авторських неолексем
легкокриллѐ (синій присмерк легкокриллѐ – М. Семенко; Хай несе нас легкокриллѐ / вгору – П.
Тичина); сонцекрилий (Як же день отой забути,/ Переѐслав сонцекрилий,/ Що осѐѐв булавоя/
Непокірливий Богдан! – М. Рильський); Батьківщино сонцекрила, ѐ в тобі, і ти в мені – В. Сосяра);
Пахне щедрим літом в кожному суцвітті./ Яблуком дозрілим, кропом, баклажаном,/ Вітром
сонцекрилим, вранішнім туманом – М. Сингаївський); чорнокриллѐ (Чого ж тобі треба тепер, о,
бездушний пташе?/ Говори!/ Чорнокриллѐ на голуби й сонце – / Чорнокриллѐ. – П. Тичина); Як
прохопитись чорнокриллѐм/ під сонцем божевільно-білим? – В. Стус); Потім хустину руками/ На
два кінці світу розводить – / Терновим отим чорнокриллѐм/ Із розуму в безум заводить! – І. Драч).
У таких випадках фактор «першості» у часі не слугую переконливим аргументом длѐ однозначної
констатації прецедентності. Адже, з одного боку, оказіональне словотвореннѐ може бути
умотивоване і можливостѐми мови, й водночас естетичним чуттѐм автора – накладаннѐ цих
чинників на поетичну ситуація (наприклад, опис певного пейзажу, ѐкогось ѐвища, емоційного
стану тощо) здатне спродукувати однакові неолексеми в ідіостилѐх різних авторів. З другого боку,
енергетично сильні, а надто ж естетично сприйнѐтні, естетично резонансні тексти (у тому числі і
їхні одиниці) можуть індукувати «неконтрольовані підтексти» (термін О. Ронена), зумовлені
підсвідомим уживаннѐм «чужого» слова. У поезії М. Семенка зафіксовано новотвір лябіль
(ужитий ѐк оказіональна номінаціѐ психоемоційного стану ліричного персонажа): Тиждень назад –
вчора/ І сьогодні – коханнѐ біль/ І сьогодні – передчуттѐ хоре/ Завтрього тижнѐ лябіль (вірш
«Коханнѐ»). Його Г.М. Вокальчук вважаю наслідком впливу мовної практики російських футуристів:
«аналогічний АЛН засвідчений у поетичних лексиконах російських футуристів, зокрема у В.
Каменського („Губы лябилья спаѐл”), В. Хлюбникова („Разлябил лябиль занелябил лябища…”).
Відтак питаннѐ про те, чи М. Семенко самостійно створив номінація лябіль, а чи ж використав її ѐк
цитату, вимагаю спеціального дослідженнѐ» *1+. Лексичні цитати. Основоя цитатного
мовомисленнѐ та основним механізмом його вербалізації ю цитата лексична (цитата-слово, циататвисловленнѐ). Такі цитати найбільш частотні, структурно різноманітні, найактивніше
реінтерпретовані. Засади класифікації лексичних цитат розроблено на початку 1970-х рр.
Представницѐ Тартуської школи З.Г. Мінц, узагальняячи результати аналізу лірики О. Блока,
достатньо чітко окреслила принципи розширеного трактуваннѐ цитати ѐк будь-ѐкої контекстної
актуалізації «чужого слова» незалежно від формату текстового виѐву й вичленувала: а) точні
цитати (або власне цитати) (дослівно відтворені уривки чужого тексту; вони можуть бути ѐвні,
марковані (графічно виділені лапками або їх типографсько- еквівалентними замінами – шрифт,
розрѐдка, підкресленнѐ тощо) чи приховані (у тексті графічно не виділѐятьсѐ, але безпомильно
ідентифікуятьсѐ, оскільки відтворяять відомий читачеві фрагмент попереднього знаннѐ,

культурного досвіду); б) неточні цитати (перефразуваннѐ прецедентного висловленнѐ); в) цитатні
знаки-вказівки на «чужий текст», ѐкі в семантично й структурно згорнутому форматі містѐть
лінгвокультурологічну інформація про текст-джерело і референціяять до нього. З поглѐду
виконуваних у структурі джерела функцій ці знаки-вказівки теж різноманітні – імена (передусім
поетоніми, конотоніми, перенесені з «чужих» текстів), художні предикати (слова й словосполуки,
що вказуять на сяжетні чи інші відношеннѐ між «іменами художнього тексту»), атрибути
(перенесені з «чужого» тексту ознаки імен) та «міфеми» (комплексне відтвореннѐ всіюї складної
ситуації – і відношень персонажів, і їхніх імен) *6, с. 362-388+. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
класифікація З.Г. Мінц поглиблено й деталізовано з урахуваннѐм новітніх методик дослідженнѐ
художнього тексту й ускладненнѐм форм і механізмів цитуваннѐ, актуальних длѐ поетичної мови
останніх
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десѐтиліть (Н.О. Фатююва, Н.А. Кузьміна, Т.О. Смирнова, К.О. Козицька, О.К. Жолковський та ін.).
Типологізаціѐ точних (графічно маркованих і немаркованих) і неточних (різноструктурно
модифікованих – компонентно доповнених, редукованих, розбудованих, а також максимально
трансформованих, ѐкі на певному етапі набуваять характеру семантичних цитат – алязій та
ремінісценцій) прецедентних висловлень – предмет окремого розглѐду (див., напр.: 8). В межах
ціюї статті зосередимо увагу на виѐвлених в українській поетичній мові цитатах-знаках, цитатахвказівках на «чужий» текст. Лінгвопрагматичний зміст таких мовних одиниць визначаю те, що вони,
закріпляячись у національній мовній практиці, а також в індивідуальних інтелектуальних
тезаурусах, стаять лінгвокогнітивними згустками, метонімічними замісниками своїх протоджерел,
маять здатність у семантично й структурно згорнутому виглѐді актуалізувати базову інформація
прототексту. Іншими словами, і в колективній, і в індивідуальній свідомості такі цитати-вказівки
зберігаятьсѐ й у певних лінгвокогнітивних ситуаціѐх (при адекватній ідентифікації цитати)
розгерметизовуятьсѐ ѐк максимально ущільнені уѐвленнѐ про прецедентний, первинний текст.
Важливо, що цитата-знак може асоціяватисѐ не тільки з твором, а також із певним типом
творчості, всіюї цитованої культури. До кількісно найбільш репрезентантних і впізнаваних,
семантично різнотипних й функціонально навантажених цитатних знаків-вказівок належать власні
назви. Їх інтертекстуальна резонансність відчутна і в структурній позиції заголовка (в епітексті), і
власне в метатексті, де вони зазвичай виступаять точковими цитатами (термін М.Ю. Белѐкової),
що семантично пов’ѐзуять авторське висловленнѐ із прототекстовим джерелом – фольклорним
(Івасик Телесик, Коза дереза, Котигорошок, Колобок), міфологічним (Сізіф, Ікар), біблійним (Авель,
Каїн, Мойсей, Предтеча, Маріѐ Магдалина, Вероніка, Симон, Петро, Варава, Пілат, Юда, Ірод),
літературним (Йорик, Гамлет, Офеліѐ, Катерина), інтермедіальним тощо. Пор.: Відрине кров і
грозовий розрѐд/ отерпне в ділі, ѐк в дерево./ Каїне, Каїне, де твій брат?/ (Справді, а де бо він?..)/
Хтось фіолетовий морок простер/ на світ – аж ступити незмога…/ Каїне, Каїне, хто ж ти тепер – без
Авелѐ, брата свого (О. Забужко); Лябов підкралась тихо, ѐк Даліла,/ а розум спав – довірливий
Самсон (Л. Костенко); Тож не була вузесенька стежина./ Там цілі ярми сунули туди./ І плакала
Маріѐ Магдалина, що не подав ніхто йому води (Л. Костенко); Ніч супроти течії душі, немов

Телесик,/ веслую на залізному човні (Г. Безкоровайний); Не знаю вже казок Шехерезада./ Над
Рейном не співаю Лорелѐй. (Л. Костенко). Лінгвокогнітивну специфіку імен ѐк точкових цитатвказівок визначаю їх чіткий зв’ѐзок із певними прецедентними ситуаціѐми, у ѐких закладено
змістово-ціннісні основи їхнього вживаннѐ ѐк мовно-естетичних знаків культури, вербалізаторів
певних фрагментів інтелектуального досвіду, ѐкі в лінгвосвідомості мовців продукуять
однореферентні асоціації. Образи, алязовані, вербалізовані у форматі знаків – вказівок на текст
(або ж точкових цитат), часто слугуять засобами оцінки, пов’ѐзуячи хронологічно й ментально
різні фрагменти національної історії та культури. Показовий із цього поглѐду опис чорнобильської
трагедії через реінтерпретація образу зорѐ Полин ѐк точкової лексичної цитати з пророчої книги
Нового Завіту – Об’ѐвленнѐ Св. Івана Богослова: «і велика зорѐ спала з неба, палаячи, ѐк
смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела. А йменнѐ зорі тій Полин. І стала
третина води, ѐк полин, і багато з лядей повмирали з води, бо згіркла вона» (Об’ѐвленнѐ Св. Івана
Богослова, 8:10–11). Пор.: Зорѐ Полин, відома з Одкровеннѐ,/ Упала в Прип’ѐть атомним вогнем (І.
Гнатяк); Чому звізда-Полин упала в наші ріки?!/ Хто сіѐв ця біду і хто її пожне? (Л. Костенко); І
сходить над Дніпром гірка зорѐ-полин (Л. Костенко). Частотність таких апелѐцій в українській поезії
постчорнобильського періоду даю підстави констатувати виформуваннѐ новітньої, часово
маркованої поетичної парадигми.
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Отже, цитата у сучасному українському поетичному тексті – це функціонально- стилістичний код,
ѐкий засвідчую зоріюнтованість авторського мовомисленнѐ на універсум попередньої національної
і світової, вербальної невербальної культури. Лінгвопоетична актуальність цитатних висловлень ѐк
одиниць поетичного текстотвореннѐ, компонентів загальної інтертекстуальної стратегії
простежуютьсѐ на всіх етапах становленнѐ національної поетичної мови й зумовляю кількісну і
ѐкісну репрезентантність цитатного корпусу. Це, у своя чергу, актуалізую потребу виробленнѐ
практичних методик лінгвістичного аналізу цитат та сучасних підходів до їхньої класифікації і
типологізації, зокрема й за рівневим принципом.
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