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 Революція Гідності

2013-2014 р.р. забрала 
сотні життів, проте
дала нашій країні те, 
чого вона, напевне, 
потребувала – віри в 
своє майбутнє. 

 Поезія стала 
невід`ємною
частиною
Євромайдану від
самого початку. А 
поезія Юрія Іздрика
є одним з найкращих
виявів голосу 
народу, голосу 
Революції.

Без темряви немає світла. А в найважчі часи люди 
звертаються до тих, чиїми слова говорять їхні серця. 



Метою статті є:

- Визначення ролі людини у поетичній
творчості Ю. Іздрика в період Революції
Гідності;

- Аналіз психологічних станів героїв на 
фоні жорстокості політичної системи;

- Розкриття теми незахищеності
людського щастя, політичної
пропаганди, інформаційної війни в 
суспільстві;

- Визначення основних стилістичних
фігур в поезіях.



Юрко Іздрик - відомий як 
один із креаторів
станіславського феномену-
своєрідного мистецького
угрупування літераторів
Івано-Франківщини, творці
якого найповніше втілили
український варіант
постмодернізму у своїй
творчості.

Геніальність і самобутність Іздрикового мовомислення полягає у 

вивільненні Слова як такого, перетворення мовотворчості на 

справжню лінгвоцентричну систему. 



Один з перших віршів, що їх можна віднести до періоду 

Революції Гідності, був написаний 8 грудня 2013 року.

 Ю. Іздрик ніколи не був
активним учасником
громадських акцій, 
проте його ставлення до 
політичної ситуації в 
Україні завжди
виявлялося в творчості. 

 Від самого початку 
Євромайдану автор 
висловлював свої думки, як 
і належить поетові, у 
віршах, публікуючи їх у
«Мертвому щоденнику» -
власному веб-порталі. 



ці гранітні грудневі груди

ці гарячі грудневі нерви

це не хвилі –

це просто люди

нерозривно

безперервно

це не хвилі –

це просто нерви

майже голі

ще гарячі

хай не змерзнуть

хай не звернуть

хай сміються

хай не плачуть

08. 12. 2013



 Версифікація творів
Ю. Іздрика складна, 
адже в них зазвичай
діють не правила рим, 
тропів, строф, а саме
емоційна насиченість.

 Для поетики саме
цього часового 
відрізку характерні
іронія, сатира, іноді
навіть жорстокий
сарказм.

 Саме висміювання
актуальних проблем є
тим засобом
донесення істини, що
ще може подіяти на 
зацькованого
інформаційною
бійнею громадянина.



 Насправді ця газетна інформація, як і
інформація з телевізора про якісь
драматичні події, катастрофи, злочини,
не діє. Чи то в силу специфіки засобів
масової інформації, чи в силу того, що у
людях виробився певний бар’єр до
такого типу інформації.

 Я особисто не можу переживати це так,
як би то варто було переживати, коли
розповідаються трагічні речі.
Натомість, читаючи якусь художню
літературу, можеш пустити сльозу над
вигаданою історією. Чимось,
породженим невідомо якою фантазією.



«Йдеться не про залежність від алкоголю чи інших психотропів, залежність у нас 

всіх одна – фатальна звичка до сліпоти, що її не позбавить жоден офтальмолог»

 правди не хоче знати ніхто
правди ніхто не може знати
бо різних правд є десь зо сто
а може й більше набагато

 інтоксикація найсвіжішими новинами
і війна як п'яний сусід поверхом вище
в панорамі вікна – краєвид із шинами
в панорамі майбутнього – вітер тривогою
свище

 чорні діри ворон в тілі неба як рани   
прострільні –

громадянська війна громадянам невидима бо

громадяни втикають в екрани мобільних
могильників

де в кущах есемесів ховається видимий бог



Поезія Юрія Іздрика насичена тими засобами 
мовлення, за допомогою яких можна 
якнайточніше донести думку автора.

«ці гранітні грудневі груди
ці гарячі грудневі нерви»

«хай не змерзнуть
хай не звернуть
хай сміються
хай не плачуть»

«це не хвилі –це просто люди
це не хвилі – це просто нерви»
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«гоп-гей-гоп, 
гоп-гей-гоп»

«говори зі мною
говори зі мною»

Епіфори 



«я – жидобандерівець мамо

я ріжу москальських малят» 

«я не гопник і не звір я

а простий вкраїнський хлоп

я іду на Межигір'я

гоп-гей-гоп»

Образ «майданівця» в поезії Юрія Іздрика 

формується на основі іронії та сатири. 

Центром поезії, зазвичай, виступає людина. Саме постійні акценти на 

особистість є підтвердженням того, що людина є рушієм Революції. 



Одним з найяскравіших стилістичних прийомів є використання русизмів та 

суржику, просторіч та сленгу, що особливо актуально для тодішньої 

політичної ситуації. 

 «і гімн постоянно пою

і для укрєплєнія неньки

доучую мову свою»

 «і в каждого 
собствєнний дом

і кльовиє тьолкі кругом»

 «карочє двіжуха по-
повній»

 «задовбав»

 «кончєний»



«а кривда завжди ходить одна
хоч імена міняє радо –
а то Чума а то Війна
а то Образа або Зрада»

«біла війна
чорна війна»

«Небо – як попіл
земля – як скло»

Персоніфікація

Метафори



Скільки б не розтинати на шматочки і не продивлятися
крізь світло вірші Іздрика, все ж таки вони про людину, з
усіма її гріхами, огріхами, радостями і короткочасними

щастями.

Революція
це

спільне
бажання
кожного 
змінити
світ на 
краще.



«Політика завжди була шоу: і за радянських часів – з тими
монументальними партійними з'їздами, і під час перебудови – з її

мегахітовими засіданнями Верховної Ради першого скликання, і зараз – із
цим перманентним кухонним смородом. Наші політики переважно грають

у міру власного таланту, тому ціле це політичне шоу має всі ознаки
самодіяльного муздрамтеатру: слабкий сценарій, невиразні голоси, погана

дикція, картонні декорації, і неповторна українська мова»



Кращі часи самі собою не настають — їх слід викликати
і накликати, причому не тільки інакомисленням, але й

інакомовленням. Іноді — інакокричанням.



Дякую за увагу! 
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