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З персональними уподобаннями до нього звертаються інші митці, які сперечаються 

щодо поєднання чорного й білого. Вірш модифікується вказівками з коментарів, за якими 

стежить автор, обробляється більш популярними поетами, які простягають руку 

підтримки, розділяється на частини, з яких ентузіасти конструюють власні вірші. В 

аспекті інтертекстуальності слід згадати Р. Барта, який писав: «…текст являє собою не 

лінійний ланцюжок слів, які висловлюють єдиний, немов би теологічний смисл 

(«повідомлення» Автора-Бога), але багатомірний простір, де поєднуються й сперечаються 

один з одним різні види письма, жоден з яких не є початковим…», і далі: «текст зіткано з 

цитат, які відсилають до тисяч культурних джерел» [4]. Формальна й змістовна 

первісність зникає – настає смерть Автора. 

Усі сучасні поетичні процеси в цифровому середовищі є масштабною літературною 

грою, у якій автором складно назвати ту людину, яка вперше опублікувала текст, і де за 

фактом абсолютної непотрібності кристалізованих антагоністів є лише розмиті головні 

герої. Звичайно, основну загрозу для творчої індивідуальності становить факт відсутності 

кінцевого адресата й гіпердинамічної змістовної підпорядкованості масовим інтересам: 

поезія може нескінченно хаотично видозмінюватися й циркулювати у віртуальному 

Всесвіті. Але попри це блогова поезія, яка доступна кожному, перебуваючи поза межами 

елітарності, є храмом почуття прекрасного. Творці обмінюються результатами творення, 

беруть участь у літературних конкурсах, спілкуються й пропагують взаємодію широкої 

громадськості в культурному полі. 

Вважаємо, що сьогодні лише в електронній формі можливо зберегти поезію як вид 

мистецтва. Вона, як і за всі часи, продовжує виконувати свою місію: бути художньою 

реакцією на дійсність.  
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Філософія імені – це особливий вектор, у якому інтелектуальна культура заявляє 

про існуючий зв’язок імен і осіб, яким вони належать. Імена є найбільш стійким фактом 

культури, що споконвіку пов’язує людський рід. Ім’я виступає як найтонша плоть, через 

посередництво якої виявляється духовна сутність людини. П. Флоренський зазначав, що 

ім’я – це «средоточие и сердце всех вещей», яке виконує функцію «скрепляющего свод 

замка». 

Темі імені присвячена значна кількість філософських, культурологічних, 

богословських, літературознавчих, мовознавчих та психологічних досліджень. Тож 

звернемося до філософсько-культурологічного аналізу концепту імені. Ім’я або назву має 

все, що для нас важливо. Імена і назви відіграють суттєву роль у спілкуванні, вони 
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пов’язані з культурними традиціями та звичаями народів. У другому розділі Біблії 

сказано, що «першим було слово, і слово було Бог», воно пояснювало всі явища і процеси, 

які відбувалися у навколишньому світі, словом називали предмети і людей. На Русі слідом 

за Візантією сама культурна історія мислилася як продовження містерії втілення в світі 

Божественного Слова, і тут вагомого значення набуває діяльність слов’янських святих 

Кирила та Мефодія. Чим відрізняється слово від імені? На думку С. Булгакова, «Слово 

делается Словом не от одной… только звуковой формы, но лишь при наличии 

определенных условий. Условие в том, что слово имеет не только форму, но и 

содержание, оно имеет значение, таит в себе смысл. И этот смысл вложен в звук, срощен с 

его формой, вот ˗ тайна слова. Слово имеет смысл только в целом, слово в отдельности, 

изолировано, не существует; отдельные слова суть абстракции, ибо в действительности 

существует только связная речь. Зажегся смысл ˗ и родилось слово, вот и все… 

Психология … не может ни понять, ни объяснить тайны слова» [1]. 

Слово стає іменем, включаючись у символічний ряд культури та набуваючи 

культурних традицій. Наприклад, слово «дерево» означає предмет, а оскільки таких 

предметів багато, важливо вказати конкретне «ім’я» дерева, яке вкаже на його 

характерологічні особливості, надасть його характеристику. Так, «дуб» характеризується 

міццю, силою, довголіттям; береза є символом ніжності; калина набула у слов’янській 

культурі символічного значення краси, бо червоний колір здавна називався «красний», 

тобто красивий (це пояснює назви низки міст та інших неселених пунктів ˗ Красноград, 

Краснокутськ, Краснопавлівка тощо).  

Слово у слов’янській культурі завжди посідало особливе місце. На думку 

М. Пришвіна, слово може змінити або відродити світ. Про слово (ім’я) Ф. Достоєвський 

писав: «Знаете ли вы, как силен «один человек»? – Рафаэль, Шекспир, Платон?.. Он 

остается на 1000 лет и перерождает мир…» [2, с. 167]. 

Дослідженню імені присвятили свої ґрунтовні праці видатні філософи ХХ століття 

П.А. Флоренський (праця «Имена»), С.М. Булгаков («Философия имени»), О.Ф. Лосєв 

(«Вещь и имя»). Їхні погляди базувалися на давній філософії та ідеях Платона, оскільки 

увага філософів була прикута до імені з давніх часів. Це пояснювалося інтересом людини 

до самої себе, а також розвитком антропоцентричної спрямованості науки. Філософи 

спиралися на філософську теорію імені ˗ «имяславие», перетворивши ідеї Платона на 

вчення про ім’я, підтримували та розвивали цю теорію. Як святі отці церкви – єпископ 

Антоній (Флоренсов), єпископ Феодор (Волоколамський), св. Василій Великий та його 

брат св. Георгій Нисський, св. Григорій Богослов, св. Павло, ігумен Андронік (Трубачов), 

вони стверджували в іменах реальний і одночасний символічний характер божественних 

енергій.  

На темі імені фокусують свою увагу і сучасні дослідники, а саме: Гіляров-

Платонович Н.П., Олексюк А.В., Океанська Ж.Л., Суперанська А.В., Подольська Н.В., 

О.Л. Соломіна, А.М. Хитров та інші, акцентуючи увагу на тому, що філософія імені, або 

«имяславие» – це особливий напрям, у якому вперше інтелектуальна культура говорить 

абсолютно унікальне (в масштабах Нового часу) слово про енергетичний зв’язок імен і 

сутностей [3]. 

У літературній творчості імена є категоріями пізнання особистості, оскільки у 

творчій уяві мають силу особистісних форм. Це спостерігається не лише у індивідуальній 

творчості, але і в творчості народній. Історичний досвід показує, як народ та мова 

ставляться до імен, чи визнають їх вагомими, чи незначними, що нічого не дають 

пізнанню носія, чи сподіваються знайти в імені «формулу особистості», ключ до змісту і 

побудови особистого обліку людини.  

Прислів’я та приказки про імена, пісні та частушки часто підкреслюють негативні 

риси, не завжди пристойні, які можуть висміюватися. Казки, легенди, житія розкривають 

рух особи відомого імені ˗ її долю, її життєвий шлях. Ім’я, дане не лише казковим героям, 

а й будь-якій людині, вносить характер, душевні і тілесні риси у її долю. Характеристика 
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імені часто виступає вказівкою до дій людини. Так, відомі давні збірники, «реєстри», 

наприклад, «Реестр о дамах и прекрасных девицах», який надавав лаконічну, з 

підкресленням двох найсуттєвіших ознак, характеристику жінок: «Приятна в любви 

Наталья», «Лукавый разговор Татиана», «Песни спеть Дарья», «Великое ябедство Елена», 

«Винца испить Аксинья», «Взглянет утешит Арина», «Обещать не солгать Софья», 

«Всегдашняя суета Крестина» тощо [4]. Свої роздуми стосовно імен П. Флоренський 

розвиває у однойменній праці «Імена», в якій аналізує якості імен, пов’язуючи їх у пари, – 

Олександр і Олександра, Олексій і Ганна, Володимир і Ольга, Микола і Катерина, Софія і 

Володимир та інші. Філософ приділяє значну увагу магічності слова, яка, на його думку, 

пов’язана з досвідом пізнання світу через Бога. Підкреслюючи соціальну значимість імен, 

П. Флоренський називає їх «фокусами соціальної енергії», тобто своєрідними людськими 

маркерами. В імені виражається тип особистості, її онтологічна форма, яка визначає 

подальший її духовний і душевний розвиток. Від покоління до покоління людство 

утверджувало імена як силові субстанції або енергії, які всотували в себе досвід століть і 

народів. Імена розподіляються в народній свідомості на групи. Люди вважали, що коли 

священик давав при хрещенні дитині ім’я преподобного, це обіцяло їй щасливе життя, а 

якщо ім’я мученика, ˗ то тоді життя буде сповнене суцільних мук [4]. 

Слова-імена прожили в українській мові довге життя, яке налічує біля тисячі років, 

хоча в нашу культуру вони прийшли від греків, римлян та інших народів завдяки 

прийняттю християнства. Разом з усіма правилами і звичаями грецької церкви було 

запроваджено вшанування так званих «святих» – пророків, мучеників, інших легендарних 

осіб. Так у нас з’явилися імена Іван, Юрій, Микола, Софія, Ганна, Марія та ін. Всі вони 

мають своє тлумачення і несуть як енергетичний, так і божественний, і філософсько-

культурологічний смисл. Применшити цінність імен важко, тому що нові імена 

неможливо придумати, хіба що їх можна запозичити з іншої культури, тому що існуючі 

імена – це найбільш сталий факт кожної культури. 
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