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Особливості поетики драматичної поеми Івана Драча 
«Зоря і смерть Пабло Неруди» 

 
У статті проаналізовано драматичну поему Івана Драча 

«Зоря і смерть Пабло Неруди», з’ясовано типологічну специфіку 
жанрової природи драматичних поем автора, їх значення в 
літературному процесі новітньої доби. Поетична драматургія 
І. Драча розглядається в контексті розвитку української поезії 
ХХ століття.  

Ключові слова: наратив, наратор, жанр, драматична поема, 
метафоричність, поетика, теоретичний дискурс, хронотоп, образ. 

 



   
The article analyzes the dramatic poem

 of Ivan Drach, reveals the typological specifics of genre nature of 
his dramatic poems, their importance in the literary process in the 
modern era.Ivan Drach’s poetic drama is considered in the context of 
Ukrainian poetry of the twentieth century. 

It is emphasized in the article that the characteristic feature of Ivan 
Drach’s poetic dramaturgy is intellectual stream, rational load, 
enrichment of philosophical content, deepening of lyricism, psychologism, 
the author resorts to images of a conditional, fantastic world, reflected in 
the structure of poems, was, means and techniques of artistic expression. 

Much attention has been focused on the study of the multi-
layered metaphor of a brightly national character. The researcher 
emphasizes that the author’s consciousness of the poet is produced in out-
of-subject forms of the author’s consciousness (genre, conflict, pathos, 
style); the subject organization of the poem «Zorya I Smert Pablo 
Nerudy» («The Dawn and Death of Pablo Neruda») is characterized by an 
increased phraseological point of view, two-fold formations, collage, 
conventionality of action, the use of character images, travesty, conflict of 
ideas. 

In the article, the researcher emphasizes that the poetic 
discourse of Ivan Drach attests to a deep awareness of the great historical 
mission of literature, since in his poems the artist most accurately 
expresses the essence of the dialectic of traditions and innovation as the 
main engine of cultural progress. 

Keywords: narrative, genre, dramatic poem, metaphor, poetics, 
theoretical discourse, time-space (chronotop), image. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими чи практичними завданнями.



Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. 



   



Поет – доля, а не 
професія»; «Капітан – професор секретної поліції, він же 



   
сеньйор Ареляно, або Той, що палить книжки. (В 
арауканському карнавалі йому відповідає Маска-Смерть)»; 
«Ромео І – слідчий з твердими губами, чорний, жорстокий, 
віртуоз (йому відповідає Маска-Кабан)»; «Ромео ІІ – слідчий з 
м’якими губами, солодкий, улесливий, підлий (йому відповідає 
Маска-Гієна)»; «Ромео ІІІ – слідчий з веселим присвистом, 
який може не пройти практику (йому відповідає Маска-
Кажан)» 

В калюжах важко кораблю 
ходити, / лаштуймося на океан» .  

«доля, а не 
професія»

«який звик до всього і ні в що не вірить; 
в арауканському карнавалі, якому відповідає Маска-Смерть»)

«Такий цей 
корабель постає зі спогадів сучасників, очевидців, друзів і 
наклепників»



В калюжах 
важко кораблю ходити, Лаштуймося на океан» 

Великий Дерев’яний Черевик, 
Великий Чорний Дерев’яний Ключ, Величезне колесо старої 
гарби, Пісочний Годинник, Величезний завбільшки з людину, 
Великий барабан, Величезний глобус старовинної роботи



   

Прапор то опускається САМ ПО СОБІ, то 
піднімається; жіночі статуї – рости, які можуть оживати, 
коли захочуть, САМІ ПО СОБІ; Великий Чорний Дерев’яний 
Ключ, який хоче – висить, хоче – ходить» , 

 



Пабло Неруда поетом був / 
до книжки «Іспанія в серці». / Нею він вдарив / у серце власній 
поезії А чому 
в «Оді Федеріко...» ви кажете, / що тепер через Лорку 
фарбують / в блакитний колір лікарні? 

 

Мамо, я дала 
відповіді на всі їхні запитання. Це був довгий і болючий процес, 
тому що я намагалась давати якомога менше свідчень, я 
надіялась хоч якось вберегти тих, кого зумію. Мамо, біда була 
в тому, що істина здавалось їм менш правдоподібною, менш 
ймовірною, ніж брехня



   

Жадоба Ареляно до грошей, / його 
збитки росли на очах, – / я ж ніколи не був спостережливий» 

Та ми поети / В більшості своїй / Серед інших оригінальних  
ознак / Маємо здатність ставати  / Коли вогнем, / Коли 
димом»   





   



Освободители, за вами шел 
Хуан, / за вами шел народ, трудился и боролся, / ловил он 
рыбу, и пахал он землю, / и версты всех дорог шагами мерил...
 / Его связали – разорвал он путы, / народ–солдат, 
решительный и храбрый... / Ему рубили руки – больше силы / 
В руке его, карающей врагов 



   

Його 
серце спинилося двадцять третього вересня / Об 
одинадцятій тридцять вечора. / В столичній лікарні санта-
Марія, / в палаті номер чотириста два 

Пабло Неруда... / Пабло 
Неруда... / Тут... Нині... / І во віки віків!.. / Десятки вийшли з 
будинків. / Сотні йшли вулицями. / На цвинтар прийшли 
тисячі! 

До хору босоногих вбігає один 
взутий і ставить перед кожним по парі черевиків. На нижній 
палубі починає танцювати Великий Рекламний Черевик

до Хору босоногих вбігає той же взутий і забирає 
черевики



 
Висновки і перспективи подальшого дослідження. 
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