
ГАННА  ДЯДЧЕНКО 
МОВНИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ СЕРГІЯ  ЖАДАНА 

 
З-поміж численних імен українських авторів кінця XX- початку XXI ст. можна виділити ім’я 
Сергія Жадана, який «є справжнім першим поетом літературних дев’яностих» (Є. Баран). 
Більшість дослідників одним із його найосновніших досягнень називають зрілу відкриту 
поетичну систему, внаслідок чого «віршування в Жадана постійно змінюється, збагачується 
кожного разу новими мовними ресурсами. Але головне залишається незмінним — образна, 
метафорична насиченість, котра потребує від читача певного зусилля, вибаглива ритміка 
текстів і відкритість особливого, інтелектуального зразка» (А. Бондар). З іншого боку, поезія 
С. Жадана є «безжальною, скальпуючою щодо змавпованого суспільства» (А. Біла), і ця 
безжальність простежується у погляді на все, що стає об’єктом його поетичного зображення, 
— на світ, на історію, на людину тощо. Спробуймо з’ясувати, які мовно-виражальні засоби у 
творчості поета використовуються з метою створення образу сучасної людини. 

В авторському конструюванні образу людини можна виокремити щонайменше три 
аспекти: 

• самоаналіз, «погляд на себе» (ліричне «я»); 
• звертання до співрозмовника (інтимізоване «ти»); 
•  змалювання людства та людини загалом. 
Окреслюване С. Жаданом авторське «я» найчастіше актуалізується на перетині 

високого і знижено-побугового стилів мови. Поет прагне осмислити своє місце в суспільстві, 
у літературі, в історії, і це намагання зрозуміти самого себе народжує сумні художні 
рефлексії, у яких помітно домінує самопародія: писання в порожнечу /країна з аграрним 
драйвом /ось вони твої валізи /твої нирки /твоя література. 

Такі контексти переконливо свідчать про те, що антипоетичність лірики С Жадана 
виявляється у нехтуванні традиційними поетичними канонами. Уникаючи усталених 
поетизмів, поет натомість активно послуговується знижено-стилістичними елементами, 
розмовно-просторічними одиницями, вульгаризмами, сленгізмами тощо. Стилістичний 
контраст часто досягається за рахунок зіткнення високої (публіцистичної, патетичної) 
лексики з обсценізмами. При цьому знижені (часто вульгарні, лайливі) елементи здебільшого 
виконують роль смислово-логічного вивершення контексту: Така вже була умова, що їх вела 
уперед,/ така пролетарська сансара, такий православний чин,/ щоб кожен в своїй ойкумені, 
сягнувши зірок і планет,/ знайшовши предмет любови, любив собі цей предмет,/ окрім, 
звичайно, дебілів і одиноких мужчин. 

Найчастотніша лексема, за рахунок якої у віршах С. Жадана реалізується діалог поета з 
сучасником, — займенник «ти». Це мовний знак відкритості індивідуального поетичного 
світу, розгерметизованості авторського «я». Його присутність у тексті передбачає реалізацію 
діалогу «я» — «ти», що іноді кульмінується до перевтілення автора у власного слухача. 
Звідси й помічене А. Бондарем «.. .перебирання вервечок чужих спогадів, картин іншого 
життя, вигаданих ситуацій, уламків «не своїх» вражень...», серед яких дуже важко 
вичленувати «я» автора: ми забиваємо собі голови всіляким мотлохом/ завжди з тобою ці 
голоси в коридорі/ завжди з тобою ці дотики порожнечі; коли тобі минає 64/ і коли кров 
пригальмовує щоби подумати/ куди їй далі бігти. 

Натомість займенником «я» С. Жадан послуговується — тільки тоді, коли відчуває 
потребу висловити власні, глибоко індивідуалізовані думки й почуття: В свої двадцять вісім/ 
я пам’ятаю стільки імен,/ про які вже ніхто не говорить/в теперішньому часі, /стільки 
імен, від вимовляння яких/піднебіння забивається кров’ю і снігом,/ що навряд чи наважусь 
говорити про тебе/ в умовний спосіб. Такі контексти не дають підстав говорити про те, що 
займенник «я» у мовотворчості поета є традиційним засобом інтимізації художнього 
дискурсу. 

Лірика Жадана переважно урбаністична. Осмислюючи екзистенційні проблеми людини, 
вирваної із середовища живої природи і кинутої у техногенний вир, поет часто реалізує 



мотиви безнадії, несправджених сподівань, марних зусиль тощо. їх семантичними 
конкретизаторами у віршовій мові часто стають знижені дієслова, епітети, які формують 
негативне емоційно-експресивне тло поезії: ...Це просто день, що розчинився в зливі,/ Був 
просто день за смугами дощів./1 голуби — сполохані й лякливі — Блакитні душі вмерлих 
тут бомжів; старі музиканти ті які вижили/ниють тепер жмотяться з першого-ліпшого 
приводу/ час просто ламає всім карки. На формальному рівні такі настрої підкреслюються 
активним уживанням заперечних часток не та ні: вона подовжила термін перебування/ вона і 
далі чекала на кореспонденцію/ лиши адресу маєш де записати?/ готель Харків до 
запитання/але ніхто-ніхто/ ніколи і ні про що/ так і не запитав. 

Вірші С. Жадана — це художнє свідчення причетності автора до його покоління (Ми 
зберегли, наче кисень — птахи,/ присмак причетності до покоління,/ котрий хвилює, мов 
перше гоління/ шкіру...), яка на суб’єктивному рівні виражається семами ‘біль’ і ‘надрив’. 
Характерно, що при цьому послідовник постмодерної поетики С. Жадан посилено 
звертається до сакральних джерел творчості, шукає відповіді на болючі питання у Святому 
Письмі. Скажімо, при осмисленні людських взаємин поет освоює біблійні мотиви «Петро — 
Христос», «Іуда — Христос» (збірка «Цитатник»), рельєфно окреслюючи домінантні для них 
настрої зневіри та страждання: і ти просидівши біля нього/ ніч на дощі і вітрі/ відчуваєш як 
твоя шкіра/мов засмагою береться іржею/ зневіри. 

У творах поета мовно-естетичні знаки сучасності закодовані у думках та почуттях його 
ліричних суб’єктів. При цьому спостерігаємо розбудову індивідуального поетичного 
словника, оновлюваного за рахунок оказіональних епітетних сполук, незвичних 
метафоричних, індивідуально-авторських порівнянь: серця наче грифель/ та разом з тим 
наче грифель крихкі; Тільки я знаю — між: гострого віття,/ в перенасиченій біосфері/ так 
лише варто вживати повітря,/ так лише слід прочиняти двері; і зрілість мов дівчинка-
підліток яка без мети/ запізнюється зникає і не говорить йому/ яка вже знає що можна і не 
прийти/проте ще не знає чому. Змальовані в цьому контексті підлітки зображені як люди з 
гірким досвідом власного змарнованого передчасся. Вони перебувають ... в стані 
вічної/застуди і закоханості,/ котрі намагаються звести до купи/ розлоге плетиво 
подорожніх вражень. Посилену увагу поета до підліткового віку можна пояснити не тільки 
«хворобливим інфантилізмом» (А. Бондар), але й загостреним відчуттям причетності до 
цього молодого покоління, духовну сутність якого можна висловити метафорою тридцять 
років без війни/ тридцять років без майбутнього/тридцять років старої музики. 

Найпоширеніший стилістичний засіб характеризації сучасника в поезії С Жадана — 
сарказм: ...знаєш, док,/ мене не кличе твоя труба/ якщо я весь час боровся з собою/хто 
сказав що це боротьба?; джімі гендрікс цей старий пройдисвіт/ насправді він був етнічний 
українець/ так тато єврей мама мулатка.../ виїхав в еміґрацію ще до першої єврейської 
хвилі/ вже там деградував і морально і фізично/ відбився із громади вийшов із пласту. 

Головний персонаж багатьох авторських поезій — жінка («Тереза», «Пластунка N», 
«Елегія для Урсули»). Актуалізуючи образ «новочасної Мадонни», автор суттєво 
переосмислює показовий для національної поетики стереотип жінки-берегині, матері, 
дівчини-горлиці, «панни пінної» тощо. В індивідуальній мовній картині світу С. Жадана 
образ жінки-сучасниці набуває знижених, навіть вульгаризовано-згрубілих обрисів. 
Показовим лексичним засобом його реалізації в тексті є зневажливо-розмовне слово баба: 
Хоробрий Будда зупиняв ординців,/ Лякаючи пеклом, обіцяючи карму/ І з бабами знов сидів 
наодинці. 

Тропеїчна система творення образу людини в поезії С. Жадана найширше 
репрезентована такими засобами, як епітет, порівняння, метафора. Складниками відповідних 
описових метафоричних конструкцій часто є назви частин тіла, причому це здебільшого не 
стереотипні образні деталі типу очі, серце і т. ін. Всупереч поетичним канонам поет 
посилено зосереджує увагу на «вторинних» метонімічних образних конкретизаторах, як-от: 
повертайся туди, де на повіках тверднуть/ тьмяні перлини чекання. Водночас цілий ряд 
поетизмів, що їх традиційно розглядаємо в лексико-семантичному полі ‘людина’ (у поезії 



С. Жадана це часто цілком реально окреслена або й названа особа або ж контамінований 
образ кількох відомих осіб) уводяться до складу іронічно-вульгаризованих, інвективно 
забарвлених метафор. Наприклад, кардинального переосмислення зазнає показовий для 
національної поетики і зазвичай позитивно конотований образ душа: В мені вночі вбивали 
Моцарта.../ Його душа вона чи він, скоріш всього — воно/ Стікало блювотинням, сяяло і 
квітло.../ Із тюбика зіжмаканого тіла назовні лізла/ Душі пожовкла паста. 

Сергій Жадан — поет неординарний. За рахунок поєднання лексики високого та 
зниженого стилістичного забарвлення та переакцентування усталених конотацій він створює 
образ людини-сучасника «з відсутністю мети». 
 


