
СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА. 
ТВОРЧІСТЬ СЕРГІЯ ЖАДАНА 

 



Я дуже люблю поетів, котрі 

міняються, в котрих кожна книжка є 

відкриттям, завершенням певного 

циклу і початком нового. Але 

давайте визнаємо за великим 

поетом і право замовкнути і 

зникнути, як містичне марево… 

Н. Білоцерківець, 

українська поетеса , перекладачка 



ОСНОВНІ ВІХИ БІОГРАФІЇ 
1974   

народився у Старобільську 

 

1996 

закінчив Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди 

 

1996 —1999 

навчання в аспірантурі 

 

Із 2000 року  

викладач кафедри української та світової 

літератури університету 

 

Із 2004 року 

незалежний письменник. 

  



ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО АКТИВІСТА 
1991  

організував літературний гурток 

неофутуристського спрямування «Червона Фіра» 

 

2004 

За часів Помаранчевої революції комендант 

наметового містечка у Харкові 

 

2011  

участь в акції, спрямованій проти закону «Про 

захист суспільної моралі». 

 

2013 

участь у Євромайдані міста Харкова. 

 

2016-2019  

член Комітету з Національної премії України імені 

Тараса Шевченка. 



ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Улюблені жанри  

роман, поезія, есе.  

 

Ключова тема письменника 

пострадянське життя в Україні.  

 

Роман «Депеш Мод» 

«непричесана» і жорстка історія входження в 

серйозне життя.  

 

Роман «Ворошиловград»  

«справжній чоловічий роман» 

 



2017   «Інтернат»  

2015   «Месопотамія» 

2005   «Anarchy in the UKR»  

  («Анархія в УКР») 



ПОЕТИЧНІ ЗБІРКИ 
«Генерал Юда» (1995) 

«Цитатник: Вірші для коханок і коханців» (1995) 

«Пепсі» (1998) 

«Балади про війну і відбудову: Нова книга віршів» (2001), 

«Марадона: Нова книга віршів» (2007) 

«Ефіопія» (2009)   

«Вогнепальні й ножові» (2012) 

«Тамплієри: Нові вірші» (2016)   

«Антена» (2018) 

«Список кораблів: Нові вірші» (2020). 



НАГОРОДИ ТА СТИПЕНДІЇ 
1999 – премія Бу-Ба-Бу «За найкращий вірш року»; 

 

2001 – переможець Всеукраїнського конкурсу «Книжка 

року» у номінації «Голос душі»; 

 

2002 – стипендія Herder-Stipendium (Австрія); 

 

2003 – стипендія KulturKontakt (Австрія); 

 

2005 – стипендія Gaude Polonia (Польща),  

премія ім. Германа Ленца (Німеччина); 

 

2006 – премія «Книга року ВBC», переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Книжка року» у номінації 

«Красне письменство»; 

 

2007 – лауреат Міжнародного фестивалю поезії 

«Київські лаври»; 

 

2008 – грамота «Книга року» на Московській книжковій 

виставці-ярмарку (Росія); 



ПЕЧВОРК С. Жадан «Музика, очерет»  
Цей вірш - взірець сучасної 

інтимної лірики. 

 

Найголовнішим виявляється 

не очікування майбутнього 

кохання, а дорослішання, 

вміння брати уроки з минулого, 

зберігати внутрішню красу 

душі, подібну до крихкого 

очерету. 

Образ очерету як ламкої і 

крихкої сутності щастя, а 

надалі - юної душі, в цій поезії 

гармоніює з настроєм ліричного 

героя і його почуттями, 

усвідомленням того, що для 

закоханої пари цей досвід 

виявився також різним. 

Основний мотив – розлука 

двох закоханих. 

Образність, пов'язана з небом, 

висотою, символізує юнацький 

романтизм і недосяжність 

ідеалу. 

Образ висоти у вірші 

асоціюється із чистотою 

взаємин, безкорисливих 

почуттів і щирих намірів 



«Примирення»  

Скульптор Жозефіна Васкончелос. 

Велика Британія 

«Кохання» 

Скульптор Дмитро Іванченко. 

Харків 



«СМЕРТЬ МОРЯКА РІЧКОВОГО ФЛОТУ» 

https://bit.ly/3rKelSM  

https://bit.ly/3rKelSM
https://bit.ly/3rKelSM


ПЕЧВОРК С. Жадан «Смерть моряка річкового флоту»  

Твір виразно 

сюжетний, має риси 

балади: фатальна 

невмотивована 

смерть, розмитість 

межі між життям і 

смертю 

"Ефіопія" - книга про маршрути, за якими 

рухаються кур'єри, приносячи добрі новини 

й поєднуючи між собою відступників, 

грабіжників. Вірші та есе збірки – перекази 

про життя та небезпечні пригоди видатних 

мандрівників, державних злочинців, 

церковних діячів, кримінальних 

авторитетів, нелегальних емігрантів та 

інших неврівноважених особистостей. На 

основі реальних подій. 

Метафори   

 

СМЕРТЬ: 

 рудокоса жінка 

 риба (мертва) 

 дорога 

 вода (мертва) 

 кров (алкоголь) 

 

Епітети 

 

Річковий флот 

Прибережна глина 

Рухливі шхуни 

Басові струни 

Срібна монета 

Пурпурові плавники 

Нічний вітер 

Золоті вогні 

 



Моряк.  

Автопортрет художника  

Пабло Пікассо 

1943 



«ТИ МАЄШ ЖИТИ ТАМ, ДЕ ТИ МАЄШ ЖИТИ»  

https://bit.ly/38AKkxs  

https://bit.ly/38AKkxs
https://bit.ly/38AKkxs


РОМАН «ВОРОШИЛОВГРАД»  

2010 

Перемога у конкурсі Книга року Бі-Бі-Сі  

 

2014  

Швейцарська літературна премія   

 

2014  

Роман названо Книгою десятиліття ВВС  

 

Перекладено на 13 мов 



«ДИКЕ ПОЛЕ» 

https://bit.ly/3tgpMSv  

https://bit.ly/3tgpMSv
https://bit.ly/3tgpMSv


2012  

за текстом «Ворошиловграда» вийшов комікс 

(програма культурних обмінів «TANDEM: Україна - 

Європейський Союз - Молдова» 



Уявіть собі,  
що ви зайшли на свою сторінку  
у ФЕЙСБУК і пишете відгук  на творчість Жадана.  
 
Висловіть думку коротко і лаконічно. 



РОМАН «ІНТЕРНАТ» 

Особисті спостереження людини, 

що перебуває  

«по той бік лінії фронту» 



Жадан жадає ... коли не 

вистрибнути ..., то бодай виповзти 

за межі крейдяного кола того 

маразму, в якому було приречене 

народитися, а тоді й жити 

покоління нашого автора"  

Павло Загребельний. 



У всіх нас один статус – статус людини, яка 

пробує висловитись. 

Сергій Жадан 


