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ЖАДАНА 

 
Стаття присвячена особливостям синтаксису складносурядних речень у прозових творах сучасного українського 

письменника. Розглянуті складні синтаксичні конструкції у творчості Сергія Жадана. Наведено приклади 

складносурядних, складнопідрядних, складних речень з різними типами зв’язку та ускладнених дієприслівниковим або 

дієприкметниковим зворотами зі збірки оповідань «Біґ Мак» С. Жадана. Проаналізовано елементарні (біпредикативні) 

та неелементарні (поліпредикативні) речення з оповідань збірки. У статті також вказане відсоткове відношення 

використаних автором складних сурядних речень до складнопідрядних. Крім того визначено найбільш поширені види 

складних речень у творчості письменника. Також окреслено подальші напрями дослідження прози сучасного автора, 

Сергія Жадана. 
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Незважаючи на значну кількість робіт, 

присвячених дослідженню різних синтаксичних 

структур (Ф.І. Буслаєв, В.В. Виноградов, О.М. 

Пєшковський, Ф.Ф. Фортунатов, Н. Хомський, 

О.О. Шахматов, Ю.П. Бойко, П.С. Дудик та ін.), 

синтаксис і на сьогодні залишається найменш 

дослідженою галуззю лінгвістики, що 

пояснюється, перш за все, складністю зазначеної 

проблематики. Більшість принципово важливих 

тем синтаксису, як зазначає П.С. Дудик, і 

дотепер витлумачується неоднозначно або 

навіть суперечливо. Особливо це стосується 

теорії речення, у тому числі дослідження 

складносурядних речень. При цьому значення 

проблеми наукового аналізу складносурядних 

речень не потребує обґрунтувань, адже вони 

відрізняються своєю багатокомпонентністю, 

самостійністю й незалежністю [1]. 

Питання щодо класифікації складних речень 

та їх використання в художній прозі є досить 

актуальним і вимагає особливої уваги. Адже 

складні речення, яким властива різноманітна 

ускладненість граматичних зв’язків між 

предикативними частинами, надзвичайно 

поширені в усному та писемному мовленні. До 

вивчення цієї проблеми звертаються у своїх 

працях такі мовознавці, як І.Вихованець, 

А.Грищенко, Н.Гуйванюк, М.Кобилянська, 

О.Кульбабська, М.Мірченко, І.Слинько, К.Шульжук 

та ін. Крім того складні конструкції з сурядністю 

і підрядністю є моделлю поліваріантною, тобто 

виявляються в ряді структурних різновидів. 

Мета роботи – дослідити структурно–

семантичні та функціонально–стилістичні 

особливості складносурядних речень у прозі 

Сергія Жадана, що дає змогу усвідомити 

специфіку кожного типу речень, їх роль у 

створенні індивідуального стилю і творчої 

манери письменника. 

Об’єкт дослідження – складносурядні 

речення в сучасній українській мові. 

Предмет дослідження – складносурядні 

конструкції у творах С. Жадана. 

Джерело дослідження – збірка оповідань Сергія 

Жадана "Біґ Мак. Перезавантаження" (2015). 

Вибір джерела пояснюється значним 

внеском Сергія Жадана в історію розвитку 

сучасної української літератури, майстерністю 

автора, його непередбаченою та сучасною 

манерою письма, а також відсутністю 

синтаксичних та лінгвістичних досліджень 

проблеми функціонування складносурядних 

речень у його прозі. 

Складне речення порівняно з простим є 

одиницею вищого порядку, оскільки 

складається з двох і більше предикативних 

одиниць (простих речень), що утворюють 

структурну, семантичну й інтонаційну єдність.  

 Складносурядні речення – речення, частини 

яких поєднуються сурядним зв‘язком і є 
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синтаксично рівноправними, наприклад:  Він 

довго ходив дніпровими схилами, хотів 

зателефонувати своєму психоаналітику до 

Ганновера, проте зв’язку не було аж до самого 

Житомира [2]. При цьому складносурядне 

речення, що складається з двох предикативних 

одиниць, називають елементарним або 

біпредикативним реченням.  

Елементарні структури є вихідними, 

базовими. Проте поняття формальної і 

семантичної елементарності не завжди 

збігаються. Формально елементарними є 

речення, у яких наявні дві предикативні 

частини, поєднані сурядним зв‘язком, 

наприклад: Вигляд у нього був пожмаканий, але 

це можна було списати на революцію [2]. 

Поліпредикативними або неелементарними є 

конструкції, що мають у своєму складі не менше 

трьох предикативних одиниць [5, с. 90]. 

Сергій Жадан представляє нову хвилю в 

українській літературі, представникам якої 

небайдужі проблеми сучасного суспільства. Р. 

Харчук відносить його до покоління 

"дев‘яностників", якому властивий естетичний 

плюралізм – від класицизму до авангарду. Саме 

його лідером і є Сергій Жадан [6, с. 24]. 

Творчість Жадана докладно вивчав Павло 

Загребельний, який відзначив його "скороспілу 

мудрість, терпку й зелену, як молоде вино"[4, с. 228].   

Епатажність, провокативність, непередбачуваність, 

деструктивність – ключові характеристики 

доробку харківського письменника Сергія 

Жадана. Тому ставлення до його доробку 

неоднозначне: від цілковитого несприйняття до 

захоплення здатністю відтворювати реалії нашої 

нелегкої доби. Слід зауважити, що критики й 

літературознавці не обминають увагою жодної 

книги автора. Своєрідність творчої манери 

Сергія Жадана стала об‘єктом дослідження  

І. Бондаря-Терещенка, Б. Пастуха, О. 

Коваленко, О. Рєзніченко та інших [1, с. 5].  

У прозі Сергія Жадана, у кількісному 

відношенні складні речення становлять близько 

80%  усіх речень. При цьому  переважають 

складнопідрядні речення, підрядна частина яких 

пояснює певний член або головну частину 

складного речення в цілому, та складні речення 

з різними типами зв’язку. Що стосується 

складносурядних речень, частини яких 

характеризуються відносною смисловою і 

синтаксичною самостійністю та пов‘язуються між 

собою сурядними сполучниками, то їх у творах 

автора значно менше, наприклад: Вранці 

нормально вийдемо і ніхто нас не прийме [3, с. 94]. 

У збірці оповідань "Біґ Мак" нараховується 

137 сполучникових складних речень, що мають 

лише 2 частини, із яких складнопідрядні станов-

лять 103, а складносурядні – 34, тобто 75% і 25% 

відповідно. Наприклад: У коридорі почулися 

важкі кроки, і двері до сусіднього номера відчи-

нилися.; Побачивши мене, махнув рукою, і я сів 

поруч із ними [2]. Досить багато у оповіданнях 

збірки зустрічається поліпредикативних речень, 

тобто складних речень з трьома і більше части-

нами. Серед них речення з кількома підрядними, 

наприклад: Залізниця влаштована таким чином, 

що весь її складний і точний механізм 

уплітається в теплі ландшафти, як водорості 

вплітаються в тіла затонулих кораблів  [2]. 

У своїх творах С. Жадан використовує, 

більшою мірою, складні сурядні конструкції 

поєднані одиничними єднальними, розділовими 

та протиставними сполучниками, наприклад: 

Вигляд у нього був пожмаканий, але це можна 

було списати на революцію [2]. 

У оповіданні "Вітольд, мої нічні кошмари" 

речень із кількома підрядними 4 із 11 усіх склад-

нопідрядних, що приблизно становить 36,4%. 

При цьому складносурядних речень нарахову-

ється всього 5, наприклад: І ось о першій ночі він 

стояв у мене під дверима й улов у нього знову був 

багатий [2]. Також зустрічається лише одне полі-

предикативне складносурядне речення, а саме: 

Йому було років шістдесят, може, трішки мен-

ше, але він багато пив і вік його визначити було 

важко [2]. Таким чином відсоткове відношення 

складносурядних речень до складнопідрядних 

становить відповідно 31,2% та 68,8%. Крім того у 

творі налічується чимала кількість складних ре-

чень з різними видами зв’язку, наприклад: При-

биральниці звикли й не чіпали мене, у мене була 

стара постіль, але я їх все одно не впускав [2]. 

Абсолютну більшість серед усіх синтаксич-

них конструкцій у збірці "Біґ Мак" С. Жадана 

становлять речення з різними типами зв‘язку. 

Таких речень нараховується 252, що становить 

57% від усіх складних синтаксичних конструк-

цій. Наприклад: І я далі плетуся за ним, ми 

заходимо в якийсь супермаркет, потім в інший, 

Джон Леннон насправді нічого не купує, коли я 

хочу їхати додому, він ображається й просить 

зайти з ним у наступний магазин, видно, що він 

просто не хотів лишатися сам, погано йому, 

мабуть, було [2]. 
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Крім того у прозі С. Жадана досить часто 

зустрічаються складні речення, ускладнені 

дієприкметниковими чи дієприслівниковими 

зворотами, наприклад:  

Вермішель годилося б, мабуть, кинути у 

гарячу воду, проте Алік гризе її просто так, як 

гренадери в есесівських дивізіях гризли свої 

галети, займаючи влітку 41-го чергове 

напівсонне містечко на Східному фронті [2]. 

Таким чином, складні речення у прозі С. Жадана 

відіграють провідну роль. Крім того найбільш 

поширеними у творчості письменника є складні 

речення з різними типами зв’язку, а також син-

таксичні конструкції, ускладнені дієприкметни-

ковими чи дієприслівниковими зворотами. 

На нашу думку, подальше дослідження син-

таксичних та лінгвостилістичних особливостей 

функціонування складних конструкцій, у тому 

числі складносурядних речень, у прозі С. Жадна 

є перспективним.
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СИНТАКСИС СЛОЖНОСОЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЗЕ СЕРГЕЯ ЖАДАНА  

Статья посвящена особенностям синтаксиса сложносочиненных предложений в прозаических произведениях 

современного украинского писателя. Рассмотрены сложные синтаксические конструкции в творчестве Сергея 

Жадана. Приведены примеры сложносочиненных, сложноподчиненных, сложных предложений с разными типами связи 

и усложненных деепричастным или причастным оборотами из сборника рассказов «Биг Мак» С. Жадана. 

Проанализированы элементарные (бипредикативные) и неэлементарные (полипредикативные) предложения из 

рассказов сборника. В статье также указано процентное соотношение использованных автором сложносочиненных 

предложений к сложноподчиненным. Кроме того установлены наиболее распространенные виды сложных 

предложений в творчестве писателя. Также определены дальнейшие направления исследования прозы современного 

автора, Сергея Жадана. 

Ключевые слова: сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, сложная синтаксическая 

конструкция, сложное предложение с различными видами связи, полипредикативное предложение, бипредикативное 

предложение, Сергей Жадан. 
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SYNTAX OF СOMPOUND SENTENCE IN THE SERGEY ZHADAN’S  PROSE 

The article is devoted to the peculiarities of the syntax of сompound sentences in prose works of modern Ukrainian writer. We reviewed 

complex syntactic constructions in the works of Sergey Zhadan. We gave examples of сompound and complex sentences, complex 

sentences with the various types of connection and complex sentences with proverbial or participial turn from the Sergey Zhadan’s 

collection of short stories "Big Mak". We analyzed the elementary and non-elementary sentences from the stories of the collection. In 

the article we indicated the ratio of сompound sentences to complex sentences. In addition, we have identified the most common types 

of complex sentences in the writer's work. We outlined the further directions of research of Sergey Zhadan’s prose. 

Keywords: сompound sentence, complex sentence, complex sentence with the various types of connection, non-elementary 

sentence, elementary sentence, Sergey Zhadan. 
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