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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОВТОРІВ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ 

СЕРГІЯ ЖАДАНА «АНТЕНА» 
 

Синтаксичну організацію речень варто вважати невід’ємним складником художньої палітри будь-якого твору. 

Поетичний синтаксис тісно пов’язаний не тільки з віршовим розміром, але й із художніми образами. Статтю 

присвячено розгляду такого явища, як повтор, або редуплікація. Проаналізовано форми його вираження у віршах 

збірки Сергія Жадана «Антена», описано специфіку функціонування стилістичних фігур, серед яких домінантними у 

творчості поета є анафора, полісиндетон, анадиплозис та інші. У художніх текстах цієї книжки найширше 

представлений морфологічний повтор, зокрема іменниковий, дієслівний, займенниковий, а також повтор частин 

складного речення. Редуплікація забезпечує поетичним текстам відповідну інтонацію та глибину звучання, 

підкреслює експресивно-смислові відтінки художнього твору, виконуючи тим самим особливу функцію 

інтенсифікації мовлення та виступаючи як лінгвостилістичний засіб вираження інтенцій автора. 
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Постановка проблеми. Мовний контекст 

певної епохи складається з індивідуальної 

художньої манери тогочасних письменників. 

Постмодерністська доба найяскравіше про-

явилася в словесній творчості сучасних митців, 

як-от О. Забужко, Ю. Андрухович, С. Жадан, 

Ю. Іздрик, О. Ірванець та ін. Аналіз форм 

образного слововжитку, їхнього місця й 

функціонального навантаження в літератур-

ному творі сприяє виявленню особливостей 

лексико-семантичних процесів у художніх 

системах авторських ідіостилів, з яких скла-

дається мовна картина сьогодення. З-поміж 

постмодерних українських письменників 

останнім часом значну увагу привертає твор-

чість поета, прозаїка, драматурга, есеїста, 

перекладача, лауреата міжнародних премій 

Сергія Жадана. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Публікації останніх років засвідчують глибо-

кий інтерес науковців, зокрема молодих дос-

лідників, до вивчення різних аспектів твор-

чості Сергія Жадана. Так, Лідія Бондаренко [1]  

аналізує мовно-образну систему збірки «Месо-

потамія», характеризуючи семантико- й грама-

тико-стилістичний потенціал епітетів і мета-

фор як складників художньої структури цієї 

книжки. Алла Демченко у своїх розвідках 

розглядає втілення тріади локусів «дім – не-

дім – антидім» у збірці «Життя Марії» [2], а 

також вивчає міфосвіт поетичної танатології 

Сергія Жадана на матеріалі його збірок 

«Життя Марії» і «Тамплієри» з метою вияв-

лення особливостей індивідуально-авторської 

інтерпретації мотиву смерті через художню 

систему образів, створених поетом [3]. Основ-

ним предметом дослідження Л. Б. Лавринович 

і М. М. Салаган [6] стали принципи міфотво-

рення в прозових і поетичних текстах «Месопо-

тамії». Науковці аналізують особливості худож-

нього міфосвіту збірки на рівні поетики хроно-

топу. Інна Онікієнко [8] у своїй статті цікавиться 

роллю дискурсивних форматів роману Сергія 

Жадана «Інтернат» для формування ідентично-

сті людини. Авторка зосереджує увагу на худо-

жній експлікації дискурсів радянського формату, 

мілітарному дискурсі насилля, антиімперському 

гуманістичному дискурсі, дискурсі індивідуаль-

ної свідомості та міфологічному.  

В. О. Нестеренко [10], досліджуючи урбані-

стичні концепти у творчості С. Жадана, вио-

кремлює такі значення концепту «вокзал»: точка 

початку й завершення, місце транзитності, 

особливий простір як «місто в місті», елемент, 

що трансформує простір навколо себе й надає  

йому  нових  асоціацій. Концепт «залізниця» 

тлумачиться науковицею як процес подорожі, 

символізує рух і перехідні стани суб’єкта. 

Аліса Роджерс [11] присвятила свою статтю 

виявленню й аналізу художніх засобів вербалі-

зації концепту «час» у збірці «Список кораб-

лів», за допомогою яких потрактовується 
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індивідуально-авторська картина світу. Ольга 

Рудь та Ірина Горбатенко [12] поставили за 

мету проаналізувати стильові й функціональні 

особливості орнітологічних назв у поетичних 

текстах Сергія Жадана. Результатом їхнього 

дослідження стало встановлення того факту, 

що найпоширенішим у віршах поета є слово-

символ «птах». Використовуючи традиційну 

основу цього символу, митець надає йому 

індивідуально-авторського змістового напов-

нення, суттєво розширює та збагачує значен-

нєве поле. Виявлено, що птахи для Сергія Жа-

дана – це символ життя, єдності двох світів, людсь-

кої душі, яка спокійно відлітає в інший вимір. 

Попри багатоманітність напрямів досліджен-

ня поетичної та прозової творчості Сергія 

Жадана, слід зазначити, що використання повто-

рів як стилістичної фігури досі ще не було 

предметом вивчення науковців. 

Мета статті. Мета нашої статті – дослідити 

типологію повторів, використаних Сергієм 

Жаданом у збірці «Антена» (2018), і з’ясувати 

особливості вживання цієї стилістичної фігури 

в його поетичних текстах. 

Основні результати дослідження. Повто-

ром у лінгвістиці й літературознавстві назива-

ють стилістичну фігуру, що «становить повто-

рення послідовності звуків, слів, словоспо-

лучень в одному висловленні для виділення 

певних думок, фраз, деталей в описах, для 

посилення виражально-зображальних потен-

цій мови» [5, с. 63]. Уживання різноманітних 

повторів – характерна риса ідіостилю С. Жада-

на як поета. Звісно, через обмежений обсяг 

статті неможливо назвати всі випадки їхнього 

використання в збірці «Антена», тож ми на-

ведемо лише по декілька прикладів на кожен із 

різновидів цієї фігури мовлення. Розгляньмо, 

яким саме типам повторів віддає перевагу 

письменник у своїх художніх текстах. 

Найширше представлений у поетичних тек-

стах «Антени» морфологічний повтор, тобто 

повторення певних частин мови (самостійних, 

службових, вигуку). Можна виокремити такі 

його види: 

1. іменниковий: «Роса лежить на траві, 

осіння роса» [4, с. 23]; «Вітає цей дивний світ, 

найсправедливіший зі світів» [4, с. 13];  

2. прикметниковий: «Холодний ранок субо-

ти, / холодне повітря осені» [4, с. 69]; «І ціла 

вічність чекає. / І цілий світ обертається 

довкола сонця» [4, с. 273]; 

3. займенниковий: «Все, що вміємо ми, все, 

що знаємо, все, що любимо ми. / Все, чого ти 

боявся, тесле, все, чого ти хотів» [4, с. 13]; 

«Хай час ламає мене, наче зелену лозину, / хай 

вирізає мене, мов господню флейту» [4, с. 29]; 

«Доки ти нічого не скажеш – нічого й не буде» 

[4, с.32]; «А він і далі просить її заспокоїтись, / 

а він не розуміє, що вона говорить, чого вона 

хоче» [4, с. 55];  

4. дієслівний: «Він і любив її між засинан-

ням і сном, / любив застигати на цій межі...» [4, 

с. 15]; «Сніг іде так натхненно, як ідуть до 

причастя» [4, с. 32]; «Течуть на Південь води 

проточні. / Течуть цілий день золотими 

шовками» [4, с. 36];  

5. прислівниковий: «Головне полягає в тому, 

що ніхто не може / встояти перед спокусою бути 

безнадійно закоханим, / безнадійно і нещасливо» 

[4, с. 48]; «Щороку приходити сюди, рвати суху 

траву. / Скопувати щороку землю – важку, 

неживу. / Щороку бачити стільки спокою і 

стільки лих...» [4, с. 115]; «І живуть, ніби у 

річковій воді: / важко, але рухаєшся, / важко, а 

все одно дихаєш» [4, с. 133]; 

6. дієприкметниковий: «ніби вірші без 

рим – / позбавлені блиску, позбавлені легкості, 

/ проте не позбавлені сенсу» [4, с. 279]; 

7: повтор службових частин мови: «І тінь 

січневої Палестини, / і голоси, що здавались 

простими, / і світло серед поля пустого...» [4, 

с. 18]; «хай не спиняються літні пружини, / 

нагріваючи небо зелене, / хай працюють 

державні контори, / хай не запізнюються 

трамваї, / хай будуть відчиненими коридори, / 

в яких вона мене забуває» [4, с. 187]. 

За місцем розташування повторюваних 

компонентів розрізняємо контактні й дистантні 

повтори. Наведемо приклади цих різновидів: 

1. контактні: «...і сатана засинає під ранок у 

своїй машині, / але не перемикає, / не 

перемикає каналів» [4, с. 7];  

2. дистантні: «Воює з цілим світом за право 

/ цей світ ненавидіти. / Вимагає від світу 

негайної капітуляції» [4, с.45]. 

У поетичних текстах «Антени» зустрічаємо 

як прості (однослівні), так і багатокомпонентні 

повтори (найчастіше – повторення частини 

складного речення). Наприклад: «Ти ж бачиш, 
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що вона не може упоратись із цим сама? / Ти 

ж бачиш, як їй важко бути з усім цим самій?» 

[4, с. 16]; «Я хочу, щоби птахам легко давався 

осінній політ, / я хочу, щоб сонце стояло над 

кораблями» [4, с. 25]; «Мені здається, я 

розумію, що ти говориш. / Мені здається, я 

знаю, де ти помилився» [4, с. 38]. В одній із 

поезій цієї збірки Сергій Жадан використав 

повтор цілого речення: «Довго, довго працюва-

ти господнім млинам. / Довго, довго працюва-

ти господнім млинам. / Довго, довго їм працю-

вати...» [4, с. 297]. Хочемо також навести 

приклад повторення кількох словосполучень, 

які, переплітаючись, складаються у своєрідну 

мелодію вірша: «Серед ночі тече ріка, тече ріка. 

/ Летять птахи серед ночі, летять птахи» 

[4, с. 110]. 

На основі повтору в поезії часто творяться 

стилістичні й риторичні фігури, як-от анафора, 

анадиплозис, полісиндетон. У збірці «Антена» 

вони також присутні. Найчастіше Сергій Жадан 

використовує анафору – «повторення одних і 

тих самих елементів мови на початку кожного 

відтинку тексту: звука, морфеми, слова, групи 

слів» [9, с. 10]. Це допомагає зосередити увагу 

на позначуваному повторюваним елементом 

понятті, актуалізує його, посилюючи звучання 

чи смислове наповнення. Наприклад: 

«мститься за легкість, / мститься за 

відвертість, / мститься за нахабство / дивитися 

в майбутнє, / мститься за зухвальство / 

загадувати наперед» [4, с. 44]; «Люди, які 

прокидаються від любові. / Люди, яким дово-

диться бути сильними й витривалими. / Люди, 

які щоранку шукають у мові літери ніжності...» 

[4, с. 159]; «Мово, якою я мовчу, / мово дихання 

і плачу, / мово ліній на тихій руці» [4, с. 166]; 

«Пам’яті всіх, кого позбавили права, / пам’яті 

всіх, кого викреслили зі списків, / пам’яті всіх, 

кого випалила серпнева заграва...» [4, с. 84]. 

Анадиплозис – «стилістична фігура, що 

полягає у звуковому чи словесному повторен-

ні кінця віршованого рядка  та початку наступ-

ного» [7, с. 284], теж нерідко трапляється в 

поетичних текстах «Антени»: «Це ось ми – ті, 

хто тебе зраджує і цілує, / зраджує і цілує – 

закохано і невміло» [4, с. 38]; «Хтось впише в 

історію всі ці імена, / імена гострих акацій і 

зелених кропив» [4, с. 123]. 

Полісиндетон – це стилістична фігура, що 

полягає «в зумисному повторенні сполучників 

та інших службових слів для нагромадження 

певних предметів, явищ, понять, логічного й 

емоційного виділення кожного зі складників 

висловлювання, підсилення рис описуваного» 

[9, с. 117]. Наприклад: «І доки все це не зникло, / 

і доки не зникло чорне небо, / і доки є можли-

вість бодай чимось поділитися...» [4, с. 66]; «І 

від танцю забиває подих і проступає робочий 

піт. / І в повітря цівкою крові вплітається запах 

морської води. / І на цій площі суботнього 

ранку може вміститися цілий світ. / І коли в 

тебе народиться син – ти його теж приведеш 

сюди» [4, с. 12]. Сполучники і, повторюючись 

на початку суміжних віршованих рядків, нада-

ють мові плавності, указують на послідовну, 

динамічну, безперервну зміну подій. 

Наостанок згадаємо тавтологію – 

неусвідомлюваний, мимовільний або, навпаки, 

навмисний повтор спільнокореневих слів у 

межах словосполучення, речення. Її завдання – 

затримати увагу на сказаному, увиразнити 

його, посилити емоційність і ритмічність мови. 

Наприклад: «Але правду про світ писали 

такими словами, / що нам потрібно 

виправдовуватися за нашу правду» [4, с. 91]; 

«Люди, яких убивають за людськими 

законами» [4, с. 160]. 

Висновки та пропозиції. Повтор – один з 

основних засобів актуалізації в поетичних 

текстах, який полягає в цілеспрямованому 

ущільненні того чи іншого елемента, що робить 

його помітним, структурно активним. У збірці 

віршів Сергія Жадана «Антена» редуплікація 

трапляється досить часто, зрештою стаючи 

характерною ознакою стилю поета. Попри 

численне використання різних повторів, худож-

ні тексти цього автора не стають одноманітними, 

не втрачають якості – навпаки, набувають 

експресивності, допомагають йому передати 

нагнітання однорідних і водночас різних за 

силою емоційних засобів.  
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Сапожникова Галина Николаевна 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВТОРОВ В СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ СЕРГЕЯ ЖАДАНА «АНТЕННА» 
Синтаксическую организацию предложений стоит рассматривать как неотъемлемую составляющую 
художественной палитры любого произведения. Поэтический синтаксис тесно связан не только со стихотворным 
размером, но и с художественными образами. Статья посвящена рассмотрению такого явления, как повтор, или 
редупликация. Проанализировано формы его выражения в сборнике стихотворений Сергея Жадана «Антенна», 
описано специфику функционирования стилистических фигур, среди которых доминантными в творчестве поэта 
являются анафора, полисиндетон, анадиплосис и др. В художественных текстах этой книги наиболее широко 
представлен морфологический повтор, в частности повтор существительных, глаголов, местоимений, а также 
частей сложного предложения. Редупликация обеспечивает поэтическим текстам соответствующую интонацию 
и глубину звучания, подчеркивает экспрессивно-смысловые нюансы художественного произведения, выполняя тем 
самым особенную функцию интенсификации речи и выступая в качестве лингвостилистического приема 
выражения интенций автора. 
Ключевые слова: стилистическая фигура, повтор, редупликация, полисиндетон, анафора, анадиплосис, идиостиль. 

 

Sapozhnykova Halyna Mykolaivna 

FEATURES OF USING REPEATS IN THE COLLECTION OF POEMS BY SERGEY ZHADAN "ANTENNA" 
The syntactic organization of sentences should be considered as an integral part of the artistic palette of any work. Poetic 
syntax is closely related not only to poetic meter, but also to artistic images. The article is devoted to the consideration of such 
a phenomenon as repetition, or reduplication. The forms of its expression in the collection of poems by Sergei Zhadan 
"Antenna" are analyzed, the specifics of the functioning of stylistic figures are described, among which the dominant in the 
poet's work are anaphora, polysyndeton, anadiplosis, etc. In the literary texts of this book, morphological repetition is most 
widely represented, in particular repetition nouns, verbs, pronouns, and parts of a complex sentence. Reduplication provides 
poetic texts with the appropriate intonation and depth of sound, emphasizes the expressive and semantic nuances of a work of 
art, thereby performing a special function of intensifying speech and acting as a linguistic and stylistic device for expressing 
the author's intentions. 
Key words: stylistic figure, repetition, reduplication, polysyndeton, anaphora, anadiplosis, idiostyle. 
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