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ПОЕЗІЯ ОЛЕКСАНДРА ЖИГО: ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ 
 

Сучасна українська література вражає розмаїттям жанрів і пропонує дослідникам широкий вибір об’єктів 
вивчення – прозу, поезію, п’єси. З-поміж багатьох нових імен нашу увагу привернув Олександр Жиго – поет із 
Кам’янця-Подільського. У статті здійснена спроба розглянути особливості індивідуального стилю цього 
письменника на прикладі збірки його віршів «Куди виводять відстані». Визначено основні мотиви лірики поета. 
Проаналізовано оригінально-авторське використання в поетичних текстах прикметникових словосполук із 
лексемами на позначення кольору, які є прикметною рисою творчості сучасних митців слова. Розглянуто вживання 
письменником різноманітних засобів художньої виразності та стилістичних фігур. Названо визначальні риси 
картини світу, яка постає в текстах Олександра Жиго. 
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Постановка проблеми. Сучасний 
український літературний процес – явище 

складне й багатогранне. Його дослідження 
передбачає вивчення взаємодії всіх структурних 
елементів з метою охопити повноту й складність, 
суперечливість і цілісність літературного життя. 
Новітня література доволі неоднорідна, що 
створює широке поле для вибору об’єкта 
дослідження. З-поміж багатьох імен нашу увагу 
привернув Олександр Жиго – поет із Кам’янця-
Подільського, чия дебютна книжка «Куди 
виводять відстані» побачила світ минулого року. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поетична творчість О. Жиго майже не 
досліджена. Це можна пояснити тим, що 
перша книжка цього автора з’явилася 
нещодавно. Існує лише кілька публікацій, 
присвячених його доробку. В одній з них 
поруч із біографічними даними розповідається 
про початок поетичної творчості письменника, 
його літературні вподобання, зокрема оцінку 
власних текстів: «Написаного вже давно не 
рахую, адже не все можна вважати віршами. 
Вірші – лише те, що бере за душу, що можна 
показати людям» [5]. В іншій ідеться про 
особливості художніх текстів поета. 
О. Ратушняк зауважує, що для цього автора 
близькі теми переживання кохання, минущості 
буття, пошуку свого місця у світі, осмислення 
певних життєвих підсумків, тому в поезії 
О. Жиго переважає інтимна й філософська 
лірика. Також дослідник визначає характерну 
рису всієї творчості письменника: «Його 
секрет у максимальній душевній відкритості та 
простоті, без надмірної віршованої техніки й 
поетичних експериментів» [4, с. 9]. Наприкінці 
О. Ратушняк аналізує метрику, роблячи 

висновок, що ритмічна організація текстів 
О. Жиго «розмаїта, з перевагою ямбічного 
віршування. Утім, є поезії і з розірваним 
ритмом, що ніби виривають читача з 
усталених рамок, пропонують замислитися 
над плинністю часу або пережити спільно з 
ліричним героєм якусь рефлексію» [4, с. 13]. 

Мета статті. Мета нашої статті – дослідити 
особливості авторського стилю Олександра 
Жиго на прикладі поезій, що увійшли до збірки 
«Куди виводять відстані» (2021), зокрема 
визначити провідні мотиви й схарактеризувати 
засоби художньої виразності його текстів. 

Основні результати дослідження. 
Індивідуальний стиль письменника – це 
своєрідна «мистецька документалізація 
світосприйняття певного автора, його нахилу до 
ірраціонального чи раціонального мислення, 
естетичного смаку» [2, с. 303]. Розгляньмо 
особливості авторської манери Олександра Жиго.  

Передусім привертає увагу картина світу, що 
постає в поезіях О. Жиго – «те, що йде від 
людини, плід її сприйняття, уявлення, її 
внутрішній світ, світовідчуття, переживання» [3, 
с. 56]. Основа створеного поетом світу – 
умиротворення. Тут відчувається гармонія між 
духовним і матеріальним («Це справжнє 
царство миру і краси, / Та ще й муркоче кіт на 
підвіконні» [1, с. 65]), легкість буття («Літає сон 
на павутинні / І світ знеболений затих» [1, 
с. 40]). Навіть Бог постає не суворим деміургом, 
а доброзичливим, невимушеним («...мугиче 
часом щось Господь» [1, с. 40]). Звісно, така 
картина присутня не в кожній поезії збірки 
«Куди виводять відстані», адже це омріяний 
світ, якого прагне душа ліричного героя. 

У збірці переважає філософська та інтимна 
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лірика, а також поєднання пейзажної та 
філософської. Домінують мотиви осмислення 
власного шляху та пошуку свого призначення на 
Землі, мотив пам’яті, роздумів над долею нашого 
народу. В інтимній ліриці часто трапляються 
спогади про щастя, яке в теперішньому часі для 
ліричного героя, на жаль, недосяжне, неможливе. 
«І тінь чиясь боїться підійти, / Можливо, це про 
тебе давній спомин» [1, с. 24]. 

Якщо говорити про строфіку, то О. Жиго 
віддає перевагу восьмивіршу або 12-рядковій 
поезії. Утім, у збірці можна побачити різні за 
формою та задумом тексти. Так, у поезії «У 
цьому світі все важливо...» переважають 
номінативні речення; вірші «А щастя що? Які 
його прикмети?» та «Як у тебе справи, Гаутамо?» 
складаються тільки з питальних. У текстах «Коли 
доби в минуле потяг рушив...» і «Ця реальність 
суцільні стреси» за задумом автора відсутні 
розділові знаки, що дозволяє читачеві вповні 
відчути ритм поезії, вдумливо сприймати її.  

Палітра барв, які використовує автор збірки 
«Куди виводять відстані», різноманітна, проте 
не можна сказати, що О. Жиго віддає перевагу 
якомусь одному кольору. Найчастіше в його 
поетичних текстах бачимо такі кольори й 
відтінки: 

сивий (сірий) – «І грається вічністю сивий 
лютий» [1, с. 26], «тим, що загадки пишуть 
кругами по сивій воді» [1, с. 29], «Насичене 
повітря сивиною» [1, с. 38], «У сивому місті, де 
рай / любив ночувати не раз» [1, с. 93], «Під 
сірою небесною рікою» [1, с. 123], «Сивий 
вітер гуде сонатами...» [1, с. 135], «Летіли 
хмари – сірі душі...» [1, с. 153], «Де чародій-
туман житам / Сорочку шиє ясно-сіру» [1, 
с. 162], «Осіннє небо в сірім оксамиті...» [1, 
с. 168], «Сиві хмари. Осіннє ретро» [1, с. 171]; 

білий – «танці білих хмар над площами» [1, 
с. 53], «сліпучо-біле сонце на коні» [1, с. 58], «У 
білім дні не видно січня...» [1, с. 138], «В думках 
сьогодні тихо / і білосніжно, як і на дворі» [1, 
с. 141], «...білим засипає небокрай» [1, с. 145]; 

жовтий – «Місяць – жовтою короною» [1, 
с. 53], «Молодик точить свій жовтавий ріг» [1, 
с. 142], «Незмірний жовтий оксамит» [1, с. 158], 
«Пливе зажура бурштиновим світом...» [1, с. 173]; 

блакитний – «блакить небесних променів» 
[1, с. 53], «Гірчить небес глуха блакить» [1, 
с. 69], «І маску неба голубу» [1, с. 82], «За 
голубою заметіллю...» [1, с. 148], «Блакитна 
світиться пустиня...» [1, с. 150], «А голубому 
літу сняться зими...» [1, с. 160]; 

синій –  «Небесний синій погляд вдалині...» 
[1, с. 54], «Сповзаються тіні сині» [1, с. 64], 
«Хто в річки дивитиметься сині?» [1, с. 98], «А 
десь на ясно-синій глибині...» [1, с. 114], «Там 
дивляться озера волошкові / у волошковий 
затишок небес» [1, с. 164], «Про синє небо з 
клаптями хмарин...» [1, с. 170]; 

чорний – «чорний шовк угорі» [1, с. 62], 
«квадратик почорнілого вікна» [1, с. 65], «Буде 
жити найчорніша зрада...» [1, с. 107], «Я бачив 
чорні сни...» [1, с. 127]; 

червоний – «Мандрує Марса вишенька 
червона...» [1, с. 65], «З червоним порохом 
іржі...» [1, с. 78], «Палав червоним 
неприкритий гнів» [1, с. 125], «Про жадібність 
червоної імли...» [1, с. 127]; 

рожевий – «В холоднім небі череду пасе / 
хмарин рожевих ворухливий вітер» [1, с. 165]; 

зелений – «І оливки зелено-жовтаві» [1, 
с. 102], «Там ліс зелені шкірив ясна...» [1, с. 163]; 

золотий – «Хто звеличить сонце золоте?» 
[1, с. 98], «Час золотий для цього саду сплив» 
[1, с. 123]. 

Інтертектуальним елементом, який сприяє 
налаштуванню читача на відповідне 
прочитання твору, виступає епіграф. У 
сучасній українській поезії для цього 
найчастіше використовуються цитати з Біблії. 
В Олександра Жиго теж є вірш, який містить 
епіграф із книги пророка Ісаї (Іс. 44:20) – 
«Нічому не вчать незагоєні рани...». 

З-поміж розмаїття тропів і стилістичних фігур 
автор збірки «Куди виводять відстані» віддає 
перевагу таким засобам художньої виразності: 

- алюзії: «Невидимий небесний Фаберже / 
Зірками чорний космос прикрашає» [1, с. 58], 
«В печеру двері відчиняв сезамом / Казковий 
та простий Алі-Баба» [1, с. 61], «О, дивний, 
дивний Оффенбах, / Володар музики і мрії» [1, 
с. 63], «Сьогодні модно бути Крезом, / Радіти 
шелесту банкнот» [1, с. 78], «Піду я на гору 
Синай / Із древнім кущем говорити» [1, с. 101], 
«Як у тебе справи, Гаутамо? / Не втомився 
бути диваком?» [1, с. 105], «Бо назву цього 
саду чув я десь. / Така знайома... 
Гетсиманський ніби...» [1, с. 123], «Не сумуйте 
Ви так, Деметро...» [1, с. 171]; 

- інверсія: «І тишу не порушує крихку» [1, с. 17]; 
«Де кленів кучерявляться чуби» [1, с. 17]; «У 
ньому хмелем дихають броварні» [1, с. 46], 
«Де не ходив крихкий надії човен» [1, с. 55], 
«До снів натхнення невеличке має» [1, с. 58], 
«Хто свободи пісню в небо кине...» [1, с. 98], 
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«Зоря зірки розвішує латунні» [1, с. 165]; 
- метафори: «кришталь калюж» [1, с. 54], 

«люди крижані» [1, с. 54], «людські отари» [1, 
с. 58], «здичавілі строфи» [1, с. 70], 
«хвороблива пісня серця» [1, с. 82]; 

- антитеза: «П’ятниця наче, а настрій 
такий понеділковий» [1, с. 19]; 

- синекдоха: «І падають розплавлені ікари» 
[1, с. 58], «за колумбами йдуть кортеси / 
руйнувати чужі світи» [1, с. 68], «Кассандрами 
якої катастрофи / Ви на листок сьогодні 
забрели?» [1, с. 70];  

- анафора: «Улюблений образ не знає пихи. / 
Улюблена тінь не буває холодна. / Улюблена 
мрія буває й тиха» [1, с. 44], «Всі 
передбачення – туман, / Всі передбачення – 
омана» [1, с. 50], «Бувають ритми для краси. / 
Бувають ритми для тривоги» [1, с. 84], «Пора 
душі. Пора осіння. / Пора думок та каяття. / 
Пора збирати все каміння...» [1, с. 169]; 

- епітети: «світ знеболений» [1, с. 40], 
«хвилини первозданні» [1, с. 41], «у 
нескінченнім, вічнім океані» [1, с. 41], 
«невгамовний світ» [1, с. 105], «блиск 
заплаканих жоржин» [1, с. 173], «осіння тиха 
пастораль» [1, с. 166]; 

- персоніфікація: «Твоя душа мій ясний сон 
вигулює, / Тримаючи його на повідку» [1, с. 17]; 
«Бавиться час у годиннику довгими стрілками» 
[1, с. 19]; «Безсоння говорило щось про Вас» [1, 
с. 32], «Це тихий дощ, який не розуміє, / навіщо 
він навчився говорити» [1, с. 39], «Вечірній 
вітер спокій клав на плечі / І сонце з неба 
виганяв руде» [1, с. 49], «І допивала чай 
остання мить» [1, с. 66], «Вже сон втомився 
гнати мене в ліжко» [1, с. 72], «Коли ще сонце 
їде на метро, / Рахуючи холодні плями станцій» 
[1, с. 85], «Зима солодке варить зілля / І дивні 
коржики пече» [1, с. 148], «І спогад про 
загублене дрімає» [1, с. 161]; 

- порівняння: «Блищить асфальт – уламок 
чорний ночі» [1, с. 38], «з таким апломбом, 
начебто він цар» [1, с. 49], «Я ніч ціджу, мов 
кит планктон – крізь зуби» [1, с. 72], «І тішусь 
ним, / немов бджола нектаром» [1, с. 83], «Не 
мовчіть, мов брили крижані!..» [1, с. 98], «А 
місто зачаровує зимою, / хрусткою, наче 
печиво під чай» [1, с. 145]; 

- кільце: «Поле. Вітряно. Зимно...» [1, с. 144], 
«А літо буде років через сто...» [1, с. 155]; 

- риторичні запитання: «А щастя що? Які 
його прикмети?» [1, с. 37]; «Чи ми знайдемо 
для втішань слова, яких не вистачає?» [1, с. 21], 
«Чи я зерно? Чи буде з мене колос, / Допоки сяє 
світло моїх днів?» [1, с. 75], «Чому ця музика 
невтішна? / Хто смів образити її?» [1, с. 80]; 

- повтори: «Додай відтінків до палітри порожніх 
снів, порожніх душ» [1, с. 34], «І досі душі 
відмикають словом, / І ним же зачиняють душі 
теж» [1, с. 61], «Гірчать слова. Гірчить мовчання» [1, 
с. 69], «Майже ніч. Майже сон. Майже сніг / 
розпустив попід хмарами крила» [1, с. 151], 

- полісиндетон: «Де лють і гнів 
дотримуються посту, / Де  відліком не 
бавляться роки, / Де все так зрозуміло і так 
просто...» [1, с. 28], «Де немає від часу ліків, / 
Де не крутить реалій вир, / Де турбот не 
почуєш криків» [1, с. 86]. 

Висновки та пропозиції. Поетичний 
доробок Олександра Жиго вражає своєю 
філософічністю й доволі цікавий як з 
естетичного погляду, так і з боку осмислення 
важливих для людини тем. Авторський стиль 
пластичний, легкий, багатий на різноманітні 
засоби художньої виразності. У збірці «Куди 
виводять відстані» переважає філософська, 
пейзажна та інтимна лірика. Автор вдається до 
сміливого поєднання віддалених асоціацій, 
створюючи в такий спосіб оригінальну 
картину художнього світу. 
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Сапожникова Галина Николаевна 

ПОЭЗИЯ АЛЕКСАНДРА ЖИГО: ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ 

Современная украинская литература впечатляет разнообразием жанров и предлагает исследователям широкий 

выбор объектов для изучения – прозу, поэзию, пьесы. Среди многих новых имен наше внимание привлек Александр 

Жиго – поэт из Камянца-Подольского. В статье предпринята попытка рассмотреть особенности 

индивидуального стиля этого писателя на примере сборника его стихотворений «Куда выводят расстояния». 

Определены основные мотивы лирики поэта. Проанализировано оригинально-авторское использование в 

поэтических текстах словосочетаний с прилагательными для обозначения цвета, которые являются 

отличительной чертой творчества современных художников слова. Рассмотрено использование писателем 

разнообразных средств художественной выразительности и стилистических фигур. Названо характерные черты 

картины мира, которая выступает в текстах Александра Жиго. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль, мотив, лирика, цвет, стилистическая фигура, анафора, персонификация, аллюзия. 

 

Sapozhnykova Halyna Mykolaivna 

POETRY OF OLEKSANDR ZHIGO: PECULIARITIES OF THE AUTHOR’S STYLE 

Contemporary Ukrainian literature impresses with its diversity of genres and offers researchers a wide range of objects of 

study - prose, poetry, plays. Among the many new names, our attention was drawn to Oleksandr Zhyho, a poet from 

Kamianets-Podilskyi. The article attempts to consider the peculiarities of the individual style of this writer on the example of a 

collection of his poems "Where the distances lead." The main motives of the poet's lyrics are determined. The original 

author's use of adjective phrases with tokens to denote color, which are a notable feature of the work of modern artists of the 

word, is analyzed in poetic texts. The writer's use of various means of artistic expression and stylistic figures is considered. 

The defining features of the picture of the world that appears in the texts of Alexander Zhigo are named. 

Key words: individual style, motive, lyrics, color, stylistic figure, anaphora, personification, allusion. 

 

 

 


