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Познайомити аудиторію з творами поета-

постмодерніста Сергія Жадана;

Проаналізувати поезію автора;

Сформулювати його позицію щодо 

сучасного суспільства;



 український письменник, поет, 
перекладач, громадський
активіст.

 Автор романів«Депеш
Мод», «Ворошиловград»,
«Месопотамія», поетичних
збірок «Цитатник», «Ефіопія» та 
інших.

 З 2000 року є віце-
президентом Асоціації
українських письменників.

 Брав активну участь у 
харківському Євромайдані.



 Гостра соціальна критика

 Сатиричний виклад

 Підкреслення життєвих проблем

 Захоплення чимось високим і далеким

 Відхід від догм суспільства





Поетичні збірки “Цитатник” 

i “Генерал Юда” – перші в 

кар’єрі автора.

Побачили світ в 1995 році

 “Цитатник” містить 21 

вірш і починається 

гостросоціальним віршем 

«Варшава».



Це, певно, посіяна в нас ущербність –

потреба шляху, до якої звикли.

Тому безпроблемно сприймаються щебінь,

розбиті дороги й старі мотоцикли.



Пізно увечері впав сніг

Бинтами бруду на груди.

Нагноєні рани в ліжку тіснім

Зализує хворий Юда.

Так сталася мрія одвічна твоя,

Природна, як все, що сталось.

Та вже непомітно, як в нору змія,

В тіло вповзала старість...

Несли на цвинтар хоругви згризлі,

Плакали важко й нещадно.

І грався в дитячій порожніми гільзами

Його маленький нащадок.



Тому твоя вітчизна – це
твоє тавро і твій кацет,
чий прояв є надміру злим,
бо туго стягнено вузли,
і хоч гидке твоє лице,
та мусиш бути з ним.

Вітчизни – різні. І твоя,
на жаль, не з кращих.

Країна ця – великий гріх

людей і Бога. Наш поріг

навряд чи подолать кому –

він неприступний, ніби мур.

І це нагадує скоріш

не дім, але тюрму.



Жадан проявляє себе і як музикант. Разом 

із гуртом «Собаки в космосі» він гастролює 

і записує пісні. Ось одна з них:



Ми познайомились з творчістю поета

сучасності Сергія Жадана

Проаналізували поезію автора

Визначили проблематику його поезії



 https://uk.wikipedia.org/wiki/Жадан_Сергій_В

ікторович

Збірка «Прощання слов’янки» Харків, 

видавництво «Фоліо», 2011р.

 http://zhadan.info/
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