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Тема війни, образ війни, герої та 
жертви, воєнна риторика  – реалії гі-
бридної війни, що триває на території 
України від весни 2014 року. Ці реалії 
заскочили й українських письменни-
ків. Переживаючи кризу дезорієнтації, 
багато з них реагують на гарячі події 
здебільшого мовчанням. Інші швидко 
активізували свої зусилля: щось при-
гадали з минулого досвіду, щось запо-
зичили від сусідів, у яких мілітарна 
тема завжди була важливою, а щось 
набувають, ангажуючись у живу хро-
нічку збройного протистояння на схо-
ді України, фіксуючи враження та спо-
гади його учасників [4].

Ще кілька років тому видавалося, 
що мілітарна риторика втратила акту-
альність у сучасній культурі. І уявлен-
ня це ґрунтувалося на зовнішньому 
ефекті дійсності. За уважнішого погля-
ду елементи мілітарної риторики не-
складно виявити, в різних дискурсах 
суспільно-культурного простору Укра-
їни вони не є випадковими чи дис-

функціональними. Саме тому ця озна-
ка перехідної доби потребує уважні-
шого аналізу, який би виявив діахро-
нічну вмотивованість явища 
(спадщину минулого з відповідними 
мілітарними домінантами та ставлен-
ня до неї), а також синхронічну потре-
бу культурного мілітаризму,що наново 
актуалізує риторичний пласт мови та 
літератури, який, здавалося, однознач-
но відійшов у минуле [3].

Міркування про сучасний стан сві-
ту як крихке балансування на межі ві-
йни та миру схиляють до песимістич-
ного прогнозу щодо перспектив люд-
ської цивілізації. Дотепер людство ще, 
не навчилося розв’язувати різноманіт-
ні конфлікти мирними способами. 
Тому загроза війни маячить за плечи-
ма сучасної цивілізації: локальні війни 
час від часу спалахують. А сьогодні 
зоною такої війни стала Україна.

Жахливу атмосферу війни виразно 
відображено у світовій літературі ХХ 
ст. Подекуди згадки про таке питання 
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можна помітити у навчальному посіб-
нику А. Землянської та Т. Шарової [9]. 
Уже на початку сторіччя у ній зринула 
тема загрози міліарних конфліктів у 
глобальному масштабі, їх згубності 
для людської цивілізації. Такі візії за-
пропонували Герберт Джордж Велс у 
романі «Війна світів» (1897) та «Війна в 
повітрі» (1908), Джек Лондон у «Заліз-
ній п’яті» (1908) [1, с. 109].

А реалії Першої світової збурили в 
літературі потужний пласт антивоєн-
ного пафосу: німець Гайнріх Манн у 
романі «Вірнопідданий» (1914), фран-
цуз Анрі Барбюс у повісті «Во-
гонь»(1915), українець Осип Турян-
ський у повісті «Поза межами 
болю»(1921). Пізніше цей ряд допо-
внили романи «Степовий вовк»(1927) 
Германа Гессе, «Смерть героя» (1929) 
Річарда Олдінгтона, «Нашестя ящі-
рок»(1936) Карела Чапека. У цих тво-
рах  – не опис воєнних подій чи спо-
стереження психології людини на ві-
йні, щось глибше – рефлексії про війну 
і мир, войовничу істоту людини й ци-
нічну політику, що вела до конфліктів і 
наживалася на них. У певному сенсі 
вони пророче попереджували про за-
грози людству у ХХ ст., що стало віком 
страхітливих, доти небачених за силою 
та згубністю воєн. Не випадково їх 
вважають творами-попередженнями, 
що випередили колізії глобального 
протистояння, які вразили сучасний 
світ [6, с. 121].

Ще донедавна людство перебувало 
у полоні уявлень про війну традиційну, 
і ці уявлення великою мірою були наві-
яні художньою літературою  – від А. 

Барбюса до Е.-.М Ремарка й Е. Хемін-
гуея. Така війна, попри всю бруталь-
ність і нелюдськість, мала все-таки 
певні правила, незмінні для сторін. 
Тому реалії сучасної гібридної війни, 
яка цинічно відкинула ці правила, шо-
кували людство ХХІ ст.

Виявляється, можна вести війну, 
безсоромно маніпулюючи масовою 
свідомістю, тотально підмінюючи по-
няття. «Коли ми розмірковуємо про ві-
йни у ХХ столітті,  – пише філософ 
Тарас Возняк, – то навіть не зауважу-
ємо, що теперішні війни вже мають 
зовсім іншу природу – це і інформаційні 
війни, і війни з застосуванням сенсів як 
знарядь, і кібервійни» [4].

Мілітарність у сучасному світі на-
буває істотно іншого характеру, про-
являючись у політиці та культурі не 
безпосередньо, а своєрідно закамуф-
льовано. При цьому не зазнає принци-
пових змін характеру мілітарного дис-
курсу, спроектованого на переорієнта-
цію і спотворення громадської думки.

На характер сучасної літератури іс-
тотно впливають кілька тенденцій, на-
даючи їй відповідної ідентифікації чи 
то з огляду на локальні умови чи то на 
історичну традицію. Одна з них – міц-
но засвоєні мілітарні чинники, власти-
ві російській класичній літературі, а 
також (особливо) радянській словес-
ності ХХ ст. Вони перейшли в ранг 
культурної традиції і нині є 
невід’ємним елементом спадку мину-
лого, який визначає художньо-образну

палітру сучасної літератури. У цьо-
му разі нагадує про себе «залишковий 
мілітаризм» – ефект відгуку минулого 
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в сучасності, а також проявляється 
своєрідна залежність сучасного пись-
ма від апробованих стратегій, особли-
во якщо це стосується недавнього часу 
й міцно закорінених у сприйнятті сус-
пільства стереотипів [3].

Попри жахливий досвід двох світо-
вих і численних локальних воєн, двадця-
тий вік супроти сучасності виглядає 
принаймні послідовним. Бо в тих попе-
редніх війнах існували певна логіка, ба-
ланс інтересів, простежувались певні 
закономірності, які визначалися всіма 
сторонами конфлікту і які рідко хто по-
рушував. Інакше – тепер. Рецепт гібрид-
ної війни, яку активно апробовують на 
Донбасі, є справді диявольським вина-
ходом. Гібридна війна руйнує будь-які 
уявлення про логіку та етику воєнних 
дій, вона заражує все, чого торкається, й 
робить його потенційно небезпечним. 
Хоч якою страшною є сучасна зброя, яка 
спопеляє все на місці ураження, не ли-
шаючи шансів навіть по-людські похо-
ронити загиблих, але це не найжахливі-
ша зброя цієї війни. Такою зброєю стало 
слово, закуте в панцир масової пропа-
ганди. Цивілізація масового споживан-
ня, що узалежнила мислення і світо-
сприйняття від телевізора, зробила цю 
зброю особливо підступною. І художня 
література не відмовчується в час нової 
російсько-української війни, яка то-
читься на теренах Східної України, роз-
діляючи наше суспільство на дві анта-
гоністичні групи, розколюючи його 
зсередини [7, с. 32].

Мистецтво часів війни має свою 
виразно означену специфіку. Воно не 
тільки обмежене в жанрах і формах, а 

й усуціль заражене і спотворене мілі-
арним духом. Приречене балансувати 
на крихкій межі життя та смерті, на-
сильства і болю, знечулення й перечу-
леності, приміряє на себе своєрідну 
естетику – страждання й смерті. Війна 
виявляє найгірші сторони людського 
єства, його тваринні інстинкти. Вона у 
небачених масштабах дегуманізує сус-
пільні відносини: масовість жертв зму-
шує говорити про них узагальнено й 
закамуфльовано, при цьому втрача-
ється трагедія кожної окремої смерті, 
кожного загубленого людського жит-
тя. Завдання мистецтва війни  – обла-
городжувати таку дегуманізацію лю-
дини, вимушену й тимчасову. Зміщен-
ня естетики від прекрасного до по-
творного й жахливого в цьому разі 
по-своєму виправдане (хоч як це ци-
нічно може звучати) [2, с. 45].

Дух війни ще не витав у повітрі, 
жахливі події 2014 р. ще не шокували 
українське суспільство, проте дехто з 
письменників відчував характерну 
тенденцію, що проявилася в поступо-
вому наростанні мілітарної риторики 
в публічному культурному просторі. І 
відреагував на неї, пропонуючи індиві-
дуальні версії героя перехідних часів, 
який шукає відповіді на агресивний 
тиск зовнішнього світу або перебуває 
в пошуку замирення з власним мину-
лим, його травматичними спогадами, 
що блокують свідомість. У літературі 
знову став відчутний запит на «стале-
вого героя», призабутий від часів со-
цреалізму, – героя здатного протисто-
яти зовнішній загрозі та вийти пере-
можцем із нерівної борні 8, с. 99].
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Новітня війна, що заскочиkа укра-
їнське суспільство навесні 2014 р., ста-
ла великим викликом для держави: 
перспективи її розвитку й існування. 
Цей виклик сприйняла й відреагувала 
на нього досить оперативно художня 
література. Уже наприкінці 2015  р. на 
книжкових полицях була представле-
на ціла бібліотечка творів про війну: 
художня проза, репортажно-докумен-
тальна проза, публіцистика, рідше са-
тира та поезія: «Маріупольський про-
цес» Галини Вдовиченко (2015), «Іло-
ваиськ» (2015) Є. Положія, «Укри» 
(2015) Б.  Жолдака, «Вірші з війни» 
(2014, 2015), «Блокпост» (2016) Б. Гуме-
нюка, «Книга змін» (2015) А. Цаплієн-
ка, «Аеропорт» (2014) С. Лойка, «2014» 
(2014)

В. Івченка, «100  днів полону, або 
Позивний 911» (2015) В. Макеєва, «Ві-
йна на три букви» (2015) Є. Сєргацко-
вої, А. Чапая та В. Максакова. Крім 
оригінальної літератури, літературний 
простір швидко наповнився актуаль-
ними для ситуації війни перекладами, 
що так само активно долучаються до 
загального процесу осмислення ситуа-
ції – як довколишнього світу, так і нас, 
нашої шкали цінностей [13].

Поєднання художнього і докумен-
тального в літературі, присвяченій ві-
йні, буває різним. Художні тексти охо-
че вбирають у себе документальні 
свідчення, що надають їм переконли-
вості й повноти. Але твори уникають 
сухої документалістики, збагачуючись 
художнім письмом.

Отже, нинішній бум воєнної літе-
ратури свідчить про мобільність су-

часної культури слова, її прагнення і 
вміння адекватно відповідати на ви-
клики сього дня. Тема війни зачіпає 
значний пласт новітньої й задавненої 
проблематики культури, всебічне й не-
упереджене осмислення якої зумовить 
кардинальні зміни нашої культурної 
матриці. Ті, хто пише про війну, вико-
нують важливу функцію: вони інтер-
претують сучасні події, встановлюють 
причиново-наслідкові зв’язки, обґрун-
товують болісне прощання з радян-
ським минулим і з успадкованими від 
нього міфами про дружбу народів, па-
тріотичну героїку та комуністичні іде-
али. Не менш важливе і те, що такі ав-
тори знаходять нові підвалини, на 
яких слід будувати модель української 
культури в ХХІ ст. Словом, розпочався 
загальний перезапуск соціокультурної 
моделі.
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