
 

«ДУХОВНИЙ ВИМІР» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОБУДЬ, МІЙ БОЖЕ, ОТУТ ЗІ МНОЮ»  

(ДИСКУРС ВІЙНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ САКРАЛЬНОГО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ЗМІСТ 

Вступ ____________________________________________________________ 3 

Розділ І. Лінгвоментальний вимір війни: діалектика сакрального  

і мілітарного _______________________________________________6 

1.1. Sacrum як мовознавча, художня, релігійна й  

філософсько-культурологічна категорія_________________________7 

1.2.  «Охудожнений документ» людського переживання війни _______9 

Розділ ІІ. «Вірші бачили все…»: специфіка вербалізації авторського  

мовомислення в категоріях сакрального ____________________13 

2.1. «Білі ангели в синім небі» (знакові сакральні символеми  

мілітарних дискурсів) _____________________________________13 

2.2. «Ти маєш усіх викупляти собою» (концепт «жертва»:  

традиційні  вербалізатори й асоціати) ________________________16 

2.3. «Єдина надія на вкотре розп’ятого Бога» (сакральний  

онімікон) ______________________________________________20 

2.4. «Побудь, мій Боже, отут, зі мною …»  (релігійна лексема 

«молитва» і формування наскрізного мотиву молитовності) _____23 

Висновки ________________________________________________________30 

Література ______________________________________________________33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

В С Т У П 

  

Війна, що несподівано увірвалася в реальне життя українців, змінила все, 

змінила вона й дискурс – загальний, суспільний та особистий, суб‘єктивний. 

Український мовопростір за останні чотири роки стрімко мілітаризувався і … 

сакралізувався. Лексика, яка була в арсеналі вузьких військових фахівців, з‘явилася в 

тезаурусі широкого загалу, поширилася в загальнонаціональному масштабі. З 

медійного (природного) простору за дуже короткий проміжок часу перейшла в 

художній. 

Новітня війна стала великим викликом для держави, який сприйняла й 

відреагувала на нього досить оперативно художня література. Уже 2015 року була 

представлена ціла бібліотечка творів про війну. Це – «Розкладання» Л. Якимчук, 

«Реквієм» Д. Лазуткіна, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» С. Жадана, 

«Приватний щоденник. Майдан. Війна..» М. Матіос, «Історії зі Сходу на Захід» 

М. Сурженко, «Рабів до раю не пускають» Н. Крем‘ячанки, «Гамбіт надії», «Велика 

війна. 2014… Україна: виклики, події, матеріали» М. Слабошпицького, «Іловайськ» 

Є. Положія, «Соняхи. Духовність на час війни», «На ріках Вавилонських» 

А. Зелінського, «Укри» Б. Жолдака, «Аеропорт» С. Лойка, «Маріупольський процес» 

Г. Вдовиченко, «Чорне сонце» В. Шкляра, «КОЛИ ЗАХИТАЛОСЯ НЕБО. «V» 

ОЗНАЧАЄ «ВІЛЬНІ» Л. Мусіхіної. Війна ввійшла і в українську поезію. Її у 

книжковій формі, зокрема, зафіксували поет, прозаїк і заступник командира одного з 

наших добровольчих батальйонів Борис Гуменюк (псевдо «Кармелюк»), волинянка 

Світлана Костюк, поетка з Донбасу Любов Якимчук, знаний класик Дмитро 

Павличко, вигнанка з рідної землі (Луганщини ) Антоніна Листопад та інші. 

Про літературу війни говорять як про літературу факту, аналогів якій немає у 

сучасному світовому письменстві. Щоправда, і сьогодні на її високій значущості як 

одному з найбільш ефективних  способів самопізнання суспільства і людини поки що 

не сконцентрована увага представників гуманітарної сфери. 

Зрозуміло, що науково-критичних рефлексій про новітній поетичний феномен  

ще небагато. Це загальні відгуки в Інтернет-ресурсах та ще поодинокі спроби дати 

більш-менш системний погляд на лінгвопоетичну специфіку мілітарного дискурсу. У 
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роботі використано науково-критичний доробок Василя Слапчука [37], Тараса 

Пастуха [32], Тетяни Джулайко [8], Петра Кралюка [18], Василя Теремка [44], Олега 

Соловея [40]. Дмитро Дроздовський у передмові до збірки знаної волинської поетки 

Світлани Костюк пише про «акумульований біль», «що розродився віршами» та про 

«молитву віршами». Про дискурс війни як про оголений нерв дійсності, ословлену 

емоційну стихію та вербалізований драматичний досвід новочасного українського 

буття веде мову Ярослав Поліщук в розділі монографії «Реактивність літератури» 

[33] з промовистою назвою «Мистецтво на полі смерті», головно зосереджуючи увагу 

на творчості Б. Гуменюка. Мовчання, що не вкладається в слова, бо довкола 

розкидані тіла і розлита ще тепла кров, пам‘ять і любов – квінтесенція збірки 

«Абрикоси Донбасу» Л. Якимчук крізь призму згорнутих оцінок Маріанни 

Кіяновської, Сергія Жадана та власне авторської обсервації (в передслові – «НЕ 

АБРИКОСИ НЕ ДОНБАСУ).  

Осмислюючи проблеми сакрального в мові, мовленні, художній літературі, 

використовуємо монографії Т. Вільчинської,  П. Мацькова, І. Набитовича, М. В. Скаб, 

статті Н. Бабич, Н. Бойко, А. Бондаренко, Ю. Браїлко, А. Коваль, А. Ковтун, 

Ж. Колоїз, І. Мисько, В. Німчука, А. Поповського, Н. Пуряєвої, Н. Сологуб, 

М. Стецик, М. Юрковського, а також матеріали І, ІІ і ІІІ Міжнародної конференції 

«Українська мова і сфера сакрального: загальні проблеми». 

Об’єкт наукової роботи – дискурс війни як лінгвоментальний феномен. 

Предмет – сакральні лексеми та міні-дискурси з експлікованими та імплікованими 

компонентам макрополя «святе, священне». За матеріал править цілеспрямована 

вибірка з текстів Бориса Гуменюка («Вірші з війни», «Блокпост»), Світлани Костюк 

(«Траєкторія самоспалення»), Любові Якимчук («Абрикоси Донбасу»), Дмитра 

Павличка («Грім у січні»).   

Мета – дослідити дискурс війни крізь призму сакрального, описати його в 

концептуально-когнітивних та лінгвостилістичних категоріях з урахуванням 

широкого контекстного оточення, авторської манери та екстралінгвальних чинників 

(особистого досвіду, «рівня болючості», так званої зміщеної естетики). 

У роботі поставлено такі завдання: 

– проаналізувати науковий літературно-критичний, релігієзнавчий та 
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лінгвістичний матеріал, присвячений категорії сакрального як культурного й 

мовнопоетичного феномену, випрацювати й обґрунтувати власні 

інтерпретаційні моделі;  

– осмислити мілітарний дискурс як «охудожнений документ» людського 

переживання війни, коли «не мова встановлює рамки, а війна втручається в 

мовлення» (Л. Якимчук); з‘ясувати специфіку мовнопоетичної картини світу, 

що постає з рядків «віршів з війни» ;   

– виокремити домінантні сакральні слова-концепти (БОГ, АНГЕЛ, 

ЖЕРТОВНІСТЬ, МОЛИТВА), визначити архетипну основу та спектр 

семантико-стилістичних, символічних й асоціативних прирощень;  

–  дослідити семантичну структуру сакральних власних назв, установити їхні 

конотативні нашарування в поезії війни; дослідити семантико-стилістичні та 

контекстуальні модифікації  різних груп сакральної лексики   

Методи дослідження. Основним обрано метод суцільної лінгвостилістичної 

інтерпретації різнопланових художніх одиниць макрополя sacrum. Застосовано 

методи компонентного (вербально-семантичний рівень) та концептуального 

(когнітивний, прагматичний рівні) аналізу. Описовий метод використано при 

з‘ясуванні місця конкретних лексем у системі поетичних засобів авторського 

мовомислення. Наскрізним у роботі є зіставний метод: проводяться паралелі між 

експлікацією сакрального в дискурсі війни і дискурсі Майдану. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох основних розділів та 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел (48 позицій).  
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Розділ І. ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ ВИМІР ВІЙНИ: 

ДІАЛЕКТИКА САКРАЛЬНОГО Й МІЛІТАРНОГО  

 

1.1. Sacrum як мовознавча, художня, релігійна й  

філософсько-культурологічна категорія 

Вивчення категорії сакрального до останнього часу перебувало на периферії 

мовознавчих досліджень і здійснювалося переважно вченими діаспори, які 

зосереджували увагу на окремих групах лексики, насамперед на християнсько-

церковній термінології (Є. Грицак, О. Горбач, П. Ковалів), етимології та шляхах 

запозичення (П. Ковалів, І. Огієнко, О. Горбач), акцентуації та правописі (І. Огієнко) 

тощо. 

Сакральна лексика (а саме вона найповніше репрезентує лінгвофеномен 

священного) – це окремий розряд лексичних одиниць, що характеризуються спільним 

стильовим значенням, яке, нашаровуючись на предметно-поняттєвий зміст, виступає 

компонентом загальної семантики та вказує на усталене вживання лексем з 

макрокомпонентом «священне» в конфесійному різновиді сучасної української 

літературної мови. Сакральна лексика є частиною більшої за обсягом групи лексики – 

конфесійної.   

Термін «сакральний» походить від латинського «sacrum», «sacrі». У 

«Літературознавчій енциклопедії» його витлумачено як «недоторканний, священний, 

властивий релігійній моделі світосприйняття і присутній у текстах Рігведи, Святого 

Письма тощо. Це поняття стосується також тих творів мистецтва, що позначені 

глибоким духовним змістом» [Див. про це: 20, с. 364]. У трактаті М. Гайдеґґера 

«Навіщо потрібні боги?» (1971) домінантною є думка про те, що зниклих божеств 

замінили поети, пов‘язані із сакральним. Відтак митець покликаний повернути 

божественне, відсутність якого помітна після зруйнування монотеїстичних моделей 

світобудови. Богослов М. Бендик вважає, що першим поштовхом до утвердження 

поняття sacrum (святого) було усвідомлення людиною абсолютної інакшості Бога, 

Його радикальної відмінності від усього спостережуваного світу [1, с. 13]. Прагнення 

людини долучитися до сакрального, зауважує Т. Біленко, свідчить про її бажання 

піднестися над буденністю, полинути в ідеальний світ, уявити себе причетною до 
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чудесної божественної сутності. Воно і є вершиною ціннісної вертикалі, яка 

спрямовує людське єство до омріяних захмарних висот [4, с. 19]. 

У філософському словнику сакральне подається як «термін, що характеризує 

церковні таїнства, предмети релігійного поклоніння, речі, які відносяться до 

релігійного культу, все, що, згідно з ученням церкви, наділене Божою благодаттю» 

[47, с. 562]. Отже, sacrum – це уявне наділення когось (чи чогось) надприродними 

властивостями. На думку теологів, таке наділення може здійснити лише Бог. Світська 

ж наука вважає це результатом розвитку суто людської властивості, свідомості, 

невіддільної від уяви.   

У слов‘янських мовах лексеми святе, священне визначаються праслов‘янським 

елементом *svęt-. Перші перекладні християнські тексти слов‘янської культурної 

традиції «саме елементом *svęt- постійно передавали ідеї святості у мовах, якими 

були написані тексти, що стали джерелом перших слов‘янських перекладів» [45, 

с. 441]. Митрополит Іларіон наголошує, що в українській мові святе – це «досконало 

чисте», а святий – це «досконало чиста й чеснотна людина, що життям своїм 

догоджає Богові» [25, с. 235]. У «Словнику української мови» подано значення 

лексеми «святий» у такій послідовності: а) «пов‘язаний з релігією»; б) 

«канонізований християнською церквою»; в) «стосується Великодня»; г) «морально 

чистий, благородний»; д) «який глибоко шанують» [39, ІХ, с. 101–103].   

У сучасній українській літературній мові лексеми святий, священний, 

сакральний виступають синонімічними корелятами, коли позначають назви 

церковних свят, місць, часу, предметів, календарних дат, хоча тут спостерігається 

тенденція до витіснення лексеми святий, вірогідно, під впливом християнських 

догматів. Номен святий є атрибутом Божих імен та канонізованих святих: Святий 

Дух, святий Петро, свята Вероніка, святий Миколай.  

Варто виокремити основні характерні риси сакрального. Серед його головних 

ознак є те, що сакральне як усталена чи тимчасова ознака може належати деяким 

речам, певним особам, часовим відрізкам та місцям, потужному корпусу онімної 

лексики. Традиційно сакральними вважають майже всі оніми, що зафіксовані 

Біблією.  

Дослідження з погляду теорії поля дає змогу простежити процес формування й 
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розвитку універсального лінгвокультурного концепту sacrum на власне мовному 

рівні. Логіко-поняттєве моделювання сакральної лексики дозволяє виділити в його 

складі п‘ять поняттєвих полів, об‘єднаних навколо логічних категорій «особа», 

«предмет», «дія», «місце», «час». Таку класифікацію розробила дослідниця 

Н. Пуряєва [34, с. 13]. Поняттєві поля сакрального мовного континууму 

вичленовуються на основі додаткової класифікаційної ознаки – категорії 

священного (святого) як детермінанти для окресленого дискурсу. Згадана 

класифікація, на жаль, не охоплює значної кількості лексико-семантичних 

мікрополів сакральної лексики. Зокрема, поза межами залишилася онімна лексика, а 

також мікрополя мовного континууму, ядром яких виступає лексема «Бог». На це 

звертає увагу П. Мацьків і пропонує свою схему систематизації сакрального 

вокабулярію, вивівши в центр системи концептосферу «Бог» [23]. Це дозволяє 

логічніше й більш системно підійти до впорядкування корпусу сакральної лексики в 

річищі сучасних когнітивних підходів. Оскільки ми маємо справу не з 

лексикографічними джерелами чи канонічними релігійними текстами, а з 

мовленнєвими (мовнопоетичними) явищами («оболонки слів наче залишаються 

такими, як раніше, але наповнюються новими змістами» [Яким., с. Х]), то в нашій 

роботі робимо спробу органічно поєднати всі відомі на сьогоднішній час підходи до 

інтерпретації вербальних репрезентантів сакрального, зважаючи при цьому на такий 

важливий аспект, як функціонально-стилістичний, оскільки йдеться не про 

абстрактну мовну одиницю, а про поліфункціонально й концептуально зумовлений 

мовнопоетичний феномен, коли руйнуються звичні схеми, канони, стирається межа 

між сакральним і профанним.  

У художньому тексті, головно поетичному, релігійно марковані контексти, 

ірраціональні вияви сакрального – це, як влучно підмітив І. Набитович, своєрідні 

краплини роси на синхронній павутині, якою є текст. Зчеплення кожної з таких, 

метафорично кажучи, «росинок концептів» змушує бриніти увесь текст-павутину 

(текст-«тканину»), породжує розлогі конотації, посилює можливість віднайдення 

прихованих семантичних просторів, тобто дає можливість побачити нові 

інтерпретаційні ракурси [28, с. 52]. У цьому плані дискурс війни – надзвичайно 

вдячний і цікавий матеріал.  
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1.2 «Охудожнений документ» людського переживання війни  

 

Упродовж одного-єдиного дня в житті людини може трапитись чимало такого, 

що здатне докорінно змінити всю її  подальшу долю. У свідомості великої кількості 

українців з‘явився день, після якого дійсність особистого буття у світі розділилася на 

«тут» і «там», на «тепер» і «тоді». День, коли жорстокі наслідки війни у своїй 

трагічній потворності торкаються життя простої людини, стають точкою біфуркації, 

початком невідворотного розшарування особистої цілісності. І хоча такий день – у 

кожного свій, досвід болю стає спільним, рівно ж як і радість за кожну прожиту мить 

та за кожен відблиск надії в хаосі буремних подій [13, с. 7]. 

Мистецтво війни має свою виразно означену специфіку. Воно не тільки окроєне 

та обмежене в жанрах і формах, а й заражене та просякнуте мілітарним духом, воно 

приречене балансувати на крихкій межі життя та смерті, насильства й болю, 

страждання й жертовності. Війна виштовхує на поверхню найвеличніші й водночас 

найгірші ракурси людського єства, його тваринні інстинкти, дегуманізує суспільні 

відносини: масовість жертв змушує говорити про них узагальнено й закамуфльовано 

(тут поранених називають трьохсоті, тут загиблих називають двохсоті… хто 

плаче за цифрами?), при цьому втрачається трагедія кожної окремої смерті, кожного 

загубленого людського життя. Зміщення естетики від прекрасного до потворного й 

жахливого, на думку Я. Поліщука, у цьому разі по-своєму виправдане (як би це 

цинічно не звучало), однак контроверсійне [33, с. 102–103]. 

В одному з інтерв‘ю Б. Гуменюк зізнається: «Коли я побачив, що діється ТАМ, 

відчув гостру потребу передати власні переживання від побаченого іншим. Усі 

враження відразу складались в рядки, а потім в книжку, аби люди мали справжню 

уяву про цю страшну війну. [… ]. Ось така зараз поезія – брудна і брутальна». Усе, 

що відбувається навколо, письменник Б. Гуменюк і воїн «Кармелюк» сприймає 

«оголеним нервом», і це впливає на спосіб поетичного висловлення, яке прагне 

граничної безпосередності й точності представлення. У цій безпосередності 

розвиваються естетичні прикмети, які допомагають оприявнити трагічний досвід 

війни. Використання еластичної верлібрової форми, інтенсифікація експресії 
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близького до автологічності образу, мілітарний лінгвопростір текстів, каскади 

ненормативної лексики, відсутність знаків пунктуації – усе це виявляє прагнення до 

більш адекватної репрезентації душевного стану людини на межі життя і смерті. 

Як людина ментально (не ортодоксально) релігійна, що сповідує християнські 

етичні заповіді, Б. Гуменюк прагне накласти їх на цілком алогічні закони війни. У 

своєму знаменитому «Заповіті» він активно апелює до євангельських образів, 

актуалізуючи відповідні алюзії.    

Було б добре як би на тому місці було поле 

Колосилося жито 

Щоб жайвір у небі 

І – небо 

Багато неба – 

Ви можете собі уявити якій хліб родитиме поле 

Де лежать бійці?! 

(В пам‘ять про нас їжте хліб з поля 

Де ми полягли)   (Гумен. В, с. 135). 

До християнської традиції, до християнської моралі автор удається не раз: 

близькість смерті, що «блукає десь на цілком інтимній відстані» (Я. Поліщук), робить 

людину максимально зосередженою на речах небуденних, найістотніших і 

непроминальних. Це конче необхідно, щоб протистояти жахові, насильству й 

абсурду, які несуть реалії війни. Саме там, в ідеальному світі, де багато неба й світла, 

опиняються побратими – ті, що були поруч і загинули від рук ворога. 

А тут – стільки неба!  

Неба якого вистачить усім  (Гумен. В, с. 81).  

У Б. Гуменюка ліричний суб‘єкт таки гуманіст, попри позірну суворість і 

грубість. Саме тому він зберігає людську й людяну поставу навіть у цілком 

неприйнятих умовах, які визволяють у людині дикі та хижі інстинкти. Він 

залишається християнином навіть щодо ворога.  

А зранку знаходимо чеченця. Розтяжки ставив. Що робити? Ворог. А ворог – 

він живий, а це –мертвий, а з мертвими ми не воюємо. Нехай Бог з ним 

розбирається, чи хто в них там. Закрили очі, викопали могилу тут-таки в 

полі, поклали йому в могилу його зброю, засипали, прочитали  

«Отче наш». Все. Спочивай з миром (Гумен. Б, с. 127). 

Про Бориса Гуменюка кажуть, що він «переїхав танком усю українську 

літературу» (М. Слабошпицький). Його поезія «не в метафоричному, а в буквальному 
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сенсі виросла з окопів і пропахла фронтом. Вона написана здебільшого між боями 

на передовій» (Я. Поліщук). Тексти митця шокують гостротою й брутальною 

щирістю, якою діляться ті, що перебувають на межі,  вони допомагають відрізнити 

справжнє від фальшивого, щире від лукавого, глибинно святе, священне, вічне 

Божественне від ритуального, догматичного. 

«Про війну вірші можуть бути лише голі, як дроти без ізоляції, дуже прості та 

без надмірних кучерявостей, але із чіткими деталями, – пише про свою збірку Любов 

Якимчук. – Ці вірші мають бути як злочин, про який соромно згадувати, вони – як ці 

щоденні вбивства без прикрас, неприємні болючі вірші – як допити заручників, яким 

ставлять банки на живіт, яких ґвалтують, у яких стріляють. Вірші, як мешканці в 

окупованих містах, яким нема куди втікати і яких ніхто не рятує від перманентної 

загрози їхньому життю. Про війну – криваві та смердючі вірші. Поезія, що 

розкладається, але яка ще не розклалася. Розкладена поезія – це вже смерть, а нам 

треба жити, але жити усвідомлено. Мінімум метафор, більше мовчання, більше того, 

що не вкладається в слова. Тексти мають бути як сама війна, у якій ми не завжди 

можемо встановити хід подій, але за наслідками (розкиданими тілами та розлитою 

кров‘ю) ми знаємо, що тут щось сталося. Це може додати поезії мовчання або 

натуралізму, і з-поміж цих двох я вибираю мовчання» [48, с. ІХ ]  

Одне з найважливіших положень містичного богослов‘я – культ мовчання, 

втіленого в ісихазмі (східно-християнське містико-аскетичне вчення про єднання 

людини з Богом через очищення серця сльозами та зосередження свідомості на 

самому собі) [2, с. 261]. Мовчання розглядається не як антитеза слову, а як засіб 

утілення глибинної, невисловленої сутності буття. Слово в ісихазмі виступає у своїй 

сакральній функції засобу спілкування зі світом трансцендентного. Воно не 

адресоване вухам чи очам людини, а сприймається як засіб «душевної» бесіди з 

Богом, яка може відбуватися лише в мовчазному спілкуванні. Справжнє внутрішнє 

мовчання в найглибшому значенні цього слова, є те саме, що й усепрониклива 

молитва Святого Духа в нас.  Л. Якимчук, людина позірно не надто релігійна 

(принаймні в лінгвопросторі її збірки питома вага лексем та вербальних блоків 

сакрального порівняно невелика), після мовчання, – бо біль не мав куди втікати і не 

міг р о з к л а с т и с я, як збірне донецьке тіло,– раптом розродилася … молитвою. І 
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це ще одне свідчення: страждання, прозріння, біль і святість завжди ідуть поруч. 

Іншими словами, сакральність світовідчування не завжди оприявнена в слові, вона – у 

мовчанні, за неомовленим і невимовним.  

Вірші, представлені у збірці «Траєкторія самоспалення» С. Костюк, – це 

«одкровення; це слово, народжене тут-і-тепер, у ситуації війни (а що може бути 

гіршим за війну?), в ситуації глобальнопланетарних історичних, політичних, 

економічних і соціокультурних трансформацій» [10, с. 12]. Поезія С. Костюк – це 

інсайт, передбачення, схоплення «мудрості віків» у момент величезного людського 

болю,   оголеного перед жаским світом війни. Її вірші стають тією особливою силою, 

яка допомагає світлу здобути перемогу над темрявою. Так народжується «траєкторія 

самоспалення» як особиста жертва, покладена на кривавий олтар війни. С. Костюк 

стала заручником цього метафізичного закону: сила поезії забрала чимало фізичних 

сил і, зрештою, життя. 

Домінантні образні блоки розгортаються довкола концептуальних лексем любов, 

молитва, витворюють відповідну текстову тональність – піднесену, драматично-

урочисту. Питома вага сакральної лексики у її текстах найвища з-поміж усіх 

досліджуваних поетів, щоправда, їхня функціональна реалізація здебільшого 

традиційна, художньо стереотипна. І все ж ліричний суб‘єкт прагне у віршах 

Світлани Костюк абстрагуватися від дійсності, явити терпіння і мудрість, 

християнське всепрощення заради примноження добра й любові до ближнього, щоб 

«любові світла літургія» перемогла вселенське зло. 
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Розділ ІІ. . «ВІРШІ БАЧИЛИ ВСЕ…»: СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ 

АВТОРСЬКОГО МОВОМИСЛЕННЯ В КАТЕГОРІЯХ САКРАЛЬНОГО  

 

2.1. «Білі ангели в синім небі»  

(знакові сакральні символеми мілітарних дискурсів) 

Майданівська Небесна Сотня і донбаське Небесне Воїнство стали у 

філософсько-ціннісному вимірі безпрецедентним феноменом жертовності, 

самозречення, любові до ближнього й до своєї Вітчизни, у лінгвоментальному ракурсі 

– образно-концептуальною й символічно-сакральною вербальною формулою. Але 

якщо Небесна Сотня має досить розлогий образний ряд (Ангельська Сотня, Сотня 

свята, Сотня небесних братів, воїни Христа, сотня лицарства, Ангели 

сьогодення, загін крилатих ангелів, переможці мли, воїни-переможці), то образні 

модифікати й асоціати Небесного Воїнства обмежені (Господній чин, сиві голуби, 

білі  голуби, ангели). Асоціат – це слово-реакція на слово-стимул, що здебільшого 

обертається в орбіті його семантичної структури і виявляється шляхом асоціативного 

експерименту [35, с. 43]. 

Можу собі уявити радість Андрія Юрги, побратима «Давида», якого за 

півроку поперед «Кіндратом» покликав до себе Господь на оборону неба, 

адже лави їхньої когорти Небесного Воїнства поповнив справжній  

воїн і справжній побратим  (Гумен. Б, с. 277). 

Тут ми всі Господнім чином 

Стали на смертельну грань. 

Встань же, Боже, поможи нам, 

Разом з нами в битві встань!  (Павл., с. 35). 

Усвідомлена жертовність, лицарство, святість, реалізація націєзахисної місії – 

це стрижневі семантичні компоненти, що головно реалізуються в лейтмотивних 

словообразах, водночас доповнюючись драматичною семою – ‗смерть‘, ‗скінченність 

земного життя‘. 

летіли голуби у білу смерть 

на тихі зорі і на ясні води 

ой як же важко Господи прости 

відспівувати тих котрі не з нами 

заламуємо руки як хрести 

і молимось холодними вустами 
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по чорно-білих клавішах судьби 

ведуть Вкраїну найманці жорстокі 

у сивім небі сиві голуби 

згубили спокій… (Кост., с. 32). 

Загальна трагедійна тональність посилюється образами сивих голубів, білої 

смерті, молитви холодними устами, які також обертаються в орбіті сакрального. У 

словнику В.Жайворонка читаємо: «Голуб – Божа птиця, жертовний птах, біблійний 

символ Святого Духа; до останнього часу вважалася святою птахою в багатьох 

місцевостях України; у деяких  обрядових піснях уособлюється  як ангел»   [12, с. 141 

– 142].   

Безпосередніми сакральними асоціатами знакових лінгвоментальних формул  

виступають номени ангел (янгол, теплий янгол, янгол-охоронець, янгол-птах, 

янголята безборонні).  

Вірші бачили як з неба опускалися янголи 

В білому 

Наче санітари Господа 
Щоб забрати чисті душі 

Подалі від сплюндрованих тіл  (Гумен. В, с. 131).  

доля «рабів» беззахисних ниє болить 

гасла людей не змінюють заклики теж 

ангели крила спалюють в пеклі пожеж  (Кост., с. 37). 

Ангел (з грецької aggelos – «вісник») – надприродна істота, посланець, вісник 

Бога; оберігає людей, є посередником між ними й небом; зображують зазвичай у 

вигляді юнака з крилами; у кожної людини є свій ангел-охоронець [12, с. 13]. Ангел – 

символ невидимих сил, що витають між Джерелом життя і світом яви, реальністю; 

символ світла, доброго, духовного, того, що підноситься; символ вісника долі, Божої 

волі [39, Т. І, с. 16]. За християнськими віруваннями, ангели – безтілесні надприродні 

істоти, духи, створені Богом. Ангели охороняють людей (Повт. 3:17; Пс. 91: 11; Повт. 

3:49 ) і приносять Богу їх молитви (Повт. 12:12); вони також опікуються долею 

народів (Дан. 10 : 13-21) [38, с. 12]. Біблійне слово-поняття ангел функціонує зі 

значенням ‗посланець, вісник Бога‘, у загальновживаній мові набуває семантичних 

прирощень ‗захисник‘, ‗заступник‘.  

Всесвіт цей народжений риком 

Щоб піднятись – мусиш впасти 
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Ангели плачуть тихо 

Щоб його не проклясти (Гумен. В, с. 4). 

Через ту дурну війну   забув, що нині Миколая. Теплий ангел намагався  

мені нечутно під подушку подарунок покласти  (Гумен. Б, с. 211). 

Номени «ангел (янгол)», «архангел» часто виступають образними замінниками 

імен загиблих воїнів (згадуються й герої Небесної Сотні) або ж привносять у 

контексти щемливий  струмінь.    

Устим Голоднюк у нас тут ангел 

Старий Андрей Шептицький як сина його полюбив  (Гумен. В, с. 49). 

Так дивно додавати в друзі людину, якої вже нема… […]. І ось він тут, на 

ФБ, серед нас. Приймаю його запит дружби і почуваюся так, наче  

обнімаю ангела. Дивно якось так   (Гумен. Б, с. 202). 

білі ангели в синім небі  

обопільна чиясь вина 

на скрижалях душі не іній 

згустки болю і самота 

два журавлики «наш» і «їхній» 

і опрірвлена висота 

«усамітнився світ» та й годі 

стогнуть ранки в кривавій млі 

а майданами МАТИ ходить 

слід шукає 

від журавлів...   (Кост., с. 43).  

Синє небо, крила, сльози, МАТИ, скрижалі душі, опрірвлена висота, 

кривава мла, згустки болю  (д омінують генітивні метафори) – органічне художнє 

оточення, що надає дискурсу піднесеного драматично-урочистого звучання. У 

наведених текстах оніми ангел, янголята виступають у класичній поетично-

сакральній функції із традиційними семами ‗заступництво‘, ‗святість‘. Сема 

‗віщування‘ увиразнюється в текстах Д. Павличка, зринає євангельська алюзія 

другого пришестя Христа (Ів. 1:51), актуалізаторами якої виступають прецедентні 

сакральні образи (янгольська труба, каральний меч).  

Україно,  янголе з трубою, 

Будь сьогодні нам за сурмача! 

Україно, ми йдемо до бою – 

Дай нам смертоносного меча!   (Павл., с. 66). 

У текстах Б. Гуменюка бачимо оригінальні образно-семантичні модифікати 

сакральної символеми за рахунок автологізації (несподіваний, але цілком 



 16 

реалістичний ряд: крук – чорний янгол – янгол-охоронець – чорний птах – 

янгол-птах). Образ ворона, крука у багатьох народів пов‘язується з віщуванням 

недоброго, страждання. Крук з глибокої давнини вважається лиховісним птахом, 

вісником смерті. Птах символізує пожадливість, корисливість, кар‘єризм; може 

передбачати смерть, нашестя ворогів; водночас ворон вважається й мудрим віщуном, 

бо живе сто, а то й триста років і знає багато таємниць [12, с. 115–116]. Ворон поїдає 

мертвих, тому найчастіше пов‘язується з образами вбитих   на полі бою: «Я ще можу 

зрозуміти круків / Вони здавна живляться плоттю загиблих воїнів./Причому 

крукам байдуже /– Це плоть наших героїв чи наших ворогів / Не знаю чи варто за це 

ображатися на круків / Як би не було боляче» (Гумен. В, с.  23).   

Куля поцілила в птаха. Розтяла його навпіл. Чорне пір‘я посипалося додолу. 

Пір‘я чорного янгола: хтозна – може, ця куля мала бути тобі. 

Бог, що створив танк, і тебе, і твого ворога, який одвіку обертає сансару-

гусеницю, прислав крука, прислав тобі янгола-охоронця у вигляді чорного 

птаха: тепер ти крукові зобов‘язаний усім. 

Тепер ти повинен жити за себе і за убитого янгола-птаха. І за тих, які  

полягли поряд із тобою. І за тих, кого ти убив  (Гумен. Б, с.  301). 

У щойно процитованих рядках критично, до рівня фізично відчутного жаху, 

знижено поріг імітації навколишньої дійсності й піднесено рівень безпосередності у 

вербалізації жорстокої і жаскої правди війни.  

Традиційні символеми в контексті мілітарних дискурсів руйнують чимало 

класичних художніх стереотипів, не вписуються в інтерпретаційні моделі, не 

справджують читацьких очікувань, бо… перевершують їх. Янголи в білому, наче 

санітари Господа; теплий ангел; крук – чорний янгол – янгол-охоронець – таких 

пасажів образного мовомислення українська література ще не знала. 

 

2.2. «Ти маєш усіх викупляти собою» 

(концепт «жертва»: традиційні вербалізатори й асоціати) 

Христос вчить, що твоє єдине, неповторне, унікальне життя неможливе без твоєї 

унікальної, єдиної, неповторної жертви. Вищим її проявом є віддати те твоє 

унікальне, єдине, неповторне… [9, с. 5]. Концептуальна лексема жертва  наскрізна в 

поезії Б. Гуменюка. Вона репрезентована не лише традиційним номеном, а й 

розшифрованими  текстовими фрагментами з генералізованим компонентом  ‗відкуп‘ 
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(я – вмер; так треба; відкупив своєю жертвою; за народ свій життя віддав). 

Я – вмер 
Бо так треба (Гумен. В, с. с. 82).   

Двадцятого о восьмій був на вокзалі 

О дев‘ятій – на Майдані 

О десятій – на Інститутській 

А об одинадцятій вже стояв перед Господом 

У білих ризах 

Бо простилися йому всі гріхи його  

Свідомі і не свідомі 

Бо відкупив він своєю жертвою 

Не одне місто і не одне село 

І сидітиме він довіку  

Праворуч від Сина Отця нашого  

Бо за народ свій життя віддав  (Гумен. В, с. 51). 

Вірш Б. Гуменюка «Пам‘яті Руслана, побратима, загиблого бійця батальйону 

«Айдар» написаний від імені бійця, який перейшов межу життя і звідтам промовляє 

про його глибинні закони. Свою смерть боєць бачить як усвідомлене й цілком 

свідоме, раціональне, – якщо феномен жертви, жертовності можна омовити 

категоріями лексичного поля раціо, – сакральне жертвування (далі в текстах 

підкреслюємо міні-дискурси, що увиразнюють та почасти аргументують концепт 

неминучості жертви, що є  своєрідною імпліцитною полемікою з молитвою Христа в 

Гефсиманському  саду (Лк. 22 : 42 ). 

Щоб перемагати  

Ми повинні постійно приносити криваву жертву війні  

Вчора настала моя черга (Гумен. В, с. 79). 

Звісно можна спробувати відкупитися кров’ю Господньою  

Але це те саме що прикриватися в бою жінкою з дитиною  

Тією зі стіни Софійського  

Чи ось цією з передмістя Горлівки  

Однаково  

Адже це просто слабка жінка з маленькою дитиною.  

Якщо ти солдат  

Ти не повинен ніким прикриватися  
Ти маєш усіх викупляти собою  (Гумен. В, с. 80–81). 

Це жертвування скероване не лишень на пошанування Бога війни (зринає 

архетипний сакральний образ Арея) й отримання перемоги на полі бою, а передовсім 

на євангельський  в і д к у п (актуалізуються семи християнського світовідчуття) 
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своєю смертю ні в чому не винних людей, захист «слабкої жінки з маленькою 

дитиною». Готовності до цілковитої самопожертви, але вже без міфологічної 

проекції, постає в іншому вірші Б. Гуменюка – «Що ти маєш на увазі командире…». 

У ньому визрівання згаданої готовності зумовлене беззастережною любов‘ю до 

власної країни: ліричний герой готовий віддати ноги, руки, очі, віддати половину 

свого життя, зрештою – своє серце, тобто семема ‗жертва‘ набуває конкретного 

наповнення. Це – тіло людини, точніше – солдатське тіло як жива жертовність. 

Автологічна словосполука трансформується в національну міфологему з 

актуалізованою символемою ‗відкуп‘.  

Солдатське тіло під Донецьком, з потрощеними кістками, з порваними 

сухожиллями, живе, хоча в багатьох місцях прострелене навиліт, для мене  

стократ важливіше,   цінніше за всі інші душі і серця (Гумен. Б, с. 177]. 

У духовних розважаннях капелана А. Зелінського читаємо: «Протягом 

останнього року я бачив чимало тіл – учора сильних і струнких, сьогодні – розбитих, 

розтерзаних, із наскрізними ранами, з уламками кісток, що виглядають із 

пошматованих м‘язів, з розтрощеними черепами, з вибитими очима, закованими у 

складні металеві конструкції, прикутих до лікарняного ліжка, на милицях і без 

кінцівок… У розп‘ятому тілі Ісуса Бог довершує таїнство відкуплення людства. У 

розбитих, пошматованих, розтрощених тілах наших захисників, здатних у 

щирості свого серця любити по-справжньому – сьогодні здійснюється таїнство 

відкуплення нашого народу (підкр. наше – І.В.) [13, с. 41]. 

У поезії «Пам‘яті Андрія Юрги, «Давида», мого побратима, бійця батальйону 

«ОУН» Б.Гуменюк  імплікує  архетипний наріжний камінь (Тора, Біблія , Коран)  в 

образі українського солдата, що лежить на розі храму. Наріжний камінь є тим місцем, 

де Господь почав сотворення світу, камінь став місцем духовного єднання  неба і 

землі. У переносному значенні – це символ спасіння, духовного відродження (Пс. 

117: 21-23). 

Солдат лежить на розі храму 

Тримає на собі будівлю від віку до віку 

І посміхається 

Йому зовсім не прикро 

Що ми поклоняємося жінці з дитиною 

Хоча це він солдат тримає на собі весь храм 
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Тримає на собі все    (Гумен. Б, с. 204). 

Найбільш органічними асоціатами сакрального номена жертва є 

конфесіоналізми вівтар (олтар), причасне вино, жерці, кров Господня, Христос, 

вівця. Вівтар (олтар) – відокремлене іконостасом підвищення в церкві, де 

розташований Святий престол (у дохристиянські часи – жертовник); храми повернуті 

вівтарем неодмінно на схід (до Єрусалима, до Христа); за християнським віруванням, 

Святий вівтар – це рай на землі, а Царські врата в церкві – Райські; символ святого 

місця [12, с. 90]. 

Ніч ввійшла крізь броню в БеТееРі 

Ніч гірка як причасне вино 

Ніч розлилась як кров на папері 

Але в кожної ночі є дно  (Гумен. В, с. 4). 

Загалом увесь вірш Б. Гуменюка «СМС-повідомлення зі Слов‘янська» – як 

молитва, радше – поетичний теологічний розмисел про неминучість великої 

(сукупної!), але цілком свідомої жертви (тіло, що ловить кулі; три самотні зозулі в 

полі; причасне вино; кров; жертва; вівтар). Завершення – майже в дусі релігійного 

екзистенціалізму: 

Наш блокпост чимось схожий на церкву 

А окоп – мабуть на вівтар 

«Хочу сина твого у жертву» – 

Знову просить Старий Вівчар…  (Гумен. В, с. 5).  

Апофеозом Гуменюкових роздумів про новітніх українських воїнів, про 

жертовність і глибину жертви є рядки про дрогобичанку, випускницю філологічного 

факультету місцевого вишу Ірину Іванюш («Лютик»). Кожен поет прагне віднайти 

єдину й неповторну метафору, можливо, навіть згорнуту до одного слова, яка б 

виражала суть його творчості, була квінтесенцією відчутого, пережитого й 

закарбованого в слові. Здається, Борис Гуменюк знайшов її. Використавши 

євангельський сюжет ( Ів. 13: 4-5 ), письменник через приховане зісталення 

(фігуральний столітній плач українських поетів і правда війни) оприявнив справжню  

велич нефігуральної жертви.  

Кажуть, Христос у свої останні дні помив своїм учням ноги. Цікаво, що він 

зробив би в цій ситуації? Щоб помити ноги цій дівчині, треба, щоб сто років 

плакали всі українські поети. Її ноги стали метафорою війни,  

метафорою української культури   (Гумен. Б, с. 289).   
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Якщо жінка, дівчина, нескорено-тендітна квітка, стає воїном і готова 

прийняти навіть найбільш  жорстокі її виклики, принести страшну й криваву жертву 

(власні ноги), то перемогти такий народ неможливо. 

На війні, узагальнює А. Зелінський, «народжувалася якась нова сакральна 

естетика українського майбутнього – спільного для усіх нас, доволі різних, 

об‘єднаного подвигом тих, хто сьогодні тут жертвує своїм життям не за ту чи іншу 

ідеологічну бутафорію, а за саме життя – за найрідніших, найдорожчих, за найбільш 

людське, за все те, що, зрештою, називаємо Батьківщиною» [13, с. 19]. Жертва як  

архетипний символ у контексті мілітарних дискурсів зазнала певної десимволізації  й 

водночас конкретизації та гуманізації. Національні й оказіональні компоненти 

частково витіснили абстрактні архетипні первні (навіть християнські). 

  

2.3. «Єдина надія на вкотре розп’ятого Бога» (сакральний онімікон) 

Релігійність, глибока віра, щире уповання на Господа – іманентна прикмета 

мовомислення авторів дискурсу війни. Більшість текстів засвідчує природність, 

цілісність релігійних уявлень про світ, розуміння засадничих духовних витоків 

людського існування. За проникливими рядками – органічна єдність національного та 

християнського. 

У сакральному лінгвопросторі Б. Гуменюка, Д. Павличка та С. Костюк 

найбільше слів та словосполук, що містять у своєму складі теонім Бог (Всевишній, 

Творець, Спаситель, Господь, Бог-Отець, Бог-Син, Вседержитель святий). 

Велика група сакральних номенів актуалізує семи ‗всюдиприсутність Бога‘, ‗найвища 

справедливість, милосердя‘. 

двадцять перше сторіччя 

осанна кривавій весні 

і єдина надія на вкотре розп’ятого Бога  (Кост., с. 33). 

Ми забули свої голоси 

Ми ставали схожі на тишу 

Я щоночі у Бога просив 

Щоб мене не залишив  (Гумен. В, с. 16). 

Відчуття якоїсь містичної єдності з Богом, пристрасне, молитовне, відчайно-

розпачливе й водночас рішуче апелювання до Нього – лейтмотив багатьох мілітарних 
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текстів:   

і хочеться гукнути у світи 

понад шторми розхристано-безбожні 

що так потрібен мир людині кожній 

тож СОХРАНИ 

СПАСИ І ЗАХИСТИ  (Кост., 31).   

У наведених контекстах актуалізовано  імпліцитні сенси ментально знакового 

теоніма, що визначаються  концептами ‗розуміння‘, ‗всемогутність‘, ‗любов‘.    

Лінгвопростір текстів Б. Гуменюка, особливо книги «Блокспост» (жанрова 

специфіка сприяє цьому) рясніє і специфічними сакрально-ментальними 

фразеорефлексами, які Т. Єщенко дефініціює як «архаїчні вигукові сполуки». Останні 

– не лише яскраві маркери рельєфних мовних партій, а й вербалізатори найтонших 

семантичних, семантико-емотивних та синкретичних вербально-етичних нюансів: 

Хвала Господу!; Бог свідок; Як Бог дасть; Господи прости; Один Бог знає; Кара 

Господня!  тощо.  

Поетонім Господь виступає концептом-символом, автори передовсім заносять 

до Творця проникливі, а подекуди парадоксальні за особливостями вербалізації 

єктенії в намірі воскресіння нації і небесного покровительства для всіх, хто віддав і 

продовжує віддавати життя в новому тисячолітті. У віршах митці апелюють до Бога-

Отця, просять заступництва в Богородиці і в Бога-Сина. 

Нехай Пречиста Діва Марія їх береже  (Гумен. Б, с. 90).   

Від прірви і від воєн вбереже 

Лиш лик Христа, що був за нас розп’ятий  (Кост., с. 48). 

У багатьох текстах лаконізовано алюзії біблійних текстів (П’ятикнижжя 

Мойсеєве, Книга Псалмів, притча про Лазаря, Євангеліє від Іоанна, фрагменти 

Нагорної проповіді Ісуса Христа), в інших – проводяться паралелі між 

євангельськими сюжетами та драматичними українськими реаліями   (Майдан, війна). 

Скажімо, біль Діви Марії асоціюється з невтішним горем тисяч українських матерів, 

чиї діти свідомо прийняли жертовну смерть за Україну, їхнє серце прошиває такий 

самий меч болю, як і серце Богородиці на Голгофі [41, 96]. 

«Встань, Лазарю. 

Наказую тобі». Слова – є. Бракує віри (Гумен. Б, с. 316). 

Вже вистачить поживи для війни… 
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Весна спішить – провісниця надії… 

За те, що в небесах чиїсь сини, – 

ПРОСТИ, МАРІЄ  (Кост., с. 50). 

«…і слово стало тілом», – сказано в святому Євангелії (Гумен. Б, с. 34); 

Вони скажуть, що спочатку було слово. Не вірте. Спочатку була кров   

(Гумен. Б, с. 301). 

В окремих текстах поетонім Бог набуває патріотичного чи особистісного 

переосмислення, хоча стрижневі семи – ‗святість‘, ‗правдивість‘, ‗заступництво‘, 

‗відкуп гріхів‘ – зберігаються.  

 – Ви гадаєте, Христа розіп’яли кацапи і зрадили хохли? – не те щоб 

здивувався, просто перепитав я. 

– А хто ще на таке спроможний? – тлумачив дід Микола Новий Завіт, – 

подивися, який хоробрий воїн – наш Господь! За власні переконання 

прийняти люту смерть! Хто на таке згодний?  

Бандерівець! І Христос! Христос – він і є перший бандерівець.  

Ось від кого ми походимо!   (Гумен. Б, с. 59). 

Окрім традиційних християнських теонімів, бачимо в текстах й інші імена, які 

згадуються в Старому й Новому Завіті: Ной, Юда, Пілат, Каїн, Давид, Голіаф та ін. 

У біблієонімі Юда (Іуда Іскаріот) актуалізовано традиційний семантичний комплекс 

‗зрада‘, ‗підступність‘, це збірний номен і президента-втікача, й убивць-беркутівців, і 

донбаських «політиків-україновідступників». 

а навколо іуди… іуди… 

для яких не вартує копійки геройство святе…   (Кост., с. 19). 

«А який позивний хочеш собі ти?» – запитали в Юрги, який був невисоким 

на зріст. «Давид», – каже Юрга. «Чому  ‘Давид’?» – «Тому що це біблійний 

персонаж, тому що на це псевдо мене благословив мій духовник і тому що, 

попри свій невеликий зріст, цар Давид здолав  

велетня Голіафа» (Гумен. Б, с. 262).  

У Гуменюкових текстах зринає прецедентний біблійний персонаж Каїн. 

Усі війни — як під кальку. Почавши з невротика Каїна, якому, бачте, 

забракло батьківської любові, і закінчуючи тяжкохворим Х@йлом,  

якому вочевидь бракує всього  (Гумен. Б, с. 119). 

У цьому онімі традиційно увиразнюється компонент ‗злочин‘, ‗братовбивство‘. 

Історія Каїна та Авеля вміщена в розповідь про започаткування людського роду й 

конкретно висвітлює одну з особливостей людського існування, загальну для всіх 

історичних епох: без огляду на те, що всі люди брати, бо походять з одного кореня 
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(Ді. 17 : 26), вони носять в собі приховану ворожнечу, що веде до братовбивчих 

чвар, до війн … Негідник Каїн підстерігає Авеля, щоб убити (Пс. 10: 1 – 18). Таким є 

загальний закон, і тільки кров праведних, пролита від початку віків, волає від землі до 

Бога і вимагає справедливості (Бт. 4 : 10)  [38, с. 1]. 

Своєрідною художньою проспекцією осмислення біблієоніма з екстраполяцією 

на політичне буття (чи, радше, не-буття) української нації стали фрагменти роману 

Ліни Костенко «Записки українського самашедшого». Оповідь про братів Каїна і 

Авеля письменниця використовує для пояснення одвічного (і вічного!) конфлікту 

між Україною та Росією («… несила вже розібратися, хто кому Каїн, хто кому 

Авель»). Акцент на розумінні нав‘язаної – і нав‘язливої до оскоми – псевдоідеї 

псевдобратерства здійснено за допомогою прийому трансдериваційної морфології  

(«Роз-брат, це коли між братами [… ]») [41, 97].  

Образ Каїна імпліковано і в рядках С. Бондаренка (поема «Майдани і 

магнати»), зринає знаменита біблійна алюзія, контамінована з двома іншими: «що 

вітер вони засівають, то бурю пожнуть» (Ос.8 : 7) та «що тільки людина посіє, те саме 

й пожне»  (Гал. 6 : 7). 

Ця дебілізована Росія 

демобілізується колись 

прокляне того, хто війни сіяв, 

щоб брати сто літ не обнялись   [5, с. 118]. 

Майдан і війна на Донбасі посилили майже тисячолітній тектонічний розлам 

(ментально-світоглядну прірву!) між не-братами, і цей перманентний біблійний 

конфлікт стає наскрізним у мілітарному дискурсі. 

 

2.4. «Побудь, мій Боже, отут, зі мною …» (релігійна лексема «молитва»  

і формування наскрізного мотиву молитовності)  

У Гарнізонному храмі у Львові, де відспівують загиблих воїнів, ліворуч від 

вівтаря – меморіальний простір зі світлинами героїв Небесної Сотні та загиблих на 

Сході (під Зеленопіллям, у Пісках, Іловайську, Дебальцевому…). Полум‘я свічок ледь 

хитає білих паперових пташок, яких стає щоразу більше. Надзвичайно проникливо 

про це пише Д. Павличко:  

Зайдіть у Гарнізонний храм у Львові, 
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Там сяють золотом святі хрести, 

Там, як боги античні, мармурові, 

На фотографіях – мої брати. 

Одні – побиті в сотні на Майдані, 

А другі –  іловайському котлі. 

На стелі храму, ніби на екрані, 

Стоять сонця козацької землі  (Павл.,с.  80). 

Далі – жаска інсталяція війни: метрові гільзи від «градів», кулеметні стрічки, 

уламки смертоносного заліза, інше потворне поріддя вбивства, посічені знамена, 

вервички, вишиті рушники, ікони, березовий хрест, світлини з поля бою. На великому 

червоно-чорному стенді – прониклива Молитва-оберіг українського воїна. 

Побудь, мій Боже, отут, зі мною, 

У цьому полі, у розпал бою. 

Серед руїни і серед краху 

Не дай пізнати глибини страху. 

Не дай упасти в зневіру й розпач 

І побратимам розбігтись врозтіч. 

Побудь, мій Боже, отут, між нами, 

Душею батька, сльозою мами, 

Сестри любов‘ю, брата плечима, 

Чеканням милої, її очима. 

Побудь,  мій Боже, отут, зі мною, 

Посеред світу, посеред болю. 

Храни від смерті, від кулі вражої. 

Будь мені, Боже, вартою, стражею. 

Я тіло й душу тобі офірую. 

Побудь, мій Боже, зі мною!  

Вірую!  [19, с. 99]. 

Її в найбільш драматичні дні кривавого літа 2014 року створила дружина 

військового капелана Петра Бурака (на псевдо «Пустельник»). Цей текст – немов 

збірне молитовне чування, відчуття спасенної Божої присутності й Божого 

заступництва на пекельних гранях життя і смерті. У щирих і насправді молитовно 

глибоких рядках – всеціла довіра до Господа («я душу й тіло тобі офірую»), 

відкритість на Божу волю, готовність її прийняти: «Навчи мене творити волю Твою, 

бо Ти єси Бог мій» (Пс. 142 : 10). Молитва – це зустріч живої, реальної людини з 

живим Богом, а перед обличчям Творця людина не лукавить, не надягає на себе 

маски, бо не сумнівається в безконечній доброті й любові з боку Господа. Текст 

досконалий і в лінгвопоетичному, і в богословському вимірі, обрано оптимальну 
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вербально-жанрову тональність. Це – лейтмотивна молитовна єктенія «Побудь, мій 

Боже, зі мною», що органічно «прошиває» текст і водночас уповільнює оповідь 

(виконує функцію ретардації); повтори службових слів (прийменників, часток –   

серед…серед, не…не, посеред…посеред) при стрижневих лексемах; численні 

ампліфіковані звороти; старослов‘янізми (храни, стража, вража) та 

конфесіоналізми офірую, вірую, що виступають яскравими стилістемами дискурсу. 

Однією з найбільш частотних сакральних лексем у досліджуваних текстах є 

конфесійна лексема молитва, молитися (молюсь, молимось, молись), молитовний, 

молитовник), а також молитовні комплекси, різні за обсягом та індексом 

канонічності. 

на цій планеті є справжнім хіба що затишок рідного дому 

і незрадлива молитва над краєм космосу при свічі 

а чи почують тебе то за життя ще не чули нікого 

не обійди свою долю молися пиши волай   (Кост., с. 29). 

Молись, та не ридай з розпуки, 

Бо я зійшов з твоїх колін, 

Щоб стати в стрій і взяти в руки 

Свободи й правди карабін  (Павл., с. 67). 

Знаєте, з чого починають свій день бійці батальйону «Азов»? З молитви за 

Україну. За Україну тут моляться всі: православні, греко-католики,  

рідновіри, мусульмани  (Гумен. Б, с. 103). 

Етимологія слова молитва остаточно не встановлена. Більшість мовознавців 

сходяться на тому, що корінь у цьому слові індоєвропейський і означає «говорити 

ритуальні слова» [11, ІІІ, с. 501]. Первісно в структурі цієї лексеми можна виокремити 

семантичні компоненти ‗прохання‘, ‗звернення до Бога‘, ‗благовоління‘. У сучасній 

українській мові семема молитва, зберігаючи ядерну сему ‗моління‘, розширила своє 

значення, доповнившись семою ‗релігійний текст‘. У християнстві молитва – це 

звертання до Бога, духовне устремління до Нього, не обов‘язково словесне (феномен 

молитовного мовчання). За змістом молитва може бути різноманітною: прохання до 

Бога, прославлення Бога, вираження подяки Господу, розкаяння в гріхопадінні, 

прохання про прощення  [34, с. 77 – 78]. 

Наскрізна молитовність, де сакральним вістрям виступають фрагменти 

«всепроникних молитов», притаманна поезії С. Костюк (ПРОСТИ, МАРІЄ; 
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СОХРАНИ СПАСИ І ЗАХИСТИ; Спасибі, Вседержителю святий). За 

визначенням Д. Дроздовського, вона належить до тих поеток, які здатні молитися 

віршами [10, с. 5–6], її слово сакрально інтенційне, «духовно стоїчне», сповідально-

виповідальне – «любові світла літургія»; у переживанні за Україну, обпалену 

Майданом і війною, – близьке до Шевченкового («в останню тяжкую минуту за неї 

Господа моліть»).  

П‘яніти так, що зайве і вино... 

Писати молитви о тій порі, 

Коли вже навіть небеса поснули  (Кост., с. 49). 

може ще нами пишатися батько Тарас 

він же і досі ще молиться кревно за нас    (Кост., с. 37). 

Лексикалізовані рядки СОХРАНИ СПАСИ І ЗАХИСТИ (канонічний варіант – 

«Спаси і сохрани») – обов‘язковий і найбільш знаковий фрагмент щоденних молитов, 

у якому актуалізується генералізована сема ‗прохання про заступництво‘.  

У богослов‘ї молитва – це таємний і сповнений любові дар, що приходить до 

нас як надприродний клич у вірі, надії та любові. Цей дар є висловом участі цілої 

людини у внутрішньому житті, світлі й любові Бога. Апостол Іван навчав власне суті 

моління, тобто переходу від прохань до правдивої молитви, від  «бажання отримати 

дари Божі до бажання бути гідним дару, який приводить нас до спілкування із Самим 

Богом» [38, с.431 ]. 

Молитовність як символ, як лейтмотив – різнобарвна інтонаційно, автори (хоча 

й кожен по-своєму) ведуть діалог з Богом.   

Над Мертвим морем я стою й молюсь тепер: 

«Мій Боже, жду Тебе побіля того гроту, 

Де, знаю, Ти воскрес, вмирав, але не вмер; 

Померти хочу, дай сил  на таку ж роботу!»  (Павл., с. 63).  

між мною і моєю бабусею параван із її молитов – 

тонкі шовкові стіни, за якими не чути, зовсім не чути  (Яким., с. LXXV). 

У семантичній структурі номена «молитва» наявна інгерентна сема ‗захист, 

оберіг‘, вона часто увиразнюється  в поетичному дискурсі Д. Павличка. 

Спасибі, мамо, я не вбитий, 

Лежу під кулями в бою, 

Недоторканний, заповитий 

В молитву та любов твою (Павл., с. 67). 
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Висока частотність уживання конфесіоналізмів молитва, молюсь, молимось 

творить наскрізний мотив молитовності у книзі Б. Гуменюка «Блокпост». Автор 

ґрунтовної праці про біблійні символи Р. Мних цілком слушно зауважує: «Природа 

індивідуальної людської свідомості, яка сформувалась у межах європейської 

культурної парадигми, така, що вона постійно «провокує» особистісне звертання до 

Бога» [26, с. 15]. У письменника-воїна «Кармелюка» – це навіть більше ніж 

абстрактна «культурна парадигма». Жорстокі реалії війни з «двохсотими» і 

«трьохсотими» провокують постійне апелювання до Бога, бо загрожені його реальні 

побратими (Іринка на псевдо «Лютик», боєць батальйону ОУН «Білий», хлопці-

кіборги з Донецького аеропорту), а із загиблими  для людини релігійної  (підкр. 

наше – І.В.) залишається лише один зв‘язок, лише одна форма діалогу через 

посередництво священика чи капелана – молитва. А.Зелінський визначає молитву «як 

щедрий Божий дар і надзвичайно потужний, до кінця незбагненний розумові ресурс 

людського духу», тобто, окреслюючи мовознавчими категоріями, актуалізує 

семантичні компоненти ‗духовність‘, ‗позавимірність‘. У контекстах  вони 

доповнюються семами ‗щире прохання‘, ‗молитовний намір‘, ‗уповання‘. 

Молимося за тебе, Іринко (Гумен. Б, с. 260); Сьогодні у нас на позиціях 

правив службу капелан Микола Мединський-Залізняк. Молилися за живих, 

за святі душі загиблих, освятили зброю (Гумен. Б, с. 239); Щойно зазнав 

важкого поранення в голову боєць «ОУН» «Білий». Молимося (Гумен. Б, 

с. 214); Аеропорт палає, як новорічна ялинка. Молимося. Молимося, хто як 

може. Якщо хтось чекав слушної нагоди, щоб почати  

молитися, – ось вона (Гумен. Б, с. 230). 

У масиві молитовного матеріалу, який успадкувало від юдаїзму та самостійно 

виробило християнство протягом свого існування, молитва «Отче наш» посідає 

особливе місце власне з огляду на свою Боговстановленість. Звідси і друга її відома 

назва – Господня молитва (або ж Молитва Господня). Молитва Господня, як зауважує 

В. Німчук, глибоко вкоренилася в українській свідомості [31, с. 11] Святі Отці 

вважали Господню молитву квінтесенцією віри, коротким викладом усього 

християнського богослов‘я. Ще з апостольських часів молитва «Отче наш» стала 

важливою складовою всіх християнських богослужінь; вона є щоденною 

обов‘язковою молитвою кожного християнина, нею можна замінити будь-яку 

приватну молитву в будь-якій нагоді [31, с. 14–15]. Початкові слова давно 



 28 

лексикалізувалися, стали назвою молитви – складним іменником Отченаш. 

Найчастіше цитовані – молитви (молитовні фрагменти) «Отче Наш» та «Богородице 

Діво» («Благословенна будь жінко»). 

Закрили очі, викопали могилу тут-таки в полі, поклали йому в могилу його 

зброю, засипали, прочитали «Отче наш». Все. Спочивай з миром. (Гумен. 

Б, с. 127); Майстер запалив свічку, проказав «Отче Наш»за душі 

пращурів (Гумен. Б, с. 325). 

Любов Якимчук (якщо судити з її текстів) свій поетичний ландшафт творить 

радше на руїнах, а не на наріжному камені sacrum‘у і декларує світовідображення 

людини більше нерелігійної, ніж homo religiosus. Одначе екзистенція на межі 

розірваного війною світу, жорстока деструкція, коли психологічно-ідеологічний 

концепт «все обов‘язково буде добре» розсипається разом із хатою батьків «на лінії 

вогню» та чоловіком (вже не-чоловіком – ворогом?), що опинився «по інший бік 

війни», – раптом розроджується «терпким згустком» (І. Набитович) вічної Господньої 

молитви (українського Отченашу!). Наводимо текст повністю.   

Отче наш що є на небі 

у повному місяці 

та в порожньому сонці 

захисти від смерті моїх батьків 

чия хата стоїть на лінії вогню 

і вони не хочуть її покидати 

як домовину 

захисти мого чоловіка 

який по інший бік війни 

як по інший бік ріки 

і цілиться своєю гвинтівкою в шию 

яку колись цілував 

я ношу на собі цей бронежилет 

і не можу його скинути – 

він мені як шкіра 

я ношу в собі його дитя 

і не можу його вигнати – 

він через дитину оволодіває моїм тілом 

я ношу в собі цю вітчизну 

і не можу її виблювати 

бо вона як кров – 

тече в жилах 

хліб наш насущний віддай голодним 

і нехай вони перестануть їсти один одного 

світло наше віддай темним 
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і нехай їм проясниться 

і прости нам зруйновані міста наші 

хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим 

і не введи нас у спокусу 

зруйнувати світ цей зіпсутий 

але визволи нас від лукавого 

скинути наш тягар вітчизни 

як дешевий бронежилет – 

важкий і мало помічний 

захисти від мене 

мого чоловіка, моїх батьків 

моє дитя і мою вітчизну  (Яким., с. LXXXVIII–LXXXIX). 

Канонічні молитовні фрагменти, подекуди трансформовані й модифіковані (хліб 

наш насущний віддай голодним, і прости нам зруйновані міста наші, ми не 

прощаємо цього ворогам нашим), лексеми макрополя sacrum  злютовані в одному 

непочленованому текстовому масиві з мілітарними вербальними блоками (лінія 

вогню, бронежилет, гвинтівка, цілиться), натуралізмами-експресемами, що 

прочитуються буквально (блювати, оволодіває моїм тілом, ношу в собі його дитя і 

не можу його вигнати, їсти один одного тощо). Проникливо-інтимний, «канонічно-

неканонічний» текст Л. Якимчук – колективне молитовне розважання людини 

Донбасу, перефразовуючи Я. Поліщука, психостудія донецької душі, яка цілком 

усвідомлює вагу власної провини за спокуси «русского мира» (і «русским миром») та 

хоче втримати необхідний для кожного  «тягар Вітчизни». 
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В И С Н О В К И 

Мілітарний дискурс постає як «охудожнений документ» людського 

переживання війни, коли «не мова встановлює рамки, а війна втручається в 

мовлення» (Л. Якимчук), коли душа стає текстом, а за брутальною формою, що 

протокольно фіксує кров-дим-бруд-піт-сморід фронтової дійсності, проглядаються 

глибини святого, священного, Абсолютного, без догматичних  релігійних  

нашарувань та бутафорських художніх спецефектів. Тексти з війни вражають 

загальною сакральною тональністю, біблійними алюзіями, ремінісценціями, 

розлогими молитовними фрагментами (канонічними й оказіональними), високою 

частотністю вживання релігійної лексики, конфесійними лінгвоблоками, головно 

фразеорефлексами. 

Згорнутий сакрально-концептуальний ряд дискурсу війни – Небесне воїнство, 

Бог, жертва, молитва.  У їхню сферу органічно втягуються  традиційні та 

оказіональні асоціати (ангел, небо, вівтар, офіра, кров, храм, відкуп, солдатське 

тіло, голуб, любов, надія, світло, Отченаш). У лейтмотивному концептуальному 

словообразі Небесне воїнство  лаконізовано образно-семантичні компоненти 

‗усвідомлена жертовність‘, ‗самозреченість‘, ‗лицарство‘, ‗націєзахисна місія‘. 

Номени ангел (янгол), архангел здебільшого виступають у класичній поетично-

сакральній функції із традиційними семами ‗заступництво‘, ‗святість‘, ‗віщування‘, 

спорадично – є замінниками імен загиблих воїнів (згадуються й герої Небесної 

Сотні). Сакральні стилістеми в контексті мілітарних дискурсів (передовсім це тексти 

Б. Гуменюка) руйнують чимало класичних художніх стереотипів, не вписуються в 

інтерпретаційні моделі, не справджують читацьких очікувань, бо… перевершують їх 

(янголи в білому, наче санітари Господа; теплий ангел; крук – чорний янгол – 

янгол-охоронець). 

Поетонім Господь виступає концептом-символом, автори передовсім заносять 

до Творця проникливі, а подекуди парадоксальні за особливостями вербалізації 

єктенії в намірі воскресіння нації і небесного покровительства для всіх, хто віддав і 

продовжує віддавати життя. У своїх текстах  автори апелюють до Бога-Отця, просять 

заступництва і прощення в Богородиці та Бога-Сина (передовсім Розп’ятого 

Христа – ця оприявнена символема та імплікована алюзія найчастотніші). Відчуття 
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містичної єдності з Богом, пристрасне, молитовне, відчайно-розпачливе й водночас 

рішуче апелювання до Нього – лейтмотив багатьох мілітарних текстів. В окремих 

текстах поетонім Бог набуває патріотичного чи особистісного переосмислення: святе 

перетікає в національне – національне гранично сакралізується.  

Окрім традиційних християнських теонімів, бачимо в текстах й інші імена, які 

згадуються в Старому й Новому Завіті (Ной, Юда, Пілат, Каїн, Давид, Голіаф та 

ін.). Взявши за основу біблійні сюжети, автори художніх та художньо-

публіцистичних текстів про війну поглиблюють філософський аспект, актуалізують 

прецедентні смисли, в окремих випадках полемізують з ними, рішуче десакралізують 

ті догми, що не корелюють з національним, заперечують ідею захисту  України як 

засадничий інтенсіонал її повноцінного буття.   

Мілітарні тексти (хоча вони й створені різними авторами) акумулюють найвищі 

християнські цінності, випромінюють особливу ауру – святості й величі жертовності, 

усвідомленої жертви в ім‘я нації. Цей концептуальний блок найбільш проникливо (на 

перший погляд – дещо відсторонено) репрезентований у текстах Б. Гуменюка і 

сприймається як наскрізний теологічний розмисел про неминучість великої 

(сукупної!), але цілком свідомої жертви (тіло, що ловить кулі; причасне вино; кров; 

жертва; вівтар). Апофеоз – роздуми про відірвані міною ноги квітки «Лютик», що 

стали «метафорою війни, метафорою української культури». Кожна жертва – не 

фігуральна, вона має реальне ім‘я та прізвище, кожне жертвування усвідомлене: воїн 

віддає життя не за ту чи іншу ідеологічну бутафорію, а за саме життя – за 

найрідніших, найдорожчих, за найбільш людське, за все те, що  називаємо 

Батьківщиною. 

Однією з найбільш частотних сакральних лексем у досліджуваних текстах є 

молитва, молитися (молюсь, молимось, молись), молитовний, молитовник), а 

також молитовні комплекси, різні за   обсягом та індексом канонічності. 

Наскрізна молитовність, де сакральним вістрям виступають фрагменти 

«всепроникних молитов», притаманна поезії С. Костюк. Її молитовне слово, «молитва 

віршами» – сакрально інтенційні, сам поетичний дискурс – духовно стоїчний, 

виповідальний, у переживанні за Україну, обпалену Майданом і війною, близький до 

Шевченкового. У письменника-воїна Гуменюка («Кармелюка») молитва – не 



 32 

абстрактна «культурна парадигма», навіть не органічна потреба людини ментально 

релігійної, а жорстокі реалії війни з «двохсотими» і «трьохсотими» провокують 

постійне апелювання до Бога, бо загрожені його реальні побратими. Молитва 

Л. Якимчук – колективне молитовне розважання людини Донбасу, драматична 

психостудія донецької душі, яка  усвідомлює вагу власної провини за спокуси 

«русского мира»   та хоче   втримати необхідний для кожного «тягар Вітчизни».  

У більшості  контекстів молитва постає як  надзвичайно потужний, до кінця 

незбагненний розумом ресурс людського духу, окрім традиційних сем, з‘являються й 

оказіональні. Висока частотність звернень до Бога, небесних покровителів, наскрізна 

молитовність відроджує й актуалізує ментальну духовну пам‘ять, що увібрала в себе 

глибоку побожність українського етносу.  

У перспективі хочемо дослідити й систематизувати  інші групи релігійно 

маркованої лексики в мілітарних художніх текстах, різноаспектно  відрефлексувати 

алюзивні біблійні комплекси, розширити ілюстративну основу ( тексти С.Бондаренка, 

А. Листопад, Д. Лазуткіна та ін.). 
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