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ВСТУП 

Події Євромайдану, Революції Гідності та війни на сході України стали 

викликом для сучасних вітчизняних письменників, які намагаються осмислити 

драматичні й трагічні події в різноманітних літературних формах. Активність 

українського читача засвідчує потребу у творах із такою тематикою. Спектр 

творів про війну репрезентується у творчості Г. Вдовиченко, Б. Гуменюка, 

С. Жадана, Б. Жолдака, П. Нестеренка, Г. Пагутяк, Олафа Клеменсена, 

Л. Таран, Л. Якимчук та ін.  

Характерним є тяжіння авторів до документалістики, навіть у 

белетристичних жанрах. Вітчизняне письменство прагне до правдивості 

відтворення дійсності. Письменники, які беруться за такі теми, почасти самі є 

учасниками подій Революції Гідності, АТО і війни на Донбасі чи волонтерами. 

Наприклад, Б. Гуменюк добровольцем пішов на фронт, Є. Положій опитав 

особисто понад сімдесят учасників Іловайського котла, Г. Вдовиченко активно 

спілкувалася з волонтерами та пораненими бійцями у Львівському військовому 

шпиталі.   

Сьогодні зростає інтерес літературознавців до творів про війну, оскільки 

така література фіксує неперехідні цінності українського народу, показує 

українців у момент виняткового національного єднання, потужного вияву 

найкращих рис і духовної сили кожного свідомого громадянина, які стають на 

захист своєї землі. У сучасному літературознавстві темі війни у творчості 

Б. Гуменюка присвячені праці Г. Білик, Н. Головченко, Б. Пастуха, Я. Поліщука 

та ін. Проте ці літературно-критичні розвідки фрагментарні, не висвітлюють 

цілісного погляду на твори Б. Гуменюка про події АТО. Дослідження 

специфіки художнього відтворення Антитерористичної операції у збірці 

«Блокпост» є актуальним, що зумовлено не лише необхідністю пошуку 

адекватних шляхів інтерпретації такого самобутнього і складного феномену, як 

творчість Б. Гуменюка, а й потребами сучасного українського суспільства.  

Об’єктом дослідження є збірка Б. Гуменюка «Блокпост». 
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Предмет дослідження – специфіка художнього відтворення духовних 

пріоритетів героїв у збірці Б. Гуменюка «Блокпост». 

Мета дослідження – виявлення своєрідності художнього відображення 

духовних пріоритетів героїв у збірці Б. Гуменюка «Блокпост».  

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) охарактеризувати жанрово-тематичний діапазон художніх творів 

українських письменників про АТО; 

2) проаналізувати архетипний образ землі як психоісторичний код 

української нації, який формує світогляд героїв збірки; 

3) з’ясувати специфіку художнього вираження боротьби у збірці «Блокпост» 

через призму свідомого вибору героїв; 

4) проаналізувати особливості екзистенційного компоненту у світовідчутті 

героїв збірки «Блокпост»; 

Реалізації сформульованої мети й визначених завдань підпорядкована 

теоретично-методологічна база дослідження, в основу якої покладено праці 

теоретиків та істориків літератури Г. Білик І. Борисюк, О. Галича, Н. 

Головченко, Л. Горболіс, Ю. Коваліва, Я. Кулінської, Д. Мельник, Т. 

Монахової, Б. Пастуха, Я. Поліщука, О. Пухонської, М. Рябченка, І. Ткаченко 

та ін.; філософів та психологів Є. Бистрицького, Б. Головка, Н. Михайловської, 

Ж.-П.Сартра, С. Тодорової; істориків Ю. Радковця, С. Стасюка; культурологів 

М. Заковича, О. Романенко, Л. Сорочук. 

Методи дослідження. Необхідність інтерпретування смислової площини 

тексту та специфіки системи образотворення обумовлює вибір герменевтичного 

методу дослідження; психобіографічний метод залучений для дослідження 

засобів психологічного зображення власного життєвого досвіду автора у збірці 

Б. Гуменюка «Блокпост»; елементи біографічного методу дозволили виявити 

умови й фактори, що вплинули на формування і трансформацію світоглядної 

позиції Б. Гуменюка.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у збірці Б. Гуменюка 

«Блокпост» вперше досліджено духовні пріоритети героїв крізь призму 
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ментальних особливостей української нації; закцентовано на специфіці 

відтворення подій АТО.  

 Теоретичне та практичне значення. Результати дослідження 

допоможуть глибше осягнути природу творчості Б. Гуменюка та виявити 

специфіку художнього відображення подій АТО у творах сучасних 

письменників. Використання результатів роботи сприятиме наближенню до 

адекватного розуміння образу національного героя в українській літературі 

початку ХХІ ст. Дослідження може бути використане для подальшого 

системного вивчення сучасного українського літературного процесу. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, де з’ясовано 

актуальність, мету, новизну дослідження, практичне та теоретичне значення; 

Розділу 1, у якому означено жанрово-тематичний діапазон української 

літератури початку ХХІ ст.; Розділу 2, що розкриває специфіку зображення 

домінантів духовного світу героїв у збірці Б. Гуменюка «Блокпост»; висновків, 

що містять узагальнення та списку використаних джерел, що налічує 46 

позицій.  
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РОЗДІЛ 1  

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНИЙ ДІАПАЗОН  

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРО АТО 

Межа ХХ-ХХІ століть – це своєрідна дихотомійна концепція між старим і 

новим, чужим і своїм, неволею і свободою.  Сучасні реалії на практиці 

засвідчили неспроможність життя за опозиціями старе / чуже / неволя й 

закономірне переходження у світ нового / свого / свободи. Власне на цьому 

наголошує Ю. Ковалів: «Стало самоочевидним, що об’єктивна істина – 

фантомна, що довкілля перетворене на театр абсурду, апокаліптичний 

карнавал, безвідносний до справжнього буття, що художній чин зводиться до 

компіляції, ремінісценції» [22, с. 548]. 

На сьогодні українська держава переживає війну та дві революційні хвилі 

–  Помаранчева революція і Революція Гідності, – а література відкриває для 

читача небуденні сторінки українського минулого та драматичні історії 

«осмислення індивідуальної та колективної історичної пам’яті персонажами» 

[37, с. 115]. Сучасна література базується на націоналістичному спрямуванні, 

самоідентифікації внутрішнього коду. Це протистояння зовнішній агресії Росії, 

підсвідоме прагнення до збереження цілісності держави та нації в цілому.  

Література часів війни має свої специфічні ознаки. На своєрідній естетиці 

війни, що проявляється у стражданні й смерті, наголошує Я. Поліщук, адже 

«війна оприявлює найгірші сторони людського єства, його тваринні інстинкти. 

Вона у небачених масштабах дегуманізує суспільні відносини: масовість жертв 

змушує говорити про них узагальнено й закамуфльовано, при цьому 

втрачається трагедія кожної окремої смерті, кожного загубленого людського 

життя» [33, с. 103]. Головне завданням літератури війни дослідник убачає в 

облагородженні такої дегуманізації людини як вимушеній і тимчасовій.  

Як зауважує Л. Горболіс, «від Революції Гідності та початку війни на сході 

нашої держави український читач змінився, як, власне, й автор, який продовжує 

бути активним учасником різноманітних процесів в Україні. Вступаючи в 

діалог із читачем, сучасний автор має спільні з ним погляди, наприклад, щодо 
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агресії Росії, а отже, приймає ідейно близький йому світ творів», читач, у свою 

чергу, «приймає ці тексти, позитивно реагує на тему, схвалює стиль, художню 

концепцію героя і є активним учасником українського літературного процесу» 

[11, с. 126]. Воєнна література тільки починає зароджуватися, проте вже є 

запитаною суспільством, оскільки український читач готовий до сприйняття  

таких творів. 

На сьогодні простежуємо яскраво виражений інтерес до літератури non-

fiction, тобто документалістики, фактографії, літератури факту. Література в 

першу чергу прагне до правдивості відтворення дійсності та, за словами 

І. Кулінської, «вдається до «розумної» суб’єктивності у художньому творі, що є 

цілком виправданим» [21, с. 128]. В Україні література факту, представлена 

найрізноманітнішими жанровими формами – епістолярій, мемуаристика, 

есеїстиката ін. Уповні прийнятним є і висновок Я. Поліщука про те, що 

«художні тексти охоче вбирають в себе документальні свідчення, що надають 

їм переконливості й повноти. Твори нон-фікшн так само уникають сухої 

документалістики, збагачуючись привнесенням художнього письма» [33, с. 

104]. Такі тенденції у розвитку літератури війни є, на наше переконання, вповні 

закономірним явищем, оскільки більшість письменників – безпосередні 

учасники подій, волонтери.   

Народжена Майданом та війною література, за словами О. Пухонської, 

«відображає актуальний процес віднайдення фундаменту ментального дому, 

тобто остаточного очищення національної пам’яті від багаторічного 

ідеологічного блуду, виявлення зазнаних кривд і травм, витіснення і 

применшення значення яких призвели до чергового «закривавлення» 

національної історії» [35, с. 215]. Сучасні письменники, окрім занурення в 

актуальні події, що наслідком має так зване їх хронологічне картографування, 

вписування актуальної пам’яті в історію, відбувається чергове переосмислення 

радянського минулого. Так, події російсько-української війни неодмінно 

сприймаються у контексті тривалої боротьби проти його привидів, котрі ще й 

досі знаходяться у свідомості українського соціуму. Літературна версія війни на 
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сході сьогодні репрезентується різноманітними жанрами прози, поезії та 

драматургії: романи Г. Вдовиченко «Маріупольський процес», С. Талан 

«Оголений нерв», С. Жадана «Інтернат» та Є. Положія «Іловайськ», повість 

П. Нестеренка «І повернувся білим журавлем», кіноповість Б. Жолдака 

«УКРИ», цикл прозових мініатюр Олафа Клеменсена «Літо-АТО», поетичні 

збірки Б. Гуменюка «Вірші з війни» та Л. Якимчук «Абрикоси Донбасу», п’єса 

М. Старожицької «Котел» та ін. Письменники, котрі пишуть про війну, за 

словами Я. Поліщука, «виконують важливу терапевтичну функцію в масштабі 

всього суспільства: вони інтерпретують сучасні події, установлюють причинно-

наслідкові зв’язки, обґрунтовують болісне прощання з радянським минулим 

разом з успадкованими  від нього міфами про дружбу народів, патріотичну 

героїку та комуністичні ідеали» [32, с. 188]. 

Останнім часом з’явилося чимало різнопланових творів, присвячених 

подіям на сході нашої країни. Серед них збірка Б. Гуменюка «Блокпост» 

посідає особливе місце. Як відомо, Б. Гуменюк на початку війни був 

добровольцем у батальйоні «Азов», потім – заступником командира батальйону 

«ОУН». «Я не знаю, який там із мене вояка, скоріш за все – «так собі», але свій 

суб’єктивний кут війни намагаюсь тримати усіма доступними мені засобами. 

Сподіваюсь, колись із таких суб’єктивних картинок складеться одна правдива 

мозаїка» [12] – так  пояснює свою громадянську позицію письменник. І це йому 

вдається у збірці «Блокпост». Вірші, новели, замальовки, щоденникові записи, 

нариси, мініатюри, ФБ-пости органічно об’єднуються однією тональністю, 

мовою, емоційно-експресивним забарвленням, темами, проблемами, образами.   

Сучасні літературознавці Я. Поліщук, Б. Пастух, Н. Головченко 

зауважують, що «Блокпост» належить до літератури non-fiction, оскільки збірка 

художньо відтворює реальні події, є еклектичною за жанровою формою текстів 

(автобіографія, публіцистика, верлібр, вірші у прозі, новели, образки, репліки 

тощо), але єдиною за темою, змістом, пафосом, формою наративу, світоглядом 

автора. Як твердить сам автор, він свідомо уникав літературщини, акторства, бо 

тему війни не можна імітувати: «Про війну не можна писати у риму, в 
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стовпчик; тут немає місця для  акторства. Для − літературщини, навіть у 

хорошому сенсі цього слова. Рядок має так виходити, як з автомата виходить 

черга, як їде танк, а цей танк іноді їде через тебе або того пацана, який, ще 

живий, лежить поряд» [7]. Стан війни не налаштовує на розлогий формат. Тут 

треба встигнути розпочати і завершити текст, доки живий. 

Письменник виробив свою індивідуальну манеру письма. Головними 

рисами якої, на думку Н. Головченко, є: 1) стримана емоція – журливий епічний 

спокій чоловіка-воїна, в якому на рівні архетипу закладено обов’язок захищати 

свій дім, свою землю; 2) пронизливі деталі, котрі врізають у душу читача образ 

цієї війни, але не знищують, а навпаки, − живлять і зцілюють зневірені душі 

глибоким співпереживанням; 3) модерна форма, що відповідає украй 

динамічному часу, але за змістом і глибиною не поступається філософським 

трактатам; 4) верлібр, вірші у прозі, новели, образки про людину на війні, про 

реалії війни, про емоцію війни. Своєрідний ритм нерозлогого речення; 5) 

український колорит: у простій, навіть побутовій образності й мові проступає 

образ пересічного українця з нормальними людськими цінностями, звичайними 

іменами, сталими традиціями; 6) класичні традиції – епічний гомерівський 

спокій автора-воїна і потужний вплив на емоцію читача [див.: 7].  

Збірка «Блокпост» засвідчує якісно новий рівень літературного письма, 

який тільки починає осмислюватися й досліджуватися у сучасній науці. Сам 

письменник називає свою збірку «військовими хроніками», оскільки відомо, 

що, вирушаючи на першу лінію оборони, Б. Гуменюк мав намір писати «по два 

репортажі щодня – вранці й увечері» [39], таким чином використовуючи 

унікальну можливість правдивого висвітлення війни. Проте неусвідомлено 

почали народжуватися вірші, хоч до цієї форми організації художнього 

мовлення, як наголошує письменник, не вдавався більше двадцяти років: 

«Поезія – це щось дитяче – так я собі легковажно думав, − а я ж серйозний 

письменник. Аж раптом із першого дня на війні… пішли оці незрозумілі 

тексти, писані наче у стані афекту» [39].  
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Усі переживання та відчуття автор фіксує у формі щоденника, який має 

два розділи  «2014. Революція гідності. Перший рік війни» та «2015. Революція 

гідності. Другий рік війни», а внутрішньо компонується за хронологічним 

принципом із підкресленням документального складника – датування текстів-

фрагментів (22 січня 2014 року – 3 січня 2016 року). Саме такий спосіб письма 

дозволяє потрактовувати збірку як літературу non-fiction, що засвідчує і сам 

письменник: «У цьому випадку я очевидець, свідок (ніяких ліричних героїв) – 

намагаюся засвідчити і про людей навколо себе, і про ті події, які відбуваються, 

– можливо, через призму власного бачення. Оце і все, що я роблю. Я в 

художньому сенсі цього слова намагаюся сфотографувати це» [39]. Проте 

Б. Гуменюк не ставить собі за мету цілком подолати літературність. Саме 

художній компонент трансформує жанрові рамки класичного щоденника, 

виносячи текст на широку аудиторію й закладаючи в ньому потужний ефект 

враження, адже, проектуючись на загалом відоме історичне тло сьогодення, 

твір захоплює читача, тримає його в емоційному піднесенні та напрузі. Г. Білик 

звертає увагу на «естетичний потенціал» текстів Б. Гуменюка, який 

«досягається завдяки натуральному плану зображення й відкритості оповіді до 

реалій (себто опорою на можливість їх «упізнавання» реципієнтом, накладання 

на його власний досвід, спогадування пережитого), потужності самого суб’єкта 

мовлення, котрий приваблює і як наративна постать, і як мистецька 

особистість, зацікавлює аудиторію суто авторською точкою зору, своєю візією-

інтерпретацією подій» [3, с. 93]. 

Художня література освоює події на сході нашої країни в різних формах та 

жанрах, нерідко змішаних та гібридних, що відповідають медійній відкритості 

нашого часу. Сучасна література перебуває в пошуку властивих засобів, за 

допомогою яких слушно адекватно розповісти світу про Україну. Одним із 

перших, хто у своїй творчості відобразив тему сучасної війни, став Б. Гуменюк. 

Звернувшись до популярної в Україні белетристики, він створив енергетично 

потужний текст, у якому художньо узагальнив факти та реальні життєві історії.  
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РОЗДІЛ 2   

ДУХОВНІ ЗАСАДИ БУТТЯ ГЕРОЇВ  

ЗБІРКИ БОРИСА ГУМЕНЮКА «БЛОКПОСТ» 

2.1. Багатоаспектність художнього освоєння образу землі у збірці 

«Блокпост» 

Продовжуючи традиції письменників-попередників (Марка Черемшини, 

В. Стефаника, О. Довженка, О. Гончара, П. Тичини, Л. Костенко, 

Гр. Тютюнника та ін.) в опрацюванні теми війни, Б. Гуменюк змальовує 

страждання та болі рідної землі під час війни. Про землю як основу буття 

українця, мірило цінностей промовисто говорить дід Микола: «Поглянь на 

мене. Україна в моїх мозолях. Українська земля пов’їдалася в мої долоні, – ми 

щодня двигаємо українську землю на своєму горбі. А коли вмираємо, то стаємо 

українською землею. Ця земля забирає нас до себе, але вона нас родить» [12, 

с. 58]. Але коли приходить війна і постає нагальна потреба боронити свою 

родину, дім та країну, колишні «гречкосії та свинопаси» – три літні чоловіки, 

які мешкають у селі – щиро перевтілюються у «шляхетних лицарів» і стають на 

захист своєї нації: «Тут я бандерівець – охоронець цієї землі, і за неї розірву 

пащу кожному» [12, с. 58]. Так селянин із плугатаря, хлібороба з власної волі 

перетворюється на воїна-захисника, адже «боронити українську землю – справа 

українських чоловіків… Нині треба бути чоловіками. Нині треба бути воїном» 

[12, с. 30]. Позицію героя увиразнюють і такі рядки: «Якщо в мій двір зайдуть 

невідомі, і я відчую загрозу для власної безпеки і безпеки моєї сім’ї, я, не 

вагаючись, відкрию вогонь на ураження» [12, с. 12]. Ідеться про підсвідому 

потребу людини боронити свій простір (будинок / двір / місто / країну).   

Як засвідчує збірка, під час війни змінюються не лише внутрішні якості 

людини, а й зовнішні характеристики: «Твої руки обличчя волосся одяг взуття / 

Скільки не вимивай не пери – пахнуть порохом / Вони пахнуть війною» [12, 

с. 113]. Прикметним є те, що автор-наратор глибоко відчуває всі метаморфози, 

які сталися з українцем під час війни. Абсурдність спричинених бойовими 

діяннями змін яскраво простежуємо в описі рук юного бійця: «Посічені з 
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обламаними нігтями з болючими занозами з мозолями / Які від зброї 

з’являються не там де це буває зазвичай / Від лопати чи граблів» [12, с. 113], бо 

війна змусила українця перетворитися на воїна й стати на захист своєї країни. 

«Українська архаїчна культура заснована на культі землі, хліба, землеробської 

праці, пошанування предків, – зазначає Л. Сорочук, – а етновияви та 

особливості архетипу родючості лягли в основу формування міфологічної 

свідомості» [40, с. 251]. Саме тому українець здавна споріднений із землею, й 

зміна знаряддя праці на знаряддя вбивства є для нього незвичним, алогічним 

явищем.  

Проте під час війни зазнає трансформації не лише людина, а й побут. Якщо 

раніше українця оточували звичний будинок, город, сім’я, то тепер він 

переймається, «де розтяжки поставити, в кого б то генератор на кулемета 

виміняти, чим бліндаж укріпити» [12, с. 171]. Промовистим є образ хати, що 

стала вимушеним учасником війни. Ставлення українців до хати є важливою 

складовою духовного буття етносу; так вибудовується уявлення про дім як 

осередок захищеності та надійності від чужого (зовнішнього) світу. Образ хати 

не обмежується її утилітарним призначенням («…звичайна хата / З теплими 

вікнами / Гостинними дверима / Білими стінами» [12, с. 221]), це не просто 

приміщення. Хата одухотворена, сповнена сакральним смислом. Таке 

сприйняття увиразнюється яскравою персоніфікацією: «Коли прилетіла перша 

куля… / Тихо зойкнула / І так само тихо заплакала / Куля поранила стіну/ У 

хати серце зомлівало від страху» [12, с. 221]. Понівечення правічного оберегу 

роду призводить до втрати гармонії й у душі людини, і в природі. Відтворивши, 

здавалося б, незначний епізод страшних воєнних буднів, автор наголошує на 

катастрофічних наслідках утрати навіть найменшого елементу в складній 

системі мікрокосмосу. Парадоксально те, що  людина, котра є «сенсом будь-

якої хати», в умовах війни стає руйнівною, нищівною силою, яка десакралізує 

простір будинку, створивши з вікон хати «бійниці та кулеметні гнізда».   

 Іншою стає й природа, оскільки війна скасовує всі її закони. Наприклад, 

для чатового, «чоловіка з химерами», схід сонця – «це на дальньому блокпосту 
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запалили шину», місяць – «це крупнокаліберна гармата», море – «розплавлене 

олово», воно солоне, бо «у ньому піт, сеча і кров». У вірші «Коли працює 

установка «Град»» для наратора неприродним є коли «…снаряд / Випущений з 

установки залпового вогню «Град» / Залітає в поле» [12, с. 141]. Йому боляче 

дивитись, як «горить / Дозріле нескошене жито / …як кричать / І згорають у 

вогні ховрашки / Як розбігаються у різні боки миші / …Як зрештою усі 

згорають безневинно» [12, с. 141]. Так автор увиразнює ідею абсурдності війни. 

Під час війни поле, призначенням якого здавна було родити хліб, 

асоціювалося з життям, тепер трансформується у локус «поле бою» («Ціле літо 

ми ходили по цьому полю, повзали, прочісували, ховалися поміж, маскувалися 

соняхами, прикидалися соняхами, проскакували на бетеерах, ставили міни, 

розтяжки, прострілювали» [12, с. 295]) й набуває ознак смерті. Оповідач 

розгублений, він не може прийняти новий статус поля: «…тепер не знати як 

орати (поле бою. – В. М.) / Як будувати на ньому житло / Як сіяти хліб / Як 

народжувати дітей»  [12, с. 117]. Тобто локус «поле» десакралізується, стаючи 

для наратора чужим, незрозумілим. Відомо, що поле, як засіяна мати-земля, у 

віруваннях українців уособлювало жіноче начало, що родить, дарує життя, але 

в умовах війни воно втрачає свою правічну функцію. 

 У збірці «Блокпост» концепт землі Б. Гуменюк осмислює крізь бінарну 

опозицію своє/чуже. Як відомо, «опозиція «своє – чуже» виникає із 

найархаїчнішого універсального механізму самоідентифікації етнічної 

свідомості, який виражається в семіотичній моделі «я – вони», і є опорним 

пунктом у визначенні менталітету як специфічної для певного соціуму системи 

світорозуміння і світовідчуття» [12, с. 45].  

Як засвідчує збірка, для Б. Гуменюка чужою стає не сама донецька земля, 

що за неї потрібно боротися, а ті люди, які зрадили свою країну, – сепаратисти. 

Його герої усвідомлюють, що запроданці та зрадники приносять українській 

державі непоправну шкоду. Саркастично-іронічне порівняння сепаратистів із 

колорадами («у цього барбоса лише одна функція: знищити твою працю, над 

якою ти гарував цілий рік, щоб навіть твої діти пухли з голоду» [12, с. 60]) й 
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тарганами є символічним, оскільки українець, працюючи на землі, тривалий час 

бореться з цими одвічними шкідниками. Саме такі відступники не 

дотримуються традицій своїх предків, поганблюють звичаї, нехтують 

культурними надбаннями. Для українців стає дивним, що сусід-донеччанин 

саджає картоплю на свято, для них це мародерство: «Як люди не вдавляться 

картоплею, посадженою на другий день Великодніх свят? Не знаю. Не 

вдавляться ніяк. І так рік за роком, рік за роком…» [12, с. 62]. Загальновідомо, 

що праця є першоосновою життя людини, формує її духовний та матеріальний 

світ. Саме тому земля вимагає від селянина особливої уваги, що проявляється 

не лише у відданій праці, а й дотримуванні прадавніх звичаїв і традицій.  

Донецька земля – невід’ємна частина української землі, вона є своїм у 

світорозумінні автора й героїв. У поезії «Заповіт» Б. Гуменюк із гіркотою пише: 

«Сьогодні знову копаємо землю / Цю ненависну донецьку землю» [12, с. 157]. 

Проте до поміркованості додається ліризм: «А сьогодні ми ще копаємо землю / 

Цю дорогу українську землю / Цю солодку ласкаву землю» [12, с. 161]. У збірці 

письменник удається до біблійного образу пустелі, що символізує 

випробування, що їх має пережити донецька земля: «Піски піски піски / Це 

могла бути пустеля Сахара / Це могла бути пустеля Ґобі / Але це пустеля 

Донецьк» [12, с. 167]. Б. Гуменюк антропоморфізує Донеччину: «Київ колись 

називали серцем України, а Львів її душею. Тоді що таке Донецьк, Луганськ, 

Маріуполь? Тіло? Я б поправив: солдатське тіло» [12, с. 177]. Донецька земля у 

світорозумінні героя-наратора є органічною частиною України, складовою, яка 

потребує захисту, оборони. 

Ландшафт у збірці «Блокпост» осмислений не як статика рельєфу, а як 

динаміка протистояння свого/чужого, що зумовлюється внутрішньою та 

зовнішньою боротьбою. Так, простір умовно поділяємо на кілька локальних 

площин:  

1) будинок та двір письменника. Цей простір для оповідача є своїм, 

сакральним, адже саме тут він «шепочеться під вишнями» з дідом 

Миколою, тут  щоразу збираються діди для обговорення важливих подій. 
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Унаслідок утручання у свій простір персонажів чужого простору (сусіда-

дачника, сепаратиста, прапорщика-відставника) відбувається конфліктна 

ситуація, яка призводить до «війни світів». У мініатюрах «Брейк, діди» та 

«Ми не можемо жити разом» спостерігаємо щоденну словесну 

«боротьбу» між представниками Західної та Східної України, яка логічно 

продовжується у рішучій дієвості: «Обв’яжуся  гранатами і поїду з 

онуком в Луганськ обніматися з сепарами» [12, с. 64], «..Але свої старі 

берданки про всяк випадок почистили, і навіть сокири на наждаку 

попідганяли, теж про всяк випадок» [12, с. 39]; 

2) донецька земля, що уособлює в собі окопи, траншеї, бліндажі, берег моря, 

степ та поле бою. На цьому мікротопосі ведеться постійна зовнішня 

боротьба з ворогом. Війна тут до невпізнаваності змінила навколишній 

краєвид: «Марсіанські пейзажі, декорації для зоряних війн, усюди 

відчувається, що тут побували чужі, Стівену Спілбергу це сподобалось 

би. Моторошно. Моторошно. Моторошно. Невже це наша планета, наш 

час, невже це з людьми зробили люди» [12, с. 124]. Апокаліптичність 

картини доповнюється образами «недоречних» чайок. Герой-наратор не 

може зрозуміти чайок, котрі «кружляють над полем бою / Хапають 

здобич / І трапляється впускають здобич / Шматки людської плоті 

падають нам до ніг» [12, с. 116], оскільки в українській свідомості образ 

чайки асоціюється з нещасливою жіночою долею. Натуралістичні 

картини підкреслюють абсурдність війни, бо солдати навіть не можуть 

віддати належну шану загиблим воїнам: «Адже ти не будеш копати 

могилу для одного / Відірваного вибухом чи чайками пальця?» [12, 

с. 116]; 

3)  земля – Україна, батьківщина, за територію якої ведеться боротьба як із 

зовнішнім ворогом, так і внутрішнім. Герой-наратор закликає: «То 

візьмемо на себе відповідальність за країну – адже мусить хтось – і 

покажімо приклад!» [12, с. 17]. Для героїв збірки захист своєї землі є 

першочерговим завданням, яке мусить бути виконане кожним чоловіком, 
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бо «як би не плакали і не побивалися наші дружини і матері – це наша 

війна, ми чекали на неї, ми старіли, спивалися, скурювалися, бо думали, 

що не дочекаємося її. Дочекалися. І тепер, жінки, не тримайте своїх 

чоловіків за руки, не падайте їм у ноги, не хапайте за поли бушлата. Ваші 

чоловіки народжені для цієї війни. Вони народжені, щоб стати героями» 

[12, с. 228]. 

Б. Гуменюк неодноразово наголошує на тому, що вороги прийшли «в наші 

донбаські степи» [12, с. 77]. Поняття чужого конкретизує образ ворога, 

представником чужого світу: «Я їду на ворожу територію, в  тил ворога» [12, с. 

81]. Так земля асоціюється з ворожою територією, з ворогом. Проте ворог не 

знає, що завчасно програв війну, оскільки вступив на простір, чужий для нього, 

тому українська земля закономірно захищає свого українського воїна: «Коли 

він стріляє / Моя земля розступається / Дає мені прихисток / Мій ворог не знає, 

що моя земля зі мною заодно» [12, с. 167]. Письменник акцентує: «Ми маємо 

справу з жорстоким підступним ворогом, який довгі роки присипляв нас 

казочками про любов і братство, і весь цей час гострив на нас зуби» [12, с. 77]. 

Територія, за яку ведеться боротьба, є своєю для українців, а отже, не залишить 

ворогові жодних шансів, бо «це наша країна, ми в себе вдома, ми не будемо їх 

боятися, нехай тварі бояться нас» [12, с. 101].  

Образ землі-матері у збірці «Блокпост» набуває рис архетипності. 

«Опускаєшся в окоп на саме дно, згортаєшся калачиком і перед сном почуваєш 

себе – як колись у дитинстві – маленьким хлопчиком. А земля тепла, як мамина 

пазуха, от тільки не знати від чого: від сонця чи від стріляних гільз» [12, с. 172]. 

Цей фрагмент увиразнює національну ідентичність героя-наратора, що вповні 

закономірно, адже, як зазначає Г. Осадко, «образ-символ архетипного 

походження є глобальнішим і місткішим за інші, функціонує в усіх 

літературних епохах, є своєрідним сигналом авторського бачення світу та 

етнічної приналежності митця [28, с. 206].  

Стиль Б. Гуменюка «конкретизований» виразним чоловічим началом, 

емоційністю, нервовістю, внутрішньою напруженістю, але у зображенні землі-
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матері простежуємо яскравий ліричний струмінь: «Як після бою солодко 

спиться в окопі! Наша земля нам солодка, тепла і м’яка, як колись у дитинстві в 

селі бабусина перина. Це наша земля, вона з нами заодно, ми вже в ній, і якщо 

доведеться, якщо треба, залишимося в ній назавжди, хоча, по правді, хочеться 

ще хоч раз вилізти з неї назовні» [12, с. 174]. Ще  праукраїнці мали свою 

концепцію світу, відповідно до якої земля й небо відігравали провідну роль у 

життєтворенні. Ці два елементи етнічної картини світу уособлювали 

материнське й батьківське начало, тілесне та духовне. Сакралізуючи землю, 

українці вшановували її, приносили жертву, поклонялися [див. про це:17]. Саме 

тому протагоніст збірки «Блокпост» відчуває внутрішній спокій, перебуваючи у 

землі: «На відміну від неба, яке само ніяк не знайде спокою і завше пробуджує 

в людині стан тривоги, земля дає відчуття спокою» [12, с. 179]. 

  Земля у збірці Б. Гуменюка «Блокпост» асоціюється з першопочатком 

усього живого. Це сакральна субстанція, магічний колообіг вічності, яка дає 

життя і приймає тіло після смерті. «Зрештою – у тебе немає і ніколи не буде 

іншої / Ти залазиш у неї як в лоно матері / Тобі в ній тепло й затишно / Ти 

раніше ніколи не відчував її так близько як зараз / І стаєте ви суть одно» [12 с. 

113] – зауважує письменник, засоційовуючи її з початком людського життя. 

Вона, як і мати, захищає своїх дітей від ворогів – чужих, агресивних, тих, що 

руйнують і паплюжать: «Тулимося до неї / Ховаємося в ній / Ми ховаємося в 

землю / Сидимо в ній тихо / Наче малі діти за маминою спиною / Ми чуємо як 

б’ється її серце» [12, с. 157].  

Герої збірки прагнуть розчинитися, бути поглинутими землею й після 

смерті: «Не забирайте нас із землі / Не відривайте нас від матері / Не треба 

панахид / … Просто накрийте нас землею» [12, с. 159]. Таке бажання воїнів 

пояснюється тим, що земля у свідомості українців була і є всеобіймаючою 

формою, зміст якої розмивається між двома протилежними полюсами: життя 

(земля діє) та смерть (земля приймає, забирає). З діаметральною протилежністю 

реагує земля на ворога: «Наша земля їх вибльовує / Нашу землю від них 

нудить» [12, с. 183]. Неписані правила народної моралі спрямовані на 
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шанобливе ставлення до землі, а тих, хто порушує ці правила, проливаючи на 

ній кров, вона відштовхує. 

Таким чином, образ землі у збірці Б. Гуменюка «Блокпост» осмислюється 

у народознавчому аспекті. Природний ландшафт постає тут як динаміка 

протистояння свого/чужого, що зумовлюється внутрішньою та зовнішньою 

боротьбою. Події війни до непізнаваності змінюють не лише флору та фауну, а 

й людину, що відображається на її ставленні до землі як мірила цінностей та 

першопочатку всього живого. Особливого значення для героїв збірки набуває 

земля-мати, котра завжди підтримує своїх відданих синів. 

2. 2. Художня парадигма боротьби у збірці «Блокпост»: вектори 

осмислення 

Земля, за яку ведеться війна, як зазначалося у попередньому підрозділі, 

стала не лише об’єктом боротьби, а й тією націотворчою силою, яка об’єднала 

українців задля захисту свого, збереження власної самоідентифікації. Проте 

концепт боротьби, як засвідчує текст збірки, потребує потрактування значно 

глибшого, ніж «війна за територію». 

Для Б. Гуменюка макрообраз блокпосту є своєрідним смисловим центром, 

навколо якого концентруються периферійні зони. Блокпост  –  це не лише 

контрольно-пропускний пункт, абсолютна точка відліку часу, локальний центр 

суб’єктивної війни автора, де переосмислюються цінності та по-іншому 

сприймається дійсність, це крайня межа між своїм та чужим. За визначенням 

автора, «Блокпост – це передовий рубіж, через який ворог не має пройти. 

Кожен українець, кожен солдат повинен стати ним. Це місце, де ми маємо 

зупинити ворога, де ми маємо обов’язково вистояти та остаточно сформуватися 

як нація лицарів і героїв, а не гречкосіїв і свинопасів. Тому «Блокпост». У 

цьому слові відчувається якась нездоланна сила, щось таке, чого не можна 

перестрибнути, чого не можна перейти. Тут треба зупинитися» [13, с. 9]. 

Для творів Б. Гуменюка, за словами Б. Пастуха, характерна «своєрідна 

естетика», яка «постає з руйнівної енергії війни» [див.: 30]. Уже на початку 
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збірки спостерігаємо поступове наростання бунту, відчуження, нерозуміння 

суспільства, що простежується у мініатюрах «Досить займатися онанізмом», 

«Чому ви не б’єтеся?», «Комплекс українського чоловіка», «І хто ми після 

цього?», «Помсти!!!» тощо. 

Війна тільки починається, але герой-наратор уже робить свій вибір – 

боротися за свою родину / дім / собаку / землю / країну: «Я людина не 

військова. Я навіть не можу сказати, що люблю зброю. Але я люблю свою 

Батьківщину, тож коли над моєю країною нависла смертельна загроза, звідкись 

із генів, з підсвідомості випливли знання, які накопичували десятки і сотні 

поколінь моїх пращурів, щоб сьогодні за одну мить перетворити мене з лоха-

обивателя на бійця» [14, с. 80]. До вибору, за Ж.-П.Сартром, людину 

спонукають не християнські радість, мир, любов, а тривога, постійний бунт. 

Характерним є те, що герой-наратор екзистенційний вибір «або-або», вибір із 

двох, не вагаючись, робить у напрямку боротьби, «бо це – війна, бо це – статут, 

бо це на нас напали, бо це ми обороняємося, бо так – правильно» [12, с. 133]. 

Додамо, що вибір на індивідуальному рівні, здійснений наратором, 

проектується у сферу загальнонаціонального.  

Герой підсвідомо відчуває потребу боронити свою Батьківщину: «Щойно в 

мене запитали: «А навіщо вам цей донецький аеропорт? Чому ви за нього 

тримаєтеся? Як стратегічний, військовий чи інфраструктурний об’єкт він не 

існує». Я не можу на це відповісти. Я не можу відповісти, навіщо українцеві 

Берестечко, навіщо українцеві Лисоня, навіщо українцеві Хортиця, навіщо 

українцеві місце його доблесті, гідності та слави. Це потрібно відчувати 

серцем; це не пояснити словами [12, с. 219]. Наведений уривок увиразнює чітку 

громадянську позицію героя-наратора, а через локуси національної пам’яті 

(Берестечко, Лисоня, Хортиця), що оприявлюють зв’язок із історичним 

минулим, герой усвідомлює свою приналежність до української нації.   

У творах Б. Гуменюка знаковим елементом концепту боротьби стають 

прояви свободи. Тож суспільно-етичний обов’язок та індивідуальна свобода 

героя з проекцією на загальнонаціональне – це той стрижень, який пронизує 
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контекстуальне тло збірки «Блокпост». Свобода у Б. Гуменюка пов’язана з 

образом степу, який акумулює в собі особливу енергетику, набуваючи ознак 

сакрального. Автор ідентифікує себе із конкретним фізичним ландшафтом, 

який для нього стає націотворчим елементом [див.: 12, с. 97].  

Опиняючись на війні, герой веде постійну внутрішню боротьбу з власним 

«Я», оскільки йому щоразу доводиться потрапляти в межові ситуації, які 

збігаються з точками найвищої психологічної й емоційної напруги. Так 

трапляється з героєм, котрий уперше вбив людину, «відкривши власний 

рахунок»: «Дивне це відчуття коли відкриваєш рахунок / Другого дня другого 

місяця своєї персональної війни / Відкриваєш рахунок своїм убитим» [12, с. 

142]. Слово «персональна» підсилює ефект трагічності долі однієї людини, яка 

змушена вбивати, задля порятунку власного життя й збереження незалежності 

своєї країни. Набуття людиною травматичного досвіду й зображення смерті, як 

кінцевого результату травми, безпосередньо має пряме відношення до 

особистості як суб’єкта переживань. Щоб пом’якшити травму, герой навмисне 

позначає загиблих воїнів цифрами, бо «так наче легше, коли позначаєш 

цифрами наших загиблих пацанів. Чиїхось синів, чоловіків, батьків. Не можу це 

коментувати. Хочеться кричати» [12, с. 148]. Саме у такі моменти абсурдність 

війни досягає свого апогею, адже людське життя знецінюється. 

Письменник зобразив сучасного українця-воїна, якому притаманні 

лицарство, шляхетність та честь. Шляхетність воїна реалізується у ставленні до 

ворога: «Ворог. А ворог – живий, а це – мертвий, а з мертвими ми не воюємо… 

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

зброю, засипали, прочитали «Отче наш». Все. Спочивай з миром» [12, с. 127], 

«Якщо ти солдат / То не смій думати про загиблого солдата / Ворожої армії 

наче лайлива баба / Пам’ятай: ти – солдат лицар / Не мародер і не кат / Прокажи 

над ним молитву / Скажи йому: пробач брате…/ Сьогодні ти а завтра я» [12, 

с. 144]. Як бачимо, воїни-українці поводяться з загиблими ворогами відповідно 

до християнських законів. Варто також зауважити, що письменник, зберігаючи 

традиції та досвід пращурів, художньо відтворює своєрідну військову етику 
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ХХІ ст., ґрунтовану на поняттях «честь», «шляхетність», «лицарство»: «Якщо 

хочеш когось убити / Ніколи не стріляй в голову / Це – позерство / Ти не вбивця 

/ Ти солдат» [12, с. 143]. 

Активність письменника проявляється передусім у тому, що він «у міру 

свого таланту зміг представити цю війну у слові. Через мовний акт письменник 

ретранслює цілу гаму переживань» [30, с. 55]. В одному з інтерв’ю Б. Гуменюк 

зауважує: «Я не писав нічого зумисне, задля книжки. Якщо коротко, то це мій 

Фейсбук за останні два роки: мої емоції, переживання, думки, суб’єктивне 

бачення подій, які відбуваються в країні, на Майдані» [13, с. 9]. 

Мова письменника строката, репрезентована верлібром і є близькою до 

ритмізованої прози, котра зберігає в собі нерівну, пульсуючу ритміку. 

Б. Гуменюк у вірші «Коли юна дівчина Ліна Костенко» пояснює доцільність 

вибору саме верлібру для вираження емоцій та почуттів на війні: «Коли юна 

дівчина Ліна Костенко / Писала свої перші вірші про кохання / Мала клопіт з 

римою / Вона мимоволі потрапляла в пастку / Яку для кожного молодого поета 

/ приготували рідна мова і серце / Коли любов римується з кров» [12, с. 104]. 

Проте на війні свої закони, «Тут поранених називають трьохсоті / Тут загиблих 

називають двохсоті», тому юний солдат «не дбає про риму» пишучи СМС своїй 

коханій, «Натомість він має клопіт з автоматом / Який потребує його уваги і 

обидвох рук» [12, с. 105]. Хлопець ще не знає мови кохання, але на згадку про 

любов «У нього червоніють вуха» і «слово кров тут не вимовляється». Така 

форма вираження думки увиразнює зміст, котрий так само складають нерівні, 

уривчасті, подекуди брутальні рефлексії.  І врешті «Хто тобі повірить солдате / 

Якщо ти в риму з пафосом / Говоритимеш про війну» [12, с. 128].  

Б. Гуменюк створює нову фронтову поезію, що з’явилася як «побічний 

продукт війни». Воєнні рефлексії виникли у письменника підсвідомо перед 

обличчям загрози й смерті: «Досі не можу отямитися. Я їхав воювати, а не 

писати. А тут – ці дивні тексти. А ще дивніша реакція людей» [12, с. 176]. 

Зрозуміло, що в критичних обставинах війни людський дух проявляється 

доглибинно: тут не фальшивлять, не вдаються до пафосу й патетики, адже 
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умови фронтового побуту змушують до граничної відвертості та щирості. 

Порівнюючи поезію ХХ ст. із сучасною поезією війни, письменник вкотре 

доводить, що його твори у прямому сенсі пропахли порохом та війною. 

Фрагментарності ніби підсилюється композиція збірки «Блокпост», скажімо, 

коли поетичні тексти чергуються з прозовими уривками, що органічно 

поєднуються у щоденник.  

Важливою у збірці є тема соціальної несправедливості, яка у Б. Гуменюка 

звучить по-новому. Письменник зумів знайти таку форму поетичної мови, яка 

дала цій темі естетичний поштовх. Емоційно гаряче письмо Б. Гуменюка 

засуджує байдужість більшості до проблем фронтовиків. Так, у поезії «Цей 

вірш починався як білий» письменник зображує «стареньку ледь живу мати», 

котра після смерті сина «Ходить по добрих людях / Б’ється головою до високих 

порогів / Добрим людям клямки обціловує / Дайте хоч яку копійку родині / Та 

ж лишив трійко малесеньких діток / Ай» [12, с. 134]. Проте «Добрі люди сидять 

за дубовими дверима / Зиркають на неї спідлоба недобрими очима / Чого вона 

ходить / Вона хіба не бачить – зайняті / Їмо» [12, с. 135]. Цих «добрих людей» 

охороняє «…вогненний пес / Із самого пекла / З вогненною жерстю вогненними 

очима / І вогненними зубами / І хапає мене за горло / Заледве встиг заховатися 

за хрест» [12, с. 137]. Споживацьке суспільство сформувало особливий тип 

людини, яку здебільшого важко назвати громадянином, його світогляд 

спрямований насамперед на власний комфорт, який є найвищою ідеєю 

існування в його ієрархії цінностей. Від такого філістерства білий вірш 

письменника «Поступово… міняється на лиці / Рядки беруться чорним від люті 

/ Від образи наливається кров’ю / Вірш стає мокрим і солоним / Як кінці хустки 

згорьованої матері» [12, с. 135].     

Отже, боротьба постає однією з провідних духовних складових героїв 

збірки та інтерпретується як активність героя-наратора, який ототожнюється з 

автором, а тому у тексті постає автор-воїн, автор-письменник та автор-

громадянин. Усі ці складові створюють цілісний образ сучасного українця, 

котрий свідомо обирає шлях боротьби проти агресора / байдужого суспільства / 
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зрадників. Тож суспільно-етичний обов’язок та індивідуальна свобода героя з 

проекцією на загальнонаціональне – це той стрижень, який пронизує 

контекстуальне тло збірки. 

2.3. Екзистенційні виміри буття героїв збірки Б. Гуменюка 

Мистецтво часів війни, на переконання Я. Поліщука, «приречене 

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

перечуленості, приміряє на себе своєрідну естетику – страждання й смерті» [32, 

с. 187]. Така екзистенційна естетика простежується й у творчості Б. Гуменюка. 

Його збірка «Блокпост» – незаангажована окопна правда, роздуми автора про 

життя та смерть, яку солдат відчуває щохвилини, подекуди виливаються у 

глибокі рефлексії.  

Для Б. Гуменюка гостре відчуття несправедливості та болю не є 

випадковим, адже екзистенційне світовідчуття – це основа генетичного коду 

української нації. Недарма устами загиблого вояка  виголошується сповнена 

болю істина: «Виявляється вмирати зовсім не боляче / Жити боляче / У вас на 

землі усім так боляче! / Навіть звідси видно як вам боляче / Усе ваше життя – / 

Біль біль біль», а далі: «Заздрю вашому болю / І мрію колись повернутися… / 

Навіть якщо доведеться ще раз / Пройти крізь біль» [12, с. 152]. Тут ідеться про 

екзистенційну межу, близькість світу живих до світу мертвих, а інколи й зовсім 

розмитість пограниччя між ними, бо після бою здається, що «Наче вже не 

залишилось межі / Яку не було б перейдено» [12, с. 146].  

Слушною є думка С. Тодорової про те, що «такі події розривають потік 

персонального буття у повсякденному житті, провокують екзистенційну 

ситуацію, підривають сталу ієрархію цінностей і відносин, і закидають людину 

в інший простір і час (сакральний), в інше буття (надбуття)» [44, с. 183]. На 

війні не діють закони причин і наслідків, не спрацьовує звична логіка, здоровий 

глузд, залишається тільки небезпека і надія, ризик вибору і жорстокість 

розплати. Сам письменник-наратор відчуває внутрішні зміни в людині, що 

яскраво представлено, скажімо, в мініатюрі «Інші люди» [див.: 12, с. 149]. 
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Усвідомлення зміни власного «Я» після зустрічі зі смертю не лякає 

письменника, а змушує гостріше відчути тонку межу двох світів, усвідомити, 

що смерть – необхідна жертва війні, бо «У війні свій бог / Свої жерці й 

капелани» [12, с. 151]. Люди, які свідомо обирають шлях воїна, починають 

«…належати життю значно менше / Аніж вони належать смерті / І це їх 

свідомий триб» [12, с. 165]. 

Позиція жертовної смерті репрезентується й у словах одного з дідів – 

сусіда письменника, останнім бажанням якого є і «в смерті прислужитися своїй 

країні»: «Коли прийдуть душогуби (сепаратисти – В. М.), я піду їх зустрічати з 

короваєм, а ви в той коровай динаміту напхаєте, і я себе підірву, ну і тих, –  як 

про якісь буденні речі говорив чоловік про ймовірні обставини власної смерті, 

так щоб і в смерті прислужитися своїй країні» [12, с. 69]. Герої Б. Гуменюка 

впевнені, що жертва на війні недаремна, у них простежується чітка 

громадянська позиція, без пафосу й патетики.  

Усвідомлена жертовність, лицарство, самозреченість, прагнення за будь-

яку ціну зберегти державу й націю є невід’ємними духовними складовими 

героїв. Для автора збірки сприйняття смерті поза локусом «поле бою»  

унеможливлюється завдяки переконливій громадянській позиції, яка наскрізно 

простежується у всій збірці. Саме тому смерть «в бою на ратному полі» звучить 

«дзвінко» і виглядає «красиво», а по душі воїнів, які завжди чисті, прилітають 

янголи. Сакральний символ янгола – посланця Бога, посередника між Ним і 

людиною – з підсиленою вказівкою на білий колір («…з неба опускалися 

янголи / В білому») дає надію на продовження життя душ воїнів в іншому світі.  

Безглуздою є смерть людей, які намагаються «…відсидітися у барах і у 

кав’ярнях…відлежатися на дивані перед телевізором, не вийде відплакатися у-

мене-робота-жінка-діти-я-ходжу-до-церки-я-гей-чи-то-пак-пацифіст»[12,с. 199]. 

Такі люди «…вмирали тупо / Наче жили в бочці / За сніданком дорогою на 

роботу чи за кухлем пива» [12, с. 223]. Слово «бочка» фіксує замкненість 

простору, його відмежування від навколишніх проблем, а оскільки бочка – 

ємність, створена людиною, то ця замкненість є штучним вакуумним 
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утворенням, у якому живуть «неживі люди». Такий простір є чужим для 

Б. Гуменюка, тому, з’являючись у ньому, письменник якнайшвидше 

намагається врятуватися в рідних окопах: «…і бігом-бігом-бігом на передову, 

на війну, подалі від цього вашого «мирного життя», подалі від цього страхіття» 

[12, с. 155]. 

Герої-солдати постають у збірці як борці за незалежність, захисники своєї 

землі й народу. У мініатюрі-сповіді «Який у нас народ» Б. Гуменюк констатує, 

що  «за такий народ – велике щастя і велика честь скласти на полі бою власну 

голову» [12, с. 176]. Особливу симпатію викликають у письменника 

добровольці, бо «доброволець – це сто відсотків любові у чистому вигляді до 

своєї країни і до вас, любі наші, дорогі» [12, с. 166]. Війна для України стала 

раптовим явищем, яке змусило миролюбних українців узяти в руки зброю, тому 

відбулася вимушена трансформація людини-землероба в людину-воїна. 

Символічне кружляння юнаків у танці навколо старої шовковиці, під час якого 

«хлопчаки в одну мить» перетворюються на «суворих чоловіків», є своєрідним 

сакральним ритуалом. Шовковиця чорного кольору асоціюється з 

дорослішанням та смертю й уособлює мудрість століть, тому не дивно, що саме 

вона стає свідком духовних перетворень юнаків.   

В уявленні письменника війна «народжує» не лише нові традиції, а й 

створює свій небесний пантеон героїв. Спочатку солдат «народжується з війни / 

болю / любові / ненависті», потім його тіло проходить випробування 

кулеметами з довгими чергами, мінометами, градами, саперними лопатами, 

штик-ножем і стає «невразливим». Солдатське тіло сакралізується й стає 

фундаментом віри («З нього можна будувати церкви / Найкраще його класти 

наріжним каменем храму / А потім зводити стіну / Яку художники прикрасять 

орантою / Чи іншою жінкою з дитям» [12, с. 170]), майбутнього («З нього 

можна будувати…мости у майбутнє» [12, с. 170]).  

Для творчості Б. Гуменюка характерним є те, що міфологема смерті  

розглядається як межова ланка у циклі буття людини. Образ смерті 

представлений багатьма проекціями й набуває характеру універсальної 
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категорії, стає позатекстовим елементом, який філософськи осмислюється 

автором. Смерть у збірці трактується як перехід особистості до нового життя. 

«Існування в єдиному поетичному просторі двох світів (видимого і невидимого) 

дає читачеві шанс на справедливість, – наголошує Б. Пастух, – Бог не покидає 

після смерті мучеників, Він забирає їх до себе» [30, с. 56].   

Промовистою є картина зустрічі письменника під час сну за кермом із 

одним із загиблих побратимів – юним поетом-воїном, «який  жодного разу не 

встиг вистрілити у бік ворога / І написав одного-єдиного вірша / Про землю 

схрон і любов»  [12, с. 129]. Дещо зромантизований образ хлопця доповнюють 

образи-янголи раніше загиблих воїнів, завдяки чому створюється ідеальна 

картина життя з іншого світу. А одруження на небесах – єдність зі своєю 

коханою (котра була вбита на Майдані) – символізує спокій, який чиста душа 

віднайшла в іншому світі.  У збірці «Блокпост» життя є тією логічною 

категорією, яка змінює смерть, тому що природа та Всесвіт існують і живуть за 

своїми законами, які не під силу порушити навіть війні. У вірші «Заповіт», що, 

за словами Я. Поліщука, є перегуком із народно-баладною традицією 

оплакування померлих у бою [див. про це: 31], циклічність буття розкривається 

у системі біблійного трактування і міфологічних уявлень предків.  

Як засвідчує збірка Б. Гуменюка «Блокпост», цикл життя репрезентується 

у системі трьох поколінь: 1) оновлення природи після війни: «Було б добре 

якби на тому місці (де загинули воїни) було поле / Колосилося жито /… Ви 

можете собі уявити який хліб родитиме поле / Де лежать бійці? / Було б добре 

якби на тому полі були луки / І багато-багато квітів / І бджола над кожною 

квіткою» [12, с. 159]; 2) картина, пов’язана з еротичною домінантою, 

символічним актом плетіння вінків – єднання доль: «Щоб надвечір приходили 

закохані / Плели вінки / Кохалися до ранку» [12, с. 159]; 3) продовження життя 

у новому поколінні: «А вдень щоб приходили молоді батьки / З малими 

дітьми», а далі «Не перешкоджайте дітям приходити до нас» [12, с. 159] – 

апелювання до форм пам’яті минулого.  
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Танатологічні мотиви у збірці «Блокпост» представлені локусами могил, 

що пов’язують теперішнє з минулим, з національною пам’яттю. Проте події, що 

відбуваються на цвинтарі, руйнують ці зв’язки: «Природно коли снаряд залітає 

на цвинтар / І стирає з лиця землі могили наших батьків / Природно коли 

солдати риють на цвинтарі окопи / Копають траншеї зводять бліндажі / Бо 

цвинтар знаходиться в стратегічному місці / На панівній висоті» [12, с. 140]. 

Трагізм ситуації в тому, що «Ми вже ніколи не дізнаємося / Ці окопи – це 

могили наших коханих / Чи могили коханих інших людей» [12, с. 141], тобто 

війна виступає руйнівною силою, яка знищує минуле.  

Тлумачення міфологеми смерті у збірці Б. Гуменюка не можливо без 

розкриття специфіки зображення природи часу. Часовий потік у збірці 

«Блокпост» лінійний, оскільки репрезентується минулим, теперішнім і 

майбутнім. Минуле виражається у спогадах героїв про «вишневе варення», 

«велосипед із саморобними педалями», «запах рідної хати», «смак влежаних 

грушок», «гудіння бджіл над квітником» тощо. Саме межова ситуація, у якій 

знаходиться людина, відчуваючи наближення смерті, підсвідомо відкриває 

форми минулої пам’яті. Теперішнє – це життя на передовій, яке для героїв 

збірки «не вимірюється ані годинником, ані календарем», бо час «вимірюється 

життям товаришів… твоїм власним життям» [12, с. 124]. Для письменника час 

на війні має дуальну природу, що виявляється у зіставленні миті й вічності. З 

одногу боку спостерігаємо протяжність часового потоку, що виявляється в 

монотонному повторенні одних і тих самих дій кожного дня: солдати щодня 

чистять зброю, копають окопи, траншеї; з іншого – коротку мить, яка на війні 

вирішує все, бо «мить вирішує, хто стріляє першим, хто житиме» [12, 

с. 124]. Проте саме вічність у розкритті специфіки часу несе у собі найбільшу 

смислову навантаженість, адже для героїв збірки пережити війну означає 

пережити вічність. Увесь простір навколо письменника у теперішньому житті 

поділений на площини, які утворюють своєрідний годинник: «Мерехтлива зірка 

зійшла над кущем / … І подалася навскіс на другу годину / … Терикон від мене 

на дванадцяту / Донецьк – на першу / Аеропорт – на одинадцяту» [12, с. 180].  
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Майбутнє пов’язане з оприявленням національної пам’яті у житті після 

війни: «На пам’ять про нас (воїнів) їжте хліб з поля / Де ми полягли [12, с. 159]. 

Плинність часу – невідворотний процес («Там де лежали РПГ кулемет автомати 

СВД каски бронежилети / Поволі поволі почала підніматися приталована 

трава» [12, с. 108]), що має властивість послідовно змінювати свій стан, тобто 

переходити з імпульсивних спалахів пам'яті у довготривалі спогади. Трава 

постає тут як символ вічності, бо якою б руйнівною не була війна, світ 

продовжує існувати за своїми законами: «Дитина мусить народитися / Потяг 

повинен доїхати до своєї кінцевої зупинки / Сонце має догоріти» [12, с. 109]. 

Екзистенційні виміри буття героїв перегукуються з танатологічними 

мотивами збірки «Блокпост», що виявляється у їхньому ставленні до смерті як 

необхідності під час війни. Усвідомлена жертовність, лицарство, 

самозреченість, прагнення за будь-яку ціну зберегти державу й націю є 

невід’ємними духовними складовими героїв. Проте смерть – це лише межова 

ланка у циклі буття, котру обов’язково змінює життя. З одного боку смерть 

представляє неперервність існування (на прикладі зміни поколінь). З іншого ж 

– це порушення людського спокою, гармонійного перебування на цьому світі. 

Таке онтологічне сприйняття буття осмислюється за допомогою зображення 

часу та простору, що увиразнюють національну пам’ять.   

Збірка «Блокпост» – фронтовий щоденник, якому характерні 

переривчастість, фрагментарність, експресивність та емоційність вираження 

думки, чергування поетичних текстів із прозовими уривками. Новели, вірші, 

замальовки, мініатюри об’єднуються однією темою – зображення подій 

російсько-української війни, на тлі якої формується тип нової людини з новими 

духовними пріоритетами. Боротьба, як одна з провідних духовних складових 

героїв, інтерпретується крізь екзистенцію внутрішньої та зовнішньої свободи 

героя-наратора, його активності та дієвості як патріота своєї країни. Герої 

Б. Гуменюка постають безстрашними перед обличчям смерті, сприймаючи її як 

необхідну жертву  війни. Земля, за яку ведеться боротьба, має особливе 

значення для українців-захисників, адже вона є смислом життя. 
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ВИСНОВКИ 

Події Євромайдану та війни на сході країни виклали нову хвилю 

різножанрових творів, які миттєво стали популярними серед українського 

читача. Тема війни представлена у творчості багатьох українських 

письменників, які тяжіють до правдивого відтворення дійсності, 

фактографування, намагання зафіксувати людину в напружений момент. Збірка 

сучасного українського письменника Б. Гуменюка «Блокпост» вирізняється на 

тлі інших творів про війну. Він свідомо уникає літературщини, акторства, 

створивши якісно новий тип художнього відтворення дійсності. Тексти 

письменника народжувалися у процесі його емпіричного досвіду на фронті, 

оскільки він добровільно пішов захищати нашу країну від агресії Росії. Сучасні 

літературознавці Н. Головченко, Б. Пастух, Я. Поліщук та ін. потрактовують 

збірку «Блокпост» як літературу non-fiction, оскільки вона засвідчує реальні 

події, є еклектичною за жанровою формою текстів (автобіографія, 

публіцистика, верлібр, вірші у прозі, новели, образки, репліки тощо), але 

цілісною за темою, змістом, пафосом, формою наративу, світоглядом автора. 

Б.Гуменюк виробив неповторний ідіостиль, завдяки якому його втори не 

вписуються в рамки жодного літературного напрямку. 

Тексти Б. Гуменюка – це переважно безпосередні рефлексії воєнного часу 

й побуту. Завдання письменника – відтворити діапазон думок і відчуттів того, 

хто опиняється віч-на-віч зі смертю, хто щодня відчуває її подих, і сприймає 

світ зовсім інакше, ніж пересічний обиватель. Духовні пріоритети героїв його 

збірки художньо реалізується крізь призму екзистенційних вимірів буття, за 

допомогою багатоаспектного образу землі як мірила цінностей українців, 

свободи вибору героя-наратора, зовнішньої та внутрішньої активності. Свобода 

вибору проявляється у внутрішній потребі персонажів боронити свою землю, 

зберегти її територіальну цілісність. Активність як дієвість українця 

потлумачується через три складові: автор-воїн, автор-поет, автор-громадянин. 

Творчість Б. Гуменюка апелює до архетипів нашої свідомості – землі-

матері, батьківства й лицарського побратимства, любові й смерті. Міфологема 
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смерті у збірці «Блокпост» має дуальну природу та пов’язується з 

традиційними образами неба й землі, які письменник осмислює по-новому. 

Б. Гуменюк зображує смерть як необхідну жертву війни, яку українці обирають 

свідомо. Екзистенційні виміри буття потрактовуються за допомогою специфіки 

зображення часопростору; зокрема простір у збірці представлений як 

свій/чужий, де локус свій виступає оберегом героїв, а інший – руйнівною 

силою, загрозою для життя. Часовий потік у збірці «Блокпост» лінійний, 

оскільки репрезентується минулим, теперішнім і майбутнім. Минуле 

виражається у спогадах героїв про життя до війни, які підсвідомо 

відкриваються у межовій ситуації; теперішнє – це життя на передовій; 

майбутнє пов’язане з оприявленням національної пам’яті у житті після війни.  

Образ землі різногранно розкривається крізь призму бінарної опозиції 

«своє / чуже» й конкретизується у таких ключових моделях: Донеччина, 

пустеля, рідний край. Сакрального значення у світорозумінні письменника 

набуває архетипний образ землі-матері, який увиразнюється завдяки ліричній 

домінанті. Природний ландшафт постає у збірці як динаміка протистояння 

свого/чужого, що зумовлюється внутрішньою та зовнішньою боротьбою. Події 

війни до непізнаваності змінюють не лише флору та фауну, а й людину, що 

відображається на її ставленні до землі як мірила цінностей й першопочатку 

всього живого. 

Автор або вдається до сакралізації  своїх образів, зображуючи загиблих на 

небесах, в оточенні праведників та янголів, або, навпаки, бруталізує свою 

художню мову, коли оповідає про війну зблизька. Мова письменника строката, 

не гладка, вона репрезентована верлібром і є близькою до ритмізованої прози, 

котра зберігає в собі нерівну, пульсуючу ритміку. Б. Гуменюк створює нову 

фронтову поезію, що виникла як «побічний продукт війни». 

Порушена в роботі тема відкрита для подальшого вивчення. Перспективи 

дослідження зумовлені появою значної кількості творів, присвячених подіям 

війни, які слід розглядати у контексті сучасного літературного процесу. 
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