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ВСТУП 

 

У колі надзвичайно важливих для української літератури тем є тема війни і 

миру в широкому розумінні, причому своєрідність та оригінальність 

потрактування останньої у вітчизняному літературному процесі не викликає 

сумніву. Виникає необхідність сучасного, базового на ще донедавна 

нетрадиційному для українського літературознавства цілісному підході до 

прочитання художнього доробку вітчизняних письменників.  

Література ХХ століття сьогодні досліджується відомими 

літературознавцями. Вагоме значення критиків відводиться харківським 

письменникам, які зробили великий внесок в скарбницю художнього 

українського слова. Не стоїть осторонь і творчість В. Бондаря. Досліджуючи 

творчість В. Бондаря можна виокремити ряд актуальних проблем, які нині є 

нагальними. Саме тому творчість В. Бондаря може бути переосмислена з 

позицій сучасності.  

На сьогодні відомими літературними студіями, які стосуються творчості 

В. Бондаря є наукові праці М. Ільницького, М. Жулинського. Аналіз художніх 

творів письменника подають В. Дяченко, Г. Штонь, Т. Шарова. Схвальну 

оцінку його літературного доробку свого часу подавали: В. Брюгген, 

З. Голубєва, а також М. Шаповал. Критики харківської школи намагались 

розкрити творчість В. Бондаря з позиції воєнних подій, перебування 

письменника в концтаборах. Однак, не можна говорити про те, що заявлені 

дослідники вичерпно представляють творчість письменника в контексті 

літератури ХХ століття. На сьогодні є лише поодинокі праці, які стосуються 

життєтворчого доробку В. Бондаря.  

Підкреслимо, що творчий доробок В. Бондаря настільки масштабний і 

різноплановий, що навіть науково-дослідницька робота не наблизила до його 

вичерпного осмислення. Обрана тема не досліджувалася в літературознавстві, а 

тому її реалізація актуальна.  

Метою дослідження є: цілісне прочитання творів В. Бондаря, зокрема 
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трилогії “Все-правда”. 

Реалізація заявленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 дослідити характер художнього осмислення теми війни і миру в українській 

прозі ХХ ст.;  

 розкрити поетичну інтенційність складників “людина-війна” та  

“людина-зброя” у  творах В. Бондаря; 

 окреслити сюжетно-композиційну своєрідність трилогії письменника; 

 простежити жанрову специфіку антивоєнних творів В. Бондаря. 

Предметом дослідження є художні вектори прозових творів В. Бондаря, а 

об’єктом дослідження прозові твори письменника.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці відомих 

літературознавців, серед яких вагоме місце відводиться В. Агеєвій, І. Багмуту, 

Ю. Барабашу, Ю. Безхутрому, В. Брюггену, Г. Гельфандбейну, 

М. Жулинському, З. Голубєвій, Г.Сивоконю, М. Шаповалу. 

Методи дослідження: історико-літературний, порівняльно-історичний, 

типологічний, елементи описового методу, структурний аналіз.  

Теоретичне значення роботи. Результати дослідження допоможуть 

глибше осягнути природу творчості В. Бондаря, виявити естетико-філософські 

особливості його прозової творчості.  

Практичне значення отриманих у роботі результатів полягає в 

можливості розширення дослідницького дискурсу вивчення творчості 

В. Бондаря. Матеріали курсової роботи можуть бути використані під час 

викладання основних курсів з історії української літератури, теорії літератури, 

на факультативних заняттях у загальноосвітніх школах. 

Апробація результатів дослідження. Зміст наукового дослідження 

апробовано на VIII Всеукраїнській науково-теоретичній конференції  

“Українська література: духовність і ментальність” (м. Острог, 2016) 

представлено статтю на тему: “Проблема героїчного характеру та морального 

становлення особистості в творах В. Бондаря”. За результатами наукової роботи 

на наукову публікацію (фахове видання) є свідоцтво про авторське  право 



5 

 

(№ 72860 від 13.07.2017 р.). Також матеріали наукового дослідження 

апробовані на Міжнародній науковій конференції “Література, мистецтво та 

гуманітарні науки XXI століття в перспективі глобалізаційних процесів” 

(м. Мелітополь, 2017) з публікацією статті на тему: “Біографістика В. Бондаря: 

проблеми суб’єктивного та об’єктивного в творах митця” у збірнику «Мова. 

Свідомість. Концепт».  

Структура роботи. Структурна побудова наукової роботи обумовлюється 

основною метою і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг наукової 

роботи становить 31 сторінку, із них 28 сторінок основного тексту. Список 

використаної літератури становить 32 позиції. 

 



6 

 

РОЗДІЛ І 

ДИСКУРСИВНІ ПОЕТИКАЛЬНІ РЕЦЕПЦІЇ ПРОЗИ В. БОНДАРЯ 

 

 

1.1. Концепція людини у творчості письменника 

Війна була вагомою подією в житті народу, мала значний вплив на його 

подальшу історичну долю, тому суспільна свідомість, зокрема і література, з 

часом все глибше відчувала, осмислювала неперехідність її проявів, її 

духовного досвіду. Українська воєнна проза представлена сьогодні десятками 

першорядних творів, іменами визначних майстрів слова. Яскравим 

представником воєнної прози є В. Бондар. 

Відомими літературними студіями, які стосуються творчості В. Бондаря є 

наукові праці М. Ільницького, М. Жулинського. Аналіз художніх творів 

письменника подають В. Дяченко, Г. Штонь, Т. Шарова. Схвальну оцінку його 

літературного доробку свого часу подавали: В. Брюгген, З. Голубєва, а також 

М. Шаповал. Дослідники наголошують на тому, що звертаючись до воєнної 

тематики, В. Бондар шукав відповідей на питання, які хвилюють суспільство й 

сьогодні, ставив неминущі моральні проблеми: 

 зростаючої цінності особистості і необхідності самопожертви; 

 героїзму як переборення жорстоких, безвихідних обставин і як 

переборення самого себе, власного безсилля, бажання компромісу; 

 моральної свободи й обов’язку; 

 формування героїчного характеру і його розвитку у мирні дні, 

спадкоємності героїзму; 

 джерел масового, всенародного подвигу, зокрема мирних людей, які 

лишалися поза фронтовим строєм; 

 громадянської мужності, мужності прийняття рішення і 

відповідальність за солдатські життя, за марність і немарність жертв. 

Одним із суттєвих аспектів гуманістичної концепції людини у творчості 

В. Бондаря постає проблема взаємозв’язків особистості і суспільства, 
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особистості і колективу (“Листя летить проти вітру”, “Під вербами”). Коли ж 

герой зостається один на один з ворогом, коли втрачається відчуття ліктя, у 

ворожому тилу, в підпіллі, в умовах окупації, можуть набувати особливої 

гостроти зіткнення між інстинктом і волею, прагненням вижити і почуттям 

обов’язку [4].  

З поглибленням історизму художнього мислення, зростанням уваги до 

багатьох гострих проблем нашого минулого і сьогодення В. Бондар все частіше 

звертався до складних конфліктних ситуацій, неодномірних, суперечливих 

характерів. Це дає змогу глибше проаналізувати ряд найактуальніших 

духовних, етичних проблем, особливо важливих в духовному світі нашого 

суспільства: моральності, відповідальності тощо [25, с. 114]. 

Життєво необхідні сьогодні зміни в самому світосприйманні, мисленні 

людини, остаточна відмова щось вирішувати, примусовим шляхом. А відтак 

необхідна і повнота всієї правди про війну, правди, котрої б якнайбільше людей 

жахнулося, визнало несумісною зі званням, з самим поняттям людини 

[9, с. 131].  

Шукаючи найприкметніших, найвразливіших характеристик, що 

визначають воєнну прозу В. Бондаря, неодмінно звертаєшся до слова 

“драматизм”. Драматизм людських доль, еволюції характерів, що складно, 

суперечливо, через вагання і помилки, шукають свого місця в житті, драматизм 

і суспільна значущість історичних подій, до яких майже завжди звернена 

незрадлива увага письменника [6, с. 99]. 

В. Бондар належить до того письменницького покоління, чия пам’ять 

напоєна і особистими дитячими враженнями, і болючою, трагічною народною 

пам’яттю про війну, про канцтабори. Творчість письменника впродовж 

багатьох років живилася насамперед особисто пережитим і пізнаним. Проблеми 

війни і миру, пам’яті і відповідальності наскрізно проходять через усю 

творчість письменника. Та все ж, твори В. Бондаря, присвячені Великій 

Вітчизняній війні, мають особливу притягальну силу, викликають 

незатихаючий інтерес.  
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До найкращих у збірці належать оповідання “Бугай”, “Мій Пушкін”, 

“Екзамен”, “Перший урок”, “Море ніколи не журиться”, “Яблука падають” 

тощо. Це різні за характером твори, проте, в них виявилися найпривабливіші 

риси Бондаря-прозаїка, і це їх споріднює. Гарна  лукавинка, теплий усміх, 

глибока людяність об’єднують речі явно гумористичного забарвлення,  і 

елегійні, і навіть драматичні. 

Чарівне оповідання “Бугай” – пластичне, зриме, прозоре. Тут є легке й 

природне сплетення різних настроїв, різних людських доль, є точність образних  

характеристик – це робить оповідання справді художньо відбитим “шматком 

життя”. “Екзамен”, “Перший урок”, “Мій Пушкін” виявляють широку палітру 

іронічно-гумористичних засобів, що ними володіє В. Бондар. В їхній основі 

також вірність колоритній і змістовній подробиці. Зворушлива розповідь про 

тяжку долю дядька Ларивона (“Яблука падають”), хай іноді нарисово побіжна, 

але сповнена щирої і глибокої симпатії до героя, і  ця симпатія передається нам, 

читачам. 

Осібно стоїть оповідання “Море ніколи не журиться” (“балада”, як 

визначив сам автор). Цей твір написаний енергійно і стисло, символіка образів 

розкривається повно й переконливо, героїчно-піднесена розповідь має значний 

емоційний заряд. Образи матері, її сина й онука стали реальним уособленням 

важливих думок про силу й мужність народу, про зв’язок поколінь [20, с. 147]. 

Звернення Василя Бондаря до фольклору не було звичним продовженням 

загальної художньої традиції.  Дослідження художнього слова письменника 

сприяє поглибленому розумінню його образів, його ідейних тенденцій, 

індивідуальних своєрідностей, його словесно-художньої майстерності. У його 

творах проходить діалектика життя й смерті, парадокси епохи, людський 

скепсис і надія. У них відтворено передсмертні стогони і крики народжень, 

добро й зло, краса й підлість, табу, встановлені людиною, та природна 

закономірність. 
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1.2. Розкриття атмосфери кривавої вседозволеності у творчості 

митця  

Атмосфера кривавої вседозволеності й безкарності п’янила, привчала не 

бачити у в’язневі людину, призвичаювала до катівського ремесла. Окрему 

групу становлять істеричні фанатики-наглядачі, літні майстри й інженери, що 

побоями й знущаннями над військовополоненими намагаються піднести 

продуктивність праці в шахті, вилити лють і страх від невдачі на фронті; 

імпозантний “інтелектуал” – слідчий, що хизується знанням мов і все новими 

винаходами катівських, знарядь; цинічні ділки, які перетворили своє криваве 

ремесло в джерело наживи” [1, с. 193]. 

 І чи не найстрашніше – буденний, обивательський фашизм, ті, що не 

проти й поспівчувати, потай десь лишити шматок хліба й тут же покірно 

виконати найжорстокіший наказ; ті ситі, веселі, самовдоволені німці, що 

знущалися над в’язнями не за якусь провину і не задля покарання, а ради 

задоволення своїх розгнузданих інстинктів, нагнітання бездумної покори. Така 

психологічна атмосфера гітлерівської Німеччини цікаво відтворена в романі 

колишнього в’язня гітлерівських концтаборів Василя Бондаря “Зорі згаснуть на 

світанку” [5]. 

В основі роману В. Бондаря “Зорі згаснуть на світанку” – хронологічна 

послідовність подій в’язня, спогади і враження, тодішні й сучасні роздуми 

автора, іноді доповнювані фактичним матеріалом, зібраним у книгах, 

свідченням колишніх в’язнів і учасників руху Опору; гнітючій, кривавій, до 

краю жорстокій атмосфері, відтворюваній у книзі, протистоїть сила духу, 

хвилююча дружба; взаємовиручка в’язнів різних національностей, розтоптаних, 

скалічених, упосліджених, але розлютованих спільним горем.  

Свій роман “Зорі гаснуть на світанку” В. Бондар приніс до видавництва 

незадовго до смерті. Рукопис готувався до друку вже без автора. Зі сторінок 

роману постає трагічний образ Німеччини, розіп’ятої й скривдженої  

гітлерівцями, Німеччини, яка несла народам  поневоленої Європи герой сльози, 

руїну й смерть. Але В. Бондар бачив й іншу Німеччину – країну високої 
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культури, світочів гуманізму, країну непохитних борців проти чуми. Саме про 

ці сили, про боротьбу чесних німців проти фашизму цей роман. 

Письменник далі подає нам зовсім новий образ головного героя – Ернста, 

який постав на порозі перед своєю матір’ю Мартою: “Високий, темно-русий, 

сіро-зелені очі; брова до брови перекинула через перенісся по кілька цупких 

волосинок, щоб з’єднатися; тремтливі крила рівного носа – такий, як і був 

такий, як шість років тому” [5, с. 6]. 

Якісно новий соціальний і моральний спосіб життя радянських людей 

ставив  високі політичні, духовні і морально-етичні вимоги. І у своєму романі 

В. Бондар переконливо довів, що без органічної єдності всіх видів і форм 

людського буття,  без органічної повноти життєдіяльності неможливо 

претендувати на благородне  визначення “позитивний герой”. 

Бондар – учасник воєнних дій, неодноразово перебував у концтаборах. 

Автор творів із того покоління, яке було сформоване війною. Ось чому воєнні 

сцени, жорстоке знущання над в’язнями в концтаборах – це ключові сцени, 

поставлені в центрі творів самою логікою життя. У своїх творах В. Бондар не 

один раз  вже говорив про те, як німці-есесівці, фашисти вбивають людей, 

сотні,  тисячі людей, навіть не замислюючись над  їхнім майбутнім життям. У 

романі “Зорі гаснуть на світанку” автор ще раз нагадує про знущання, вбивства: 

“вбивали дуже просто: кайлами розколювали голови, посилали на дозорців. 

Підеш – застрелить вартовий, бо не вільно близько підходити до нього, а не 

підеш – застрелить есесівець за непослух чи зацькує собаками. Забивали людей 

цілий день, бо не легка це робота... обірвати життя стільком людям...” [5, с. 15]. 

В. Бондар будує свій роман на основі спогадів. Один за одним епізоди 

являють собою один цілісний роман, події яких, взаємопов’язані один з одним. 

Вражає у романі те, що В. Бондар образ Тараса Шевченка ототожнює з богом: 

“То – Тарас Шевченко... А мабуть, вищий за бога, бо шанує весь люд віруючий 

і безбожний; пісні його співають і плачуть над тим, що він сочинив. 

Письменник він... [5, с. 50]. 

Тяжко читаються рядки, коли мати  дізнається про те, що її сина скоро 
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стратять, бо він злочинець: “І її рідний син – злочинець! Мати згадала, як 

зачинала його, як носила під серцем, як  спородила на світ... І вже не вина її –  

життя повернулося так, що рідна дитина стала горем, ганьбою, ворогом. Так 

боліло серце! Мати не могла уявити як повісять її сина...” [5, с. 134]. 

В. Бондар зауважує, що з тридцять сьомого року, країна ще більше збідніла 

на добрих людей, на чесних людей, на порядних людей: щодня ж бо, навіть 

щогодини, таких хапали, в’язали, м’яли, топтали, заковували в ланці, кидали в 

кам’яні ями, за  мури концентраційних  таборів, знищували просто й жахливо. 

Найелементарніші прояви свободолюбства, непокори, протесту гинули під 

залізними чоботами простого терору. Нове покоління виростало в тіні 

шибениць, у зашморгах яких гайдалися їхні діди, батьки, старші брати і сестри, 

і інакше собі життя не мислило. Та все-таки добрі люди ждали, аби їх хтось 

покликав до дії, спізнав із однодумцями. Потрібний був зв’язок, треба було 

зв’язати стальний троє єдності, порубаний тисячократно. І не просто зв’язати,  а 

сточити, спасти на вогні ідеї: “...кожен кінчик зводячи на чиємусь маленькому 

серці” [5, с. 159]. 

З болем у серці автор роману говорить про те, що не дивлячись на погоду, 

на красу, на вулицях тече річищами  кров – гине цвіт людства. Одні за правду, а  

другі ні за що. Народжуються в сутінках, зростають у темряві, вмирають у  

пітьмі.  В. Бондар у творі наголошує на тому, що вже багато разів з 

неймовірними труднощами налагоджувалася  підпільна боротьба в усіх 

куточках Німеччини, і тільки-но зав’язувалася зав’язав як гестапо обривало 

живе, зелене галуззя, одчахувало живлющі гілки і вергло на землю. 

Розчавлювало, перемелювало, спалювало і попіл пускало за вітром. 

Письменник у прозових творах порушує важливе питання: боротьба 

людини за своє життя, за свою долю у складних трагічних обставинах війни. 

Антивоєнні твори Василя Бондаря мають чітко виражений автобіографічний 

аспект. Однак реальність подій не порушує художності його творів. Василь  

Для Василя Бондаря воєнне тло є своєрідною естетичною необхідністю для 

більш повного розкриття характеру героя. Він не раз повертався до думки, що 



12 

 

саме на війні, у ситуації найбільш гостроконфліктній і екстремальній особливо 

розкривається справжня сутність людини. Герої антивоєнних творів Василя 

Бондаря інколи ніби і не здійснюють особливих подвигів, вони просто живуть у 

дуже складних умовах, воюють. Але кожен рядок твору дає відчути, як важко 

це насправді – постійно бачити смерть і страждання людей, своїх товаришів, 

самому кожну мить жити під загрозою смерті і не втрачати при цьому мужності 

і волі до перемоги, свободи, а коли необхідно – підніматися і продовжувати бій. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНТИВОЄННИЙ ПАФОС ТРИЛОГІЇ В. БОНДАРЯ «ВСЕ – ПРАВДА» 

 

 

2.1. Жанрова природа та художній світ прозової творчості 

письменника 

Для дослідження жанрової природи і художнього світу прозового доробку 

В. Бондаря авторська позиція – дуже суттєва. Вона включає в себе два аспекти: 

1. позиція письменника в реальній дійсності, яка відображена у творі (задум, 

проблематика, аналіз життєвих явищ, до яких він звертається, типи 

характерів тощо); 

2. авторська позиція у самому творі (ставлення до героїв і подій, принципи 

повіствування, структури образності). 

Обидва ці аспекти авторської позиції взаємопов’язані: один спрямований 

до навколишнього світу, пов’язує твір із суспільним оточенням, другий – 

усередину до самої структури повіствування. 

Наприклад, оповідь у повісті “Листя летить проти вітру” ведеться не від 

всезнаючого автора, а від особи очевидця (це і є сам письменник), і це, 

здавалося б униможливлювало проникнення в душевний світ героя. Тим часом 

психологічний портрет Андрія Швеця та його товаришів, їх внутрішній стан 

змальовано багатогранно, точно й переконливо. Образи головних героїв 

створені у повісті “Листя летить проти вітру” на основі глибокого й 

продуманого аналізу їхнього складного особистого життя [29, с. 14]. 

Використаним життєвим матеріалом, змістом твору і авторською позицією 

визначається вибір назви повісті “Рідні пороги”. Вибір назви твору пов’язаний з 

авторською позицією і безпосередньо, і через його зміст. І тут особливо 

важливим є те, який конфлікт покладений письменником в основу твору, які 

персонажі змальовані ним, хоч зрозуміло, зумовлені вони і темою, обраною 

автором, і особливостями твору. 

Отже, з художньої практики В. Бондаря можна зробити такі теоретичні 
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висновки: авторська позиція допомагає з’ясувати основні моменти художньої 

творчості, а саме: співвідношення особистості митця з його творінням, 

важливість морально-ціннісного аспекту у відображенні реальної дійсності; 

визначає творче завдання і спрямованність художнього пошуку; відіграє 

важливу роль у створенні ідейно-тематичного і формотворчого комплексу 

художнього твору.  

Авторська позиція яскраво виявляється в творах В. Бондаря у самому 

доборі фактів  і організації їх у сюжетно-композиційній структурі (мотивації 

подій, виборі й висвітленні конфліктів, у групуванні персонажів тощо), в 

ідейних і філософських пошуках героїв, у типізації характерів. Крім того, 

позиція автора чітко простежується у ряді позасюжетних елементів (авторські 

відступи, назву творів, вибір форми повітсвування, вставні епізоди) [17, с. 21]. 

Серед найважливіших складових художнього відображення реальної 

дійсності у творах В. Бондаря ми можемо виділити колір, що займає своєрідне 

місце у створенні твору. Колір творів письменника сірий, безрадісний, що 

здатний передавати сум, безнадію. 

Одним із джерел, які дають силу ліричним узагальненням у прозі митця є 

природа. Крім того, природа є сильним стимулятором особистісних емоцій, 

тому в кожному творі В. Бондаря змалювання пейзажу багатозначне. 

Філософське осмислення подій Великої Вітчизняної війни, інші глобальні 

проблеми сучасності спонукали українських письменників шукати відповідні 

засоби художньої виразності. І тому закономірним і своєрідним явищем 

антивоєнної прози XX століття стало використання символіки, яка допомагає 

образно втілювати світові проблеми людського буття [10, с. 14]. 

У поетичній системі В. Бондаря заголовок твору стає дійовим 

компонентом: він виступає своєрідним ключем, який допомагає глибше пізнати 

художній світ письменника. Художній світ В. Бондаря це: “Все-правда”, “Листя 

летить проти вітру”, “Рідні пороги”, “В краю Дахау”, “Аж доки сонце світить у 

зеніті” тощо можна віднести до антивоєнної прози, а однією з тенденцій прози є 

тяжіння до хужодніх узагальнень, наповнених символічним значенням. Тут 
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цілком логічним є твердження В. Астаф’єва: “Щоб виразити філософію 

подвигу, людського життя, любові, смерті – недостатньо самих роздумів на цю 

тему, літератору необхідно створити “знак”, “образ” [2, с. 222]. 

Проблематика творів В. Бондаря ніби виходить із співвідношення понять: 

час – людина – зброя. Із цих зв’язків визначається й ідейно-тематичний центр 

творів: героїчна боротьба нашого народу з фашизмом. А тому стає зрозумілим, 

чому для Василя Бондаря ворожі бомби не лише повсякденна реальність, але й 

символ сконцентрованої у вибухівці ненависті, яка може впасти на голови 

людей у будь-який час [30, с. 12]. 

В. Бондар у воєнних сценах твору “Листя летить проти вітру” розкриває 

трагічну сутність війни – у крові, стражданнях і смерті. Всім своїм ідейно-

тематичним змістом і оригінальною художньою формою у творі письменника 

утверджується гуманістична думка: зброя ворожа людина за самою  своєю 

суттю. В. Бондар інколи описує натуралістичні картини під час жорстоких 

катувань людей з єдиною метою: показати страхіття війни, яка несе смерть і 

страждання людині. 

У літературознавчих розвідках про В. Бондаря, на жаль, не приділяється 

достатня увага з’ясуванню функцій фольклорних елементів у творчості 

письменника. Вони простежуються побіжно й непослідовно, хоча цей аспект 

аналізу проблеми за своїм значенням повинен займати провідне місце, оскільки 

він дає можливість виявити специфіку художніх принципів у використанні 

письменником народнопоетичного матеріалу. Допомагає розкрити своєрідність 

фольклоризму його творів та їх жанрову природу. На наш погляд, звернення 

Василя Бондаря до фольклору не було простим продовженням загальної 

художньої традиції, це була традиція творча, активна тощо [27, с. 145]. 

Проблема психологізму – одна з кардинальних у дослідженні 

багатогранної спадщини В. Бондаря. Найбільш прямою формою 

психологічного розкриття в антивоєнних творах письменника є самоаналіз 

героя. Як правило, він має у творах ретроспективний характер, коли пережиті 

почуття, думки, стан душі, аналізуються в процесі спогадів. В. Бондаря 
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цікавили не лише почуття, роздуми, переконання, але й передчуття, тобто не 

лише свідомість, але й підсвідомість, таємнича сфера підсвідомих психічних 

процесів. Герої антивоєнних творів митця вірять не лише своїм почуттям, але й 

передчуттям [12, с. 7]. 

Психологізм антивоєнних творів В. Бондаря мав виняткове значення для 

розвитку воєнної прози в українській літературі. Письменник зумів розкрити 

внутрішній стан своїх персонажів у дні суворих випробувань, бо саме на війні 

людина розкриває свої можливості. 

Для художнього осмислення проблеми “людина на війні” В. Бондар 

підбирає такі типові обставини, в яких з найбільшою повнотою  і 

переконливістю змогли б виявитись усі суттєві риси героїв. Ось чому 

центральне місце в сюжеті творів письменника посідає зображення обставин 

війни і того, як склались вони для героїв і який вплив мали на їхню долю, адже 

війна була найтяжчим випробуванням для кожної людини [14, с. 15]. 

Більшість героїв антивоєнної прози В. Бондаря так чи інакше нерозривна з 

контретною історичною ситуацією (подіями війни), і тому тут неминуче 

встановлюється взаємозв’язок між часом описаних у творах подій і явищ з 

історичним часом. 

Дослідження художнього слова письменника сприяє поглибленому 

розумінню його образів, його ідейних тенденцій, індивідуальних своєрідностей, 

його словесно-художньої майстерності. У антивоєних творах В. Бондаря 

осмислюються глобальні (екзистенційні) проблеми: війна і мир, людина і зброя, 

добро і зло, життя і смерть, гуманізм і насильство, творення і руйнування. 

Виступаючи в найбільш конкретних проявах, вони набувають узагальненого 

звучання, піднімаються до рівня філософських категорій [16, с. 103].  

Відомо, що кожен значний письменник у своїх творчих пошуках 

спирається на досягнуте його попередниками, часто і сучасниками і разом з тим 

вносить у літературу, в різні її сфери своє, нове. У сфері поетики одні з 

використаних автором художні засоби являють собою продовження, розвиток 

раніше відкритих способів і форм, інші є його оригінальними знахідками і 
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відкриттями. Аналогічні процеси відбуваються в антивоєнних творах 

В. Бондаря: він досліджує народний хараткер у творах. Саме це й визначає 

своєрідність його ідейного і емоційного аналізу. Зокрема він випробувує своїх 

героїв, вибудовуючи ситуацію  морального вибору локальному або загальному 

одночасно. 

У біографії героя повинна відображатися біографія цілого покоління, 

тільки тоді вона буде цікавою і значною. Головне для В. Бондаря –  дати 

інтелектуальний і психологічний портрет свого сучасника, власне свій портрет. 

Треба сказати, що йому повністю вдається здійснити свої мистецькі задуми у 

своїх антивоєнних творах [11, с. 241]. 

Письменник у творах порушує важливе питання: боротьба людини за своє 

життя, за свою долю у складних трагічних обставинах війни. Антивоєнні твори 

В. Бондаря мають чітко виражений біографічний аспект. Однак реальність 

подій не порушує художності його творів. Василь Бондар – учасник воєнних 

дій, неодноразово перебував у концтаборах. Автор творів із того покоління, яке 

було сформоване війною. Ось чому воєнні сцени, жорстоке знущання над 

в’язнями в концтаборах – це ключові сцени, поставлені в центрі творів самою 

логікою життя [15, с. 48]. 

Для В. Бондаря воєнний фон є своєрідною естетичною необхідністю для 

більш повного розкриття характеру героя. Він не раз повертався до думки, що 

саме на війні, в ситуації найбільш гостроконфліктній і екстремальній особливо 

розкривається справжня сутність людини. 

Герої антивоєнних творів В. Бондаря інколи ніби і не здійснюють 

особливих подвигів, вони просто живуть у дуже складних умовах, воюють. Але 

ми бачимо за творами письменника, як важко це насправді – постійно бачити 

смерть і страждання людей, своїх товаришів, самому кожну мить жити під 

загрозою смерті і не втрачати при цьому мужності і волі до перемоги, свободи, 

а коли необхідно – підніматися і продовжувати бій. 

Суттєвим важливим моментом у концепції “людина на війні”, що 

знаходить своє художнє втілення у творах Василя Бондаря є те, що він показує 
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як усупереч усьому перемагає високе, світле, духовне начало, властиве нашим 

людям [20, с. 161]. 

Вистражданість кожного рядка, кожного спостереження, роздумів про 

життя ми відчуваємо у творах В. Бондаря. Герої письменника часто опиняються 

в надзвичайно драматичних досить напружених воєнних ситуаціях, коли 

виступає все несуттєве в людині і з нещадною чіткістю проявляється її сутність. 

Гама її переживань могла здатися збідненою – ніякої палітри відтінків, але 

суттєво іншою вона і не могла бути, враховуючи людську природу і художні 

завдання. А завдання полягало в тому, щоб показати людину в момент 

найвищого напруження усії її фізичних і духовних сил, у хвилину, коли від 

будь-якої дії і вчинку залежало життя – і часто не тільки своє.  

Письменник у своїх творах порушував важливі життєві проблеми: про 

свободу й необхідність у житті приватному й загальному, про добро і зло, про 

правду і красу тощо. Відображення у художніх творах подій і фактів з власного 

життя є характерною рисою багатьох письменників. Йдеться і про асоціативну 

єдність між епізодами з біографії автора та життям героїв його твору. 

Автобіографізм у прозі В. Бондаря відзначався дослідниками побіжно, хоча, як 

справедливо зауважував В. Брюгген, “про біографічність прози Василя Бондаря 

можна написати окрему розвідку” [13, с. 60].  

Наша спроба розглянути роль і місце автобіографізму в  повістях 

В. Бондаря є підступом до проблеми, окресленої В. Брюггеном і сучасним 

станом її дослідження в літературознавстві. Виходити будемо з того, що 

автобіографія при всій індивідуалізованості “не є тільки продукт суто одного 

індивіда, але є продуктом і водночас фактом культури данного соціуму” 

[13, с. 61]. 

Твори В. Бондаря, привсячені подіям війни, в яких герой-одноліток автора 

воєнних часів, відображають сприйняття героєм війни “крізь свій дитячий 

досвід”.  Як вірно зазначає З. Голубєва, “феномен проникнення в 

психологічний стан тварин, людей, птахів, рослин у В. Бондаря породжується 

природою авторського світовідчуття, яке бере витоки з національних архетипів, 
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духовної естетичної сутності” [21, с. 87]. Любов до всього живого: тварин, 

звірів, птахів, дерев, навіть комах та метеликів простежується у всіх творах 

В. Бондаря. Витоки цього – в дитинстві письменника. Що згадується як в 

оповіданнях, так і в повістях, де письменник унікально акцентує увагу на 

жорстокості світу війни через якісь природні образи життя.  

 

 

2.2. Правдива картина бачення світу у повісті В. Бондаря «Все-

правда» 

Творчу спадщину письменника хочеться розглядати як певну цілісність. 

Справді, усі повісті В. Бондаря  взаємопов’язані – чи хронологічно, чи  

спільними  героями, чи  повторюваністю ситуацій. Це  пов’язано перш за все з 

їх  концептуальною єдністю, з постійною увагою автора до  проблем 

формування героїчної особистості у складні, переломні історичні періоди. 

Однією з прикметних рис таланту В. Бондаря називають чутливість до виявів 

людяності й мужності в ситуаціях напружених, а той драматичних [1, с. 95].  

Цілісність творів В. Бондаря “Все-правда”, “Листя летить проти вітру”, 

“Рідні пороги” визначається перш за все тематичною єдністю. Провідною їх 

темою є доля людини у концтаборах, її вчинки та внутрішні переживання. Ці 

три твори об’єднує антивоєнний пафос. Саме за тематичною єдністю пов’язана 

єдність авторської свідомості, що проявляється в граничній сконцентрованості 

на певному колі проблем і настроїв. Авторська свідомість знаходить найбільш 

повне і безпосереднє вираження в головному герої (Андрієві Швецю). 

У 1964 році В. Бондар написав повість про своє довоєнне навчання, 

початковий період війни, коли він потрапив в оточення, втік з табору для 

військовополонених організував партизанський загін, який звільняв молодь з 

пунктів збору для відправки в Німеччину, знову був захоплений у полон і сам 

вивезений у Дахау. Авторові здавалося, що він говорить про такі неймовірні 

пригоди, що йому не повірять, а розповідав же він про документальні факти 

своєї біографії, тому й назвав свою повість одним словом “Все-правда”,  
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утворивши нове поняття. Не просто “Правда”, а “Все-правда”, з усіма деталями, 

подробицями, поворотами сюжету тощо. Про правду Василь Бондар 

сигналізував вже від першого слова повісті, від заголовку. 

Повість В. Бондаря “Все-правда” є  автобіографічним твором, де головним 

героєм є Андрій Швець. Автор розповіді про себе від третьої особи. Вийшов 

епічний твір. Автобіографічна повість, повість з автобіографічним героєм. 

Вчені-дослідники схиляються тієї думки, що про подальшу долю Андрія 

Швеця, головного героя повісті В. Бондаря “Все-правда” автор написав у 

повісті “Листя летить проти вітру”. Там усе про концтабір Дахау,  а це ніби 

пролог до неї. Герой твору Василя Бондаря. Ніби живий. Він ніколи не 

пробачає  своїм ворогам [19, с. 114]. 

У творі “Листя летить проти вітру” письменник відтворює процес 

зародження незадоволення і протест у рядових фронтовиків, в’язнів у 

концтаборах Дахау, Сирці, Тронсбері. Саме тут письменник відтворює 

простодушні розмови в’язнів про причини і винуватців війни. Письменник 

підходить до проблем відтворення правди війни, головним чином через 

максимально-глибоке проникнення у внутрішній світ своїх героїв, спираючись 

на суспільний і естетичний рівень розвитку нашої епохи.  

В. Бондар розпочинає свою трилогію твором ”Все – правда”. На початку 

твору автор зосереджує свою увагу на головному героєві: хлопець Андрійко 

перейшов уже у третій клас, в питаннях власної гідності надто педантичний і 

цнотливий. 

З великою майстерністю В. Бондар змальовує події, коли почалася війна: 

“Всі примовкли. Всі розхвилювались. Я вперше глибоко відчув, що прийшла 

біда у мою рідну хату. Доносився гуркіт, з’явилися військові. Вони 

встановлювали кулемети, а ми рили окопи…” [4, с. 18]; “… раптом з гори, ні, 

не в’їхали, а увірвалися в село бронеавтомашини, танкетки, танки. В них 

висунувшись до пояса, стояли молоді хлопці в чорному… Хмари накрили 

сонце, стало зрозуміло, що вже осінь, і водночас відчулось, що в нашому житті 

сталась страшна переміна. Ми всі заніміли, поглухли…” [4, с. 105]. 
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Тема нерозривної єдності людини й природи присутня в усіх творах 

В. Бондаря. Звернення до природи допомагає відтінити найсуттєвіше в житті 

людини й духовному світі. Він прогне через уособлений образ природи 

підкреслити важливість подій, що відбуваються. Автор постійно звертається до 

природи, як до своєрідного свідка, який усе розуміє і відчуває найпотаємніші 

порухи людської душу [4, с. 308]: “Дощ падав суцільною завісою”, “Дощ 

перейшов у мряку”, “Почав накрапати дощ” [4, с. 333]. 

В. Бондар розповідає у творі про жахливі умови, перебування головного 

героя (і не тільки) під час того, як їх затримали фашисти: ані їсти, ні пити не 

давали, спали на сірій землі розважаючись, кидали гранати в людський  

мурашник. 

 

 

2.3. Відтворення концепції людського щастя у творі “Листя летить 

проти вітру” 

Назва книжки В. Бондаря “Листя летить проти вітру” – не випадкова. З 

перших же сторінок показує автор, як потроху згуртовуються в’язні різних 

національностей і поглядів, як помалу, але невпинно зростають сили опору. 

Цей опір починається з малого – організованої боротьби з голодом і кінчається 

збройним виступом, активною боротьбою проти конаючого фашизму. 

У назві книжки – ключ до розуміння й центральної постаті твору. Андрій 

Швець – простий, чесний, радянський хлопець. Нелегко складається його доля. 

Не раз потрапляє він у найнезвичайніші ситуації, не раз просто-таки чудом 

рятується від неминучої смерті. Однак всі ці перипетії імовірні. Адже в таборі 

смерті, де щодня гинули сотні безневинних людей, де без упину диміла труба 

крематорію – вижити й справді можна було тільки чудом. 

І все ж це було не тільки чудо. Попри збіг випадкових обставин діяли тут 

цілком реальні причини. І головна з них криється в самому характері Андрія. У 

перший же день він звертає на себе увагу товаришів, коли сміливо втручається 

в розподіл їжі і говорить, що Казімір набирав повні черпаки. І хоч блоковий 
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топче його ногами, хоч ніхто не вступається за Андрія, проте мужній виступ не 

пропав марно – його запам’ятати, і дуже скоро Андрій відчув дружню 

підтримку товаришів. Підпільники бачили: цей хлопець не з тих, хто покірно 

вмирає під чоботом фашиста, він – борець, а таких треба було берегти. І 

товариші рятують Андрія всіма можливими засобами. Обміняний на мерця, 

Андрій Швець під чужим прізвищем продовжує жити й боротись за  

визволення. 

Проблеми, поставлені В. Бондарем у повісті “Листя летить проти вітру”, 

привертають увагу багатьох дослідників. Це і осмислення героїзму, перш за все 

як духовної моральної якості людини, і дослідження умов формування, джерел 

героїчного характеру,  спадкоємності революційних традицій, і загострена 

увага до проблеми довіри до людини  заперечення  хворобливої підозрілості, 

зневага до неї, що  виявляється в минулому [1, с. 5]. 

Роздуми про можливість щастя для людини, про його зміст і ціну й 

складають в основному філософський пласт повісті В. Бондаря “Листя летить 

проти вітру”. Наголошення права людини на щастя і необхідності безнастанної 

боротьби за його утвердження – невід’ємна риса всієї творчості В. Бондаря.  

У повісті “Листя летять проти Вітру” ця концепція людського щастя 

втілена чи не найбільш повно і цілісно. Сам духовний досвід війни викликав ці 

напружені роздуми. Її закінчення, п’янка радість першим народжували надії на 

те, що  тепер зникне з життя все потворне й зле, що люди, які такими зусиллями 

й жертвами завоювали мир, достойні  безхмарного світлого щастя [4].  

Цей радісний пафос, що відображав духовну суспільну атмосферу, звучав 

у багатьох повоєнних творах, хоч у наступні роки він доповнювався все  

тривожнішими мотивами. Крім того, саме у воєнних випробуваннях, в 

екстремальних жорстоких ситуаціях глибше розкривалися внутрішні 

можливості людини, її  здатність до високих  почуттів і вчинків, 

самовідданість,  жертовність  у відстоюванні життя тощо. 
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Оглядаючи пройдений В. Бондарем шлях, замислюючись над його щедрим 

літературним ужинком, не можеш не визнати, що перу письменника належить 

одна з оригінальних сторінок української прози [28, с. 14]. 

В. Бондар у повісті “Листя летить проти вітру” малює цільний, виразний 

характер людини у всій складності життєвих обставин. Що показово: майже не 

виводячи свого героя із сфери трудової діяльності, автор дає чітке уявлення про  

душевне багатство й силу натури. Цього досягнуто, передусім, передачею тих 

непростих, часом  драматичних умов, за яких довелося Андрію Швецю 

утверджувати свою правоту, подавати приклад односельцям. Василь Бондар 

добирає такі  факти, епізоди з життя Андрія Швеця, які яскраво малюють нам 

людську особистість героя, розкривають найістотніше,  найпривабливіше в 

ньому. 

 

 

2.4. Автобіографізм твору В. Бондаря “Рідні пороги” 

Особистий нахил письменника до певної манери оповідати впливає на 

форму його творів. Можливості “малої прози” винятково багаті,  різноманітні. 

Але дійовим художнім чинником вони  стають за одній умови: автор мусить 

мати природний смак до розповіді,  здатність “співпереживати” описуване, 

потяг до точного, місткого слова. 

У повісті В. Бондаря “Рідні пороги” найчіткіше наголошена дорога  

письменнику думка про необхідність взаємоповаги, прагнення до порозуміння 

між людьми, про згубність озлобленості, душевних лінощів і глухоти, невміння  

проникнутися чужим болем.  

Повість В. Бондаря “Рідні пороги” є логічно-художнім біографічно-

документована, досить буденна за фактажем: був там, робив те, переїхав туди. 

Ця повість насамперед зачаровує не буденністю постаті головного героя і 

глибокого життєвою колізією. І те, і те у В. Бондаря в наявності. Андрій Швець 

– своєрідне alter  ego автора: юнакам у війну був підпільником, видав 
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провокатор, потрапив у концтабір Дахау, з усіх найскладніших ситуацій 

вийшов із честю [7, с. 28].  

Можливо, як ніхто в новітній українській прозі, В. Бондар у “Рідних 

порогах” змалював стан відчайдушного  борсання людини в пазурах 

тоталітаризму, прагнення  скинути з себе огидні сіті  душезапроданства 

дияволам із “таємного комітету”, і, вважай гітлерівське питання вирішується 

при цьому: зламають людину, чи не зламають? 

Наскільки нежиттєспроможна така система що прагне тільки підкорити 

особу? Відповідь може бути одна: нежиттєспроможна, бо коли таких, як  

Андрій, (а це, поза  всяким сумнівом, золотий потенціал будь-якого 

цивілізованого суспільства) держава хоче використовувати як рупор 

доносительства, то вона врешті-решт  вироджується й загниває, бо підриває 

енергопідйомні людські ресурси. Рабська вірнопідданість і суспільний прогрес 

– речі несумісні [7]. 

Зрозуміло тепер, чому ця повість не могла бути надрукованою в свій час і  

пролежала у шухляді Бондаревого стола понад чверть віку. У кінці  60-х років 

цензура вже не пропустила б твір, у якому над героєм весь час витає зловісна 

тінь “охранки” і  де “таємні” молодці постають як  достеменні соратники 

Мефістофеля, що батогом і пряником вимагають радянських людей 

запродатися дияволу. Пафос же Андрієвого опору виразно загальнолюдський, у 

дусі народнопісенного: “Чорний ворон, я не твій!”. 

Повість В. Бондаря “Рідні пороги” допомагає нам чіткіше усвідомити, які 

ж стадії духовного розвитку проходило наше суспільство на шляху 

національного відродження [22, с. 18]. 

Письменник показує у творі різнобічні таланти Андрія Швеця, окрім того, 

що він вміє говорити по-німецькому. Так на його долю випало ще й нове 

випробування: треба викрити злочинця-німця, таким чином стати не Швецом, а 

Кернбахом (тимчасово): “Тут слід старатись зовсім забути, що ви Швець, а 

знати одне: Я – Кернбах. Потрібне повне перевтілення…” [8, с. 39]. 

Дуже гарно вдавалось В. Бондарю показувати пори року, природу – її стан, 
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а також велике бажання Андрія читати. Читати все, що потрапляло до рук. Це є 

ще однією ознакою того, що його твір “Рідні пороги” – автобіографічний: 

“Вгодинилось. Настала суха пора осені: пахне грибною вільгістю і прілим 

листям, на небі білі купчасті хмарки, як думи дитячі, і сонце світить щедро, і я 

собі читаю та й читаю, живучи при господарській частині на правах рибини на 

піску і птаха у воді…”  [8, с. 44].  

У пам’яті Андрія Швеця не найкращими способами згадується Німеччина: 

“Руїни…” [8, с. 49]. Пізніше, В. Бондар все частіше і частіше згадує Німеччину, 

концтабори, втечі, в’язнів, навіть у поезії: “Треба б мені поетом стати: жінка 

слізьми виплакується, їй і легше стає, а поети – словом…” [8, с. 65].  

Іноді у творі Андрій говорить надзвичайно важливі, гарні слова: “Думати – 

це трудна справа” [8, с. 70]. Автор протягом твору вказує нам на риси, вдачі 

головного героя: “І я полюбив себе, відважного. Принципового і рішучого…” 

[8, с. 71]; “Я пишався собою, своєю відвагою, а відтак став добрим…” [8, с. 74]. 

З великою майстерністю В. Бондар розказує, як можна коротким шляхом 

пройти до місця, де був розташований інститут: “Одягнувшись так хутко, як не 

зодягався жоден солдат із здемілітаризованих держав всесвіту в усі епохи під 

час бойової тривоги, ми, наче пущені з гармати ядра, вилітали під купол 

спокійного неба і мчались до перукарні… Не короткий, проте навальний ривок, 

і ми вже в мебльовому магазині аж на П’яти кутках, а звідси до інституту – 

рукою подати” [8, с. 103]. Так міг відтворити лише той, хто не раз блукав цими 

вулицями і добре знав цю місцевість, то ж цілком закономірно, що повість 

письменника є автобіографічною. 

На сторінках повісті “Рідні пороги” В. Бондар зауважує дуже важливу річ, 

але зрозуміти досконало її можна лише за тієї умови, якщо повністю 

познайомитися з його творчістю. У нього є повість “Листя летить проти вітру”, 

де також головний героєм є Андрій Швець, і цей твір також є 

автобіографічним. У повісті “Рідні пороги” автор свідомо підкреслює у листі 

Юлія Цезаря до Андрія таку фразу: “Бувай здоровий, і хай листя летить проти 

вітру…” [8, с. 57]. 
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Назва твору “Рідні пороги” повністю відповідає змісту. Автор зауважує на 

тому, що головний герой неодноразово прагне повернутися до “рідного 

порогу”: “На попутній вантажівці дістався до рідного порога, де можна буде 

трохи дати пришерхнути ранам на серці…” [8, с. 82]. У кінці твору автор ще раз 

наголошує, що “Рідні пороги” – це рідний дім: “І рідний поріг там, де п’ять 

пурпурових променів б’є крильми від силуету Ілліча” [8, 101]; “… чистим 

прийшов на рідний поріг, і мене пустили в рідну хату…” [8, с. 104]. 

Спостереження над автобіографізмами В. Бондаря ще раз підтверджують 

важливу для митця істину –  художник перш за все живиться темами, мотивами 

і образами рідного краю. Талановитий письменник зберігає у своїх творах 

пам’ять про рідні місця, земляків, а вони через віки пронесуть славу про Поета. 
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ВИСНОВКИ 

 

В особистому й творчому досвіді В. Бондаря, в усій його надзвичайно 

принадній постаті людини й творця плідно жили прекрасні традиції української 

класичної літератури, що становить єдине ціле з життям українського народу, 

його історичною долею. В. Бондар не робив екскурсійних виходів для 

“вивчення життя”, він просто жив, жив поряд і разом із своїми героями, до 

найменших дрібниць знаючи їх людську вдачу, побут, звички, думки й 

сподівання, болі й радощі.  

Вони проходять крізь серце письменника й конденсуються в художніх 

образах, в яких не знайдемо і сліду невдалої літературної вигадки, як замінника 

реального життя, не побачимо й сліду акторської пози, самовдоволення, 

хизування словом. Там є тільки незрадлива увага письменника до реальних 

людей і реальних явищ, там є добірне українське слово й гострота 

письменницького зору, такого пильного до історичних змін у житті й 

свідомості українського селянства, до психологічної правди у вияві характерів і 

взаємин героїв.  

Як і всі, хто прийшов у літературу в 50-60-х рр., В. Бондар належить до 

покоління пасинків війни, отож, і на його профілі, і на творчості лежать одсвіти 

всенародного подвигу в найтрагічнішій за всю історію людства війні. Саме у 

воєнний час виразно проявилися людські якості.  

Повісті “Все-правда”, “Листя летить проти вітру”, “Рідні пороги” можна 

вважати болючими спогадами, які постійно були в пам’яті письменника. 

Можна з упевненістю говорити про наявність у творах письменника деталей 

автобіографічного змісту, ліризму, індивідуальну манеру відтворення кожного 

життєвого моменту. До особливих, притаманних тільки В. Бондарю, рис можна 

віднести відверту авторську оповідь, автобіографізм, наявність у художніх 

творах моральних проблем, а також оригінальні характери.  

Переважно хронікальні типи сюжетів, органічна цілісність, чітка 

підпорядкованість усіх елементів твору основній ідеї, глибокий аналіз проблем 
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особистісного плану, спокійна манера оповіді сприяють застосуванню творів 

Василя Бондаря в галузі літературознавства.  

В особистому й творчому досвіді Василя Бондаря, в усій його надзвичайно 

принадній постаті людини й творця плідно жили традиції української класичної 

літератури. Василь Бондар не робив екскурсійних виходів для “вивчення 

життя”, він просто жив, жив поряд і разом зі своїми героями, до найменших 

дрібниць знаючи їх людську вдачу, побут, звички, думки й сподівання, болі й 

радощі. Вони проходять крізь серце письменника й конденсуються в художніх 

образах, у яких не знайдемо і сліду невдалої літературної вигадки, як замінника 

реального життя, не побачимо й сліду акторської пози, самовдоволення, 

хизування словом. Там є тільки незрадлива увага письменника до реальних 

людей і реальних явищ, там є добірне українське слово й гострота 

письменницького зору, такого пильного до історичних змін у житті й 

свідомості людей, до психологічної правди у вияві характерів і взаємин героїв.  

Василя Бондаря цікавили не лише почуття, роздуми, переконання, але й 

передчуття, тобто не лише свідомість, але й підсвідомість, таємнича сфера 

підсвідомих психічних процесів. Таким чином, герої антивоєнних творів митця 

вірять не лише своїм почуттям, але й передчуттям. Значення автобіографічної 

прози у відтворенні ідейно-художніх поглядів Василя Бондаря та їхньої 

динаміки полягає в тому, що біографізм є важливим автентичним джерелом 

висвітлення творчої індивідуальності письменника, його світогляду, естетичних 

засад, психологічних особливостей тощо. Василь Бондар належав до таких 

письменників, які переконують не крикливими декламаціями, а мужньою 

ясністю свого вистражданого болю, філософською думкою.  

Отже, творчість Василя Бондаря і надалі становитиме науковий інтерес як 

високохудожній матеріал, у якому відображена не лише вся багатогранність 

духовного життя митця, його непересічної особистості, а правдива історія долі 

цілого народу на тлі історичних подій цілої епохи. 
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