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Abstract 

The study analyzes stylistic trends in the development of modern literature, identifies key dominants of a 

high-quality artistic text with an artistically motivated internal system, due to the artist’s individuality, subjectivity 

of their worldview and attempts to objectively and truthfully cover a certain social phenomena (in particular the 

war in the east of Ukraine). 

Attention is paid to the “energy of style” formation in modern literature (M. Yevshan), it is determined that 

the so-called “energetic” expressionism is not only an important feature of modernism, postmodernism or modern 

metamodernism (megamodernism), but above all an indicator of national political maturity, conscious activity, 

freedom, desire for personal participation of the masses in state problems solving. 

It is well-known that the authors of works about the war in eastern Ukraine are often its participants or eye-

witnesses. The level of “art” of this type of literature is not always maintained at the proper level, that’s why 

stylistically and meaningfully significant texts in which the literary style is like an artistic phenomenon are chosen 

as the material for the study. 

It should be noted that the authors of works about the war in eastern Ukraine are already well-known writers 

of the middle generation, and very young beginners, both men and women. We interpret this phenomenon as 

related to the specifics of the artist's creative activity, which at the moment of inspiration is conditionally a bisexual 

spiritual entity – androgyne (Mircea Eliade) that has the ability to create and reveal both female and male life 

characters, destinies or trials. 

At the same time, of course, art always has the gender characteristics of its author with the help of which the 

recipients can unmistakably guess who is the author of literary works – a man or a woman. A literary style as a 

philosophical and aesthetic phenomenon is being improved throughout their creative life by using markers of 

gender and psychological features.  

The presence of author's personality provides the text with, first of all, the unique style (Mykhailyna Ko-

tsiubynska), the difference that distinguishes the literary style of one artist from the style of another author. 

Анотація 

У дослідженні проаналізовано стильові тенденції у розвитку сучасної літератури, визначено ключові 

домінанти якісного стилістично значущого художнього тексту з художньо мотивованою внутрішньою си-

стемою, зумовленою індивідуальністю митця, суб’єктивністю його світобачення та намаганням охопити 

об’єктивно і правдиво певне суспільне явище (зокрема – війну на Сході України). 

Звернено увагу на формування в сучасній літературі «енергії стилю» (М. Євшан), визначено, що т. зв. 

«енергетичний» експресіонізм є не тільки важливою ознакою модернізму, постмодернізму чи сучасного 

метамодернізму (мегамодернізму), а насамперед показником політичної національної зрілості, усвідомле-

ної активності, волі, жадоби до особистісної участі у вирішенні державних проблем широких мас.  

Загальновідомо, що авторами художніх творів про війну на Сході України найчастіше є її учасники 

чи очевидці подій. Рівень «художності» такого штибу літератури не завжди витриманий на належному 

рівні, тому матеріалом дослідження обрано стилістично та змістовно значущі тексти, у яких прослідкову-

ється літературний стиль як мистецьке явище.  

Відзначимо, що авторами творів про війну на Сході України є й уже відомі письменники середнього 

покоління, і зовсім юні початківці, причому як чоловіки, так і жінки. Трактуємо це явище як таке, що 

пов’язане зі специфікою творчої діяльності митця, який у моменти натхнення умовно є двостатевою духо-

вною сутністю – андрогіном (Мірча Еліаде), наділеним здатністю творити та розкривати як жіночі, так і 

чоловічі життєві характери, долі чи випробування. При цьому, звичайно, мистецтво завжди обов’язково 

має ґендерні особливості статі свого автора (авторки), тобто реально більшою чи меншою мірою реципіє-

нти безпомилково здогадуються, хто саме творець художньо-літературної продукції – чоловік чи жінка. 

Літературний стиль як філософсько-естетичне явище під пером талановитого письменника впродовж 

усього його творчого життя вдосконалюється, задіюючи маркери ґендерно-психологічних особливостей. 
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Наявність індивідуального авторського «Я» при цьому забезпечує насамперед той унікальний «стилістич-

ний лад» (Михайлина Коцюбинська), ту відмінність, яка відрізняє літературний стиль одного митця від 

стилю іншого автора. 
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Актуальність дослідження. Сучасна художня 

література про війну на Сході України відзна-

чається власним унікальним стилем, наближеним 

до «grand»-стилю нашої національної літератури 

першої третини ХХ ст., зокрема високим рівнем 

національної самоідентифікації героїв, усвідомле-

ним патріотизмом, а також антимілітарним ракур-

сом однозначної оцінки війни як світового зла. 

Оскільки в сучасному українському письменстві 

наукових досліджень такого штибу майже не існує, 

наші літературознавчі студії про кращі зразки 

текстів, присвячених війні на Сході України, мо-

жуть посприяти виправленню такого стану рецепції 

антимілітарного дискурсу воєнної прози. 

Мета публікації – дослідження літературного 

стилю як непересічного явища (на матеріалі сучас-

ної художньої прози про війну на Сході України), 

яке здатне формувати у реципієнтів «нормативну 

систему естетичних смаків», та виробити інстру-

ментарій обсервації літературних текстів і методів 

дослідження основних категорій стилю. 

Методи дослідження: описовий, герменев-

тичний, компаративістський, порівняльно-типо-

логічний, системно-функціональний, лінгво-

стилістичний. 

Питання стилю в літературознавстві вва-

жається одним із найцікавіших та найбільш диску-

тованих. Як категорія (термін, поняття), ця лексема 

загалом є полісемною і лише в контексті сказаного 

можна чітко усвідомлювати, про який відтінок зна-

чення слова стиль йдеться. У наш час літературним 

стилем прийнято вважати сукупність мовних за-

собів художнього тексту (текстів), що загалом ха-

рактеризують «нормативну систему естетичних 

смаків» [13, с. 433], окреслюють певну епоху, де-

монструють ключові особливості літературного 

напряму, течії, школи, угруповання. Стилістичне 

забарвлення у своїй повноті й неповторності 

завжди розкривається насамперед у межах певної 

стильової тенденції і обов’язково відображає спе-

цифіку експресивності художнього мовлення. 

Літературний стиль як інтегральна основа ху-

дожніх текстів має передусім інструментальну, 

пов’язану зі змістом (Р. Барт) та його реалізацією, 

функцію та при цьому, як наголошують В. Кожи-

нов і В. Шкловський, демонструє водночас і певні 

формальні ознаки. Стиль здатний поєднувати «в ху-

дожньо мотивовану систему, зумовлену індивідуа-

льністю митця» [2, с. 656], світовідчуття, тематику 

й проблематику, закони конкретного літературного 

жанру і витворювати «стильове «обличчя»» [2, с. 

657] митця, яке постійно удосконалюється певним 

автором і з роками набирає все більшої виразності 

у процесі остаточного становлення його таланту. 

Коли ж літературознавці аналізують властивості 

художньої форми і внутрішню організацію змісту 

літературного тексту, то в такому разі вже йдеться 

про поетику. Тон і колорит художнього тексту, ме-

тод структурування художніх образів у ньому, за-

безпечення естетичної єдності й цілісності змісту й 

форми твору – це також літературний стиль. Автор-

ська позиція у прозових текстах, як відомо, відіграє 

роль письменницького «Я», тому неможливо гово-

рити про ідіостиль автора, не аналізуючи його ав-

торської позиції у творі. 

Еволюційний розвиток стилю упродовж історії 

літератури відбувається за «маятниковим принци-

пом» [13, с. 433]: стиль то формалізується (тоді 

його зв’язок власне зі змістом послаблюється, стає 

опосередкованим), то посилюється до краю, як від-

значав Д. Чижевський. Саме тоді епохальні літера-

турні утворення набирають вигляду «великих сти-

лів» (Д. Лихачов). Літературний стиль завжди від-

носно стабільний і питомо проявляється як 

«властивість цілісної художньої форми» [13, c. 

433], тому присутній і в найменшому її фрагменті. 

Літературознавець Д. Наливайко акцентував саме 

на «формотворчому» розумінні стилю, а В. Кожи-

нов запропонував розуміння цього явища як «що-

найглибшої суті твору» [13, с. 433]. Літературний 

стиль виявляється основним феноменом самодоста-

тності художнього тексту. Без урахування поняття 

стилю неможливо ні аналізувати окремі літературні 

твори, ні характеризувати певні епохи у письменс-

тві. Стиль є способом реалізації індивідуальної ху-

дожньої творчості, тому він може бути авторським, 

а значить, відповідно емоційно та лексико-стиліс-

тично забарвленим: важким, легким, ускладненим, 

пластичним, орнаментальним, навіть «селянсь-

ким», урбаністичним чи й «солодким», заколисую-

чим. 

Ідіостиль – це індивідуальний стиль письмен-

ника, що завжди характеризується суб’єктивністю 

світобачення автора, але водночас і намаганням 

охопити певне суспільне явище (у нашому кон-

тексті – війну на Сході України) більш правдиво та 

об’єктивно. Дослідниця М. Коцюбинська тракту-

вала ідіостиль як творчі напрацювання письмен-

ника в цілому. Відображаючи екзистенційний вибір 

автора, ідіостиль іноді набирає рівня універсаль-

ного ідіографізму. Це феноменально прослідкову-

ється у Т. Шевченка, Лесі Українки, О. Довженка, 

молодого П. Тичини, Ліни Костенко. Якщо ідіос-

тиль притаманний багатьом, то ідіографізм як най-

вища якість ідіостилю не кожним письменником 
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може бути досягнутим. Ним володіють лише зна-

кові постаті в мистецькому середовищі. З цієї при-

чини ми не можемо назвати жодного сучасного ав-

тора, який би власними творами про війну на Сході 

України досягнув універсального ідіографізму. 

Незважаючи на багатогранність індивідуаль-

них авторських проявів, стиль літературного твору 

для сприймання реципієнтами і розуміння ними під 

певним кутом обсервації сюжетно-композиційного 

каркасу тексту – надзвичайно цілісне утворення і 

важливий компонент художності. Причиною такої 

унікальності є те, що стиль взагалі неможливо 

«нав’язати» силоміць, цілеспрямовано прищепити 

його письменникам навіть найдосконалішими селе-

кційними методами, оскільки, на відміну від ме-

тоду, який може бути «вирощеним» навіть штучно 

й так само штучно «прищепленим» (як це сталося, 

наприклад, у радянські часи із одіозним методом 

соціалістичного реалізму), стиль завжди проявля-

ється як уже реально існуючі, а не ще тільки на пе-

рспективу можливі чи передбачувані тенденції, 

тобто явні норми, взірці, еталони, канони «визнача-

льні для письменства конкретно-історичного пері-

оду» [13, с. 435]. Загалом, про літературний стиль 

доречно вести мову лише тоді, коли він уже остато-

чно склався, чітко окреслився, а його основні мар-

кери належно зафіксовані в літературному процесі. 

Олександр Довженко небезпідставно писав: «Ні-

коли в історії не було випадку, щоб стиль проголо-

шувався раніш, ніж були створені самі твори […]. 

Стиль є наслідок певного творчого періоду, віль-

ного й обумовленого, а не спланованого. Не можна 

планувати стиль у мистецтві, як це безпорадно на-

магається робити наша наївна громада у питаннях 

мистецтва» [4, с. 185]. Закономірно, що поняття 

стилю літературознавці десятиліттями розглядають 

насамперед як: а) історичну традицію; б) виразну 

домінанту в мистецтві певної епохи; в) індивідуаль-

ний «почерк» окремого письменника (ідіостиль, 

«авторський стиль», ідіографізм) або типові особ-

ливості художньої творчості певної групи письмен-

ників. 

Окрім суто технічних властивостей, літератур-

ний стиль здатний набувати рис, які значно більше 

тяжіють до філософсько-естетичних концепцій, ніж 

до мовно-художніх засобів вираження у тексті пев-

ної ідеї чи емоції. Це особливо стосується тих істо-

ричних моментів, коли перед нацією постає про-

блема захисту власної держави, і в літературі пись-

менники порушують найгостріші й найболючіші 

питання життя чи смерті народу, що, зрештою і ві-

дбувається в сучасному українському літератур-

ному процесі. 

Цікавими є міркування дослідниці Н. Мафтин 

про естетику так званого «grand»-стилю у західно-

українській та еміграційній прозі часів між двома 

світовими війнами. Мова йде про період, коли ук-

раїнці також опинилися перед загрозою повного ви-

нищення, і тільки художня література могла збере-

гти їх як націю шляхом творення культури й розбу-

дови «культурно-національного комплексу» [18, с. 

10]. У такому ключі, на наш погляд, варто аналізу-

вати і стилі сучасних українських письменників, у 

яких творчо осмислена тема війни на Сході Укра-

їни. Наше зацікавлення «grand»-стилем доречне ще 

й тому, що історичні умови в Україні зараз багато в 

чому перегукуються із викликами того часу, про 

який веде мову Н. Мафтин, спираючись на літера-

турознавчі напрацювання про літературний стиль 

таких філософів і культурологів, як Д. Донцов, 

М. Євшан, Ю. Липа та Є. Маланюк. Дослідниця ак-

центує, що стиль високохудожніх текстів завжди 

володіє могутньою вітаїстичною енергією. 

Значущість індивідуально-авторського стилю 

залежить від потужності таланту митця та об’єкти-

вності сприйняття його реципієнтами. Не випад-

ково М. Євшан робив акцент «на імперативі актив-

ності життєвої й літературної правди» [15, с. 20]. 

Цей посил у художньому творі, як енергія високої 

амплітуди, здатний спонукати читачів до націона-

льної самоідентифікації, патріотизму, гідності й ак-

тивного плекання національної ідеї, а також до без-

посередньої участі у боротьбі за ідеали Української 

держави. 

Стиль є началом «світоглядної, естетичної та 

поетикальної систем авторського художнього мис-

лення» [15, с. 13]. У площині аналізу стилю творів 

групи письменників Н. Мафтин розробляє поняття 

«літературної реконкісти» як контрпротидії україн-

ців великодержавному шовінізму загарбницьких 

націй, що проявляється у боротьбі не на життя, а на 

смерть супроти довготривалого колоніального по-

неволення, у відчайдушному русі опору нації проти 

злодійського присвоєння ворогом духовних цінно-

стей, у захисті своєї питомої спадщини, свого за-

конного права українського народу на повноцінний 

державницький розквіт. Закономірно, що в літера-

турних творах, позначених стильовими особливос-

тями літературної реконкісти, письменники по-

винні були суттєво змінювати ущербні колишні на 

уже нові повноцінні й вітаїстичні понятійні уяв-

лення читачів про взірцевих героїв. Як пророче ося-

яння, до них прийшло важливе усвідомлення: мер-

тві патріоти при всьому бажанні живих сучасників 

не можуть захищати Україну. Отже, літературні ге-

рої повинні жити всупереч усім несприятливим 

умовам і ворожим підступам. Вороги мусять їх по-

важати й дивуватися міцності їхнього духу. Культ 

оспівування трагічних подій має бути зруйнованим, 

сентиментально-жалісливий ухил художніх текстів 

–повністю ліквідованим. Власне, саме така тенден-

ція домінує зараз у художній літературі про війну 

на Сході України. Наприклад, кіборги – це вже аж 

ніяк не триста спартанців, як ще недавно історики 

й літературознавці інтерпретували студентів і гім-

назистів, які загинули в нерівному бою з вишколе-

ною російською армією Муравйова під Крутами. 

Кіборги – зовсім інша духовно-інтелектуальна суть 

свідомого протистояння ворогу. Це – монолітна ко-

горта, яка постає не тільки перед здивованим, а й 

уже навіть неабияк ошелешеним і переляканим си-

лою духу звичайних українських хлопців загарбни-

ком, навіть якщо він значно краще озброєний, спо-

ряджений і підготовлений до війни. Це – взірець ге-

роїв, які не здалися й не попросили помилування у 

ворога. 
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У художніх текстах про війну на Сході Укра-

їни навіть другорядні образи-персонажі, витворені 

сучасними українськими письменниками (напри-

клад, образи національно свідомого літнього под-

ружжя Світлани Василівни і Сергія Федотовича у 

«Дикому полі» Л. Капелюшного), набирають рівня 

характеротворення повноцінних героїчних образів. 

Це жодною мірою не типові нещасні й обездолені 

психотипи українців-страдників, яких неодмінно 

хочеться пожаліти і яким варто поспівчувати, але 

від яких неможливо очікувати блискучих перемог. 

Це яскраві пасіонарії, свідомі, відповідальні й жер-

товні громадяни України, які беруть зброю в руки 

для захисту цілісності своєї держави, а не окремого 

регіону, де окупантам вдалося спокусити місцеве 

населення ідеєю сепаратизму. Проблема остаточної 

реконструкції «священного поля власної націєкон-

солідуючої традиції» [15, с. 9] в сучасній українсь-

кій літературі постає зримо, наглядно й актуально, 

адже на Донбасі триває війна за всю національно-

територіальну цілісність, бо українська держав-

ність на початку ХХІ ст. знову перебуває під загро-

зою. 

Незважаючи на акцент Д. Донцова на тому, що 

естетика grand-стилю – це аж ніяк не естетика пле-

бея, саме високий енергетичний порив в умовах 

війни часто робить «з рабів буй-турів» (Є. Мала-

нюк). Закономірно, що в окремих сучасних романах 

про російсько-українську війну письменники виво-

дять навіть образи сепаратистів (образ Павла Гор-

лача (Л. Капелюшний «Дике поле»), образ Євгена 

(С. Талан «Ракурс»)), які поступово, але неухильно 

духовно перероджуються й у фіналі творів поста-

ють щирими патріотами України, її активними, від-

повідальними і свідомими громадянами. Мотив ко-

ханої, яка гине як зовсім не випадкова жертва за по-

милки світогляду таких чоловіків-екс-сепаратистів, 

на рівні літературного стилю відповідних художніх 

творів стає пересторогою іншим представникам си-

льної статі – не піддаватись на ворожі спокуси во-

рогів, бо це призводить до трагічних наслідків і для 

держави, і для особистого життя. Хиткість, неви-

значеність у політичній позиції, очікування, нев-

міння робити правильний вибір у відповідальний 

момент завжди підлягає покаранню. Ось чому у Па-

вла гине Іра, у Євгена – Люба, і цих найкращих для 

них у світі жінок їм не замінять ніколи й ніде ані 

найвишуканіші красуні, ані найдовершеніші інте-

лектуалки. 

Крім наукових напрацювань Н. Мафтин у тра-

ктуванні grang-стилю, ми також брали до уваги мо-

нографію І. Констанкевич «Українська проза пер-

шої половини ХХ століття: автобіографічний дис-

курс», у якій багато уваги надано питанню 

індивідуального письменницького стилю. Із цієї на-

укової розвідки ми почерпнули інформацію про ав-

тобіографізм у художніх текстах як об’єкт наукової 

рефлексії, як важливий чинник суб’єктивізації пи-

сьма, а також розглянули думки про автобіографі-

чні сюжети й автобіографічні мотиви, алюзії (спо-

гадів, імітацій, наративів, свідчень «уцілілого оче-

видця») у контексті автобіографічного письма [10]. 

І хоч автобіографічний дискурс письменники неод-

мінно белетризують, відчуття живого нерва особи-

сто побаченого і пережитого митцем-очевидцем від 

цього не применшується. Фікційні герої, звичайно, 

у такому випадку не стають клонами автора, але час 

від часу автор наділяє їх власним пережитим досві-

дом. Автобіографічна пам'ять здатна суттєво впли-

вати на ідіостиль письменників, тому нехтувати та-

ким ракурсом поняття літературного стилю при 

його дослідженні не доречно. 

Аналізуючи творчість саме тих письменників, 

які бачили війну власними очима безпосередньо «із 

солдатських шанців», ми використовуємо ще одну 

дефініцію стилю, впроваджену Н. Мафтин, – «авто-

ритетний стиль» [15, с. 98]. Останній відзначається 

наративом «учасника», характеризується активною 

політичною свідомістю героя, високим рівнем віта-

їзму, антивоєнною наснаженістю. Подібні маркери 

ідіостилю особливо характерні для тернопільського 

автора Б. Гуменюка. В. Е. Матвієнко у статті «Ху-

дожнє осмислення психотравматичного досвіду 

війни у збірках Бориса Гуменюка «Вірші з війни» 

та «Блокпост» пише: «Це незаангажована окопна 

правда […]. Такі твори письменника […] є еклек-

тичними за жанровою формою, але єдиними за те-

мою, змістом, пафосом, формою наративу, світо-

глядом автора» [14, с. 64]. На наш погляд, у такому 

умовиводі дослідниця означує якраз особливості 

ідіостилю Б. Гуменюка, а не тематику й проблема-

тику його художніх текстів, тим більше – жодною 

мірою не жанрові особливості його творчості. Вод-

ночас не варто забувати, що герої і навіть події у 

новелах Б. Гуменюка – це завжди щось значно бі-

льше чи дещо інше, ніж просто герої чи тільки по-

дії. На підтвердження нашого висновку проаналізу-

ємо новелу «Міф» про відомого в Європі оперного 

співака родом із України Василя Сліпака. Поетика 

назви новели феноменальна: Міф – позивний цього 

бійця, точніше, скорочений і дещо перекручений 

псевдонім, який бійці утворили від слова «Мефіс-

тофель», – однієї з найбільш вдалих сценічних ро-

лей і найвідоміших арій Василя Сліпака. Від при-

роди наділений унікальним музичним слухом і над-

звичайним голосом, він був солістом Паризької 

національної опери, блискучим виконавцем партії 

Командора і Мазетто в опері «Дон Жуан», партії 

Фігаро в опері В. А. Моцарта «Весілля Фігаро», арії 

Мефістофеля в найвідомішій опері  

Ш. Гуно «Фауст». 

Водночас новела «Міф» Бориса Гуменюка – це 

не опис того страшного бою, у якому загинув Ва-

силь Сліпак, чого можна би було очікувати від пи-

сьменника, який взявся за відповідні образ героя як 

реального прототипа на тему АТО. У художньому 

тексті це тільки своєрідний постфактум очима дру-

горядної дійової особи твору – журналістки Хрис-

тини, яка знала Василя Сліпака ще до його вольо-

вого рішення йти воювати на Сході України. Вона 

надзвичайно болісно пережила повідомлення про 

смерть героя: «29 червня, передмістя Донецька, бій, 

інформповідомлення про смерть оперного співака, 

позивний «Міф», Львів, гарнізонний храм, багато-

тисячна процесія, Личаківське. Вона згадувала, а 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
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Василь зникав. І чим більше вона згадувала, тим 

більше він прозрів, танув, вислизав із цього світу, з 

рук, а за якусь мить його зовсім не стало. Їм обом 

було жаль, але вже нічого не можна було попра-

вити» [3, с. 2]. Гранично стисла новела (не більше 

ста лексем) не містить жодних описів, діалогів, ін-

формації про війну, Василевих друзів, його рідних, 

довоєнне життя героя. Це все, так би мовити, за ка-

дром, за кулісами художнього тексту. Психологізм 

новели не проявляється окремою її ознакою опосе-

редковано через характеротворення і вчинки осно-

вного героя, бо тісно переплітається з «grand»-сти-

лем як контекстом і полягає в тому, що словесне на-

повнення твору Бориса Гуменюка – тільки найвищі 

фази передчуття і переживання, почуття й емпатії. 

Сюрреалізм метафізичного тілесного зникнення 

Василя Сліпака в розв’язці цього твору підтвер-

джує вагомість жертви цієї непересічної людини, 

однозначну немарність загибелі оперного співака, 

необхідність протистояння ворогу людей різних со-

ціальних станів, професій, здібностей, але завжди – 

героїв у екстремальних умовах і пасіонаріїв влас-

ними душами. Контекстуально це ознаки не психо-

логізму, а саме «grand»-стилю. 

Власне, поняття grand-стилю передбачало не 

метаморфози у самих літературних жанрах, а сут-

тєві зміни, навіть зрощення, літературних жанро-

вих підвидів, оскільки саме вони, а не жанри, могли 

зреалізувати високовольтну «енергію стилю». Коли 

у сучасних творах про війну на Сході України ро-

дових жанрових канонів письменники ще так-сяк 

дотримуються, то піджанри (видових канонів) уза-

галі не беруться до уваги ні авторами, ні видавниц-

твами, ні критиками, ні літературознавцями, оскі-

льки спільним знаменником усіх цих творів і їхніх 

жанрів, на нашу думку, є саме grand-стиль. 

Крім усіх запозичених у відомих науковців ви-

значень поняття літературного стилю, для увираз-

нення нашого об’єкту аналізу ми також спробували 

глибше осмислити суть окремих дефініцій. Напри-

клад, ми звернули увагу на той факт, що сучасна 

проза переважно виразно інтелектуальна за своїм 

змістом і стилем художнього втілення. Принаймні 

саме такими є її найбільш художньо значущі взірці. 

Інтелектуалізм – це важлива ознака літературного 

стилю, особливо якщо саме під таким кутом розг-

лядати повісті й романи Г. Вдовиченко («Маріу-

польський процес»), С. Жадана («Інтернат»), Л. Ка-

пелюшного («Дике поле»), Є. Положія («Іло-

вайськ»), Й. Струцюка («Коридор»), В. Шкляра 

(«Чорне сонце»). Що цікаво, не тільки головні ге-

рої, але й навіть другорядні персонажі цих худож-

ніх текстів – це не та частина соціуму, що, образно 

кажучи, пішла на війну від верстата чи від трактора. 

Переважно, це молоде покоління учорашніх студе-

нтів, науковців-істориків, інтелектуально обдаро-

ваних людей, які вміють і хочуть мислити, аналізу-

вати, робити власні висновки на основі побаченого 

на війні, зіставляти, порівнювати, проводити прое-

кції на віддалені в часі події громадянської війни, 

коли на території України проголошувалися карли-

кові незалежні держави, вік яких був коротким. 

Інтелектуального концепту в красному україн-

ському письменстві ХХ ст., особливо у творах на 

воєнну тематику (винятком були хіба що романи 

О. Гончара «Людина і зброя» та П. Загребельного 

«Дума про невмирущого»), не вистачало. Якщо за-

ходила мова про виразно інтелектуальну художню 

літературу, то йшлося хіба що про інтелектуальну 

лірику, наприклад, Богдана-Ігоря Антонича, Ліни 

Костенко, Миколи Вінграновського, проте в жод-

ному разі не про прозу. Сучасна література про 

війну на Сході України належно компенсувала цей 

суттєвий недолік, на повну силу проявивши відпо-

відні стильові інтелектуальні маркери. Своєрідно 

експериментуючи, найбільш сучасні автори, які пи-

шуть про війну на Сході України, художньо «вмон-

товують» у тексти своїх творів такі інтелектуальні 

історичні алюзії, як, наприклад, в епізоді про пере-

бування Романа – втікача із сепаратистського по-

лону – у «місці сили» на Кам’яній могилі, де він 

знаходить викарбуваний на камені велетенський 

тризуб [1, с. 111], чи інформацію про Олену Телігу 

й Дмитра Донцова, яку колишній сепаратист чує від 

коханої дівчини-волонтерки [9, с. 86], чи розповідь 

старого сепаратиста про те, що російська банда – це 

не орда, бо Чингізханове військо мало поняття че-

сті, ніколи не зраджувало й дотримувалося дисцип-

ліни. Закономірно, що відповідні високохудожні 

багатоінформаційні вставні розділи у літератур-

ному стилі творів мають ключове значення. Напри-

клад, це роздуми героїв над минулим свого геогра-

фічного чи історичного регіону, екскурси в минуле, 

які стосуються життєвого шляху батьків, дідів чи 

навіть прадідів (зокрема, кримських татар, одному 

з яких – свідомому й готовому віддати власне життя 

за Крим Ахтему – колишній сепар Павло дарує 

свою бойову зброю) [9, с. 426]), певні світоглядні 

концепції старшого покоління, яке пережило гро-

мадянську і дві світові війни на початку ХХ ст. 

У результаті нашого дослідження ми дійшли 

висновку, що стиль, за умови ущербності й кволості 

творчих здібностей письменника/письменниці, зда-

тний привносити фрустраційний складник у націо-

нальну літературу в цілому. Наприклад, у наш час 

саме стилем, а не течією чи школою, доречно вва-

жати так звану «жіночу прозу» й навіть її негатив-

ний прояв – побутову (визначення наше, – І.В.) «жі-

ночу прозу», адепток якої зараз у сучасному літера-

турному цеху налічується доволі багато (на думку 

Євгена Барана, близько 200 осіб на всю Україну). 

Окремі критики й літературознавці, зокрема 

П. Сорока, Є. Баран, В. Даниленко, цілком справе-

дливо вважають побутову «жіночу прозу» другосо-

ртною літературою через низьку художню вартість, 

надмірну дозу примітивної сентиментальності, на-

повненість жіночими надуманими проблемами, гі-

перболізовано-штучними плеканнями зримих обра-

зів героїнь, нещасливих у подружжі, невдах у 

кар’єрі й у житті. Засилля таких псевдохудожніх 

творів у наш час спонукає навіть талановитих пись-

менниць у своїх інтерв’ю чи виступах перед публі-

кою взагалі не вживати термін «жіноча проза» й у 

жодному разі не використовувати і не приміряти 

його до власної творчості. Тож не дивно, що саме 
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цього словосполучення свідомо уникають не лише 

Л. Пономаренко, О. Слоньовська, Є. Кононенко, 

Марія Матіос, але й навіть сама авторка терміна – 

О. Забужко. «Комплекс поразки» [16], причому 

особистісної поразки усіх без винятку осіб жіночої 

статі на сторінках такої псевдолітератури, на думку 

Н. Сняданко, стає просто обов’язковим елементом 

змісту. Відповідно, написані в такому стилі книги 

про АТО принципово не аналізуємо, хоч найчас-

тіше саме побутова «жіноча проза» азартно й лег-

коважно бере на себе непосильну ношу описувати 

події війни на Сході України. Такі заздалегідь уще-

рбні тексти переважно закінчуються надуманим 

happy endом, як-от, одруження матері «сепарати-

ста» Євгена з українським офіцером-есбеушником 

Анатолієм Андрійовичем у романі С. Талан «Ра-

курс». Зазначений твір загалом можемо вважати ще 

художньо-значущим літературним текстом. Із вла-

сне побутовою «жіночою прозою» він має тільки 

окремі точки дотику. Що ж до попередніх книг пи-

сьменниці про війну на Сході України (романи 

«Повернутися дощем», «Я захищу тебе», «Оголе-

ний нерв»), то «вроджені плями» низької художньої 

якості побутової «жіночої прози» у них відсутні. 

Загалом слід зазначити, що індивідуальний лі-

тературний стиль талановитого письменника упро-

довж усієї його творчості постійно еволюціонує, 

але при цьому обов’язково залишається упізнава-

ним і не втрачає лише йому притаманних домінан-

тних рис. Значущість кожного індивідуально-ав-

торського літературного стилю завжди залежить 

від потужності й оригінальності таланту письмен-

ника. Водночас індивідуальні стилі здатні витво-

рити стиль певної групи письменників (наприклад, 

Розстріляного Відродження), стиль літературного 

напряму чи літературної епохи (наприклад, постмо-

дернізму). Наявність чітко оприявленого автор-

ського «Я» забезпечує «стилістичний лад» (Михай-

лина Коцюбинська) твору, а власне авторська пози-

ція завжди присутня в кожному художньому тексті. 

Вона й забезпечує комплекс типових рис, які фор-

мують стилістичну відмінність творів одного митця 

від творів іншого. 

Висновки. Переважно всі ідіостилі високоху-

дожніх текстів про війну на Сході України в сучас-

ній українській літературі характеризуються насам-

перед філософсько-естетичними пошуками пись-

менників, новаторськими принципами у втіленні 

творчих задумів, європеїзмом художнього мис-

лення. Антивоєнне і гуманістичне звучання їхніх 

творів як літературних явищ про воєнні події від-

значається високим рівнем художності й ідеєю до-

мінування в людських душах добра, світла, справе-

дливості. 
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