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THE MAIN PLOTS IN STORIES ABOUT  
THE WAR (ON THE EXAMPLE  
OF INTERVIEWS WITH PARTICIPANTS  
OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR)

Respondents’ stories about the Russian-Ukrainian war are 
rich in a large number of stories, images, new military folklore, 
and traditions. A large number of plots are considered: the sol-
diers’ ideas about death, fear, brotherhood. These ideas distin-
guish a person from others. The topic of the article is relevant 
given that the recording of interviews is on the «hot trail», be-
cause the war is still going on. These memories provide a unique 
opportunity to highlight topics that are not written about in 
textbooks and academic literature. The proposed topic is poorly 
researched, its disclosure will be the basis for the study of many 
scientists. The aim of the article is to analyze the uniqueness of 
modern evidence of the war, to compare with previous periods 
from 1914. The object of the study is the memories of eyewit-
nesses of the Russian-Ukrainian war. To analyze this issue, we 
used the source base, which is based on interviews with eyewit-
nesses of the Russian-Ukrainian war, literature on the First and 
Second World Wars. Oral history methods were used to write 
the work, which helps to reproduce information about the war 
first hand, as well as a comparative-historical method. It is ex-
tremely important for us, as historians, to have time to record 
the experience of fighters, because while the memories are fresh, 
the respondent has some thoughts, experiences, emotions, over 
time and attitude to events changes, calmer begin to respond to 
certain things, and the memories themselves can forget, espe-
cially about critical, painful moments at the front (and this is a 
perfectly normal reaction of the human body to the 
experience).
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first battle, Armed Forces of Ukraine, apotropaics.
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Розповіді респондентів про російсько-українську війну 
багаті на велику кількість сюжетів, образів, нового військо-
вого фольклору тощо. У статті розглянуто декілька сюжетів: 
уявлення вояків про смерть, страх, побратимство. Тема стат-
ті є актуальною з огляду на те, що записування інтерв’ю 
проходять по «гарячих слідах», адже війна і досі триває. Ці 
спогади дають унікальну можливість висвітлити ті теми, про 
які не пишуть в підручниках та академічній літературі. 

Мета статті — проаналізувати унікальність сучас-
них свідчень про війну, порівняти із попередніми періода-
ми історії — від 1914 року. Об’єкт — спогади очевидців 
російсько-української війни.

 Для аналізу зазначеної проблематики використано 
джерельну базу, в основі якої — інтерв’ю з очевидцями 
російсько-української війни, література про Першу та Дру-
гу світові війни. 

Для написання статті було використано методи усної іс-
торії, що допомагає відтворити інформацію про війну з пер-
ших вуст, а також порівняльно-історичний метод.

Перспектива: запропонована тема є недостатньо вивче-
ною, її розкриття стане для багатьох науковців підґрунтям 
для дослідження. 

Ключові слова: російсько-українська війна, бойове по-
братимство, перший бій, ЗСУ, апотропеї.
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Вступ. Тема російсько-української війни без пе-
ребільшення є актуальною в першу чергу тому, 

що вона досі триває. Для науковців цей період є тим 
більше не вивченим, адже ми не знаємо, коли війна 
закінчиться, тим більше, має пройти чимало часу 
для повного аналізу подій на Сході України. Проте 
вже сьогодні ми маємо можливість записувати іс-
торії очевидців з перших уст, йти по гарячих слідах. 
Моєю задачею як етнолога є не лише записати про 
події війни, її хронологію, — в першу чергу я запи-
сую історії людей, учасників війни, як вони стали на 
шлях воїна, які вони мали емоції, переживання, як 
змінювався їхній світогляд протягом цього періоду, 
а також фіксую розповіді про військовий побут та 
традиції на фронті. У своїй роботі я спробую проа-
налізувати на прикладі власних інтерв’ю основні сю-
жети, мотиви та образи на війні, виділити генераль-
ні теми, описати мовлення респондентів, прояви їх 
творчості тощо.

Отож для написання статті я використовую мето-
ди усної історії, що допомагає відтворити інформа-
цію про війну з перших вуст, а також порівняльно-
історичний метод.

Основна частина. Ставлячи запитання респон-
дентам, я підсвідомо ділю розмову на три великих 
блоки, дуже простих, в хронологічному порядку: 
життя до війни, власне війна, повернення з фронту. 

В першому блоці я здебільшого запитую, де пра-
цювала людина, вчилася, тобто все, що стосується 
біографії, далі вже запитую про події, наближені до 
війни, а саме про Євромайдан — брали/не брали 
участь, чому і т. д. 

Цікавим є те, що не у всіх є однакове ставлення 
до Майдану. Та для більшості респондентів участь 
в Революції гідності стала важливим етапом, підго-
товкою власне до війни. 

Для Богдана Гнатківського війна була логічним 
продовженням подій Майдану, хоча сам респондент 
і не очікував такого розвитку подій: «Ні. Те, що це 
стане війною, і те, що будуть розстріли, я собі 
уявити не міг. Але, з іншого боку, це було перед-
бачено, бо така річ, як війна, не є чимось особли-
вим» [1, арк. 4]. Сам Богдан брав участь у подіях 
Майдану, і вже весною 2015 року після отримання 
повістки пішов служити до ЗСУ у складі 27-ї окре-
мої реактивної артилерійської Сумської бригади як 
заступник командира роти з виховної роботи. 

Цікавою є думка Георгія Татарікова, який 
брав участь у російсько-українській війні в складі 
24-ї ОМБр на посаді начальника розвідки зі зван-
ням капітана. Події Майдану говорить мало, адже 
як військовий не міг брати в ньому участі, проте про 
самі події має таку думку (подаю цитату мовою рес-
пондента): «Положительно то, что люди социа-
лизировались, это сплотило всех. Тоесть, как бы 
надуманные проблемы, какие у нас всегда есть, 
такие или иные, может языковые проблемы, ещё 
какие-то, кто на Востоке, кто на Западе, то, в 
принципе, всё ушло на задний план. Народ спло-
тился. Этого было не избежать, это должно 
было случиться. В принципе, так и думали, что 
нам [військовим. — А.К.] всё это разгребать» 
[1, арк. 217]. 

В другому блоці я ставлю запитання власне про 
підготовку до війни, чи мали солдати спорядження 
в необхідній кількості, якщо ні, то як з цим справля-
лись. Далі вже йдуть питання про професійну підго-
товку як військових, як проводжали рідні на війну, 
емоційні переживання, про перший бій, побратим-
ство і страх на війні. 

Говорячи про перший бій, слід зауважити, що ця 
тема безпосередньо пов’язана і зі страхом. Респон-
денти по-різному оцінюють свій перший бій, та пе-
реважна більшість не виключає присутності страху 
під час нього. Перший бій у респондентів пов’язаний 
із першим обстрілом. 

До прикладу, Ярослав Стасів, який пішов до-
бровольцем на війну в складі 25-го батальйону 
територіальної оборони «Київська Русь» у травні 
2015 р., описує свій перший бій так: «Перший та-
кий обстріл був 28 червня [2015 р.], це була ар-
тилерія, важка артилерія, то дійсно були такі 
переживання, що може й до нас долетіти» [1, 
арк. 70]. Під час цього обстрілу респондент від-
чув страх на фронті: «Був страх, був сильний 
страх. Відчувалася тривога. Важко сказати, 
чи про щось думав тоді. То був такий момент 
просто бездумства, була повна мобілізація всіх 
сил, щоб щось робити. І тоді вже не була про-
сто ніч» [1, арк. 70].

 Проте не всі військові відчували страх під час 
бою. Так, наприклад, про це говорить Володимир 
Лазор, який у 2014—2017 рр. захищав Україну у 
складі розвідувальної роти 24-ї окремої механізова-
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ної бригади: «Ні, не страшно, скоріше смішно. Ми 
не зрозуміли, що відбувається. Уже потім [ду-
малось, що] і міна могла прилетіти на голову. 
Але, слава Богу, все» [1, арк. 117]. Володимир Ко-
валь, який захищав нашу державу у складі розвід-
увальної роти 24-ї окремої механізованої бригади, 
про страх під час першого бою каже: «Це був мій 
перший тиждень на війні, дуже було тяжко нала-
штувати себе на то все, але страх своє робить. 
Коли ти їдеш і знаєш, що все може бути, то по-
чинаєш дуже скоро думати і приймати рішення, 
тому що часу там нема» [1, арк. 159].

Таким чином, перший бій був своєрідною посвя-
тою у воїни, адже в такі критичні моменти солдати 
проявляли згуртованість та мобілізовували сили.

 У працях про маскулінність ми можемо зустріти 
визначення справжнього чоловіка як такого, який 
не проявляє страху перед своїми побратимами. Ан-
дре Рош у своїй праці «Перша стать» використовує 
«Спогади» маршала Огюста де Мармона. Завдя-
ки цим спогадам бачимо, що молоді солдати нама-
галися не виявляти страху перед смертельною не-
безпекою біля офіцерів чи лейтенантів. Показати 
страх — означало показати свою слабкість [2]. На 
мою думку, страх — природна реакція організму 
на критичні, стресові моменти в житті воїнів. Пе-
реживання інших емоцій — це такий самий захис-
ний механізм людської свідомості, як і страх. Та-
кож ми маємо розуміти, що поняття страху має ба-
гато варіацій: страх смерті (своєї або побратима), 
страх першого бою, страх ворога (його військової 
потуги), страх потрапити в полон. Саму лексему 
«страх» зараз тлумачать у її основному значенні 
як «стан хвилювання, тривоги, неспокою, викли-
каний чеканням чого-небудь неприємного, небажа-
ного» [3, c. 479].

Окрему увагу потрібно приділити темі побратим-
ства на війні. Бойове побратимство є надзвичайно 
важливим елементом під час війни. Саме консоліда-
ція, об’єднання солдатів спільною ідеєю підносить 
моральний дух в умовах війни. Консолідацію солдат 
навколо спільної ідеї можна порівняти зі створенням 
українського козацтва, — ще М. Максимович на-
зивав українське козацтво «однодумним громадян-
ським суспільством» [4, c. 165]. У ті часи ідеєю, на-
вколо якої об’єдналися козаки — була державність, 
загроза втрати своєї національної самобутності. Сьо-

годні ми переживаємо схожі ризики: страх втрати-
ти тільки-но відновлену незалежність, збереження 
своєї національної самобутності.

На війні є чіткий поділ на «свого» та «чужо-
го». Побратим — це завжди «свій». Під час 
інтерв’ювання важливо записати історії бойового по-
братимства, адже такі стосунки між людьми у спо-
кійному та мирному житті не існують. На війні чітко 
проявляються певні риси, людина показує як пози-
тивні, так і негативні риси, тому далеко не між усіма 
бійцями встановлюється подібний зв’язок.

Отож на війні є чіткий поділ на «свого» і «чужо-
го». Про цей поділ розповідають і самі респонденти, 
наголошуючи на тому, що «свій» — це в першу чер-
гу побратим: «Треба розуміти, що війна дуже чіт-
ко ділить людей на «своїх» і «не своїх». Є такі 
люди, яких підтримуєш за обов’язком, а є такі, 
що підтримуєш, бо цікаво. Просто в такі момен-
ти чіткіше усвідомлюєш, чого ми тут і що ми 
маємо робити, і це допомагає людям відмовити-
ся від своїх якихось захцянок, моментів тих нега-
тивних, і допомагає змобілізуватися. Можливо, 
це не виглядає як страшні обговорення, телефон-
ні дзвінки, але є середовище, з яким я спілкую-
ся без зайвих слів, по Facebook з кимось списуюсь 
без зайвих вступних слів, таких як «Привіт. Як 
справи?», а зразу коротко і по суті. Також ро-
зумієш, що є якісь люди, з якими будеш спілку-
ватися, бо це «свої». Цей момент якось дуже 
проявлявся, що це «свій». Можу ще раз з інших 
інтерв’ю повторитися, але коли їдеш через блок-
пости й вітаєшся з кожним військовослужбовцем 
помахом руки, — то це «свій». Він у будь-якому 
разі на одній стороні разом із тобою, навіть коли 
він десь там у побуті, десь у якомусь підрозді-
лі є якимсь не дуже героїчним». — З інтерв’ю із 
Тарасом Гривулом, який брав участь у російсько-
українській війні із серпня 2014 по вересень 2015 р. 
в складі 24-ї ОМБр [1, арк. 50]. 

Ще одна цитата про важливість та навіть необхід-
ність бойового побратимства на фронті: «Стосов-
но служби, то перше, що було потрібне, це друж-
ня обстановка, доброзичливість до побратимів. 
Це запорука того, що тебе завжди зрозуміють, 
до тебе завжди добре поставляться, у потріб-
ний момент прикриють і допоможуть» (Ярос-
лав Стасів) [1, арк. 64]. 



843Головні сюжети в оповідях про війну (на прикладі інтерв’ю із учасниками російсько-української війни)

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 4 (160), 2021

В умовах бою побратимство ще гостріше прояв-
ляється. На бойових завданнях побратими можуть 
розраховувати лише один на одного: «Звичайно, 
що під час бою воно проявляється ще виразніше, 
ніж так. Людина, яка поруч з тобою, ти їй дові-
ряєш своє життя, вона довіряє тобі своє, тому 
що якщо кожен буде сам за себе, то буде наба-
гато все складніше. І багато я наводив вже та-
ких прикладів. Один і з них — серпень 2014 року, 
коли ми потрапили в засідку на шляху до Луган-
ського аеропорту. Нашу колону там розбили, і 
з неї залишився наш БТР один і одна командно-
штабна машина, якою їхати було майже нере-
ально. Зв’язку тоді не було. Тому, що до аеро-
порту нам ще було кілометрів 30, а до нашої 
бази (ми тоді були в Новоайдарському райо-
ні) — туди 90 кілометрів. Зі зв’язком були тоді 
трохи проблеми, — 2014 рік, зараз уже стосов-
но зв’язку краще вже забезпечені, — тоді ми не 
могли ні з ким зв’язатися, то потрапили під об-
стріл і навіть ніякої допомоги не могли собі ви-
кликати. Заледве звичайним мобільним теле-
фоном додзвонилися — і хлопці по нас приїхали 
(не знаючи, де ми є). Знайшли нас і допомогли 
виїхати. У біді ніхто нікого ніколи не залишав. 
І я, коли їхав на якесь там завдання, то завжди 
був упевнений, що ті люди, які є зі мною, вони не 
підведуть. Просто надіятись більше не було на 
кого, тому й доводилось таким чином з людьми 
бути настільки близьким». — З інтерв’ю із Во-
лодимиром Ковалем [1, арк. 157]. 

У роки Першої світової війни так само просте-
жуємо уявлення про побратима як такого, який «ні-
коли, навіть у найважчих боях, не покидав своїх ві-
рних» [5, с. 107].

Поряд із темою побратимства стоїть і тема смерті. 
Найважче на фронті — втратити свого побратима, 
хоронити його, сповіщати рідним про його смерть. 
Це великий біль для воїна, який навряд чи зрозу-
міє пересічна людина з мирного життя. Порівняти 
таку втрату можна лише із втратою рідної людини: 
«Смерті побратима я не бачив, але був випадок, 
коли двоє загинуло, а під час моєї служби четве-
ро — в батальйоні. Люди, яких я безпосередньо 
знав, а з одним ми навіть служили на одній точ-
ці і наші ліжка були поряд. Це сталось 9 липня 
2016 року, вчора якраз була річниця, коли він за-

гинув. Царство йому Небесне, земля пухом! Це 
сталося під Логвиновим, коли позицію наших вій-
ськових обстріляли з-під Світлодарська, це, фак-
тично, навіть з-під Дебальцевого, яке було за-
йняте російськими та сепаратистськими вій-
ськами. Це була позиція, яка була простріляна 
і обстріляна ще з 2015 року, коли відступали 
наші війська з того плацдарму, то наші хлоп-
ці її зайняли, і їх обстріляли, двоє-троє людей 
там загинуло, на жаль. А за той період четверо 
загинуло: один хлопчина на розтяжці підірвав-
ся в Троїцькому, ще в районі Логвинового, в од-
ного влучила міна 80-мм. Я не бачив, як вони за-
гинули, тому що залишився на тій точці, де ми 
були, а їх відправили туди на підкріплення, але 
це хлопці, яких я знав. 

Хоронити побратимів дуже трагічно, це зали-
шається, думаю, на все життя. Мені якраз так 
вийшло, що я 10-го [липня 2017 року] демобілі-
зувався й одразу поїхав на похорон, то 12-го його 
хоронили. Це був Олександр Домашенко. То в Ки-
ївській області було, місто Яготин» (Ярослав 
Стасів) [1, арк. 71].

З подіями війни змінюється і ставлення до своєї 
смерті. Померти за свою країну в боях для респон-
дентів не є аж настільки страшно: «І коли перший 
раз уже міна пролетіла за кілька метрів від блін-
дажа, то був природний мандраж. Я вважаю, що 
на природному рівні воно так і мало би бути. Ти 
розумієш, що ти — піщинка в цьому великому 
світі. І задаєш собі запитання — чому міна при-
летіла на сто метрів правіше чи лівіше від того 
бліндажа, у якому ти сидів, а не десь біля тебе? 
Оце відчуття смерті я віддав у руки свого Анге-
ла. Для людини, у якої є стержень — з мораль-
ним і духовним розвитком — із страхом легше 
впоратись. Я просто бачив цей страх в очах лю-
дей, коли вони пробували втопитися в алкого-
лі. Видно, коли людина до того не готова». — З 
інтерв’ю із Морелем, який був мобілізований в серп-
ні 2014 р. [1, арк. 133].

Таку оцінку смерті на війні можна порівняти із 
поняттям фатальної смерті, тобто такої, що є неми-
нучою, передбаченою долею, визначеною наперед. 
Фатальна смерть настає тоді, коли людське жит-
тя потрапляє в тенета випадку і вищих сил Долі 
[3, c. 294]. 
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Поряд і фатальною смертю виокремлюють і 
смерть героїчну. Поняття «герой» своєю чергою 
переплітається із подвигом, в основі якого смерть 
без страху, продиктована ідеєю вільної людини [3, 
c. 317]. Яскравим прикладом героїчної смерті є бій 
під Крутами, де молоді хлопці були буквально при-
речені на смерть та все одно не втрачали бойового 
духу. Один з учасників бою під Крутами так описав 
можливість померти в бою: «Подібно упасти за рід-
ний край, за нашу замучену довгою неволею Укра-
їну, — ось чому ми взялись за мушкети і рушили в 
похід» [6, c. 87].

Якщо говорити про наших оповідачів, учасників 
російсько-української війни, то це абсолютно різ-
ні між собою люди. По-перше, за віком. Напри-
клад, «янгол Майдану» Ігор Фльорко пішов на ві-
йну 18-річним студентом, а Ігор Ільків — у 41 рік. 
По-друге, різна мотивація. Нам доводилось гово-
рити не тільки з бійцями-добровольцями, але й з 
мобілізованими та кадровими військовими, відпо-
відно їхні мотиви були різними. Здебільшого наші 
оповідачі свідомо пішли воювати, хоча один рес-
пондент сказав, що він був змушений піти, адже 
є кадровим військовим. По-третє, за національ-
ністю. Наприклад, на війну пішли Нодар Кара-
лашвілі, Фахратдін Алієв та В’ячеслав Ліхот-
кін, які за національністю є, відповідно, грузином, 
азербайджанцем та росіянином. Фахратдін Алієв, 
який брав участь в російсько-українській війні у 
складі 28-ї ОМБр у 2014—2015 рр., зазначив: 
«А что побудило пойти служить? — Ну, ког-
да хорошо человеку, в стране спокойно, тогда 
хорошо спокойно живеш, работаеш — это хо-
рошо. А когда в стране, если я считаю, что это 
моя родина, и родина в беде, то это, я считаю, 
не по-мужски — бежать, спрятаться и не за-
щищать. Если я посчитал своей родиной, то ни-
кому не дам тому, кто с оружием сюда пришел, 
здесь диктовать, как мне здесь жить. Это не 
по-мужски будет с моей стороны сбегать от ар-
мии, не пойти, спрятаться — это не мужское. 
Я родился в Азербайджане. После школы посту-
пил в институт, по направлению приехал в Дне-
пропетровск, Украина. Работал на заводе «Юж-
маш», наш строительный завод. Тогда это был 
сверхсекретный завод, военизированный. По-
том поехал, забрали в армию. А после остал-

ся здесь на Украине. И такую теплоту, такой 
уют нашел здесь на Украине, и я чувствовал, 
что я дома. Это моя родина и самые мои близ-
кие здесь на Украине. Женился, жена украинка» 
[7, арк. 17].

Цікавою є мова респондентів, — у 80% випад-
ків з нами спілкувалися українською мовою, від-
повідно 20% — російською. Звичайно, це зале-
жить безпосередньо від середовища, регіону, де 
виріс респондент. Так, наприклад, Георгій Татарі-
ков, як уже згадувалось раніше, уродженець Кер-
чі, спілкувався російською, проте в його інтерв’ю 
можна зустріти багато українських слів: «Для нас 
2014-й год бесследно не прошел, куча бригад во-
обще были на нулях, «докупи збирали», «Комб-
риг каже: «Едь туда, там себе займешь оборону, 
да и сиди себе, чтоб там никто не ездил по доро-
ге. Понял?» Я говорю: «Та понял». Чего ж непо-
нятного? — едь и сиди, все ж просто», «Хоро-
шо, что в блиндаже был до этого ящик от гра-
нат, с гранатами полностью, мы там на нем чи 
сало резали, чи шо, там вечером перед этим щось 
їли, поставили себе ящик от гранат», «И кажу 
ему: «Ты давай, Миша, я буду гранаты кидать, 
а ты лезь, залезай в БМП, будешь по ним с пуш-
ки валить. Понял?» Каже мне: «Они же меня 
сейчас забабахают!» — «Міша, як зараз ти не 
забабахаєш, нас зараз всіх тут забабахають!». 
Міша каже: «Як так, то Ви гранату далеко ки-
дайте»» [1, арк. 227]. 

Цікаво, що більше українських слів з’являється 
вже з середини інтерв’ю, тобто коли респондент від-
чув комфорт у спілкуванні з моїми колегами.

 Також хочу відзначити вплив російської мови на 
україномовного вояка зі Львівщини, «Мореля»: «На 
службі я людей не відділяю: або ти мій побратим 
по службі, або ти «рєдіска»» [1, арк. 127]. Таким 
чином, мова бійця зазнає впливу безпосередньо від 
середовища, в якому він опиняється на війні. 

На фронті є певні символи, які вирізняють «сво-
го» від «чужого». Якщо у росіян це «колорадська» 
стрічка, як символ путінського режиму (хоча сам 
символ належить до імперського періоду), яким 
вони захоплюються, то в наших вояків це кольо-
ри державного прапора — синьо-жовтий та пра-
пора УПА — червоно-чорний. Ці прапори є озна-
кою того, що вояк не просто пішов служити, бо так 
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треба, його мобілізували, а таким чином він вияв-
ляє своє ставлення до Батьківщини — патріотизм 
та завзятість захищати свою землю. Ці прапори час-
то чіпляли в колонах на БТР-ри, коли їхали додо-
му, в бліндажах тримали прапори, підписані волон-
терами, всіма небайдужими українцями, які таким 
чином намагались підтримувати моральний дух бій-
ців. Про використання червоно-чорного прапора на 
війні Юрій Кілар, який Брав участь в російсько-
українській війні у складі 28-ї ОМБр у 2014—
2015 рр., говорить наступне: «Ішли туди, всі 
червоно-чорні прапори туди [на антену. — А.К.] 
повісили, багато. Солдати повісили червоно-чорні 
прапори» [7, арк. 3].

 Використання національних кольорів у вигля-
ді прапорів мало велике застосування і в попередні 
періоди нашої історії, наприклад синьо-жовтий ко-
лір активно використовували після повалення само-
державства в Росії в лютому 1917 р. Тоді ж в Ки-
єві пройшло «свято свободи», де українські солда-
ти крокували окремою колоною під національними 
прапорами.. Під час Першої світової війни в Галичи-
ні був створений легіон Українських січових стріль-
ців, які спочатку використовували на шапках синьо-
жовті кокарди, а пізніше різні відзнаки та прапори з 
поєднанням національних кольорів, галицького лева 
та київського Архангела [8, c. 103]. Червоно-чорні 
прапори, поряд із синьо-жовтими, використовува-
ли солдати Української повстанської армії як сим-
вол протестної боротьби. Таким чином, національні 
символи не тільки підкреслювали бажання бійців на 
самоідентифікацію, але й були проявом боротьби за 
свободу і незалежність.

Серед символів можна виокремити предмети, які 
мають функцію оберегів: вервички, хрестики, куло-
ни, образки. Зазвичай обереги солдати беруть під 
час зборів на фронт/полігон самі або дають їм рід-
ні: «Діти наплели браслетів синьо-жовтих, жін-
ка теж образки давала» (Ігор Ільків 1) [1, арк. 30], 
«Хтось хрестика носив, хтось носив жовто-
блакитну косичку в себе на руці, хтось навіть 
носить твого ангелочка в кишені. Плетений ан-
гелочок» (Кілар Юрій) [7, арк. 8], «Було, було 

1 Ігор Ільків із березня 2015 до березня 2016 р. прохо-
див військову службу у 146-му окремому ремонтно-
відновлювальному полку ЗС України як водій-механік, 
солдат.

таке. Багато давали. Сестра троюрідна принесла. 
Був образок маленький, були проскурки, була хус-
тинка, яка була прикладена до Туринської плаща-
ниці, хтось мені її дав, то вона зі мною всю служ-
бу була. Була ще, не пам’ятаю, як називаєть-
ся, «подушечка»« (Ярослав Стасів) [1, арк. 62]. 
Більшість апотропеїв пов’язані із християнською 
традицією.

 В часи Першої світової війни воїни з Легіону 
УСС як апотропей часто використовували молитви. 
Зі стрілецького фольклору ми дізнаємося про різні 
сюжети молитов. Декілька прикладів таких сюже-
тів: молитва січового стрільця до Бога і Богороди-
ці задля перемоги над ворогом, у сюжетах про мо-
білізацію побутував мотив «рекрут просить про мо-
литву» в рідних. Також серед оповідей про Першу 
світову війну можна зустріти оповідь про кадета, 
якого від смерті рятувала стара полотняна сороч-
ка «з сімдесятьлітного діда» і хрестик [9, c. 285—
287]. Те, що через 100 років українці знову вико-
ристовують християнську атрибутику як обереги 
на війні свідчить про збереження тої глибокої ре-
лігійності на фронті.

На війні, як згадують самі респонденти, проявля-
ються нові таланти, або вдосконалюються старі, — 
творчість на війні. Тарас Гривул, окрім викладацької 
діяльності, до та після війни займається грою на бан-
дурі, а також брав участь у створенні проєкту «Піс-
ні війни» 2. Одна з пісень, в якій Тарас брав участь 
разом із Павлом Табаковим — «Дорога на Схід» 
стала популярною в суспільстві:

Збирайся, друже, мій в дорогу —
Ідемо, їдемо на схід,
Бо час настав, і наша доля —
Захищати свій рід!
Ходімо, брате, до порогу,
Ходімо, вклонимось батькам,
Коли ідуть бої на сході,
З народом маєм бути там!
Ідуть бої за перемогу,
Палають храми і мости,

2 Соціально-мистецький проєкт #ПісніВійни — масш-
табна громадська ініціатива, завданням якої є пошук та 
запис на професійній студії звукозапису пісень, створе-
них українськими воїнами, які воювали та досі воюють на 
сході України. Усі пісні записані у дуетах бійців-авторів із 
відомими українськими артистами та об’єднані в одному 
компакт-диску під назвою #ПісніВійни.
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Під мирним небом в нас стріляють
Так звані «старшії» брати.
Пора вже, хлопці, у дорогу
І пам'ятаймо назавжди:
Що на коліна не ставали
Ніколи славні козаки!

Приспів:
Дорога на схід! Дорога на схід!..
Ідуть наші хлопці — нації цвіт...
Дорога на схід! Дорога на схід!..
Дорога на схід! Дорога на схід!..
Бо з нами є правда і з нами весь світ!
Це наша дорога — дорога на схід!

Сини повернуться додому
В обійми рідних матерів!
А тим вклонімося в молитвах,
Що не вернулися з боїв...
Борімося безперестанку
З святою вірою в душі,
Хай бачать прапор України
На рідній, звільненій землі!

Приспів:
Речитатив:
Такий час настав — і нема вороття,
На захист народу — ціною життя!
Бо з нами є правда і з нами весь світ!
Дорога на схід! Дорога на схід!

Можна сміливо сказати, що подібні пісні, створе-
ні впродовж теперішньої війни з Росією, стали час-
тиною сучасного українського фольклору, як раніше 
стрілецькі та упівські. Подібні «проєкти» запису пі-
сень воєнного часу не є новим явищем. Наприклад, 
українські воїни УПА створювали вокальні колек-
тиви, а також давали в селах концерти акапель-
ного співу, де брали участь їхні солісти-аматори. 
Пісні виконувались різні: народні, стрілецькі та 
камерно-вокальні твори українських композиторів 
[10, c. 333]. Завдяки пісням попередніх періодів 
ми відчуваємо тяглість поколінь, в сучасній війні, 
поряд із піснями АТО/ООС, використовують ті 
самі упівські, стрілецькі, а також козацькі. Один із 
яскравих прикладів — використання та адаптуван-
ня гімну ОУН «Зродились ми великої години» як 
офіційного маршу Збройних сил України 24 серп-
ня 2018 року. 

Також один з проявів творчості на війні — пое-
зія. «Морель» почав активно писати вірші під час 

перебування на службі. Серед сюжетів віршів, зви-
чайно, є теми, які пов’язані з війною:

Я повернувся на поле бою,
А ти сиділа там одна.
Сиділа, схилившись біля окопу,
Німа й холодна моя душа.
Мені хотілося тебе обійняти,
Але ти, як статуя німа.
Залишилася біля того окопу,
Ріжучи поглядом небеса.
Тепер я мов копія твоя,
Що не знає ні спокою, ні горя,
Глядить у небо тінь твоя…

Часто можна зустріти на просторах відомої со-
ціальної мережі Facebook думки респондентів про 
війну, якими вони діляться на своїх особистих сто-
рінках. Нещодавно «Морель» поділився своїми 
сновидіннями, які є наслідком посттравматичного 
впливу на підсвідомість людини, пов’язані із до-
свідом перебування на війні. Наразі опубліковано 
вже три дописи під загальною назвою «Посттрав-
матичний сон»: 

Один з дописів «Мореля»:
«Посттравматичний сон-1: Після довгих роз-

думів, чи писати — це, чи ні? Проте, все ж, вирі-
шив, і поштовхом стало одкровення своєму то-
варишу, після якого він сказав, — що йому було б 
цікаво читати подібні записи.

На цей час я вже більше як рік тому полишив 
службу, а війна взагалі здається чимось дале-
ким, шо можливо було не зі мною. Живу я у сво-
єму сільському будинку, життя протікає по-
вільно та спокійно, періодично займаюся своїм 
маленьким господарством. Здається, що у хви-
лях безтурботності думки людини мають бути 
такими ж...

Щоб зрозуміти подальший хід подій, слід ко-
ротко описати мій дім. Це двір з городом, будів-
лі на якому розташовані фактично буквою «П»: 
будинок, сарай, по горизонту іде довгий хлів і на 
іншому зламі погріб та літня кухня.

Отож мій сон:
Починається усе з того, що на моїй вулиці іде 

бій, і оскільки я живу на краю села, то цей край 
обстрілюється артилерією. Я вибігаю із хати та, 
упавши на землю біля порога, спостерігаю, як із 
різних сторін прилітають міни... від зривів та 
ударних хвиль вилітають вікна та руйнується 
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фасад будівель, кругом багато пилюки та бруду, 
періодично дрижить земля.

Після того, як закінчив працювати міномет, 
перебігаю до погреба. На полиці з консервацією ле-
жать дві гранати. Ухопивши гранати, чую дзвін-
кий лязкіт, після чого помічаю, що із сараю в моє-
му напрямку ведеться хаотична стрільба. Вибі-
гаю із погреба, швидко оббігаю хлів, таким чином 
опиняюсь позаду сараю та бачу у його стіні ве-
лику діру. Після того, як я закинув туди грана-
ту, стрільба припинилась.

Зайшовши у сарай через діру в стіні, посеред са-
раю валяється тіло в камуфляжі (берьозка). Я за-
бираю автомат і виходжу у двір. В цей час група із 
трьох чоловік заходить із сусіднього двору зі сто-
рони погреба. Ми помічаємо одне одного. Я збираюсь 
відкрити по них вогонь, та у мене клинить авто-
мат. В момент, коли я повертаюсь, щоб утекти, 
лунає постріл, і у спину врізається куля. Я падаю 
лицем до землі, проповзаю два метри, та бачу, як 
із рота починає текти кров. Починається кашель, 
від якого я прокинувся, — сон закінчився.

У реальності, кругом темно, на секунду ти не 
можеш зрозуміти, де ти...».

Кожен сон — реакція підсвідомості внаслідок 
отриманого досвіду на війні. Це надзвичайно важ-
ливо, щоб респонденти змогли поділитися подібни-
ми переживаннями, не тримати їх у собі, вміли про-
говорити, адже, на превеликий жаль, в нашій краї-
ні погано відбувається адаптація воїна після війни у 
мирне середовище, де немає пострілів, вибухів, а на-
томість проходить веселе життя у тому самому ту-
ристичному Львові, Києві чи Одесі, де пересічній 
людині важко зрозуміти все пережите воїном. 

Висновки. Таким чином, розповіді респондентів 
багаті на велику кількість сюжетів, образів, ново-
го військового фольклору тощо. В оповідях можемо 
зустріти такі сюжети: уявлення вояків про смерть, 
страх, побратимство. Не дарма кажуть, що люди-
на з війни не повертається, адже свідомо/підсвідо-
мо вона навертається до тих спогадів, — думками 
досі з побратимами, які залишились на фронті. Спо-
гади очевидців російсько-української війни є над-
звичайно цінними, адже фактично доводиться йти 
по «гарячих слідах», бо війна і досі триває. Цим су-
часні спогади відрізняються від тих, які фіксували-
ся в Першій і Другій світових війнах. Нам як етно-

логам надзвичайно важливо встигнути зафіксувати 
пережитий досвід бійців, адже поки спогади свіжі, 
респондент має одні думки, переживання, емоції, 
з часом і ставлення до пережитих подій змінюєть-
ся, і спокійніше починають реагувати на ті чи інші 
речі, та й самі спогади можуть забуватися, особли-
во про критичні, болісні моменти на фронті (і це є 
абсолютно нормальна реакція людського організ-
му на пережите).
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