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Війна і людина на війні — ця тема протягом багатьох років хвилює і російських, і 
українських письменників. Серед них Ю. Бондарев, К. Симонов, В. Биков, О. Гончар, 
М. Стельмах. 

Не випадково роман-трилогію Костянтина Симонова названо «Живі та мертві». Крім 
прямого значення словосполучення «живі та мертві», пов’язаного з поняттями життя і смерті 
на війні, в романі простежуємо наскрізну лінію подібного протиставлення: люди і сухарі, 
люди та «інші» (другие). Елементи цього протиставлення включають «обертони смислу» 
провідних словесних образів живі та мертві. Через ці стрижневі слова-образи і їх 
протиставлення висвітлюється широке коло морально-етичних проблем. Вони становлять 
головну стильову, структурно-композиційну та лексичну основу художнього тексту. 
Візьмімо, наприклад, образне словосполучення живой блокнот: «Не хочу, чтобы мое место 
живой блокнот занял!» — говорить один із героїв, офіцер генерального штабу, який 
усвідомлює всю міру своєї відповідальності за успіх бойових операцій. 

За несподіваним метафоричним слововживанням живий блокнот постає місткий зміст, 
йдеться і про формаліста, і про бездушну людину, і про кар’єриста, власне, про мертву душу. 
Не можна не згадати мовні традиції М. В. Гоголя («Мертвые души»), Л. М. Толстого 
(«Живой труп»), М. О. Некрасова: «Вы еще не в могиле, вы живы, но для дела вы мертвы 
давно, Суждены вам благие порывы, Но свершить ничего не дано» («Рыцарь на час»). Те 
саме антонімічне відношення між словами живий і мертвий маємо і в українському 
образному слововживанні. Цей семантичний потенціал використовується для образної 
характеристики особи в художніх творах М. Рильського, М. Стельмаха, О. Гончара: «Проте 
не був живим він [Тодось] трафаретом» (М. Рильський); «Досить підсікти надії — отой 
неясний берег сподівань, що завжди манить і дурить, — як людина стає живим трупом» 
(М. Стельмах); «Повстанці теж, видно, були цим спантеличені. — Як? Живим відпустити? І 
знову той же Килигеїв голос: — А що ж... Хай чеше до своїх [білих] — жива прокламація 
буде» (О. Гончар). 

Звичайно, за висловом живий труп відчувається традиція художнього досвіду, а 
словосполучення живий трафарет, жива прокламація належать до індивідуально-
авторських. Розвиток саме цієї класичної традиції, притаманної російській і українській 
мовам, зумовив художню семантику стрижневих слів-образів у трилогії К. Симонова. 
Скажімо, Шмельов не поспішає заспокоювати Артем’єву: «Да, если ее муж попадет в руки 
не к сухарям, а к людям, то они пошлют его на фронт и он еще повоюет. Но если он попадет 
к какому-нибудь крючкотвору, тут еще бабушка надвое сказала. С такими никогда не 
знаешь, чем кончится!». 

Контекстуальне протиставлення люди — сухарі (крючкотвори, такі) у художньому творі 
значно багатше, ніж характеристика черствої людини — сухар. У К. Симонова за цим 
визначенням захований додатковий зміст, пов’язаний з поняттями загальної підозри і 
недовіри. Сухарі — це живі блокноти, живі трафарети, а люди — ті, хто здатні вірити, 
співчувати, в кого жива душа. 

Ту саму модель протиставлення спостерігаємо і в іншому контексті, де йдеться про 
сумніви Шмельова: «Отменить или не отменить в связи с услышанным отправку этой 
курсантки в тыл к немцам? Сам он был уверен в ней и не видел причин отменять ее полет, но 
полет можно было и отменить, поскольку другие люди в школе могли держаться на этот счет 
другого мнения». 

Показове ускладнення семантичної структури прикметника другие додатковими 
смислами, повторення слова на порівняно невеликому відрізку тексту: ті, хто не може ані на 
крок відійти від загальної підозріливості, від параграфів та інструкцій, ті, хто прислухається 
до «другого мнения». Вони відкидають, не приймають ситуацію довіри взагалі. 



Так, у романі К. Симонова вибудовується ряд контекстуальних синонімів живі, люди, 
основне значення яких «живий душею», «той, хто довіряє, співчуває», «людяний». Саме з 
таким значенням ужито й слово люди у відомому Шевченковому висловлюванні «І будуть 
люди на землі». 
 


