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ОБСЕРВАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ  

У ТВОРЧОСТІ ОСИПА МАКОВЕЯ  

      У статті досліджується творчий феномен Осипа Маковея. Аналізуються поема 
«Молох», фейлетон «Як Шевченко шукав роботи», історична повість «Ярошенко». 
Наголошується на синтезі у творчості автора традицій реалізму і сецесійних виявів, 
елементів модернізму. Визначається українська національна ідея як провідний мотив 
творів автора.   
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       Феномен Осипа Маковея відрізняється багатогранністю і 

різнобарвністю таланту – письменник, літературний критик, журналіст, 

громадський діяч.  Як наголошує Юрій Ковалів, «серед покоління поетів – 

сучасників І. Франка найбільш дотримувався традицій реалізму Осип 

Маковей, хоча в його віршованому доробку пробивалися несміливі паростки 

сецесійного ґатунку» [1, с. 339]. Творча спадщина письменника репрезентує 

традицію розвитку української літератури у часи боротьби за власну 

ідентичність, виражену в мові й красному письменстві. Фактично вся його 

творчість перейнята вболіванням за долю України, акумульованому у вірші 

«Привіт Україні», де автор переймається тим, що 
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Пропали ж і воля, і сила твоя, 

А все ж ти й сьогодні чудова! [2, с. 413] 

 Своє призначення в історичній долі Вітчизни Осип Маковей убачає у 

творчості, наголошуючи, що  

Вся сила моя і вся слабкість моя –  

сталеве перо і чорнило [2, с. 413]. 

Саме Словом і пером він змагався за українську ідею і традицію у часи 

панування Російської імперії. Цими змаганнями перейняті його поеми 

«Молох» (1891), «Новик» (1894), збірка поезій «Гірські думи» (1898), 

оповідання «Оферма», «Весняні бурі», «Клопоти Савчихи», «Вуйко Дорко», 

що увійшли до збірок «Наші знайомі» (1901), «Оповідання» (1904), «Криваве 

поле» (1921).  Навіть лагідний гумор Осипа Маковея має національне 

забарвлення, сповнене тихої народної мудрості й глибокого сарказму, які 

звучать у фейлетонах гумористично-сатиричного характеру у збірці 

«Примруженим оком» (1923).  У повісті «Залісє» (1897) митець змалював 

побут галицького села, прагнучи показати неповторність й оригінальність 

національних традицій.  

       Промовистою у творчості Осипа Маковея є поема «Молох», написана 

«кострубатим метром». Подібно до письменника українського Бароко 

Феофана Прокоповича, який у своїй трагедокомедії «Володимир» утілив в 

образах язичницьких жерців віджиле архаїчне минуле і перешкоди прогресу, 

Осип Маковей створив узагальнений образ язичницьких жерців як символ 

Російської імперії, котра нищить українство. Як наголошує Ю. Ковалів, «у 

ній ішлося про очолений Гірамом бунт проти принесення в жертву 

найвродливіших дівчат богу сонця, вогню і війни Молоху. Задурманені 

жерцями ливантовці спалювали дівчат у мідному череві статуї бога, аби 

позбутися жахливої посухи, голоду і чуми. Приводом до повстання було 

офірування Молоху коханої Гірама – красуні Ади, що не усунуло тотального 

лиха. Алегорія твору виразно натякала на злободенну сучасність автора, 

зокрема рабське становище українства» [1, с. 341].  
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Осип Маковей створив яскравий образ Гірама-борця, який піднявся на 

боротьбу:  

…Гірам із лука стрілив 

і в голову жреця влучив, 

приміривсь знов і груди вцілив – 

найстаршого жерця убив [2, с. 410]. 

Автор свідчить про марність жертв. Єдиний шлях він бачить у боротьбі:  

… сім днів всі ждали неспокійно, 

не певні завтрашнього дня, –  

сім днів минуло безнадійно, 

і вмерла не одна сім’я. 

палила дальше ще посуха, 

чума ширила смерть і страх, 

валила з ніг людей задуха, 

всі крились в тіні по домах; 

а бог сидів собі ліниво 

і ждав на жертви терпеливо [2, с. 411]. 

Язичницький бог – це символ Російської імперії, царя, політика яких у 

часи Осипа Маковея була нищівною щодо України. Осип Маковей актуалізує 

образ Гірама для своєї доби:   

А Гірам тяжко зажурився, 

коли на Аду споглядав, 

на бога гнівно подивився 

і враз з людьми єго напав. 

Хоч Молох був з заліза кутий 

і мармуровий  мав престіл, 

та як завзятий нарід лютий –  

звалися Бог безсильно в діл. 

На землю з громом впав, розбитий 

і попелом дівчат покритий [2, с. 411-412].  
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Осип Маковей переконаний, що так переможно завершиться і боротьба 

українського народу проти свого давнього історичного окупанта.   

     Сучасним є гострий фейлетон Осипа Маковея «Як Шевченко шукав 

роботи». Митець критикує своїх сучасників, для яких ідеї Тараса Шевченка є 

тільки формальними і порожніми фразами. Сюжет твору – дуже простий, але 

кричуще справедливий і актуальний. Через образи голови партії посла Л. і 

професора Осип Маковей показав прихований страх псевдопатріотів і 

псевдоукраїнців перед істинним Шевченком-борцем за волю і славу України. 

Обидва герої вихваляють Кобзаря перед людьми, а насправді бояться його 

поезій. Голова партії пан посол Л. так відповідає на прохання Т. Шевченка 

дати йому роботу в редакції «Діла»: «Ані гадки, пане Тарасе! Одно те, що 

там повно поетів, хоч і віршів уже не пишуть, не допустять вас із зависті; 

друге: у видавничій спілці є священики, а ви автор «Марії», – не треба вам 

казати. … Третє: «Народний комітет» не згодиться, бо ви не є членом 

національної демократичної партії і християнські суспільники рекламують 

вас для себе. Четверте, не знати чи ви опозиціоніст, бо ви писали утопії на 

тему, щоб усі слов’яне стали рідними братами, на тему братання з ляхами і                

т. п.» [2, с. 420]. Подібною є відповідь і професора на прохання Шевченка 

дозволити йому читати курс лекцій про свої поезії або ж працювати у секціях 

Товариства імені Т.Шевченка. Професор каже, що він не є його дійсним 

членом. На фразу Шевченка, що Товариство назване його іменем, професор 

відповідає: «Се інші діло! Товариство ім. Шевченка – се я, а ви тільки фірма» 

[2, с. 422]. Осип Маковея резюмує: «З тої ночі, як Шевченка отак прийняли у 

Львові, на його портретах і бюстах у правім кутику уст явилася легенька 

глумлива усмішка. Ніхто і не здогадався би, звідки вона взялася, а се йому по 

концерті так сталося» [2, с. 422].  

     Національні мотиви прозвучали і в історичній повісті Осипа Маковея 

«Ярошенко». Після поразки під Цецорою 1620 р. і нападу татар на Поділля 

султан Осман ІІ планував захопити Україну, Польщу і згодом усю 

Центральну Європу. Супроти 150-тисячної армії турків і татар було 30-
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тисячне військо поляків. Тоді польський уряд пообіцяв українським козакам 

права і привілеї, попросивши їхньої допомоги. Козаки на чолі з гетьманом 

Петром Сагайдачним вирушили на переговори у Варшаву. І 1 вересня 1621 р. 

козацьке  військо з’єдналося з польським. Битва тривала до 28 вересня і 

завершилася спільною перемогою об’єднаних сил козаків і поляків над 

турками й татарами.  У результаті турецький султан Осман ІІ був змушений 

припинити війну й укласти Хотинський мирний договір. Визначальний образ 

твору – сподвижник гетьмана П. Сагайдачного – Ярошенко. Він усюди 

супроводжував козацького лідера, і «чудувався, скільки сили було в сего 

сивого діда, що, помимо рани і болю, йшов жваво вперед або вів коня тілько 

самою правою рукою» [2, с. 429]. Осип Маковей витворив узагальнений 

образ українського козацтва, завдяки історичній ролі якого в Хотинській 

битві було зупинено турецько-татарську агресію на тільки в Україну й 

Польщу, а й тогочасну Центральну Європу.  

     Фактично творчість Осипа Маковея перебуває у тому силовому 

художньому полі, яке відчуває і передчуває своїми пошуками нову епоху 

модернізму. Спадщина митця гармонійно поєднує вірність старим 

літературним традиціям і новаторські пошуки. А єднальним чинником тут 

виступає українська національна ідея, визначальним утіленням котрої автор 

вважає феномен Тараса Шевченка.     
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OBSERVATION OF UKRAINIAN BUTTYA 

THE CREATIVITY OF THE MAKIE 

 
In this article the art phenomenon of Osyp Makovej is investigated. The poem «Moloh», 

joke novel «As Shevchenko was hinting a work», historical novel «Jaroshenko». It is underlined 

the synthesis in the works of author of realism tradition and setcesian representation, modernism 

elements. It is analyzed the national Ukrainian idea as general motifs of author.   
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