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На думку більшості дослідників творчості О. Маковея, талант його як 

прозаїка найкраще виявився у антивоєнних творах, що увійшли до збірки 

«Кроваве поле». Зокрема, як вважає Ф. Погребенник, «в більшості творів цієї 

книжки знайшли відображення особисті враження автора, на долю якого 

випало пережити трагедію першої світової війни. Основну – мінорну – 

тональність збірки завдають твори, що розкривають страшні наслідки війни – 

смерть, руїни, каліцтво, показують її антигуманний характер. …Не міг 

письменник не помітити й іншого – духовного братання на фронті. …У 

воєнній малій прозі О. Маковея наявні й національно-визвольні мотиви. 

…Письменник вірив у національне визволення, духовне єднання народу, 

розділеного кордонами» [6, с. 21-22]. Як свідчать історики, за часів Першої 

світової війни Україна перетворилася «на арену воєнних дій, а самі українці 

мусили воювати за чужі інтереси і брати участь у братовбивчому 

протистоянні, адже в російській армії перебувало 3,5 млн. українців, у 

австро-угорській – 250 тис.» [1, с. 314]. 
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О. Маковей у збірці «Кроваве поле» (1921) засудив імперіалістичну 

війну [7, с. 408]. О. Кобилянська свого часу назвала його «обсерватор-поет», 

який відтворює життя і людей крізь призму свого спокійного, гумором 

обдарованого «єства, безпретенсіонально і виразно… Він не грається ані 

словами, ані символікою, не шукає за ефектами і за всякими прикрасами не 

раз дуже підозрілого артистизму нових літературних стремлінь» [3, с. 454]. 

У цілому ряді своїх творів через їх образну систему О. Маковей постає 

як гуманіст, але найвиразніше, на наш погляд, у оповіданнях, новелах та 

нарисах антимілітаристського спрямування «Вічна пам’ять», «Мертве місто», 

«Хрест поміж липами», «Інвалід», «На окопах», «Кроваве поле», «Братання» 

та інших. Саме в цих творах авторський погляд на людину і дійсність 

подається особливо виразно. 

Збірку «Кроваве поле» (1921) О. Маковея відкриває оповідання «Хрест 

поміж липами», в основу сюжету якого покладено один лише епізод – 

богослужіння, яке повинно було налаштувати воїнів перед боєм. Провідною 

думкою промови священика є готовність кожного воїна померти в бою. Його 

обов’язок «служити цісареві і боронити вітчизну, …приймати спокійно 

слабості, голод, холод, невигоди, каліцтво і, коли треба, смерть. На те ти 

присягав цісареві. Смерть вояка на війні – чесна і славна: жертва потрібна 

для загального добра… Жде тебе нагорода на цім і на тім світі» [4, с. 233]. В 

унісон цим словам священика була промова і генерала, який звертався до 

воїнів німецькою та чеською мовами, щоб його розуміли всі воїни дивізії, 

нагадуючи, що «обов’язок вояка вмерти – і закінчив окликом на честь цісаря: 

«Hoch! hoch! hoch!». Військо скрикнуло три рази те саме, а ліс повторив це 

кілька разів: «Ох! ох! ох!» [4, с. 233]. Прийом відлуння акцентує на трагіко-

драматичній атмосфері богослужіння, антигуманності по відношенню до 

воїнів. 

Письменник подає художню деталь, яка підкреслює, що таке 

богослужіння викликає болісну реакцію навіть у вирізьбленого на великому 

хресті лика Христа: «…Лице Христа виявляло несказанний біль» [4, с. 232]. 
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О. Маковей постає як майстер художньої деталі, зображуючи красу природи, 

її розквіт, на фоні якої вояків закликають вмерти за цісаря: «Військо стояло 

на зеленій леваді. За левадою був потік і дубовий ліс. …Літнє ранішнє сонце 

кинуло між липи кілька снопів проміння. …Навколо Христа творився ясний 

золотисто-зелений німб» [4, с. 232-233]. 

Автор зауважує, що на завершення молебню оркестр заграв «Гімн 

народів», «у котрім народи молилися не за себе, тільки за цісаря» [4, с. 233]. 

Цим автор акцентує на думці, що особа окремого бійця, як і простого народу 

в цілому, нічого не варта, а важать лише інтереси цісаря та можновладців. 

Письменник вдається до прийому оживлення: перед військом з’являється 

«прозора постать… подібна до Ісуса з хреста, тільки в білій одежі, 

позолоченій промінням сонця. …Чути виразно м’який і добрий, але 

втомлений голос» [4, с. 233]. Він докоряє сильним світу цього у тому, що 

зробили з отця небесного «царя небесного, опікуна для ваших земних царів і 

панів, а не бідних і нещасних» [4, с. 233]. Війну він вважає страшним злом, а 

якби ця сила людського розуму і сил була спрямована на добро, «то був би 

рай на землі» [4, с. 233]. У словах Ісуса звучить докір: «Ви творите зло і ще 

молите бога, щоби вам допомагав зло творити» [4, с. 233]. Ці слова звучать як 

звинувачення паліям війни на чолі з цісарем, що постають як суспільні 

злотворці. 

Письменник називає всіх учасників Першої світової війни: німців, 

австрійців, англійців, французів, росіян. Вони прагнуть, щоб був «не 

однаково добрий бог усіх людей на землі. …Щоби він вас вивищив, а других 

скривдив. …Одних благословив на розбій, а других навчаєте коритися і 

терпіти, щоби розбійникам було добре» [4, с. 234]. На думку автора, це не 

богоугодні справи, він обурюється лицемірством священнослужителів, які 

освячують соціальне зло, бо «отець небесний не хоче ні розбоїв, ні терпіння 

людей, тільки хоче, щоби ви жили між собою, як добрі діти доброго батька» 

[4, с. 234]. Введення постаті Ісуса Христа, його промови «за бойовим 

фронтом» [4, с.232], коли «ліс гомонів незвичайною луною, далеко 
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відзивалися гармати» [4, с. 233], дає автору можливість висловити думку про 

рівність всіх народів і виступити проти вивищення одних націй над іншими. 

Цей прийом видіння передає гостроту суспільної ситуації, коли панує 

ворожнеча. Образ голосу у творі автор подає як «внутрішній голос совісті у 

кожного». Вояків автор називає «бідними людьми», які ховаються від 

ворожого літака, мов маленькі пташенята від «половика», створивши собі 

немилосердного бога «на свою подобу» [4, с. 234]. Твір має виразно 

публіцистичний характер і звернений до сучасників із закликом змінити 

людину і світ, подолавши соціальне зло, змінивши ціннісні орієнтири. 

У нарисі «Вічна пам’ять» письменник подає факт вандалізму щодо 

могил воїнів, які загинули у Першій світовій війні. У полі зору автора вісім 

кладовищ «на невеличкім просторі землі» [4, с. 234], які утворились 

внаслідок того, що «два високі мости через ріку, залізничний і возовий, 

загнали стільки людей у могили» [4, с. 234]. Метафора заміняє автору точні 

факти часів війни, що спричинили таку велику кількість загиблих. На одному 

з найбільших кладовищ понад 20000 пам’ятників, на одному з яких напис: 

«Pro patria» - «За вітчизну» (латин.) [4, с. 235]. Покійники на ньому «лежать 

рівними рядами, як на муштрі» [4, с. 235]. Це могили тих, хто був оборонцем 

«тої спільної австро-угорської вітчизни» [4, с. 235], яка, на думку автора, 

«для одних народів була вітцем, для других вітчимом, а для третіх тяжким 

ворогом – і тому сама також загинула» [4, с. 235]. Слово «вітчизна» 

письменник бере в лапки, бо країна-агресор не може бути справжньою 

батьківщиною, вона безжально нищить і своїх, і чужих воїнів заради 

загарбницьких інтересів можновладців.  

Автор вводить у твір афоризм, який змушує задуматись кожного: 

«Солодко і славно за вітчизну вмирати – але треба її мати…» [4, с. 235]. 

Трагіко-драматичність ситуації автор підкреслює повтором «боронили… і 

гинули», а фраза «тепер нема ні мостів, ні їх оборонців» акцентує на марності 

втрат, бездарності військових стратегів, жорстокості політики воюючих 

держав. Крім того, великому кладовищу він протиставляє малі, де схоронені 
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ті воїни, для яких Австро-Угорщина була або «вітчимом», або «ворогом», бо 

ховали бійців і ставили їм хрести самі воїни, прикриваючи дашками написи 

«Прощай товаришу!» – «Вічна пам’ять тобі» [4, с. 235]. Вони, як зазначає 

автор «обвели кладовище плотом і дротом і пішли собі у світ. Бог зна куди. 

Уже й не вернуться сюди ніколи» [4, с. 235]. Ці могили ніхто не догляда, там 

«виросла буйна трава, місцями будяки, маки…» [4, с. 235]. Більше того, коли, 

як зазначає автор, «у падолисті вдарив мороз. …На кладовищі на кручі не 

застав я ні плота, ні одного хреста» [4, с. 235], бо селяни стопили їх у печі, 

оскільки, на їх думку, «покійникам нащо хрестів?» [4, с. 235]. Автор же 

вважає, що ті хрести потрібні живим «на пам’ятку» [4, с. 235]. Низка 

риторичних запитань селянина спростовує авторську позицію: «Хто цих 

покійників знає? Хто їх тут буде шукати? Хто їх має пам’ятати?» [4, с. 235]. 

Ці слова спонукають автора до гіркого висновку: «Вічна» пам’ять тривала 

всього три роки…» [4, с. 235]. Слово «вічна» береться в лапки, щоб 

підкреслити антигуманність держав, яким байдужі численні жертви і пам’ять 

про загиблих. 

Дещо інший аспект має новела «Мертве місто», у якій О. Маковей 

намагався показати, що окрім загиблих людей, війна залишала знищені, 

зруйновані міста, яким радіє «хижак» Ексцеленція. Головний персонаж цього 

твору сотник, який ходив за враженнями у «мертве місто, цілком зруйноване 

і пусте» [4, с. 235], воно йому здалося «романтичніше», «далеко краще, ніж 

тоді, коли воно ще жило» [4, с. 236]. Ці слова у творі звучать трагічно і 

парадоксально. Світовідчуття свого персонажа, якого збентежило і налякало 

мертве місто своєю тишею, «як на кладовищі» [4, с. 236], автор передає через 

його роздуми: «Коли шрапнелі тріскали над його головою, він був майже 

спокійний, не втікав, а тут з пустого міста втік… Майже біг…Було там тихо, 

с т р а ш н о  тихо» [4, с. 236]. Сотник вдається навіть до іронічного 

узагальнення: «Чоловікові не догодиш: раз гуркіт йому страшний, раз тиша… 

Просто ганьба людській вдачі» [4, с. 236]. 
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У творі автор вдається до прийому сну і подає у творі тріумфуючий 

образ сатани-Ексцеленції, що поповнює світову фаустіану. Ексцеленція, який 

має «на собі вояцьку одежу, подібну до англійської» [4, с. 237], милується 

руїнами: «Сфотографуйте мене, як я оглядаю місто! Чекайте, я стану там, на 

комені. Се буде гарно, дуже гарно» [4, с. 238]. У розмові з ад’ютантом 

Ексцеленція сотник подає кілька поглядів на війну: «З загальнолюдського 

становища така руїна – се біда, плач, сльози, брак притулку для тисячів 

родин, через те недуги, голод, смерть. З малярського або поетичного 

становища – чудо своєрідної трагічної краси,.. а з вашого пекельного 

становища – се незвичайна заслуга, за котру не знати чим і як нагородити 

руїнників» [4, с. 239]. Автор вдається до незвичайного узагальнення, алегорії, 

що Ексцеленція «тисячі стратегів міг би… без сорому прийняти до своєї 

родини». Ці рядки звучать як звинувачення всіх паліїв війни, результатами 

дій яких «пекельні сили справді мають тішитися» [4, с. 241]. 

Образ Сатани, нечистої сили використовували з певною художньою 

метою і до О. Маковея такі письменники, як М. Гоголь, М. Булгаков, Гете, 

П. Коельо та інші. Ґрунтовно цей образ дослідниками творчості О. Маковея 

не розглядався. Оскільки образ Сатани і його інтерпретація не стали 

предметом спеціального дослідження, у сучасних умовах розвитку 

вітчизняного літературознавства виникає потреба його нового прочитання і 

осмислення. У новелі «Мертве місто» письменник подає не традиційний 

міфічний образ представника пекельних сил, а торкаючись проблем першої 

світової війни, подає несподіваний образ Сатани під кутом власної точки 

зору на цей образ, який постає як уособлення нищення, розрухи, руйнації, 

людської трагедії, смерті, війни. 

Перш ніж розглянути образ Ексцеленції та особливості його естетичного 

осмислення автором, хотілося б з’ясувати, що традиційно містить у собі 

поняття «сатана». Якщо звернутись до Біблії, то Бог – це втілення добра, 

світла, а зло і темрява втілені в Сатані. У Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови Сатана визначається як «уявна надприродна 
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істота, яку зображують у вигляді людини з козячими ногами, хвостом і 

ріжками; є уособлення злого начала» [2, с. 1104]. У творі зазначається, що 

Ексцеленція з родини люциферів. Люцифер, як тлумачиться у цьому ж 

словнику: «У християнській міфології – сатана, володар пекла і зла» [2, 

с. 500]. Книга «Міфологія. Енциклопедія» подає таке пояснення цього 

образу: «Сатана, чиє ім’я перекладається як «суперник», згадується у 

Старому Заповіті як янгол, який слугує Яхве, є противником людства, йому 

Бог наказує випробувати віру людей... У єврейській міфології Сатана став 

вважатися предводителем злих сил, який знаходиться на верхівці пекельної 

ієрархії» [5, с. 316]. 

Осип Маковей у новелі «Мертве місто» з метою введення образу Сатани 

вдається до прийому сну. Але ще до того, як заснути, персонаж твору – 

сотник ходив по зруйнованому війною місту. І вже тут письменник готує 

читача до чогось незвичайного, романтичного у своїй трагічності: «...Руїни 

міста були так ярко освітлені повним місяцем, що все було видно. 

Нікогісенько тут не було, крім сотника. Ніщо не рушалося, не відзивалося. 

Тишина така, як на кладовищі» [4, с. 236]. Саме таке моторошне враження 

робило спустошене війною місто, з якого сотник вибіг наполоханий його 

мертвотністю, сам не розуміючи свого переляку. Проте його вражала 

романтичність руїн спустошеного міста, він хоче знову повернутись туди, 

щоб отримати ще сильніше враження. Другий раз сотник іде до міста вже у 

своєму сні, де і з’являється перед ним образ Ексцеленції (в перекладі з 

німецької – Ваше превосходительство! [4, с. 237]). Автор не подає опис його 

зовнішності, вказує лише на нагороди, якими обвішані груди Сатани. Серед 

них є «невидані відзнаки: золотий хвіст з короною на огняній стяжці, 

маленьке брильянтове копито... маленькі, емальовані вила в золоті і 

самоцвітах» [4, с. 237]. Через ці фантастичні художні деталі «золотий хвіст», 

«брильянтове копито», «емальовані вила» автор вказує на приналежність 

Ексцеленції до сатанинських сил. Художня деталь переростає у художній 

концепт і надає нової інтерпретації образу, зіставляючи демонічні сили з 
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військовими стратегами Першої світової війни. Це підкреслює інакомовність 

образа Ексцеленції, розкриває концептуальну позицію автора, з погляду якої 

Сатана – це уособлення розрухи, нищення, руйнації світу. Риси Сатани, на 

думку Осипа Маковея, притаманні всім натхненникам війни, які отримують 

найпочесніші сатанинські нагороди за смерті і руйнування. Спочатку 

Ексцеленція просить занотувати, на які нагороди заслуговують 

воєначальники: «Для головного руїнника золотий хвіст на стяжці хоробрості. 

Для штабу і інших – сорок залізних казаночків першої, другої і третьої 

кляси» [4, с. 238]. А далі сотник зауважує: «Тут мало ваших відзнак: золотих 

хвостів і брильянтових копит: тисячі стратегів міг би ваш цар без сорому 

прийняти до своєї родини» [4, с. 239]. Митець прирівнює паліїв війни до 

представників демонічних сил, які приносять зло і розруху у людське життя, 

а також смерть і трагедію. Вони уособлення всього потворного. 

Разом із Ексцеленцією до міста прибув його репортер Джек, який 

фіксував на фотоплівку панораму міста. З перших хвилин перебування 

Ексцеленції у місті автор вказує на парадоксальність його світосприйняття. 

За нормальних обставин приїжджі радіють квітам, хлібу, якими їх 

зустрічають. Сатану ж відразу зацікавлює звичайний цвях, який він 

сприймає, як певне привітання: «Ов, що я бачу? Цвяшок! Справді цвяшок!... 

Чудовий цвяшок! Прегарний! Зараз на привітання наше! Як я тішуся! Джек! 

Сфотографуйте мене, як я тішуся!» [4, с. 237]. Образ-деталь цвяха втілює в 

собі ознаку тортур і руїни. Деестетична світоглядна позиція Ексцеленції 

підкреслюється протягом усього твору. Якщо людина гуманна отримує 

естетичну насолоду від споглядання пам’ятників, гарних споруд, красивих 

дерев та квітів і для пам’яті фотографується біля них, то Ексцеленція обирає 

найзруйнованіші місця, милується страшною дупластою вербою: 

«Ексцеленція вискочив, як хлопчик, і побіг до старої, дуплавої верби... 

Просто розкіш! – приповідав Ексцеленція і кланявся вербі. Потім обняв її, 

поцілував і почав лізти у дупло» [4, с. 239]. За народним повір’ям у дуплах 

гніздиться нечиста сила. Це ще один штрих, що акцентує на приналежності 
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Ексцеленції до нечисті. Серед руїн він почувався бадьорим, радісним, 

збудженим, постійно чути його вигуки: «Як я тішуся! Джек! Це гарно, дуже 

гарно!», «Ой, яка ж гарна! Яка гарна! Просто розкіш!» [4, с. 237-239]. 

Ексцеленція прагне запам’ятати це місто, його «розкішні» види, тому 

постійно фотографується, обираючи найбільш понівечені місця. Місто 

знищене настільки, що його ад’ютант дозволяє собі посягнути на святе: « – 

На дах божниці! – приказав Джек шоферові. – Звідтам гарний вид» [4, с. 238]. 

Це, певною мірою, є авторське застереження – руйнація може торкнутися 

душі, яку відновити набагато важче, аніж місто. Ми бачимо, що Ексцеленція 

прибув до міста не для творення зла, а лише, щоб порадіти й потішитись тим 

злом, яке чинять люди, одержимі сатанинською ідеєю знищення, за яке вони 

отримують демонічні нагороди. Можна провести паралель із Воландом 

М. Булгакова, який теж мандрує у часі для того, щоб спостерігати за 

людськими вадами, які тішать демонічне єство. І Воланд, і Ексцеленція 

знайшли те, що шукали з тією лише різницею, що перед Воландом 

відкрилась панорама розрухи людських душ, стосунків, почуттів і держави в 

цілому, а Ексцеленція споглядав розруху й понівечення міста, що уособлює і 

матеріальні збитки, і значні людські втрати через війну. Місто, як показує 

автор, справді було страшним: «Спалені і порозбивані доми, без криші і 

стель, без вікон, без дверей...» [4, с. 240]. Письменник через сприйняття 

персонажів твору своєрідно, по-новому, показав сприйняття картин 

понівеченого світу. Вражає байдужість ад’ютанта до руїн міста: «...Тим 

часом мені просто нудно дивитися на ці руїни» [4, с. 239]. Хоча він 

уповноважений подати «кореспонденцію до пекельної газети» та «фотографії 

до царського кіна» [4, с. 239]. Слід відзначити, що О. Маковей зображує 

місто без людей. Не відомо, чи їх знищено, чи вони пішли, але, завдяки 

цьому, місто є втіленням образу пустки, що викликає у читача співчуття до 

його колишніх мешканців, і до самого міста. Своєрідно автор подає 

екзистенційний мотив: смерть краща, ніж життя, що виразно постає у 

внутрішньому монолозі сотника, в якому місто, де вирувало життя, постає 
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брудним, злиденним, потворним у своїй жалюгідності: « – Звичайне 

містечко, яких повно в Галичині і на Буковині! Шкода, що всіх не зруйновано 

до основ так, щоб камінь на камені не остався. Це ж погань, якої ніде в світі 

нема» [4, с. 238-239]. Незвичним є і те, що герой лякається тиші: «Було там 

тихо, страшно тихо, – справді так тихо, що аж страшно. Чого страшно, сам не 

знаєш» [4, с. 236]. Автор протиставляє стоголосе життя і могильну тишу 

знищеного міста, підкреслюючи цим її протиприродність. Навіть ад’ютанту 

Сатани, після зауваження сотника, така тиша видається дивною: « Мене тут 

найбільше вражає ця мертвота, тишина, могильний спокій.  – Дійсно! – 

відповів Джек і записав собі: «могильний спокій» [4, с. 240]. Повтор слів як 

відлуння акцентує на провідній ознаці міста, зруйнованого війною. 

О. Маковей стоїть на тому, що винна у катастрофі на землі лише 

людина, в якій для гармонічного існування закладено добрий і злий початок, 

і вона вільна обирати самостійно, до чого їй пристати. Концепція ж образу 

Ексцеленції – це своєрідне тавро парадоксальності людського існування. 

Використавши інакомовність, влучні порівняння, фразові повтори, 

письменник вдало показав абсурдність дійсності й людського світобачення 

під час війни, коли зруйноване місто видається красивим: «Місто виглядало 

тепер, як долина, закидана величезними скринями, до неба отвертими, 

усередині чорними. Тілько світло місяця додавало дивної краси сій долині 

смерті» [4, с. 240]. Через гру світла і тіні автор наголошує на смертоносній 

силі паліїв війни, здатних увесь світ спустошити, а людські оази перетворити 

на долини смерті. 

Аналіз новели-містерії «Мертве місто» показав, що через образ Сатани- 

Ексцеленції О. Маковей засуджує паліїв війни, тих, хто отримує втіху й 

задоволення від споглядання руїни і залишається байдужим до загибелі 

людей, міст, світу. Автор у цьому творі смислові акценти розставляє дещо 

категорично, у новелі відсутні оптимістичні ноти. Образ мертвого міста – 

мікромодель світу, охопленого виром війни, що може його поглинути. Твір 

закінчується тим, що сотник, прокинувшись, не замислюється над значенням 
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свого видіння: «...він мав важніше діло: треба було злагодити леговище на 

помості, щоби проспати решту ночі» [4, с. 240-241]. Це іще раз підкреслює 

певну байдужість і парадоксальність людського ставлення до руйнації, що 

оточує людину, робить її збайдужілою і черствою. Остання думка сотника 

перед сном виступає своєрідним акордом, що має акцентно-виразне 

значення: «...Пекельні сили справді мають чим тішитися» [4, с. 241]. Ці рядки 

є авторським застереженням про наслідки війни, яку можна порівняти з 

розгулом пекельних сил, представниками яких є військові стратеги. Осип 

Маковей через образи новели, а головним чином, через образ Ексцеленції 

засуджує війну, і, не називаючи конкретних імен її прихильників, акцентує на 

їх жорстокості, руйнівній та нищівній силі. Свої антимілітаристські погляди 

представляє автор і в інших антивоєнних творах.  

Будні Першої світової війни виразно постають з оповідання «Братання» 

Осипа Маковея. Як вказував Ф. Погребенник, «трагічні події цього періоду 

письменник-гуманіст переживав дуже боляче. …О. Маковей не був пасивним 

спостерігачем історичних подій того часу. І в щоденникових записах періоду 

Першої світової війни, і в художніх творах письменник порушує злободенні 

проблеми, зокрема підтримує волелюбні поривання народу, його прагнення 

до об’єднання» [6, с. 9-10]. Саме цього об’єднання боялися дві колоніальні 

держави – Австро-Угорщина і Росія, які роздирали між собою Україну, 

змушували українців нищити один одного, служити у ворогуючих арміях і 

гинути за загарбницькі інтереси держав-агресорів. 

У перших рядках оповідання автор зазначає: «Нічого так старшина не 

лякалася, як братання своїх вояків з противником. …Ще ця менша старшина 

по окопах, що стояла ближче до смерті, ця не противилася братанню, коли не 

було виразної заборони; але висока старшина за фронтом, на котру шрапнелі, 

бомби і гранати не падали, отся була немилосердна і за ніяку ціну не 

годилася на братання» [4, с. 252]. Браталися на війні українці, які опинилися 

по різні боки лінії фронту, а інтереси можновладців держав-загарбниць їм 

були чужі. Для військових начальників, як зазначає письменник, потрібно 



218 

 

«щоби вояк завсігди був сердитий, як роздратована собака: всяке м’якше 

почування зовсім не придатне для війни» [4, с. 252]. Таким зіставленням 

вояка із роздратованою собакою автор передає агресивну концепцію людини 

на війні. Але людина залишається людиною, вона шукає шляхів подолання 

цієї соціальної катастрофи, коли українців поробили «ворогами». Вояки як 

представники ворогуючих сторін, але одного народу діти «почали сходитися 

на якімсь затишнім місці, балакати собі та торгувати. Листи передавати до 

полонених, часописи, тютюн – ціла пошта ішла між «ворогами»… Це була 

якась тиха, неписана умова, оперта на добрім людськім почуванні» [4, с. 252]. 

На фронті, як зазначає автор, часописи, «не цензуровані в Австрії, лакома 

річ» [4, с. 252]. Солдати прагнули розібратися у причинах ворожнечі, знати 

правду цензуровану і нецензуровану, подану противником, щоб «потім 

виробити собі ще третю правду, свою» [4, с. 252]. Автор зображує вояків не 

слухняними маріонетками, а думаючими людьми, здатними об’єктивно 

оцінити суспільну ситуацію і свою роль у ній. Вони задумуються над 

питаннями: «Нащо те все? Чи не шкода людей? Чи ми всі не однакові? За що 

ми мордуємо себе? Адже світ широкий, помістимося всі… Чей же ми не 

розбійники і не злодії і чужого добра не хочемо… і кождому життя дороге… 

Нащо ми воюємо? Люди такі, як ми, ще й свої, близькі, одної віри. А цей-

таки українець, цілком по-нашому балакає. Мені аж сльози крутилися в 

очах» [4, с. 253]. Низкою риторичних запитань та реплік автор акцентує на 

важливих суспільних проблемах доби, над якими задумуються вояки, яких 

змушують вбивати один одного, як зазначає автор у мовній партії одного з 

персонажів, «найгірші люде, без серця…» [4, с. 253]. Письменник через 

діалог вояків, вчорашнього галицького селянина і оповідача, передає 

народний погляд на війну, вказує на залежність їх від наказів: «Гірко, знаєте, 

вбивати… Приказ прийшов. Неволя, кажу вам. Люде жили би як люде, коли 

б не ті, що взяли собі право приказувати їм» [4, с. 253]. Ці рядки викривають 

антинародну, антиукраїнську суть Першої світової війни, її розпалювачів, їх 
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жорстокість, немилосердя, загарбницьку ненаситність. Життя окремої 

людини, як і цілого народу, для них нічого не варто. 

Автор у творі подає і інший діалог між воєнним кореспондентом однієї 

віденської газети, називаючи іронічно його «відважний, бо заїхав аж до 

штабу дивізії, де кулі не літають» [4, с. 254], таким собі «очевидцем» того, 

що діється на фронті, і екселенцією-дивізіонером, що «давно хотів дістати 

корпус і нову відзнаку» [4, с. 254], вважаючи часопис для себе гарною 

рекламою, тому й зустрів кореспондента ласкаво, гарно пригостив. 

Фейлетон, який цей кореспондент написав ще на початку війни, оповідач 

називає «огидною балаканиною», «з прицмокуванням на тему: кілько то 

людей буде тепер вмирати за ідею. За велику ідею! Іменно за цісаря і 

австрійську вітчизну» [4, с. 254]. Але у діалозі цих персонажів братання на 

фронті розглядається як деморалізація воїнів, воно «ослаблює завзяття, силу 

удару, …ломить духа» [4, с. 254]. Автор подає два полярних погляди на 

явище, яке відбувається на фронті. Ті, що під кулями, висловлюють гуманну 

позицію, для них найбільшою цінністю є життя людини, а ті, що у штабі, 

щодня грають «по обіді у віста» і їм байдуже до нових смертей, вважають 

себе висококультурними людьми і прагнуть кровопролиття. 

Співзвучною з оповіданням «Братання» є новела «Тиха година», яка 

починається словами, що висловлюють погляд автора на Першу світову 

війну: «Ми сиділи у товаристві і вели звичайну воєнну розмову про 

страшний занепад моральності, про здичіння суспільності і безнадійну 

будучину для людськості. Шукали ради на це: в освіті, добробуті – у всіх 

знаних способах, про які тепер стільки говориться і пишеться» [4, с. 254]. В 

уста одного з персонажів – сивого професора, що був на війні вже кілька 

років, автор вкладає оцінку суспільної ситуації, спонукаючи задуматись над 

вирішенням важливих проблем доби: «І освіта добра річ, і добробут 

потрібний, однак люди від того не стають кращі. Хіба ж тепер нема 

освічених і багатих злодіїв: таких тепер найбільше» [4, с. 255]. 
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Оповідь професора була своєрідною порадою відносно того, що може 

зробити людину людиною. Він наводить випадок з фронтового життя, коли 

влітку 1915 року «на тім боці Дністра були австрійські окопи, а недалеко 

російські» [4, с. 255] гук гармат, бомбометів та іншої військової зброї 

перекричав «сильний голос», схожий на кларнет: «Це був крик страху і 

розпуки, добутий з інструменту, крик зв’язаної, настрашеної смертельно 

звірини, котрій пхають ніж у серце» [4, с. 255]. Автор використовує метафору 

і низку зіставлень, щоб передати сильне враження від звуків музичного 

інструменту: «По хвилині цей крик перемінився у плач, страшний плач 

простих людей, котрі в розпуці б’ють головою об стіну, стогнуть тяжко і 

приговорюють жалісливими словами» [4, с. 255]. Ці звуки змусили 

замовкнути зброю. Вояки стримують себе «у своїй кривавій роботі, щоби 

прислухатися докладніше, що це за плач. Справді мов би хто плакав: 

страшно, безнадійно плаче, так що й Дністровий яр розжалобився і собі ж 

плаче та додає ще свої окремі голосіння. …І цей голос переходить тепер з 

плачу у смуток, широкий, степовий смуток опущених бурлаків без кута, без 

хати… то нагадує знані мотиви, то відскакує від них, – очевидно, 

імпровізація грача, в котру він вкладає свою стривожену, замучену душу. Вся 

та туга, тривога і мука о одно тільки благає: спокою! спокою! спокою!» [4, 

с. 255-256]. 

Оповідач зазначає, що окопи замовкли, припинилася стрілянина, голос 

«тарогато» поглинув усіх, перебираючи струни душі кожного. Гра 

завершилась веселим козачком. З окопів противника залунали не постріли, а 

оплески. Потім озвалась «ручна гармонія і пісня. На те в австрійських окопах 

заграла ціла капела… Музика спровадила тиху годину в окопи, зробила 

людей кращими хоч на часок, вони забули мордувати себе» [4, с. 256]. На 

думку персонажа-професора, «виховувати людей на кращих громадян можна 

тільки штукою» [4, с. 256]. Автор теж дотримується цієї позиції, він проти 

кровопролиття, руїн і ворожнечі за гармонію між людиною і світом, за 

просвітлення людських душ, рятування їх красою. 
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Новела «Кроваве поле» подає повоєнну дійсність. Автор зображує 

поле, на якому відгриміли воєнні баталії, яке називали за часів Першої 

світової війни короновані і некороновані самодержці «поле честі, поле 

слави!» [4, с. 246], посилаючи «людей на смерть» [4, с. 246]. З гіркою іронією 

автор звертається до жертв війни: «Тут, братчику, твоя смерть – не людська 

звичайна смерть, тільки геройська; і поле, на котрім тебе застрілили, як 

зайця, не звичайне собі поле, що картоплю родило, воно – поле честі, поле 

слави! Тебе, братчику поховали там у байраці і забули, а з поля честі, поля 

слави, на котрім ти погиб, нема нікому ні честі, ні слави» [4, с. 246]. 

Війна, як зазначає автор, знищила людей, коней, забракло й картоплі, 

поле стоїть п’ять років неоране, його вкривають щовесни лише дикі червоні 

маки. Воно червоніє, «як жар, від мільйонів польових маків» [4, с. 246]. 

Автору – очевидцю кривавих подій війни поле здається «покрите» червоним, 

кровавим килимом» [4, с. 247]. На його думку, такого дивного поля не 

бачили діди, бо орали поле, не побачать онуки, бо оратимуть поле. На 

дивному полі палахкотять квітом маки, нагадуючи про великі людські втрати 

і страждання. У творі наводиться діалог між поетом і хіміком. Поет 

милується красою поля, а хімік у цій красі бачить джерело опію, великих 

прибутків і дивується, «що нікому це на думку не прийшло» [4, с. 247]. 

В інакомовній формі письменник вказує на забуття та марність втрат за 

часів війни. Свого персонажа – поета він наділяє думкою, що з цього поля та 

інших запущених нив могла б бути користь, якби з макового квіту видобути 

опій і «роздати його між нещасний народ, нехай він хоч у чарах опію мріє 

про червоне поле честі, про кроваве поле слави і забуде біль» [4, с. 247]. 

Письменник-гуманіст у трагіко-драматичній тональності говорить у 

своїх творах про Першу світову війну, яка знищила міста, села, залишила 

руїни, розпач, забрала життя мільйонів людей, яких поглинула вічність і 

забуття тих, хто послав їх на війну, скористався їх життєвим ресурсом заради 

своїх загарбницьких інтересів. Саме вони спричинили велику кількість сиріт 

та інвалідів. Нарис «Інвалід» – звинувачення у антигуманності, 
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немилосердності та байдужості держави до долі солдат, які сам на сам 

залишились понівечені війною у госпіталі, які приречені на страждання, 

голод, холод і смерть, не маючи ніякої перспективи у суспільному житті. 

Автор зображує високий берег Дністра, важку гірську стежку, по якій помалу 

рухався вояк-інвалід, у якого «залізна протеза, під пахвою дерев’яна куля-

підпора, рука обвита, голова забандажована, на плечах мішок. З мішка видно 

дві болонці хліба. Ледве живий виходить на рівну дорогу» [4, с. 242]. Автор-

оповідач співчуває йому, називає його у власне авторській внутрішній мові 

«нещасним», «руїною», допомагає йому сісти, розпитує і дізнається, що «у 

шпиталю мало дають їсти» [4, с. 242], а інвалід після тифу дуже хоче їсти, 

тому «вийшов із шпиталю тихцем» [4, с. 242]. Він змушений сам здобувати 

хліб у селі. Інвалід розповідає про своє горе: «На війні втратив ногу, а голову 

і руки йому тяжко поранило. Рани погоїлися, і його пустили додому. Дома 

нужда. Він коваль. Сили до роботи нема. Потім занедужав тифом. Рани 

відкрилися… Взяли його до шпиталю. Ні жити, ні вмерти… Коли пустять із 

шпиталю, то хіба з мосту та у воду! Чому його не вбило на смерть на війні!» 

[4, с. 243]. Через мовну партію персонажа письменник трансформує 

екзистенційний мотив – рятування від нестерпного життя смертю. Він 

заздрить загиблим: «Десь здорові, не каліки вмирають» [4, с. 243]. Інвалід 

дорікає Всевишньому, що «його держить на світі – не знати, пощо і нащо?» 

[4, с. 243]. Риторичні запитання і оповідь сповнені відчаю і болю. Вони 

звучать як звинувачення державі, що забула свої обіцянки мобілізованим на 

війну людям, залишила сам на сам із своєю бідою, обіцявши винагороду і 

славу. Недоля окремої людини – це краплина горя народного. Це автор 

намагається підкреслити короткими повідомленнями з часописів: «Горе 

побідженим! горе тим, що впали! Ніхто їх не підойме! Ще й придавлять, 

чоботом на горло стануть… Нема надії… Тисяча вісімсот офіцерів і п’ять 

тисяч вояків сидять у в’язниці за крадіж. – Дорожнеча росте. Голод, голод, 

голод!» [4, с. 243]. Повоєнна катастрофа в суспільстві вражає автора, йому 

гірко читати часописи, бо цим «роздратуєш живу рану на душі…» [4, с. 242]. 
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Він у кінці твору подає узагальнення, оцінивши як гуманіст суспільну 

ситуацію після Першої світової війни: «Цілий світ – інвалід… Доборовся!..» 

[4, с. 243]. Проте у оповіданні «Розлука» автор висловлює віру в те, що 

щезнуть «гармати, ворожа політика і самолюбні рахунки сильних, – і над 

великим простором землі з-поза хмар визирає тепле і ясне сонце – невидима 

сила теплого, доброго людського почуття, що єднає…» [4, с. 244]. Осип 

Маковей сподівається на кращі часи для України, хоч вона, зрощена кров’ю, 

все ще була оповита безпросвітним горем, втратами, розлуками і смертями, 

муками і стражданнями, журбою та страхом, велетенським смутком «тисячі 

живих сердець» [4, с. 244]. У новелі «На окопах» автор оцінює ці явища своєї 

епохи словами Софокла: «Багато є страшного, але нема нічого страшнішого 

від чоловіка» [4, с. 247]. І далі подає риторичне запитання, сповнене болю, 

гніву і жалю: «Що сказав би Софокл, коли б він тепер придивився людям» [4, 

с. 246]. 

Збірка «Криваве поле» О. Маковея має антимілітаристське 

спрямування, вона порушує проблему безглуздя війни, смерті «ні за що» за 

часів Першої світової війни. Айстро-Угорщина постає у творах як 

уособлення авторського антиідеалу держави. У новелах, оповіданнях та 

нарисах збірки домінує трагіко-драматичний пафос. У них розкрито думки й 

переживання простих людей, що вимушено були кинуті у вир братовбивчої 

війни. Змальовані письменником образи позначені високим ступенем 

узагальнення, відтворюючи мозаїку світовідчуття людини, що пережила 

лихоліття війни. 
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трагико-драматическое восприятие автором и персонажами окружающей 
действительности, которая во времена Первой мировой войны была наполнена руинами, 
смертями, инвалидностью, безысходностью, а также беспамятством держав-

агрессоров по отношению к погибшим воинам. С целью выразить свое видение этой 
социальной катастрофы писатель прибегал к горькой иронии, риторическим фигурам, 
сопоставлению, антитезе, иносказанию, метафоре, приему оживления, сна и т.д. 

Ключевые слова: трагико-драматический пафос, антивоенный, антигуманный, 
художественная деталь, ирония, риторические фигуры, антитеза. 
 

Stryuk Larissa, Ph. Philol. m., 

prof. Krivoy Rog State 

Pedagogical University 



225 

 

Shalatskaya Anna, Cand. Philol. Mr., Assoc. 

Krivoy Rog National University 

 

CONCEPT OF THE PERSON AND REALITY 

IN THE COLLECTION "A BLOODY FIELD" OSIP MAKOVEYA 

 
The article considers the concept of man and reality in Osip Makovey’s collection of 

antiwar works «Blood field». The attention is paid to the tragic-dramatic perception by the 

author and the characters of the surrounding reality, which during World War I was filled with 

ruins, deaths, disability, despair, and the unconsciousness of the aggressor powers in relation to 

the died soldiers. In order to express his vision of this social disaster, the writer resorted to bitter 

irony, rhetorical figures, juxtaposition, an antithesis, an allegory, a metaphor, reception of 

revival, a dream, etc. 
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ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС ЛІРИКИ ОСИПА МАКОВЕЯ  

У статті досліджено художній дискурс та наративні аспекти лірики Осипа Маковея. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. 

Українське мистецтво слова завжди було міцно пов’язане з життям 

народу та його духовними вимірами. Особливо важливими стають ці зв’язки 

в революційну та переходову добу, коли вони руйнуються, а відтак зникають 

прогнилі підвалини старих суспільних форм і між новим та старим 

починається боротьба не на життя, а на смерть.  


