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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.
Особлива увага звертається на характер естетичних шукань, проблематику творів письменника,
провідні мотиви. Ліричні тексти Маковея аналізується через призму суб’єктної організації,
тенденції у співвідношенні ліричного та наративного у дискурсі поетичних творів.
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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.
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Перед лицем кризи питання свободи, прогресу, справедливість у
літературі порушувалися по-новому. Що призвело їх до краху? З падінням
суспільних концептів та устроїв відбувалося їх переосмислення: чи вони
оживуть, чи вони пов’язані з певним суспільним устроєм, чи відродяться при
іншому суспільстві, чи загалом вони є фікцією і міфом. Ця проблема
переплітається з питанням: куди прямує український народ? До гуманізму,
щастя чи до рабства? як реагувати на деморалізацію? Як боротися з
політикою антигуманних сил? В цьому контексті виступив й Осип Маковей –
поет, прозаїк, критик, публіцист та перекладач, який підніс українське слова
до світових вимірів.
Мета статті та її актуальність. Творчість Осипа Маковея у сучасному
літературознавстві не знайшла переконливих інтерпретацій творчості
письменника. До висвітлення його художнього дискурсу зверталися такі
дослідники, як Ф. Погребенник та О.Засенко[3]. Певні аспекти творчості
висвітлюють і в недавніх дослідженнях. Жанрову природу лірики розглядає
О. Романиця [5], а жанр пісні в ліриці Р. Жеплинський[2], міфологічні образи
досліджувала І. Савеленко [6].
Виклад основного матеріалу.
Слідом за Іваном Франком, Осип Маковей сказав: «Я ставав на всяке
жниво й жав свій скромний сніп». Молодий поет дебютував збіркою «Поезії»
(1895), яка побудована за принципом циклізації: «Думки й образки», «Semper
idem», «Дружка». Також у ній поет звернувся до ліро-епосу: поеми «Молох»,
, «Місіонар», «Дитина», «Чортова скала» (віршована казка) та оповідання
«Новик». Ранні вірші поета викликали інтерес читачів. Вже перша збірка
«Поезії» мала широкий тематичний діапазон лірики. Зокрема Осип Маковей
присвячує темі кохання цикл ліричних поезій «Дружка». Вони об’єднані
розгорнутим образом стосунків закоханої пари, яка зустрілася як дружба та
дружка на весіллі. Маковей у поезіях циклу моделює цілу гамму почуттів, від
несміливих поглядів, потаємних мрій героя до наміру сватати кохану. Відтак
у центрі циклу ліричний герой, поет представляє ліричну сповідь юнака, в
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якій передається його точка зору на події, що виявляється в зовнішній
фокалізації. Ліричний герой описує зовнішність коханої, він вказує «не знаю
твоїх лиш думок». Звідси митарства кохання: «Ще недавно – пам’ятаю – » /
під вишнями у садку, я сидів собі й дивився, на квітки у зільнику. / Ще
недавно у садочку / по мураві, по грядках / я сидів собі й дивився / на квітки у
зільнику / Коло мене присідала, / мов той ангелик, – дитя! / Обнімала
цілувала, / ти сміявся і я. / А тепер дівчина гарна, / чом така несміла ти? /
Давніх пестощів веселих / вже у тебе не найти. // Сядь так нині коло мене, /
глянь весело, усміхнись, / обійми мене так щиро, / як в садку, було, колись…
[4, c.49]. Герой змальовує алегоричні картини, в яких в центрі закохана пара.
Юнак в такий спосіб моделює власне майбутнє, при цьому вдаючись до
переосмислених народнопісенних образів: В мою одиноку хатину / десь з
поля пчола залетіла, / ударила крильцями в шиби / і гучно мені забриніла. //
Бринить моя пчілка маленька, / нагадує весну чудову, / несе мої думи далеко /
у поле зелене, в діброву… / Те слово, що не раз ти сказала, / так серце моє
звеселило! / Воно гомонить мені всюди, / де ступлю так любо, так мило! /
Неси мої думи далеко / у привітну тиху хатину: / так бачу я радого мужа / і
любу, щасливу дружину. Образ дівчини відтворюється на фоні чудової
природи, цвіту вишень, черешень, шуму гаїв, розкішного поляз фіалками,
маками. Картини природи виступають втіленням привабливих надій,
елегійних

настроїв.

Маковей

завершує

наратив

циклу

«Дружка»

оптимістичною картиною-обрамленням: на весіллі герой приглянув собі
старосту для власного весілля.
Контрастом до цього циклу є «Semper idem», який має підзаголовок «З
теки скептика» і містить тринадцять віршів, написаних у гумористичному
ключі. У них ліричний герой постійно апелює до своєї колишньої любки, яка
виходить заміж за іншого. Латинський вислів у назві циклу «завжди те саме»
вказує на банальність любовних переживань героя.
Тема духовних пошуків «я» посідає значне місце у циклі «Думки і
поезії». Ліричний суб’єкт зізнається у своїх пошуках власної долі («В дорогу,
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в дорогу! Іду, моя доле»), правди («У погоні за правдою вічною»). Він щиро
формулює своє покликання: «Я умію пісню…». Герой набуває ознак
романтичної постаті, який протиставляється «бідним духом». Апофеозом
утвердження активної ролі особистості є монолог «Давно, давно моє вже
тіло», в якому ліричний герой відмовляється від спокою раю заради виру
життя, навіть з його проблемами. Цьому мотиву суголосна ідея поезії
«Людей, людей мені подайте!», де «я» хоче бути серед людей.
На основі фольклорних джерел у 1893 році Осип Маковей оприлюднив
віршовану казку «Чортова скала», а також «Місіонер», «Дитина». Особливо
популярною була поема «Дитина» (1894), в якій змальовано зворушливий
образ матері. Образ матері, від імені якої будується наратив, є центральним у
творі. Мати дітей переживає, чи витримають її діти хворобу. «Та й почалось!
Лікар приходить трічі, у горло дивиться дитині, а я тремчу, стаю немов на
грані / та жду, чи чим потішить нині. / Лікар здвигає байдуже плечима, а я
його трохи не з’їм очима. / Вночі не сплю, удень не їм, не дбаю, роблю усе,
всього трібую, з дитиною кладусь на ліжко в пару / та й паюсь, мов сама
хорую. / Ще день як день, за сим і тим минеться, / а ніч прийде, хоч гинь з
розпуки, думки, як чорні гайворони крячуть, / що млієш з туги, жалю муки. / І
не опрешся привидам, тривозі, / дитя ведеш по божій вже дорозі.
Автор відтворює драматичну історію переживань матері, у якої
смертельно захворіла дитина. В очах жінки консиліум лікарів – це суворі
судді хворих. Мати дітей переживає за їх долю: іде двобій за життя і смерть. /
Ходила я з годину, а потім впала / і пролежала до півночі. / Збудилася: гуде у
місті буря – не дам я різати доньку, як куря! / «Не дам! не дам! При тім
померти може!» гуде мені в душі і усі, як п’яна, йду до ліжечка Галюсі.
Нічого! Спить так тихо до самого рана. / Я настала, до різання не
допустила! … Вполудне усміхнулося маленьке… / Мені! мов сонце засвітило!
І мамо. На лялечку пальчиком вказала мовчки / і «мамо» шепнула так мило!
Незважаючи на мелодраматичний характер та надмірні подробиці твір
пронизаний гуманістичним пафосом.
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Поезії 1885-1897 років відзначається громадянською тенденційністю. У
вірші «Поетові» Осип Маковей представляє подвійну подієвість художньої
наративності. Ліричний автор звертається до уявного читача-поета, з
конативною функцією, переконати його не писати твори песимістичного
змісту»: «Поете жалісний, покинь слова тужливі, від слів ще не щезне лихо,
злидні, гнет. / Від слів не стануть русини щасливі, / Бо кожний русин сам
також поет. / Поет недолі і розпуки, / Що плаче ручаями сліз і слів. /
Схиливши голову й заклавши руки, / Спасення жде від власних ворогів.
Другий план поезії описує образ русина, який скаржиться на навколишню
дійсність.

Не лише поет він, є ще він пророком, / Віщує долю злу всім

русинам, / А сам сидить, марнує рік за роком, / І мухи, нетлі не поборе сам. /
Не лиш пророк, і лицар він чудесний, / Що розбиває всіх на пух і прах, / У
нього спис затроєний словесний, / – Він лицар на словах лиш, на словах. / Не
тільки лицар, він Мойсей в пустині, / Що радить всім, як вийти з роботи, / А
сам в матні з слабої павутини. Синтезом цих двох планів є дидактичне
повчання, в якому автор закликає до активної дії, а не лише до словесного
осуду: В нас доки кожний буде повелитель, / А сам не стане з лихом до
борби, / Не збавить Русі хоч який спаситель, – / Ми як були, так лишимось
раби… [4, с.143 ]
У вірші «Молоді поети Русі» іронічний образ графоманів-патріотів
розкритий ширше. Ліричний автор вдається не лише до іронії, а й сарказму:
«Хто се кричить так гучно, / Чи то жаби, чи то гуси? / Ні се так співають
звучно / Молоді поети Руси».

Галерея образів розкривається як через

метафору: «Другий влетів поза хмари, / Сам у пару замінився, / Змерз там,
краплею став з пари / І в калюжі опинився», – так і через гумористичний
образ: «Сей міщух сидить все в хаті, / А уздрів раз деревину / Дві трави і
хвіст теляти / Та кричить: Ох, з втіхи гину!» Маковей висміює поетів, які
життя знають лише з книжок, авторів, які закликають до праці, а самі сидять
у шинку.
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Тему громадської покірності оригінально порушив Маковей у вірші
«Пісня Аргонавтів», яка перегукується з грецькими міфологічними героями.
На кораблі Арго під керівництвом Ясона вони відправляються в Колхіду за
золотим руном, яке оберігається драконом. Проте в ремінісценції Маковея
герої обростають рисами українських інтелігентів з їх моральними вадами:
«Минають хвилі нам ліниво / Посеред сну, нудьги і карт, / І ждемо всі
нетерпеливо / Коли з тих мурів зробим «шкарт». Книжки нам вже
осточортіли, / Хоч їх немного в нас було, / Забули-сь-мо усе, що вміли; Та
стане того на село! Ліричний персонаж – аргонавти у монолозі розкривають
власну обмеженість: Бо ми велике знання маєм, / Здалека любимо народ, /
Себе хвалити добре знаєм / І кожний з нас єсть патріот. // А як ми смілі –
на забавх / Як стережем ж и в о т н и х справ. Не зносимо швабів у стравах,
/ І всяких лоєвих приправ. Іронічну тональність автор витримує до кінця, при
цьому утверджує ідею, що такі збайдужілі

співвітчизники легко стають

жертвами чужих впливів, готові проміняти усе рідне: Прийдуть любимцієзуїти, / Засіють добре зерно в нас, / І стануть славні з них уніати, / Яких не
було довгий час. / А зерно се приймеся скоро, / Бо ми – то загоєна рілля, / Бо
плиткоумів у нас єсть споро, / Смирних, покірних, як теля.
Інтимна лірика цих років різнопланова. У «Пісні» (За горою
червоніє…) ліричний герой спостерігає, як жайворон віщує добру днину.
«Сходить сонце за горою, / За горою моя мила… / Чи спиш, любко,
солоденько? / Чи вже мати розбудила? / Гей, вступись зоря зелена, /
Уступися молодому, / Як миленького я побачу серце моєму. / Ой самому
сумно жити, / Уступись горо, дуброво, Нім підвечір я полину / Сам до неї на
розмову». Фольклорними образами поет відтворює плинність життя,
змінюються день і ніч, а закоханий герой думкою біля коханою. Маковей порізному моделює суб’єкта інтимної лірики, якщо у «Пісні («Чи я собі не
дівчина…»)» промовляє ліричний персонаж – дівчина, то в поезії «Причина»
з’являється гумористичний відтінок у наріканні парубка. Протилежністю є
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елегійні мотиви поезії «До ***», в якій йдеться про смерть дівчини. Всі вони
побудовані як сповідальний монолог.
Натомість у поезії «Любовна історія» Маковей розгортає метанаратив
про любовну поезію. Початкові рядки нагадують типову інтимну лірику:
«Світ чарівний мені вкрився, / Чувства незнані пізнаю, / Де ступаю, чую
любий голос / І бачу все красу твою. І духом своїм пробуваю / У твоїй милій
стороні / Без тебе нуджу самотою / І дивно на душі мені. / Ах, люблю щораз
триваліше. Проте далі ліричний герой проголошує, що це колишні рядки про
кохану. Він згадує, як колись їх писав, переживаючи муки кохання.
Антитезою таким стражданням є слова коханої, яка бачить в поезії лише
зужиті образи й думки: «І не нова єсть жодна ода, / Часу, паперу тільки
шкода!». Ліричний герой-поет від цих слів звільняється від любовних мук,
сповідуючи думку, що за любовною поезією передусім стоїть особистість,
яка переживала ці почуття. Осип Маковей підтверджує цю думку в поезії
«Новітній поет», в якій проголошується цінність власного переживання над
будь-якою поезією: «бо сонет пережитий – все ліпший, / ніж придуманий
довгий роман…»
Тема митця порушується в алегоричній поезія «Співак», яка нагадує
віршовану байку. Ліричний оповідач іронічно розгортає історію: «З Італії,
мабуть, чи звідки – / Здалека виводив свій рід – / Прибув до нас горобчик
рідкий, / Співак преславний на весь світ. // І вість рознеслася широко:
«Співати воробець буде! « Ну ж круки, воробці, сороки – Весь птичий рід в
театр іде. // І заспівав співак сумної; Як-то високо «він» співав, очарував
всіх співом своїм / І бурю оплесків дістав». Завершується твір несподіваною
розв’язкою, в якій ми дізнаємося про рівень слухачів: «Не було оплескам
кінця. Лиш соловій не обзивався / Сказати правди не хотів, / Від птиць
почуханця боявся / І мовчки повернув домів». [4, c.134]
У поезіях на громадянську тематику Маковей тяжіє до ліричного
наративу, в якому ліричний автор не лише констатує картину соціального
життя, а й вдається до епічного викладу. У поезії «Божі дурні» ліричний
231

розповідач описує космічний простір, де, як на сцені, виступає Бог, який як
господар оглядає всесвіт і до того ж виступає вставним оповідачем. Власне
вставна історія про створення людей і містить ідею твору: «А що мене у них
найгірше всього лютить, / То їх скомління, молитви й кадила, / Що вже від
них аж небо сажа вкрила… / В ім’я моє один другого баламутить» Маковей
формулює думку про недосконалість людини й марність людства супроти
безкінечності: «Замало духу в них тепер я бачу!» – констатує його ліричний
персонаж. Ця ідея набуде поширення в модернізмі.
Відсутність єдності серед провідників та інтелігенції виступає
лейтмотивом багатьох творів на громадянську тематику. У поезії «Згода»
поет звертається до образів байки про Лебедя, Щуку та Рака. Новаторськими
в образному плані є поезії «В своїй хаті», «Гус», в яких Маковей говорить
про українські газети «Правда», «Народ», «Кур’єр», «Отець посланник»,
«Діло». З’являється ліричний персонаж, композитор Лисенко, який так
іронічно оцінив композицію газет: «Ви, галичани, музиканти, / Що я до вас
ані не вмивсь! / У вас гармонія новітня / Нову лиш школу сотворіть, / Ви як
затягнете всі разом, / То аж здивуєтесь весь світ!» [4, с.136] Це засвідчує
появу в поезії Маковея урбаністичних мотивів. До них можна й віднести
згадку про вибори у вірші «В Збаражі».
Автопсихологічні мотиви провідні у збірці «Подорож до Києва» (1897).
Описуючи враження від мандрівки, ліричний герой акцентує на власній
ситуації. У поезії «Привіт Україні» він говорить, що він є «редактор з-над
синього Прута», у «Розмові з могилою» проголошує «А я, як почую, що
скажете ви, / то дам се у наші газети». Остання поезія є своєрідною
полемікою з ранньою романтичною поезією. Образ могили пов’язаний з
героїчним минулим і Маковей дотримується цього трактування. Але коли
його ліричний персонаж, могила, характеризує сучасність, то романтична
образність та емоційність піддається критиці: «Ціла Україна й сьогодні така,
/ як здавна була романтична: / за снігом торішнім зітхає тихцем, – / до діла
ж ніраз не практична »[4, с.152]. Як і в фольклорно-історчній течії
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романтизму Маковей протиставляє героїчне минуле і ганебне сучасне. У
сучасних жителів Наддніпрянської України він бачить ті ж недоліки, які
викривав у галичанах: «Не вірять нікому, не вірять собі. / не вірять в
будучність народу; / боронять язиком народне добро, / а дбають про власну
вигоду»[4, с.153].
Здавалося б, Маковей продовжує зужиті в попередніх збірках мотиви,
але поезія «В дорозі» засвідчує суттєве критичне переосмислення. Ліричний
герой вирішує написати поезію до українців і навіть наводить її початок:
«Вставайте, брати українські, зі сну, / умийтесь і вйо! До роботи»[4, с.154].
Тобто, це не сумний вірш, сповнений плачу, туги, нарікань на важку долю:
все те що Маковей засуджував у ранній збірці. Це заклик до активної дії –
ідея, яку він сам раніше пропагував. Тим не менше ліричний герой
усвідомлює марність такої праці: «Зложив і подер і з вітрами пустив, /
шкода вже і вірші складати; / вже поклики пишемо довгі літа, / а користі з
них не видати.» Крах патріотичних сподівань іронічно підтверджує те, що
ліричний герой знаходить розраду в українському борщі. Песимістичною
тугою пройнята «Думка» Маковея, яка нагадує переспів вступу поеми
«Гайдамаки». Як і автор поеми він уявляє себе у минулому, але не серед
гетьманів, а в степу разом з козаками, готовий воювати з турками. Свої
фантазії він порівнює з хлопчачими мріями, які дорослі поступово забувають.
У збірці виділяється ряд поезій з ліричним сюжетом: «В лаврі»,
«Самсон», «На лисій горі», «Принципіально». Якщо перші два твори тяжіють
до картини або сцени, над якою рефлексує ліричний герой, то два останні –
мають виразне епічне начало. Об’єднує їх гумористичне начало та численні
ремінісценції. Наприклад, у поезії «Принципіально» ліричні персонажі
викривлено цитують «Гайдамаки» Шевченка: «Все йде, все минає, / куди воно
ділось, звідкіля звелось, і дурень, і мудрий не знає» [4, с. 163]. Натомість у
«Лисій горі» Маруся Чурай виступає відьмою. Оптимістичним змістом у
збірці виступає лише поезія присвячена Миколі Лисенку «У Миколи
Лисенка». Маковей не використовує жанрову модель ні послання, ні оди, а
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змальовує відвідування домівки композитора, де у своєрідній сцені
виголошуються панегіричні мотиви на честь видатного українця.
Висновки
Таким чином, лірика Осипа Маковея

на громадянську тематику

ставить питання про активну роль людини у суспільному житті. Поет
заперечує рефлексію над нещасливою долею народу без намагання
домогтися змін. По суті, ряд поетичних творів можна розглядати як критику
народництва, адже воно породило хвилю послідовників, які лише на словах
дбають про долю селянства. Маковей утверджує тісний взаємозв’язок життя
та літератури. Навіть в інтимній сфері він підносить особистісне
переживання вище за поетичну рефлексію як естетичну категорію. Також
помітним є те, що в творах на інтимну тематику поет тяжіє до сповідального
викладу ліричного героя або ліричного персонажа. Натомість в творах на
громадянські мотиви Маковей схиляється до ліричної оповіді. Його герой
рефлексує над детально змальованою картиною або простежується виразний
епічний компонент. Недаремно ще в 1892 році Маковей зізнався в листі про
те, що хоче писати прозу.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС ЛИРИКИ ОСИПА МАКОВЕЯ
В статье исследовано художественный дискурс и наративные аспекты лирики Осипа
Маковея. Особенное внимание уделено характеру естетических поисков, проблематику
произведений писателя, основные мотивы. Лирические тексты анализируются через призму
субъектной организации, тенденции в соотношении лирического и наративного в дискурсе
поэтических произведений.
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ART DISCOURSE OF OSIP MAKOVEVA’S LYRICS
The article deals with artistic discourse and narrative aspects of the poetry of Osip
Makovey. Particular attention is drawn to the nature of aesthetic quest, the problems of the
writer's works, leading motives. Makovey lyrical texts are analyzed through the prism of the
subject organization, the tendencies in the ratio of lyrical and narrative in the discourse of
poetry works.
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