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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 

ПСИХОЛОГІЗМУ У ТВОРІ 

ОСИПА МАКОВЕЯ «САМОТА» 

 

У статті досліджено специфіку використання засобів психологізму у творі Осипа 
Маковея “Самота”. Зокрема, звернено особливу увагу на особливості нарації, її 
інтонаційний малюнок, емотиви, композицію твору, художні засоби.  

Ключові слова: психологічна новела, психологізм, композиція, емотиви.  
 

Дослідженню твору “Самота” Осипа Маковея приділяли увагу такі 

науковці: О.Гонюк, І. Спатар тощо. О.Гонюк у статті “Ритмічна організація 

малої прози Осипа Маковея” проаналізувала специфіку створення ритму 

оповіді  психологічної новели “Самота”, звернувши увагу на наявність у ній 

музичних асоціацій і відзначивши таку ознаку імпресіонізму, як вільна 

композиція.  І.Спатар у статті “Жанротворча функція  часопростору у творах 

Е. Ожешко “Тадейко” та О. Маковея “Самота”” доводить, що хронотоп є 

формотворчим чинником вищезгаданих творів. З огляду на те, що 

вищезгадані науковці не досліджували засоби психологізму у творі  Осипа 

Маковея “Самота”, вважаємо за потрібне заповнити цю прогалину, 

висвітливши обрану нами тему.  

“Нарис” (авторське визначення жанру) “Самота” є рефлексією 

тридцятип’ятирічного чоловіка-інтелігента, що, на нашу думку, зумовило 

специфіку композиційного оформлення твору письменником. Зокрема, 

ідеться про наявність у тексті тринадцяти графічно відділених частин, у яких 

майже кожне речення виокремлено в абзац. Така рубрикація не тільки 

полегшує сприйняття тексту, а й з огляду на наявність гомодієгетичного 

наратора, який, аналізуючи ситуацію, намагається розібратися у своєму 

внутрішньому світі, презентує таким чином плин його думок і зміну емоцій. 

Зазначимо, що емоційний малюнок тексту постійно змінюється за допомогою 

використання апосиопези, що підкреслює схвильованість головного 

персонажа, а також риторичних питальних і риторичних окличних речень. 
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Висловлюючи своє обурення щодо людей, головний персонаж уночі в 

альтанці намагається розібратися в причинах появи дискомфортного 

внутрішнього стану за допомогою візуалізації на папері  почуття (“Стара 

прывычка видизвалася въ мени, серце бильше зворушене, хочу бачыты на 

папери, якъ я своє чуттє означу, хочу знаты, що воно є…” [1, 176]), яке його 

збентежило. Дошукуючись відповіді на запитання “Що воно є?”, тобто 

намагаючись розібратися у своєму внутрішньому світові, автор використовує 

психологічний паралелізм (самоаналіз – знищення троянди), завдяки якому 

презентує марність рефлексії (“Отъ передо мною у зильныку рожа, прегарна, 

пахуча рожа, – и ты хочешъ знаты, якъ іи лысткы тримаються, звидкы запахъ  

иде; почынаєшъ обривати лысткы, одынъ по другимъ, одынъ по другимъ, 

ажъ дыйдешъ до насады… Рожа розирвана: зив’яли лысткы розлетилыся по 

трави, вже ихъ разомъ не зложышъ, – нема ни рожи, ни запаху…” [1, 176]).  

Наратор твору “Самота”, фіксуючи всі зміни, що відбуваються в 

навколишньому середовищі, і свою реакцію на них, не тільки окреслює 

хронотоп, а й презентує динаміку емоційних станів. Роздратування, що 

з’явилося як реакція на спів солов’я, якого головний персонаж порівнює з 

“охрыплым спиваком” [1, 177]  і називає “крыклывым птахом” [1, 177], 

свідчить про внутрішню розбалансованість і нервову збудженість наратора, 

через яку не міг заснути цілу ніч.  

Завдяки лексичній епіфорі, зокрема повторенню емотивів наприкінці 

трьох речень абзацу (“По вечери мене напала нудьга. Недиля, люде 

бавляться, якъ уміють, а я нуджуся. Господы, що за нудьга!” [1, 177]), а 

також антитезі (“Недиля, люде бавляться, якъ умыють, а я нуджуся” [1, 177]) 

головний персонаж увиразнює свій емоційний стан, виникнення якого стало 

результатом багаторічної самотності тридцятип’ятирічного чоловіка через 

дистанціювання від людей.  

Синдром утоми від життя виник через його надмірну активну 

діяльність (навчання в гімназії – навчання в університеті – робота в бюро – 

суспільна й політична діяльність – літературна діяльність), спілкування з 
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багатьма людьми й усвідомлення їх неідеальності (“И дывне дыво, – що 

бильше я жывъ мижъ людьми, працював для ихъ, то бильше душею 

виддалявся видъ ныхъ: я не миги ихъ любыты, тыхъ людей, що не знають 

гармоныи въ жыттю. Тыхъ людей, що божеську душу волочать по земнимъ 

болоти…” [1, 178]). Парадоксальність вищезгаданої тенденції  головний 

персонаж увиразнив оксимороном – “У тій товпи многолюдній – на самоти!” 

[1, 178].   

Рефлексуючи під спів солов’я, із присутністю якого наратор уже не 

тільки змирився, а й з розумінням ставився до його пташиних залицянь (“В 

въ тимъ, нехай соби спиває; жалко йому перешкоджаты” [1, 178]), головний 

персонаж постійно згадував жінку, яка недавно поховала чоловіка й одна 

виховувала маленьку дочку.  

Спілкування головного персонажа з молодою вдовою, із якою був 

знайомий три роки, стало підставою для безцеремонних і цинічних розмов 

серед його знайомих, що дуже засмутило наратора.  

Смерть годувальника сім’ї, молодого судді, трирічне спілкування з 

дівчинкою, беззахисність її матері й власна самотність викликали  в 

головного героя бажання опікуватися “сыротятами” [1, 182].  Він намагався 

це робити коректно, не ображаючи гідності жінки, і радів тому, що може 

допомогти їй, не ставлячи перед собою мету, на яку брутально натякали його 

знайомі. Їхні слова, які декілька разів повторюються наприкінці твору,  його 

настільки обурили, що головний персонаж не міг тривалий час заспокоїтися 

й не спав цілу ніч, намагаючись розібратися у своїх почуттях. Постійне 

згадування про молоду вдову впродовж усього твору, болісна реакція на 

некоректні слова щодо їхніх дружніх стосунків, бажання проводити з нею 

вільний час, емоційна реакція наратора на її появу в альтанці, презентована 

низкою риторичних окличних речень, сугестують читачеві думку про те, що 

головний персонаж закоханий і сумує через невизначеність свого становища 

й усвідомлення своєї самотності.  
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Прикметним є те, що назва твору, корелюючи зі змістом, одразу 

створюючи відповідний горизонт очікування й емоційну тональність,  має 

декілька нюансів щодо інтерпретації. З одного боку, ідеться про  

цілеспрямоване усамітнення головного персонажа, яке повинно допомогти 

йому завдяки рефлексії розібратися у своїх почуттях, з іншого – про стан 

людського буття, який не тільки демонструє ізольованість головного 

персонажа від суспільства, а й презентує екзистенційну кризу, яку він 

усвідомив завдяки виникненню бажання заповнити екзистенційну порожнечу 

опікуванням іншими (“Я радъ, що маю кимсь опикуватыся, кымсь 

блызшымъ, а не такою невливымою истотою, якъ народ. Я народа не покину, 

але винъ мени серця не заспокоює! Я ничого видъ никого не хочу! Я 

самолюбъ, моє серце потребує кимсь журытыся, я радъ такый журби! Сиі 

журбы мени не доставало!..” [1, 182]).  

Зумовлена емоційним станом, екскурсами в минуле, аналізом ситуації 

мозаїчність плину думок наратора, що є однією з ознак імпресіонізму,  

сприяє виникненню  ефекту правдоподібності, який підсилюється авторським 

визначенням жанру твору.  

Отже, для моделювання внутрішнього стану головного персонажа 

психологічної новели “Самота” Осип Маковей обирає позицію 

гомодієгетичного наратора, використовує психологічний паралелізм, 

динаміку інтонаційного малюнка нарації,  емотиви, художні засоби, 

рубрикацію тексту.   
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В статье исследовано специфику использования средств психологизма в 
произведении Осипа Маковея “Одиночество”. Особое внимание уделено особенностям 
наррации, ее интонационному рисунку, эмотивам, композиции произведения, 
художественным средствам. 
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In the article the specificity of using the means of psychologism in the work of Osip 
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