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inheritance of the mentioned poets are researed. The images, motives, ideological and artistic content 

and relevance of  Osip Makovey’s and Ivan Franko's poetic heritage are compared. 
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ ПОЕТА  

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ ОСИПА МАКОВЕЯ)  

 

У статті йдеться про презентацію мовної картини світу Осипа Маковея у ліричних 
творах епохи Першої світової війни за допомогою лексичних засобів. Світоглядні позиції 
поета нерозривно пов’язані з архетипами мислення українського народу, що сформувалися 
протягом тисячолітньої його історії і подають національне усвідомлення єдності етносу в 
духовному, культурологічному, історичному, територіальному аспектах. Автор через власне 
бачення соціальних катаклізмів розкриває загальнонаціональну трагедію українців, які не 
мають власної держави, живуть під ярмом інших народів із заборонами на самовизначення й 
свободу, змушені брати участь у безглуздій війні один проти одного на рідній землі. Поет 
декларує один беззаперечний шлях до волі через боротьбу за національне щастя. 
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Наприкінці ХVІІІ століття німецький лінгвофілософ Й. Г. Гердер [2] 

запропонував здійснити зіставну фізіогноміку народів, спираючись на мовні 

факти. У ХІХ столітті ця ідея була підхоплена великим німцем В. фон 

Гумбольдтом [3], який по праву вважається фундатором сучасної філософії мови 

і який створив цілісну мовну концепцію «мовної картини світу». У центрі його 

наукових розвідок постає проблема взаємозв’язку мови та мислення конкретного 

народу. У кожного народу мовна система презентує систему понять, мисленнєвих 

формул, навколишній світ у тій формі, якою його сприймає етнос. Це і створює 

неповторність, унікальність мови, оскільки пов’язано з індивідуальним досвідом 

кожної нації, що набувається під час її формування протягом тисячолітньої 

історії і на який впливають екстралінгвальні фактори (географічні, кліматичні, 

культурологічні, історичні, фізіологічні, психологічні та інші чинники). На думку 

В. фон Гумбольдта, це і становить ідиоетнічність конкретної мови світу. Іншими 
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словами, пізнаючи навколишню дійсність, сприймаючи її, підлаштовуючись під 

об’єктивно запропоновані життям та долею умови, етнос формує своє бачення 

всього, що його оточує, і позиціонує себе через мову, проявляє свій психотип та 

способи мислення. «Індивідуальність проявляється в усьому, і вона однакова 

скрізь – від алфавіта до уявлення про світ» [4, 395]. Безумовно, кожен народ 

складається із індивідуумів різного віку, статі, інтелектуальних здібностей, рівня 

освіченості, місця проживання тощо. Кожна особистість має індивідуальні 

мисленнєві, а відповідно, й мовленнєві особливості. Однак усі ці люди є членами 

одного мовного колективу зі спільною еволюцією, в ході якої і формується єдине 

національне світосприйняття, єдина система духовних цінностей, єдине 

гносеологічне кредо. Тому можемо говорити про антропологічний аспект мови 

(не тільки про роль її носіїв в історичному формуванні мовної системи, а й про 

вплив мови на представників нації), тому що людина, народжуючись у мовному 

колективі, набуває під час власної соціалізації у суспільстві вже сформовані й 

прийняті в ньому коди, символи, які, на думку К. Г. Юнга [8], 

супроводжуватимуть її все життя і впливатимуть на формування власних 

світоглядних позицій, напевно, невід’ємних від переконань етносу.  

Лінгвофілософські переконання німецького вченого вплинули на подальші 

наукові розвідки таких його послідовників, як Е. Арндт [9], Й. Вайсгербер [1], 

Х. фон дер Габеленц [11], М. Гартман [12], В. Порциг [6], Й. Фіхте [10] та інших. 

В українському мовознавстві відбулося справжнє відродження ідей В. фон 

Гумбольдта у працях О. Потебні [7]. Загалом можна стверджувати про такі їх 

переконання:  

1) мова являє сукупну енергію народу в цілому;  

2) дух особистості формується під впливом духовності нації;  

3) мисленнєва та мовленнєва своєрідність народів формується протягом 

усієї їхньої історії розвитку, формування способів сприйняття дійсності, 

мислення, тому являє собою діалектичну єдність поступового розвитку та 

стабільності;  

4) вплив мови індивідуально втілюється в кожній особистості під впливом 

багатьох принципів;  
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5) кожна мова дає можливість відкрити старий світ по-новому, своєрідно;  

6) кожен носій цієї мови через власну душу інтерпретує 

загальнонаціональні проблеми. 

Виходячи із зазначеного вище, можемо стверджувати, що 

загальнонаціональний мисленнєвий та психологічний тип віддзеркалюється в 

кожному представникові етносу зі збереженням етнічних духовних цінностей та 

врахуванням особистісного життєвого досвіду. Отже, мета статті полягає у 

виявленні індивідуально-авторської мовної картини світу поета Осипа Маковея 

як частини загальнонаціонального світосприйняття українців на часовому тлі 

епохи Першої світової війни, а також доведенні того, що український народ, 

попри будь-які соціальні потрясіння, сприймає себе єдиною нацією зі спільною 

багатовіковою культурою, мовою, територією, трагічною долею. Досягнення 

зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: дослідити тематичний 

розподіл лексики ліричних творів поета задля опису тематичних полів «Простір», 

«Соціальні перепони». «Соціальні стани» та «Людина»; окреслити мовну картину 

світу на лексичному рівні як прояв сформованих архетипів національного 

переконання у необхідності долати соціальні перепони на шляху розвою власної 

єдиної та вільної держави. 

Осип Маковей, як і весь український народ, розумів історичну трагедію 

народу, розділеного між двома імперіями – Австро-Угорською та Російською, 

однак водночас усвідомлював духовну та територіальну єдність українського 

етносу від Сяну до Дону. Тематичне поле «Простір» охоплює такі регіони 

України: Верховина, Карпати, чужина, пустиня (чужа держава), Закарпаття, 

гори, Тиса, Прут, стара столиця (Київ), Полтава, Дніпро, дніпровські гори, 

Дон, поля (Східна та Південна Україна), іскрові станиці, Україна, рідна 

заплакана мати, ненька: Сів би я на самолет крилатий і злетів би ген понад 

Карпати, як орел, буяв би у просторах і осів би на дніпрових горах між своїми, у 

старій столиці: «Ах, здорові, браття і сестриці! Не гадав я і не сподівався, щоб 

такого свята дочекався…»; Маю в полі іскрові станиці, – ні чим пташка, ні чим 

вітер скорий, понесли би вістку поза гори, за окопи, поза всі границі, і за хвильку 

мали би вже браття мій привіт із Закарпаття; Тільки втіхи, що і ворог лютий 
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не підслухає і не підгляне, як нетяга, на війні забутий, десь над Тисою у лузі 

стане і летить думками на свободу до воскреслого народу: «Полетіть, мої 

думки крилаті, поза гори наші за Карпати; І нема мені потіхи, ні поради за 

Карпатами в чужині, без своєї щирої громади – наче на пустині; … нам всім 

одна лиш рідна мати – Україна!; Вже готова є могила, не могила, а гора; буде 

душенька тужила, де є Україна мила, – так далеко до Дніпра!»; Без китайки, без 

калини поховали козака, тільки вітер Верховини поніс вістку до родини… Що за 

доленька гірка; А все лиш про тебе, Вкраїно моя, про тебе, заплакана мати; все 

думав, де взяти тобі хустинок, щоб мала чим сльози втирати; «От звела нас 

люта доля раз докупи, не у гості, тільки в полі, тут, де трупиHellip; Виріс, 

брате, я далеко – у Полтаві, а загину у Карпатах на мураві…». 

Тематичне поле «Соціальні перепони» демонструє авторське вболівання 

за долю свого народу, розділеного не тільки кордонами, а й фронтами Першої 

світової війни, де змушені воювати українці один проти одного на українській 

землі. Поле представлено такими лексемами: варти, гармати, колючі дроти, 

кулі, жандарми, жива з вояків загорода, заборони, кайдани, кордони, кров, 

окопи, плоти із дроту, прокльони, люта сила, смерть, солдати, граничні 

стовпи: Не пропустять чати самохода напоперек вченої Європи, скрізь плоти із 

дроту, і окопи, і жива з вояків загорода, – смерть пильнує всі поля й дороги..; ми 

вмивались кров’ю, як горіли до братів любов’ю, що її не спинять ні кордони, ні 

прокльони, ні всі заборони, що її не можуть побороти ні окопи, ні колючі 

дроти, що її не вб’ють і всі гармати..; Налетіла куля з поля, забриніла, як пчола, 

– дійся, дійся, божа воля, як така козацька доля, – куля в груди застрягла; Так 

нас розділили граничні стовпи, жандарми, солдати і варти, що вже українці не 

знають, хто ми, а ми про них відаєм з карти; Б’ють гармати на добраніч, 

стогнуть гори, Звір лісами утікає в темні звори. Два вояки завивають свої рани, 

споминають і родину, і кайдани ..; Другий каже: «Горе, брате, нам, нещасним, 

нашим людям, нашим нивам, горам красним, та найтяжче наше горе – люта 

сила, що з братів та воріженьків поробила. Перешкоди до об’єднання є 

наслідком продуманої століттями владної політики обох наддержав і виражені 

поетом дієсловами зі значенням неозначено-особовості та імперативності: не 
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дадуть, затровлять, зловлять, огудять, осудять, підстрелять, поцілять 

кулями, приготовлять: Не дадуть! І там, під небом, зловлять, самолети 

наздогін затровлять, із землі гарматами підстрілять, із повітря кулями 

поцілять..; Годі! Всі станиці приготовлять, невидимого посланця зловлять, ще 

й мене, як зрадника, осудять та за щирість до братів огудять. 

Тематичне поле «Соціальні та психологічні стани» взаємопов’язані, 

оскільки не може нація відчувати позитивні емоції, будучи позбавленою 

батьківщини і споконвічно чекаючи відродження і омріяного щасливого майбуття 

та порятунку на власній землі. Поле представлено такими лексемами: 

воскресення, горе-журба, доля, щастя, смуток, спасення, тривога, щастя: 

Полетів би я на Україну не конем, а бистрим самоходом, щоб натішитись своїм 

народом, щоб поглянути на ту країну, що так довго у неволі дожидала щастя й 

долі і діждалася спасення, свого воскресення; всюди повно смутку і тривоги..; 

Не плач, Україно, і в горі-журбі, не плач над Дніпром і над Доном, бо ми як 

зачуєм твій плач, то й собі ревем, як воли, за кордоном. Очікування свободи 

асоціюється з традиційними мріями про очікувану волю (відчувається 

продовження поетичного втілення національних архетипів Т. Шевченком), знову 

вираженими поетом за допомогою дієслів: бити ворогів, зажити по-свойому, 

любити, поздоровити зі святом, прогнати ворогів, скинути кайдани: Як же 

радо я б до них промовив і з великим святом поздоровив: «Помагай вам боже, 

земляченьки, у тяжких трудах для неньки, щоб до решти скинули кайдани, 

прогонили ворогів із дому і як вольні в світі громадяни раз зажили по-свойому»; 

От найшов «собі кого любити. Се наш ворог. Помагай нам бити». 

Історична трагедія українського народу втілюється в тематичному полі 

«Людина». Це українські вояки з різних ворожих імперій, що зійшлися один 

проти одного на фронті, як на роботі; смертельно поранений козак на своїй землі 

від рук своїх же братів-українців; могили та хрестики як уособлення полеглих 

воїнів у безглуздій та не потрібній для них війні; українські співці, які вміють 

традиційно оплакувати долю нещасного народу; редактор, інтелігент та 

інтелектуал, зі сталевим пером та чорнилом, який захищає рідну землю іншим 

шляхом, відбілюючи її від наклепів та брехні, що не менш важливо, ніж 
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виборювати свободу зі зброєю в руках, і який мріє мати український жовтий 

пашпорт: В темних горах, при окопах, у болоті, там зійшлися два вояки по 

роботі. Не зійшлися, тільки впали край дороги, поранені: сей — у плечі, той — у 

ноги; Впав козак, не може встати, ще раз глянув навкруги: «Ах, прегарні сі 

Карпати! Тут би жити, не вмирати, та убили вороги. Тільки й щастя, що 

вмираю на землі моїх братів; тільки й смутку, що не знаю: може, й з рук їх тут 

конаю за провини ще дідів; І не спитають люди, хто в бою тут поляг. Хто згадує 

одного, коли могил так много і хрестики є всюди по горах і полях!; … най 

плачуть уже українські співці, вони то уміють прегарно...; Прийми мене, мати: 

я рідний твій син, редактор з-над синього Прута; … не бачив я досі тебе ані раз, 

писав про тяжкі твої пута; Вся сила моя і вся слабість моя – сталеве перо і 

чорнило; списав я паперу вже скрині цілі, аж людям читати немило; От гарно, 

що раз довелося мені до тебе навідатись, нене, — гей-гей! хоч не давнім 

свобідним шляхом, а з жовтим пашпортом в кишені! 

Таким чином, мовна картина світу Осипа Маковея є проявом духовності 

поета, сформованої на основних світоглядних засадах українського народу, який 

одвічно усвідомлював свою культурну та територіальну єдність за будь-яких 

соціальних потрясінь загальнонаціонального масштабу. Крик душі поета над 

соціальною безоднею, з одного боку, зливається з плачем-ревом українського 

народу, а з іншого, дарує віру й надію, що катастрофу спільними зусиллями буде 

подолано й Україна, зневірена та понівечена, відродиться. У поетичних творах 

воєнного періоду початку ХХ століття відображено основні архетипи 

українського свідомого та підсвідомого мислення: 1) духовна єдність народу; 

2) об’єктивні причини тимчасового роз’єднання; 3) необхідність боротися з 

зовнішніми ворогами як загарбниками, що багнетами призвели до трагедії 

етносу; 4) беззаперечний шлях до щастя Батьківщини-матері та її дітей – 

боротьба за волю, встановлення своїх законів на своїй землі для власного народу; 

5) виняткова роль інтелектуальної еліти суспільства, її вагомого слова у процесі 

консолідації українців задля великої мети. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 



54 

 

1. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Й. Л. Вайсбергер. 

– М., УРСС Эдиториал, 2004. – 232 с.  

2. Гердер Й. Г. Избранные сочинения / Й. Г. Гердер. – М., Худ. 

литература, 1959. – 342 с. 

3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон 

Гумбольдт. – М. Прогресс, 2000. – 400 с. 

4. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт. – 

М. Прогресс, 1985. – 452 с. 

5. Маковей О. Вибрані твори [Електронний ресурс] / О. Маковей. – Режим 

доступу: https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-osypa-makoveya/. 

6. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области / В. Порциг.– 

М., 1964. – 334 с.  

7. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – К.: Мистецтво, 1993. – 

302 с. 

8. Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – М. Ренессанс, 1991. – 304 с. 

9. Arndt E. M. Ideen űber die hȍchste historischt Ansicht der Sprach / E. M 

Arndt. – Rostok- Leipzig, 1805. – 125 s. 

10. Fichte J. G. Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprűnge der Sprache / J. G. 

Fichte. – Berlin, 1846. – 111 s. 

11. Gabelentz G. von der. Die Sprachwissenschaftґ. ihre Aufgaben, Methoden 

und bisherigen Ergebnisse. – Leipzig, 1891. – 152 s. 

12. Hartmann N. Zur Grundlegung der Ontologie / N. Hartmann – Berlin, 1965. 

– 42 s.  

 

В. А. Городецька, к. філол. н., доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

МОВНА КАРТИНА СВІТУ ПОЕТА  

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ ОСИПА МАКОВЕЯ)  

 



55 

 

У статті йдеться про презентацію мовної картини світу Осипа Маковея у ліричних 
творах епохи Першої світової війни за допомогою лексичних засобів. Світоглядні позиції 
поета нерозривно пов’язані з архетипами мислення українського народу, що сформувалися 
протягом тисячолітньої його історії і подають національне усвідомлення єдності етносу в 
духовному, культурологічному, історичному, територіальному аспектах. Автор через власне 
бачення соціальних катаклізмів розкриває загальнонаціональну трагедію українців, які не 
мають власної держави, живуть під ярмом інших народів із заборонами на самовизначення й 
свободу, змушені брати участь у безглуздій війні один проти одного на рідній землі. Поет 
декларує один беззаперечний шлях до волі через боротьбу за національне щастя. 

Ключові слова: мовна картина світу, тематичне поле, національний архетип. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ПОЭТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОСИПА МАКОВЕЯ) 
 

В статье говорится о презентации языковой картины мира Осипа Маковея в 
лирических произведениях эпохи Первой мировой войны с помощью лексических средств. 
Мировоззренческие позиции поэта неразрывно связаны с архетипами мышления украинского 
народа, которые сформировались на протяжении тысячелетней его истории и представляют 
национальное осознание единства этноса в духовном, культурологическом, историческом, 
территориальном аспектах. Автор сквозь собственное видение социальных катаклизмов 
раскрывает трагедию украинцев, которые не имеют собственного государства, живут под 
ярмом других народов c запретом на самоопределение и свободу, вынуждены принимать 
участие в бессмысленной войне друг против друга на родной земле. Поэт декларирует 
единственный путь к свободе через борьбу за национальное счастье. 

Ключевые слова: языковая картина мира, тематическое поле, национальный архетип. 
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THE POET’S LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD (BASED ON THE 

LYRICAL WORKS OF OSIP MAKOVEY) 

 

The article considers the presentation of the Osip Makovey’s language picture of the world in 

the lyrical works of the First World War with the help of lexical means. The poet’s world outlook 

positions are inextricably linked to the archetypes of the Ukrainian people’s thinking, which were 

formed over the thousand-year history and represent the national awareness of the ethnos unity in the 

spiritual, cultural, historical, territorial aspects. The author, through own vision of social cataclysms, 

reveals the tragedy of Ukrainians who do not have own state, live under the yoke of other peoples with 

the prohibition of self-determination and freedom, they are forced to be involved in a senseless war 

against each other in the native land. The poet declares that the struggle for national happiness is the 

only path to freedom. 

Key words: language picture of the world, thematic field, national archetype. 
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