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ОСИП МАКОВЕЙ ПРО РОЛЬ ПРЕСИ У ФОРМУВАННІ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЖІНКИ В СУСПІЛЬСТВІ 

У статті висвітлюється публіцистична діяльність Осипа Маковея та вплив 
української преси на формування правового статусу жінки в період кін. ХІХ- на поч. ХХ 
ст. 
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Важливим історичним джерелом досліджень, окрім багатьох інших 

чинників, є преса минулого,  яка  мала значний вплив на суспільно-

політичне, економічне, культурне життя українського народу. Як об’єкт 

дослідження преса минулого цікава не тільки за змістом, а й своєрідна та 

багатопланова за структурою опублікованих текстів. Сучасні дослідники 

таких галузей духовної життєдіяльності нації, як філософія і соціологія, 

критика і літературно-мистецький процес, історіографія та джерелознавство 

мають можливість за допомогою преси відтворити об’єктивну картину 

минулого як правдиве свідчення доби. 

Український письменник, публіцист, громадський діяч Осип Маковей 

не тільки успішно працював у галузі практичної журналістики, але й був 

одним із перших, хто ґрунтовно проаналізував розвиток української преси та 

окреслив її роль у формуванні правового статусу жінки в суспільстві. 

Становище української жінки завжди привертало увагу дослідників. 

Аналізуючи правовий статус жіноцтва в другій половині ХІХ ст. – початку 

ХХ століття  як одну із провідних характеристик її місця в суспільстві слід 

зазначити, що в кінці ХVІІІ століття, втративши автономію Україна була 

розділена між двома імперіями – Австро-Угорською (Східна Галичина, 

Північна Буковина та Закарпаття) та Російською (Слобожанщина, 

Лівобережжя, Правобережжя, Південь – цю територію називали 

Наддніпрянщиною). Приналежність до різних держав та правових систем 

стала передумовою обмеження  прав та нерівних можливостей для 

українських жінок у порівнянні з чоловіками. 



237 

 

З 1840-1842 років на території Наддніпрянщини функціонував «Звід 

Законів Російської імперії», згідно з яким особливо були обмежені у своїх 

правах саме жінки – без дозволу батьків заборонялося вступати в шлюб, 

жінка мала повністю підкорятися своєму чоловіку, без дозволу якого не 

могла отримати паспорт або найнятися на роботу, розірвати шлюб для жінки 

було практично неможливо, все залежало від церкви, жінки були позбавлені 

можливості приймати участь у державному управлінні чи самоуправлінні. 

Поділ спадщини надавав пріорітет чоловікам - жінки були спадкоємицями 

при відсутності осіб чоловічої статі («Звід Законів», ст. 1126) . Дочки при 

синах, тобто сестри при братах одержували з всієї спадщини нерухомого 

майна чотирнадцяту частину, а із рухомого – восьму («Звід Законів», ст. 

1130). Дружина наслідувала після чоловіка сьому частину нерухомого, 

четверту частину рухомого майна [1, 66-70]. 

В основу законодавства Російської імперії було покладено патріархатні 

погляди, згідно з якими жінка створена із ребра чоловіка і повинна в усьому 

йому підкорятися та виконувати виключно свою природню функцію - 

народжувати та виховувати дітей. На законодавчому рівні було закріплено, 

що жінка є неповноцінною та нерівноправною у порівнянні з чоловіком, не 

має авторитету, тому і в суспільстві займає нерівноправне становище. Такий 

стан речей впливав на прогресивних жінок та змушував їх виступати проти 

дискримінації прав жінок, захищати власну гідність та відстоювати права 

жінок на вищу освіту, саморозвиток, ініціативність, участь у громадській 

роботі. З цією метою ініціативні жінки починають створювати жіночі 

організації, об’єднуватися в жіночий рух,  відстоювати не тільки жіночі 

права, а й захищати права та свободи людини.  Серед найбільш активних 

учасниць жіночого руху, перших феміністок слід назвати Олену Пчілку, 

Людмилу Старицьку-Черняхівську, Софію Русову, Людмилу Яновську, 

Валерію О’Коннор-Віленську, Софію Вольську, Марію Ішуніну, Віру 

Клячкіну, Христину Алчевську, Наталію Дорошенко, Марію Кучерявенко, 

Ольгу Андрієвську та ін. [2, 107-108]. 
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Демократизація політичного устрою Австро-Угорської  держави у 60-х 

рр. ХІХ ст., ухвалення конституції та деякі демократичні свободи сприяли 

зміцненню зв’язків Галичини з Наддніпрянщиною та пожвавленню 

суспільно-політичного, національно-культурного поступу на західно-

українських землях. В межах Російської імперії з 1863 р. (Валуєвський 

циркуляр) та з 1876 р. (Емський указ) українське духовне життя зазнало 

особливо жорстких утисків, було заборонено видання українських журналів і 

газет, в 70-90-х рр. майже вся українська періодика сконцентрувалася в 

Галичині. Насамперед це були львівські журнали «Правда», «Зоря», 

«Літературно-науковий вісник». 

Осип Маковей був відомий серед сучасників численними публікаціями, 

статтями-фейлетонами, які друкував спочатку в «Ділі», «Народнім часописі», 

а потім «Зорі», «Буковині» і «Літературно-науковому віснику» в основному 

під рубрикою «З життя». За період, коли був редактором газети «Буковина» 

(квітень 1895-грудень 1897), Маковей надрукував понад сто тридцять статей 

на різноманітні теми, допомагав тогочасним молодим українським 

письменникам як редактор та літературний критик. «Доволі переглянути два 

річники дневника «Буковина» з 1896 і 1897 р., щоб переконатися, скільки 

нових письменників «однайшов» Маковей, скільки праці вкладав у редакцію 

їхніх творів, скільки вказівок давав він письменникам, що вперше пробували 

свого пера в «Буковині», скільки талантів відігрівав із покритої пилом 

архівної теки «Буковини», де містилися твори молодих авторів, що даремно, 

не раз роками, чекали хоч звістки про долю чи не першого виливу їхнього 

серця, чи не першого дарунку, їхньої фантазії…» [3, 372]. 

В кінці ХІХ століття розвивається і поширюється ідея емансипації 

жінки, зосереджена на проблемі морально-етичного сприйняття жінок в 

суспільстві, направлена на підвищення рівня освіти жінок, проте значно 

менше зорієнтована на політико-правових аспектах рівноправ’я жінки. В цей 

час в західноукраїнській пресі чимало публікацій висвітлюють 

найрізноманітніші питання пов’язані з патріотичним покликанням жінок, 
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акцентується увага на ролі жінки-матері в суспільстві, з’являються праці 

присвячені проблемам жіночого виховання та освіти, становищу жінок в 

інших країнах, ідеям українського жіночого руху - фемінізму, який 

формувався в період розвитку в європейських країнах ідей позитивізму, 

радикалізму, соціалізму. Сповнені ідеями фемінізму роботи, зокрема 

М.Ганкевича «Про жіночу неволю в історичнім розвою» (Львів, 1891), К. 

Малицької «Про жіночий рух» (Львів, 1904), у численних статтях 

Н.Кобринської, опублікованих в альманасі «Перший вінок» (Львів, 1887), у 

трьох випусках збірника «Наша доля» (1893, 1895, 1896 рр.). Рівні 

можливості як основа ідеології фемінізму відповідали запитам українського 

суспільства, особливо жіноцтва, щодо рівності між жінками та чоловіками у 

сімейних відносинах, в усіх сферах суспільного життя, допуск жінок до 

політичного життя, розширення участі жінок у громадській роботі та 

професійній діяльності, прогресивне бачення підвищення рівня освіти для 

жінок. 

Громадські діячі, політики, інтелектуали-науковці, письменники, 

публіцисти - М.Драгоманов, І. Франко, О.Маковей, М.Грушевський, О. 

Терлецький, М. Павлик  були не тільки спостерігачами за процесом втілення 

феміністичних ідей в українську дійсність, але й були ідейними 

натхненниками та найактивнішими учасниками у роботі над 

концептуальними питаннями жіночого руху. В цей період суттєво змінюється 

правовий статус жінки  - зменшується вплив релігійних традицій на шлюбні 

стосунки, запроваджується свобода розлучень, забезпечується правова 

дієздатність жінки після досягнення повноліття, рівноправ’я жінки та 

чоловіка у спадково-майнових справах, продовжується боротьба за 

громадянські і політичні права жінок, доступ до вищої освіти, участь у 

профспілкових організаціях, політичних партіях, виборчі права жінок – 

поступово відбувається визнання жінки як самодостатньої та повноправної 

людини.  
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Процес трансформації правового статусу жінки, який відбувався під 

впливом жіночого руху, відображався на сторінках західноукраїнських 

видань. Широко обговорювалися проблеми емансипації жінки, не було 

періодичного видання, яке б не висвітлювало «жіночого питання» в різних 

аспектах: чоловік та жінка, жінка та суспільство, жінка, виховання та освіта 

тощо. Стаття Осипа Маковея «Емансипація нашого жіноцтва» (ЛНВ, 1898, т. 

1, кн. 2, стор.98-108) викликала чимало відгуків. В листі до О.Маковея від 05 

лютого 1898 року про один з таких відгуків написала О.Кобилянська: 

«Дістала-м недавно один лист від одної панни, котра розгнівалась на Вас за 

Вашу статтю за жіноцтво. Каже мені, що треба би Вам за те вислати бурю… 

Не годжуся на те, щоб вислати Вам бурю, тому що наше жіноцтво є ще 

справді невільником шмат, а щодо інтелігенції українок, то не знаю, бо не 

знаю їх взагалі. Стаття гостро написана, особливо перша часть…» [4, 320]. 

Ідея емансипації жіноцтва проглядається і в художній прозі 

письменника. Так, у творі «Вуйко Дорко» священник висловлює свої погляди 

на жінку: «Як би так на мене, я не брав би такої панни за жінку, що хоче бути 

мудріша від мене. Жінка до кухні і до дітей, а від політики здалека». Ніби 

відповідь звучать роздуми панни Стефанії, яка заперечує 

священнику…[…]… «Тепер уже зовсім інші часи і вимоги. Рівне право як 

для мужчин, так і для женщін! Усі повинні бути розумніші…». 

Справжньою подією в українській пресі кінця ХІХ століття стала поява 

в 1887 р. жіночого альманаху «Перший вінок», виданого Н.Кобринською та 

Оленою Пчілкою. Жінки-письменниці (Н.Кобринська, У.Кравченко, Олена 

Пчілка, Дніпрова Чайка, Л. Старицька-Черняхівська та інші) похитнули 

тогочасні стереотипи уявлень про долю жінки, довели, що жіноче життя 

різноманітне і не концентрується виключно на вихованні дітей та ролі 

дружини та господині.  Показуючи своїх героїнь сильними та готовими до 

будь-яких викликів суспільства авторки впевнено заявили у своїх творах про 

захист прав та інтересів жінки. У статтях «Про рух жіночий в новіших 

часах», «Руське жіноцтво в Галичині в наших часах», «Замужня жінка 
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середньої верстви», «Про первісну ціль Товариства руських жінок в 

Станіславові» Н.Кобринська підняла цілий пласт актуальних жіночих питань, 

в яких «поставлено в оборону інтереси української жінки, вказувано шляхи, 

якими вона повинна йти до свого визволення; а іменно: ціллю її життя 

повинно бути не лише виховання дітей і господарство, але також і участь в 

громадськім житті» [5, 5-6].  

Традицію «Першого вінка» продовжили випуски збірника «Наша доля» 

у 1893 році у Стрию та 1895-1896 роках у Львові. 

За прикладом Н.Кобринської, в 1908 р. Дарія Старосольська разом з 

іншими молодими жінками започаткувала видання журналу із назвою 

«Мета». На сторінках часопису висвітлювалися основні ідеї ліберального 

фемінізму, серед яких основними є рівні можливості для жінок та чоловіків в 

усіх сферах суспільно-політичного та культурного життя. Осип Маковей, 

аналізуючи розвиток української преси в Галичині зазначав, що її еволюція 

відобразилась навіть у назвах часописів: «Кількадесят літ ми називали свої 

видавництва Русалками, Ладами, Вечорницями, Нивами, Рідними хатами, 

Стріхами і Левадами, Веснами, Степами, Дзвонами, Снопами і Зорями – і 

лиш декому за той час прийшло на думку інакше їх називати, от як Мета, 

Основа, Правда або Молот… вже покидаємо числити зорі та зітхати за 

русалками і козаками, а беремося помалу до систематичної роботи…» [6, 3]. 

Маковей болісно переживав за долю молодих письменників-реалістів, 

особливо жінок, які піднімали гострі теми і коли під тиском духівництва 

редакція «Буковини» змушена була припинити публікацію реалістичної 

повісті Євгенії Ярошинської «В домі протопопи» про недобрі справи 

буковинських попів, закликав письменників не мовчати, сміливо викривати 

негативні явища тогочасної дійсності та рішуче їх засуджувати. 

Осип Маковей першим відгукнувся на ранню поезію Лесі Українки, яка 

вразила його мистецькою красою поетичної форми, глибиною почуттів, 

образністю. В рецензії на її першу збірку поезій «На крилах пісень» Маковей 

висловив захоплення, що «ось в ряди наших нечисленних письмовців, а 
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особливо жінок-авторок, прибуває сила молода ще, дуже молода, а замітна». 

Закінчуючи статтю, Маковей написав: «Вітаємо щиро нову робітницю на 

ниві народній і з серця бажаємо їй, щоб не мала причини нарікати так тяжко 

на свою долю у віршах» [7, 177-179]. 

У творчій біографії Ольги Кобилянської Маковей відіграв визначну 

позитивну роль, його перу належать перші рецензії на її твори, перший її 

літературний портрет. На сторінках «Буковини» та «Літературно-наукового 

вісника» Маковей друкував твори О.Кобилянської, уважно їх редагував, 

зберігаючи оригінальний стиль авторки. Однією із проблем, які глибоко 

хвилювали О.Кобилянську, була доля жінки, її право на освіту, працю, 

громадське життя. Захопившись ідеями емансипації жінок, боротьбою за їх 

рівноправність з чоловіками, О.Кобилянська постійно виступає в пресі зі 

статтями про потребу формування національної свідомості української 

жінки. У присвяченому Наталії Кобринській творі «Людина. Повість з 

жіночого життя» письменниця закликає жінок до боротьби за рівноправність, 

за гідне місце в суспільстві, жіноче питання трансформується у проблему 

становища людини в тодішньому суспільстві. «Ми маємо в своїй літературі 

Марусь, Катрусь, і як добре йде – і Оксанок. Але чи не сягнути б нам і по 

інші типи? Чи не придались би нам у розвою нашої суспільності жінки 

світової освіти або жінки геройських характерів?» - пише О.Кобилянська. І ці 

прагнення письменниці були зрозумілі та підтримані Осипом Маковеєм. 

У статтях про Кобилянську Осип Маковей наголошував на 

реалістичній основі її творів, закоханості у рідну мальовничу буковинську 

природу, відзначав вміння письменниці вразити читача бурхливістю 

почуттів, із захопленням підкреслював одну із характерних рис творчості 

Кобилянської - повагу та любов до всього прекрасного в людській 

особистості. Маковей писав про Кобилянську: «вдача наскрізь поетична, 

повна мрій і туги, поважна, надзвичайно вразлива на красу життя і природи і 

ще більше на грубості їх; при тім бистроумна, горда, в добрім значенні сего 

слова, а в потребі і сміла» [8, 50]. 
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Після переїзду до Галичини з 1910 року Осип Маковей викладав 

українську мову та літературу у Львівській жіночій учительській семінарії з 

польською мовою навчання. Одна із його колишніх учениць П.Сімовичева у 

своїх спогадах про свого викладача писала: «Від професора Маковея в 

семінарії ми вперше почули живе, щире слово про Котляревського, 

Шевченка, Франка, Стефаника та інших письменників. Нам ніхто раніше не 

говорив про те, що «так вічно не буде», що прийдуть часи, коли всі будуть 

мати однакові права…Всі ми нетерпляче ждали години української 

літератури. Професор Маковей ніколи не вимагав, щоб ми вивчали тільки 

дати, прізвища, імена персонажів художніх творів, а говорив про вдумливе 

вивчення художніх творів, радив виписувати зразки пейзажів з творів Нечуя-

Левицького, Панаса Мирного, цитати з віршів Шевченка, Лесі Українки та 

інших. Заохочував писати вірші, нариси, оповідання. Нам, українкам, давав 

завдання на вакаціях записати пісні свого села, описати сватання, весілля 

тощо» [9, 31]. 

Осип Маковей був тією особистістю, яка стимулювала культурний, 

освітній розвиток українського жіноцтва. Як редактор, публіцист, 

літературний  критик він сприяв утвердженню та поширенню українського 

слова, підтримував жінок у їх прагненні служити людям, боротися за добро і 

справедливість, за красу людських відносин, дбав про піднесення 

національної свідомості українок і саме через пресу робив все можливе в 

своїй діяльності і творчості аби утвердити справедливий правовий статус 

жінки в суспільстві. 
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ОСИП МАКОВЕЙ І ГАЛИЦЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ 

 

У статті розглянуті взаємозв’язки Осипа Маковея та галицької інтелігенції, 
зокрема з такими її представниками, як Іван Франко та Ольга Кобилянська. На 
конкретних прикладах проаналізовано образи типових представників галицької 
інтелігенції у творах митця.  
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Осип Маковей досить цікавий і авторитетний представник 

літературного світу межі ХІХ-ХХ століть, про якого в умовах сьогодення 

згадують не надто часто. Проте, проаналізувавши той величезний масив 

багатопрофільної роботи, яку виконав та передав майбутнім поколінням 

письменник, критик, публіцист і перекладач, було б недоречно та не логічно 

заперечувати значення цієї постаті у контексті розвитку літератури доби 

помежів’я на Західній Україні.   

Творчість Осипа Маковея неодноразово ставала об’єктом дослідження 

багатьох літературознавців. Зокрема, життя і творчість письменника вивчали 


