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The article covers the journalistic activities of Osyp Makovei and the influence of the 

Ukrainian press on the formation of the legal status of women during the period of the end. XIX - 

early Twentieth century. 
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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 
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С. Єфремов, Б. Мельничук, І. Франко, Леся Українка, Ф. Погребеник, О. 

Засенко, М. Гнатюк, Н. Тихолоз та інші. Щодо обраної теми дослідження, то 

можемо стверджувати, що критики часто оминали тему «Осип Маковей і 

галицька інтелігенція», тому, як наслідок, маємо мало наукових робіт у 

даному ракурсі.  

Галицька інтелігенція у творчості Маковея всебічно представлена у 

передмові Федора Погребенника до двотомника письменника. Вчений подав 

детальний аналіз усіх творів, в яких так чи інакше представлені образи 

інтелігентного прошарку суспільства.  

Стосунки Маковея із представниками галицької інтелектуальної, 

зокрема літературної еліти, досить ретельно дослідив Олекса Засенко, який у 

своїх статтях та передмові до чергового видання збірника творів автора 

описав літературно-критичну діяльність Осипа Степановича, підкреслив його 

важливу роль у становленні літературної творчості Марка Черемшини, 

Євгенії Ярошинської, Ольги Кобилянської та інших митців художнього 

слова.  

Стосунки Осипа Маковея з Іваном Франком розглядали Наталя 

Тихолоз та Леся Щербанюк, які у своїх статтях зазначили, що Каменяр 

відіграв ключову роль у формуванні творчого стилю письменника, 

підтримував його і власне вивів у «літературний» світ.  

Беручи активну участь у культурному і громадському житті Галичини 

та Буковини, перебуваючи у тісних зв’язках та працюючи із представниками 

тодішньої інтелектуальної еліти, Маковей по-своєму зайняв окрему нішу  

серед тодішньої галицької інтелігенції. Саме це і стало предметом нашого 

дослідження. Метою ж нашої роботи було визначати і встановити зв’язки 

Осипа Маковея із галицькою інтелігенцією та показати ці зв’язки на 

конкретних прикладах.  

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., письменник був активним 

учасником львівських і чернівецьких видань, саме в цей час він став одним iз 

найактивніших учасників літературного процесу в Україні. 1894 р. О. 
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Маковей у журналі «Зоря» виступив із пропозицією скликати з’їзд 

письменників Наддніпрянщини, Галичини і Буковини, на якому мали б 

обговорювати стан та шляхи розвитку літературної та просвітницької праці в 

Україні. Це мало великий резонанс у літературному середовищі.  

Маковей мав справжній талант визначати серед маси молодих письменників 

найперспективніших: більшість з них, зокрема Ольга Кобилянська, Марко 

Черемшина, Євгенія Ярошинська, згодом стали відомими письменниками і 

здобули право на почесне місце в історії української літератури. Як 

літературний критик, Маковей  блискуче та влучно передбачав нові явища у 

літературі. Він першим дав ґрунтовну оцінку реалістичній творчості Тимотея 

Бордуляка і Степана Ковалева, зарахувавши їх до однієї групи галицьких 

письменників (Стефаник, Мартович і вже згадуваний Черемшина). [1]  

Серед побратимів О.Маковея у колі галицької інтелігенції був Іван 

Франко, який прихильно ставився до молодих письменників та був 

авторитетом серед студентства. Як зазначає дослідниця взаємовідносин 

Маковея та Франка Наталя Тихолоз, Осип Маковей наважився надіслати 

Каменяреві свої твори і переклади. Івана Франка вони зацікавили, з деякими 

з них він був знайомий раніше, читав його перші твори в редакції «Зорі». 

Знакова для обох митців зустріч відбулася 26 грудня 1885 року. [5] Між 

чоловіками зав’язалася справжня дружба, яка тривала впродовж всього 

їхнього життя, незважаючи на усі зовнішні обставини, складнощі, фінансову 

скруту, проблеми. Франко мав великий вплив на формування світогляду 

Осипа Маковея, який власне його наслідував у всьому.  

Франко надавав колезі допомогу і в творчих пошуках, саме він 

заохотив до початку перекладацької праці, радив, яких письменників слід 

перекладати, знайомив з відомими журналістами, публіцистами, культурно-

громадськими діячами того час. Саме Іван Якович ввів його в культурний та 

літературний світ Галичини. Інформацію про їхню дружбу, зустрічі, події, 

заходи та нові знайомства Маковей ретельно фіксував у своєму 

«Дневникові». Завдяки цьому щоденнику сьогодні ми маємо відомості та 
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інформацію про Івана Франка,  риси його характеру, вчинки, думки, погляди 

та навіть переживання, те, яким його бачили оточуючі і ким він був 

насправді. 

Леся Щербанюк зазначила, що «Франко неодноразово виступав 

рецензентом творів Маковея, співпрацював (а іноді й полемізував) із ним у 

тогочасній періодиці. Осип Маковей у свою чергу підтримав Франка у 

найтяжчий момент його життя – після виходу статті «Ein Dichter des 

Verrathes» («Поет зради»), був одним із організаторів 25-літнього ювілею 

творчості українського Мойсея, а також першим читачем, критиком і 

перекладачем деяких його творів». [2] 

О. Маковей брав активну участь не лише у житті галицького 

інтелектуального бомонду, але і буковинського, встановлюючи тісні 

контакти між галичанами і буковинцями. Особливі стосунки склалися у 

письменника із Ольгою Кобилянською, з якою його пов’язували не лише 

творчі і ділові, але і дружні та навіть любовні стосунки. Він був першим 

редактором ранніх творів письменниці. Він редагував твори О. Кобилянської, 

дбав про збереження її індивідуального стилю. Саме він допоміг видати 

«Царівну» в редагованій ним газеті, став її першим критиком. Згодом у 

«Буковині» Маковей опублікував близько десяти ранніх творів Кобилянської, 

зокрема такі твори, як «Він і вона», «Жебрачка» «Банк рустикальний». «Час», 

«Некультурна», «Царівна».  

Олекса Засенко визначаючи роль Маковея у творчості Кобилянської як 

літературного критика так: «У статтях про Кобилянську, що 6ули першими в 

літературі критичними відгуками про письменницю, Маковей підкреслював 

реалістичну основу її творчості, вміння вразити читача бурхливим потоком 

сильних почуттів, палкою любов’ю до всього прекрасного й благородного в 

людині, ніжною закоханістю в природу рідного краю і чарівністю її 

художнього слова. Осип Маковей перший підмітив і тонко розкрив одну з 

істотних і найхарактерніших рис індивідуального стилю Ольги Кобилянської 
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— органічне поєднання в її творах реалістичного і романтичного планів 

зображення явищ дійсності.» [1] 

У першому ж номері «Літературно-наукового вісника» було 

надруковано «Меланхолійний вальс» Кобилянської, в якому чи не вперше 

була порушена тема емансипації,  прихильницею якої була авторка. 

Вони проводили разом дуже багато часу, говорячи годинами про 

літературу, мистецтво, філософію. Кобилянська постійно підтримувала і 

заохочувала Маковея у реалізації його ідей, давала поради і дбала про нього 

навіть у побуті, не кажучи вже про своє палке кохання до нього. Ці стосунки 

були важливими для обох.  

У письменника було своє ставлення до галицької інтелігенції, яке 

знайшло відображення у його творах. Проза письменника охоплює усі 

верстви і стани галицького суспільства — як «справжніх інтелігентів», так і 

псевдоінтелігентів, псевдопатріотів, брехливих політиків, різних 

«невдоволеннх русинів», лицемірних прислужникі.  

Федір Погребенник зазначив, що у творах Маковея описана 

«культурна» верства, що дбала перш за все про власні інтереси, зокрема 

кар'єру, збагачення, почесті, «паразитувала на народному організмі», усі 

«доморощені пани-доробкевичі» були нещадно викриті та розкритиковані 

письменником, що «їдко висміяв мертві душі галицької провінції». [3] 

Подібно Франкові, Маковей викривав представників не лише 

української буржуазії, але і польсько-шляхетської. Так у творі «Два ставки» 

письменник використовує жанр казки, репортажу,  різноманітні 

публіцистичні прийоми, епістолярний стиль, засоби іронії, сарказму. Тут ми 

маємо художній тип «невдоволеного русина» — перед нами адвокат, який 

мав «усякі панські вигоди», яких йому очевидно бракувало, через що і 

прагнув ще більшої вигоди і почестей. Він безжально, нагло, жорстоко, 

цинічно обдурює темних людей, парадоксально обіцяючи їм «скасувати» 

Дністер, тобто змінити рух його течії. Справжньою демагогією є агітація 
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русина, в якій поєднується трохи правди, багато безглуздя, спекуляції на 

інтересах народу. [3] 

  У «Казці про Невдоволеного Русина» О. Маковей викривав буржуазну 

систему виборів, фальшивість і брехливість послів-депутатів, які були 

вірними псами цісарського уряду та прагнули лише наживи у власних 

інтересах.  

Показовою є сатирична новела «Вдячний виборець», в якій змальовано 

образ лицеміра і брехуна, який лише імітує діяльність, а натомість не робить 

нічого. Посол Колодинський, будучи байдужим до інтересів народу, лише 

дурить людей, завищуючи свої «заслуги» перед ними та потураючи їм цим. 

Він постійно говорить про клопоти та турботу про справу «вдячного» 

виборця. Колодинський просто паратизує та використовую свої 

повноваження.  

Схожа за сюжетом новела «Три політики», в якій адвокат, посол до 

крайового сейму Микола Крикливець, який «стелиться» перед маршалком 

повіту, графом Артуром Бойовським і хлопським філософом, агітатором 

селянином Михайлом Горобцем. Усі образи, створені Маковеєм, 

представляють певний художній тип: втілюють політику підступу, обману, 

вигоди. Кожен із героїв використовує політику для власних інтересів, 

намагаючись підставити іншого, будує свої плани для досягнення власної 

цілі, використовуючи усі, навіть найбрудніші методи.  

У гуморесці «Як я продавав свої новели» (1895) Осип Маковей викрив 

байдужість галицької інтелігенції до справ розвитку культури, літератури. 

Федір Погребенник зазначив, що «разом з тим він дотепно висміяв тут 

численні видання «народовців» та «москвофілів» — різні їхні журнали, 

збірники, календарі та альманахи.», які нічого народу не давали.  [3] 

Викривальний характер має і сатирична новела «Новітній плуг», у якій 

Маковей критикує протилежну народним інтересам діяльність товариства 

«Просвіта», яке очолювали «народовці». Промова «жвавого панка-
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просвітянина» — типовий приклад пустих балачок і обіцянок недалекого 

чоловічка, який лише користується довірливістю людей.  

Досить відомим твором письменника, в якому яскраво описується 

галицька інтелігенція, є новела «Вуйко Дорко». Йдеться про нове покоління, 

яке цілком байдуже до долі Батьківщини, а натомість надає перевагу 

вирішенню власних проблем, нехтує високими морально-естетичними, 

зрештою, людськими принципами. Але водночас автор у цьому творі подає 

власний ідеал галицького інтелігента: на думку письменника, він має жити 

інтересами свого народу, відчувати його потреби, захищати його інтереси, 

використовувати усі свої сили на благо рідної землі, бути вихованим та 

інтелектуально багатим, прагнути до ідеалу, повсякчас вдосконалюючись. 

     Вершиною групи викривальних творів автора про деградуючу, 

відсталу, лицемірну, антинародну частину галицької інтелігенції є сатирична 

новела «Товариство для взаїмного величання». Атмосфера брехні, фальші, 

гнилі, користолюбства, яка панувала у середовищі чиновно-урядової 

галицької та буковинської інтелігенції, була відтворена письменником всіма 

можливими сатиричними засобами, зокрема, вдалим застосуванням 

гіперболи. Саме ця гіперболічність є у Осипа Маковея натуралізованою, 

спрямована на розкриття конкретної риси, вади героя, що полегшує 

сприйняття читачем дійсності, яку мав намір відтворити автор.  

Як вказує Олекса Засенко, «ряд творів («Весняні бурі», «Мандоліна» та 

ін.) Осип Маковей присвятив молоді, показав її ідейні шукання, прагнення до 

освіти, науки, його юні герої — це переважно галицька гімназична молодь 

80-х років ХІХ ст.» Зокрема дослідник вказав на напівавтобіографічність 

оповідання «Весняні бурі», в якому, зокрема, добре відтворено ту суспільно-

політичну атмосферу, в якій виховувався майбутній письменник. [4] 

Отже, Осип Маковей був по-справжньому голосом своєї епохи, одним 

із провідних діячів Західної України доби помежів’я, чий внесок важко 

переоцінити. Маковей не лише творив сам, але відкривав ворота у 

літературний світ письменникам-початківцям. Митець займав упевнену 
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позицію серед галицької інтелектуальної еліти, будучи на одній хвилі із 

такими авторитетами, як Франко, Грушевський, Стефаник, Кобилянська та 

ін. Особливо тісні стосунки склалися із Іваном Франком, який став для 

Маковея «хресним батьком» у літературі, авторитетом та справжнім 

вчителем. Особливі стосунки були із Ольгою Кобилянської, для якої 

Маковей був творчим і духовним наставником, другом і коханим.  

У своїх творах Маковей гостро викривав псевдо патріотів, псевдо 

інтелігентів, галицьких міщан, чинів, панків і ділків, хабарників, брехунів, 

вказуючи на їх вади, засуджуючи їх вчинки, принципи, діяльність, 

лицемірство та самодурство, застосовуючи уїдливу сатиру, гіперболи та 

гумор; устами його героїв говорить типовий «галичанин-інтелігент». Окрім 

того, зустрічаються герої, в яких автор вказує на свій ідеал небайдужого, 

свідомого, інтелектуально розвиненого, вихованого та гідного галицького 

інтелігента. Героями його творів переважно ставали життя міщани. Першими 

перлинами творчості Маковея про галичан, галицьку інтелігенцію були «Два 

ставки», «Вуйко Дорко», «Казка про невдоволеного русина», «Три політики», 

«Вдячний виборець», «Як я продавав свої новели» та інші. Саме в цих творах 

письменник найяскравіше відтворив всю складність життя галицької 

інтелігенції, подав нам картину дійсності доби помежів’я із усією її 

суперечливістю та складністю соціальних процесів. 
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