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Ніла Зборовська

Іван Франко як любовне бажання
(конфлікт української, німецької та польської 

ідентичностей)

З погляду класичного психоаналізу, в основі людського існування лежить 
бажання, основоположним є любовне чоловічо-жіноче бажання, оскіль-

ки воно втілює первісну сексуальну спрагу подолати відчуженість і част-
ковість та сформувати вищу духовну спрагу соборності. Глибинно пізнати 
письменника – це прочитати його любовне бажання. 

 Вдавшись до історичного аналізу множинних модерних ідентичностей 
Івана Франка, на основі яких формувався ідеал «цілого чоловіка», Ярослав 
Грицак у сучасній найприскіпливішій деміфологізації Франкової біографії 
Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (2006) правомірно вка-
зав, що у творенні цієї ідентичності важливу роль відіграло співвідношен-
ня між особистим і суспільним.

Франкова біографія, – пише Я. Грицак, – схожа на шафу, набиту жіночими скелетами. 
Відчинити її треба не задля публічного скандалу – хоча можна чекати, що рано чи 
пізно хтось постарається це зробити саме заради скандальної слави. Франкові стосун-
ки з жінками дуже важливі для зрозуміння вузлових елементів його інтелектуальної 
біографії, зокрема – для оцінки успіху чи невдач його намагань зреформувати сучасне 
йому суспільство відповідно до нових ідей та образів, що заполонили його у молодому 
віці1. 

 Оскільки з погляду психоаналізу, людська особистість постає як синтез 
батьківського та материнського кодів, де материнський код є визначаль-
ним у виборі любовного об’єкта, а батьківський – в організації інтимно-
го життя2, то психоаналіз національностей батьків дає змогу виявити, як 
утверджувалася соборна національна ідентичність Франка та відповідна 
до неї любовна поведінка. «Селянська самототожність Франка», як логіч-
но доводить Я. Грицак, була надуманою, самозванною, а власне міфотвор-
чістю, тісно пов’язаною з романтичним захопленням соціалістичною ідео-
логією. Деміфологізація дає змогу прочитати приховане любовне бажання 
та збагнути причину нещасливого особистого життя Франка.

 Едіпова ситуація психобіографії Франка виявляє тут неавтохтонний 
батьківський філогенез. Батьківський код глибинно пов’язаний з німець-

1 Я. Грицак, Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886), Київ 2006, 
с. 306. 
2 Н. Зборовська, Код української літератури. Проект психоісторії новітньої україн-
ської літератури, Київ 2006, с. 14–30.
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кою психологією, оскільки батьківський родовід містить у собі історію 
зукраїнізованих німецьких колоністів. Онтогенетичну німецьку латент-
ність відображає етимологія прізвища, яке походить «від латинського 
„Francus/Franciscus”, римської назви одного з германських племен, яка піз-
ніше зеволюціонувала в ім’я „Франц/Франк”»3. Про німецьке походження 
Франкового родоводу свідчить і наголошення першого складу у прізвищі 
(саме так озвучувалося це прізвище між односельцями). На основі антрополо-
гічного аналізу Ф. Вовк також зараховує І. Франка до «німецького типу»4. 

 Родина Франкової матері теж не була лише русько-селянською, а фі-
логенетично виявляла історію зукраїнізованих поляків, виводилася «зі 
старого та чисельного шляхетського роду Кульчицьких»5. На виховання 
Франка та формування його «наукової» долі вплинула бабуся Людвіга 
Кульчицька: шляхетська традиція вимагала віддавати дітей в науку. Отже, 
батьківсько-материнське походження Франка, хоча й було українським 
у своєму остаточному вияві, але пригнічувало різні національні коди 
у філогенезисі на основі довготривалої асиміляції у місцеве середовище. 
Оскільки у батьківському та материнському родоводах Франка відбулася 
переможна асиміляція українським «духом», то це обумовило у його пси-
хології свідоме пригнічення множинної (шизоїдної) сутності на користь 
соборного вибору української національності. Національну ідентичність 
Франка Я. Грицак розглядає як продукт свідомого вибору, проте свідомий 
вибір обумовлений потенційним несвідомим, яке тут уже напрацювало 
потужній «руський» код. У ситуації Галичини, як ситуації неймовірної мі-
шанини національностей, вибір національності для письменника визначав 
його долю. Але, як тільки Франко свідомо вибирав українство, то пригні-
чені несвідомі коди активізувалися на глибинному рівні, що й позначалося 
на його інтимних історіях та провідних світоглядних концепціях. 

 Шляхетське походження – це не просто соціальний статус, це генетич-
на психологія. Як аналізує Я. Грицак:

Дослідники руської шляхти відзначають у її колективному портреті такі риси, як 
стійкий індивідуалізм, упертість, самостійність, опірність зовнішнім впливам. 
У Франковій вдачі їх помітно. Ті, що його знали, згадували притаманні йому духо-
вний аристократизм, впевненість, відвагу, відчуття свого «я»; він ніби казав іншим: 
«Набік, бо я йду». Це, на їхню думку, риси людини, яка не знала панщини. Ці риси 
Франко успадкував від матері...6.

Національна ідентичність родини матері є об’єктом суперечок при 
аналізі біографії Франка: була мати польського чи українського похо-
дження. Психобіографія Франка та творчість, яка її віддзеркалює, дово-

3 Я. Грицак, Пророк у своїй Вітчизні..., с. 52.
4 І. Труш, З моїх споминів про Франка, «Дзвін» 2003,  № 3, с. 124..
5 Я. Грицак, Пророк у своїй Вітчизні..., с. 53.
6 Там само, с. 56.
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дить, що родина матері поєднала в собі українсько-польську мішанину, яка 
й визначила його національний вибір та обумовлювала вибір любовного 
об’єкта. Шляхетське походження тут було неавтохтонним (це була не укра-
їнська аристократія). Автохтонним було у родоводі Франка українське се-
лянство. Як відомо, шляхетська традиція не дозволяла поєднуватися з се-
лянськими родоводами. Це поєднання, яке відбулося усупереч цій традиції 
в родоводах І. Франка, стало основою його психологічних комплексів. Про-
відний із них можна назвати «комплексом мужика». Цей комплекс про-
являється у любовних історіях, коли любовний об’єкт болісно нагадував 
Франку про пригнічене шляхетське походження. Так, у збірці Зів’яле листя 
(1896) поезія І. Франка Матінко моя ріднесенька відображає цей комплекс 
у зверненні до матері, яка не дала синові «чарівної краси», «сили» та «роду 
почесного», а серед трьох недоль, з якими привела у світ, першою названо ро-
мантичне серце («серце м’яке», «серце вразливеє»7, другою – «хлопський рід» 
як «погорджений рід, замурований світ», як «затроєний хліб» і «безславний 
гріб», а третьою – «горда душ»8. Всупереч мужицькому комплексу Франко ви-
значає себе селянином. Історія модерної ідентифікації Франка тісно пов’язана 
з очищенням від погорди, різноманіття національних «слідів» та прийняття 
селянського походження через утвердження себе в одній зі своїм народом на-
ціональності, що обумовить бажання – стати українським Мойсеєм, який веде 
обраний народ до власної держави. Як відомо, за психоаналізом національності 
Мойсея З. Фройдом той був єгипетським аристократом, який щедро віддав езо-
теричне знання єврейському народові (праця З. Фройда Мойсей і монотеїзм). 
Три жіночі образи, названі Франком у поезії Тричі мені являлася любов 

– це три автобіографічні можливості пізнати свою любов до жінки. Розко-
дування цієї поезії та інтимного життя Франка провів добротний дослід-
ник Франкового родоводу Роман Горак у повісті-есе Тричі мені являлася 
любов9. «Одна несміла, як лілея біла, / З зітхання й мрій уткана», «невинна, 
як дитина», «Пахуча, як розцвілий свіжо гай»10 – так відтворюється образ 
першого любовного переживання Франка – Ольга Рошкевич. Згодом з об-
разу Ольги Рошкевич буде написаний образ Анни в драмі Украдене щас-
тя (1891). Автобіографічний натяк на внутрішньопсихологічний конфлікт 
між шляхетським та селянським робить Франко на основі образу успіш-
ного спокусника-шандаря Михайла Гурмана, якого вбиває миролюбний 
селянин Микола Задорожній, доведений зрадою дружини до страшного 
відчаю. Під впливом любовної ситуації з Ольгою Рошкевич була також 
написана повість На дні (1880). Образи Гані та Андрія Темери знову на-
гадують Ольгу Рошкевич та Івана Франка. 

7 І. Франко, Твори в 2-х томах, т. 1, Київ 1981, с. 122.
8 Там само, с. 123.
9 Р. Горак, Тричі мені являлася любов. Повість-есе, Львів 2006.
10 І. Франко, Твори в 2-х томах, с. 117.
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Протягом раннього формування особистості Франко мав вибрати між 
німецькою ідентичністю, польською та «руською», яка визначалася щодо 
російської і поступово набувала статусу соборної української. Як відомо, 
у Львівському університеті, де навчався Франко з 1875 р., польський дух 
освіти активно витісняв німецький, навчання переходило на польську мову. 
Якби Франко вибрав у собі німця, то міг поїхати до Відня або до Чернів-
ців, щоб навчатися німецькою мовою, але він залишився у «польському» 
Львові. Полонізація університету викликає в нього спротив і він стає ру-
софілом. Його світогляд у цей час формується під впливом праць К. Марк-
са, Ф. Енгельса та російських письменників-соціалістів М. Добролюбова, 
М. Чернишевського та ін. Русофільський соціалізм, що йшов у парі з атеїз-
мом та нігілізмом, позначається на першій любовній історії Франка. Серед 
галицьких русофілів особливо був популярний роман М. Чернишевського 
Що робити?, в якому Віра Павлівна бунтує проти патріархального при-
гноблення жінки в російській родині та організовує комуну, символічний 
образ якої виникав як власне російська модель марксизму. Цей роман дав 
поштовх Франку до формування українського літературного фемінізму. 
Проголосивши у своєму революційному маніфесті Гімн (Вічний револю-
ціонер) (1880) ідею вільної любові, Іван Франко реалізує її по-гуцульсько-
му з Ольгою Рошкевич. Оскільки арешт І. Франка та ув’язнення за соціа-
лістичну пропаганду привели до відмови батька Ольги віддати свою донь-
ку за неблагонадійного чоловіка, то Франку вдалося зберегти чоловічу 
свободу і кохання, а Ользі Рошкевич – приміряти галицький одяг на росій-
ський образ Віри Павлівни, ставши першою жертвою русофільської соціа-
лістичної ідеології. Так виникла унікальна любовна ситуація – химерний 
трикутник, який невдовзі приховано виразить драма Франка Украдене 
щастя. Щоб обійти патріархальну заборону або закон батька, Ольга фіктивно 
одружилася зі своїм другом – священиком Володимиром Озаркевичем, у яко-
го склалася подібна любовна ситуація: йому також відмовили поєднатися зі 
своєю коханою дівчиною. Оскільки шлюб Ольги з Володимиром задумував-
ся як фіктивний, Ольга зустрічалася і кохалася з Франком, а шлюб лише при-
кривав вільний вибір трьох. Соціалістична ідеологія дала змогу сформувати 
спільне романтичне бажання – жити дружньою громадою або комуною, до-
помагати одне одному, а заодно сповідувати вільну любов. Однак теорія не 
узгоджувалася з національною психологією. Роздуми над ситуацією, до якої 
спровокував кохану жінку і порядного чоловіка Франко, приводять врешті 
до сумнівів, що так жити безсовісно. Відхід з табору русофілів до українсько-
го соціалістичного руху приводить Франка до утвердження ідеологічного 
шлюбу, що підставляє Ольгу, адже Франко пригнічує в собі пристрасну лю-
бов, яка тісно пов’язувала його сексуальне і духовне бажання, а також радить 
це зробити коханій жінці і творити з фіктивного нормальний шлюб. Історія 
життя Ольги Рошкевич свідчить про її глибоку образу на Франка. 
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«Явилась друга – гордая княгиня, / Бліда, мов місяць, тиха та сумна,
/ Таємна й недоступна, мов святиня»11, – поетично свідчить Франко про 
нове любовне переживання, пов’язане з полькою Йосифою Дзвонковською. 
Ця витончена жінка по-новому активізувала в його психології шляхетську 
потребу та «комплекс мужика». «Відмова Юзефи вразила його, – писав 
Р. Горак. – Спочатку він думав, що аристократичне походження заважає 
їй поріднитись з ним. Він звинувачує її в цьому: «Я й забув, що то осінь 
холодна, / Я й забув, що то смерті пора, / Я й забув, що ти кров благород-
на, / Що між нами безодня стара...»12. Дзвонковська відповідає Франку, що 
його звинувачення її в кастовості даремне, що це не «гордість і аристокра-
тичні капризи». Йосифа відмовляє всім закоханим, оскільки безнадійно 
хвора на туберкульоз. Один із залицяльників поляк Фелікс Дашинський 
дає Дзвонковській прізвисько «Мовчання», він також відзначає, що саме 
це фатальне мовчання здається йому великим тактом, що тримає мужчин 
на поводку: нічим не ділиться, нічого не говорить, і тим доводить муж-
чину до шаленості. Подібний ефект еротичного мовчання, що давало під-
стави чоловікам назвати жінку спокусливим ангелом і носієм невичерпної 
таємниці, справляла Марко Вовчок, яку В. Петров охарактеризував через 
ефект «мовчущого божества»13. 

 Після раціонального зречення любовного бажання до Ольги Рошкевич 
Франко потрапляє у полон різних любовних історій, в яких наполегливо 
шукає майбутню для себе дружину. Свій шлюб він вирішив влаштувати 
як німець: раціонально і на благо української ідеї. Практичним втіленням 
його теорії шлюбу мала стати Анна Павлик, сестра ідеологічного побра-
тима Михайла Павлика, але вчасно передумала сама Анна, відчувши, що 
Франко її не любить. Жертвою німецького характеру Франка стала Ольга 
Хоружинська, поєднання з якою сотворило шлюб «не з любові, а з док-
трини». Хоча Франко прагнув побудувати своє любовне життя як німець, 
чітко і ясно, заради суспільної справи, але свідоме бажання конфліктувало 
з анархічним слов’янським кодом, де любовний об’єкт несвідомо моделю-
вався за материнським образом шляхтянки та «західнячки». Прийняти свою 
дружину (східну українку) Франко міг лише ідеологічно (на рівні свідомого 
вибору), але не на рівні свого несвідомого любовного потягу, яке було зна-
чно потужнішим і залишалося катастрофічно невтоленим. Хоружинська, 
не зважаючи на те, що народила четверо дітей, залишилася для Франка чу-
жинкою в душевному житті, а відповідно «так і не асимілювалася в галиць-
ко-українське середовище, зберігаючи сліди російської культури»14. 

11 Там само.
12 Р. Горак, Тричі мені являлася любов..., с. 175.
13 В. Петров, Романи Куліша [у:] П. Зайцев, Перше кохання Шевченка; В. Петров, Рома-
ни Куліша. Аліна й Костомаров, Харків 1994, с. 103–144.
14 Я. Грицак, Пророк у своїй Вітчизні..., с. 333.
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 Два європейські архетипи боролися у психології мужності Франка: ар-
хетип Фауста як зрілого чоловіка та архетип Дон Жуана як інфантильного 
чоловіка. Анархічний, мінливий, артистичний, як Дон Жуан у любовній 
ситуації, Франко кидається відразу в різні боки і стає учасником різних 
любовних історій, які намічаються і ніяк не розв’язуються, ця психологія 
невизначеності позначається на його суспільній позиції, в якій конфлікту-
ють романтична психологія та позитивістський, реалістичний намір. Кон-
флікт романтичного бажання і реалістичного наміру приводить до того, 
що багатовимірне любовне бажання, яке пульсує з глибини різних націо-
нальностей і тісно пов’язане з пригніченим тут аристократизмом, врешті 
не може наблизити бажаного любовного об’єкта. На відміну від Т. Шев-
ченка, який зігнорував любовне бажання княжни Варвари, віддавши пе-
ревагу звичайній селянці і кріпачці, Франко прагнув мати за коханку або 
за дружину лише «княжну», освічену і талановиту «емансипантку», ідеа-
лом його була українська жінка-письменниця, що й сприяло розгортанню 
українського літературного фемінізму: Франко нагадував свого сучасника 
Фройда, який також оточив себе талановитими ученицями, котрі зрештою 
творили культ свого учителя. Любовна множинність відображала світо-
глядну розщепленість Франка. Михайло Драгоманов, визначивши Фран-
ка своїм головним учнем з розбудови соборної української ідеї в Галичи-
ні, врешті вражений його дивовижною компромісністю. Ідучи на розрив 
стосунків, Драгоманов вважатиме, що вони різного поля ягоди. Для оцінки 
Франкового світогляду Я. Грицак вдається до есею про Льва Толстого Ісая 
Берлін, в якому той поділив мислителів на «їжаків» і «лисиць»: «лисиці» 
знають багато речей, зате «їжаки» знають одну велику річ15). Франка Я. Гри-
цак зараховує до класичних «лисиць». Двері «лисичій» психології відкрива-
ла відмова Франка від свого першого кохання. Власне у «лисичій» позиції 
Франка відображено світоглядну причину української поразки на минуло-
му порубіжжі, коли українські мислителі найвищого рівня, до яких належав 
Франко, мали зосередитися на одній великій ідеї – пошуці органічної соці-
альної, державницької організації України, але заплуталися у хаосі різнома-
нітних інтенцій і врешті прийняли чужорідну більшовицьку пропозицію. 
Раціональний намір створення шлюбу викликав бунт несвідомого 

у психології Франка, неусвідомлену згадку про схоронену пристрасну лю-
бов до Ольги Рошкевич. Привид Ольги (невипадково дружина також має 
це ім’я) почав переслідувати відразу перед одруженням Франка. У час за-
ручин він закохується втретє. «Явилась третя – женщина чи звір? / Глядиш 
на неї і очам приємно, / Впивається її красою зір, / То разом страх бере, 
душа холоне, / І сила розпливається в простір»16, – пише Франко про образ 
польки Целіни Зиґмунтовської. Ця жінка викликала в його душі неймовір-

15 Там само, с. 221.
16 І. Франко, Твори в 2-х томах, с. 117. 
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ну пристрасть, таку жагу, перед якою розум став безсилим. Це був повний 
крах Франка-раціоналіста, яскраве подолання філогенетичної німецькості 
– польськістю. У поезії Франко кодував свій стан таким чином: «І дармо 
дух мій, мов у сіті птах, / Тріпочеться! Я чую, ясно чую, / Як стелиться 
мені в безодню шлях / І як я ним у пітьму помандрую...» 17.

 Наскільки жінка багато значить у творчому житті мужчини, можна ви-
снувати з пристрасно-поетичних зізнань І. Франка: «Якби ти слово про-
рекла мені / Я б був щасливий, наче цар могучий», або «... мене однісь-
ким словом / Могла героєм, генієм зробить» тощо. Ця любовна недостача 
яскраво озвучена пристрасним бажанням: «За її слідами я, / Мов безумний 
біг / Цілував з сльозами я / Пил її ніг». Однак цілком ймовірно, якби Целі-
на погодилася на любовний проект Франка, то він, так само, як і з Ольгою 
Рошкевич, зазнав би краху. Адже вона не могла збагнути його українсько-
го бажання. Тому спопеляюча пристрасть Франка виразила неможли-
ве для здійснення бажання, яке, конкретизуючись в любовному об’єкті, 
проявило незбагненну для нього самого фатальну недостачу: «Ні, не тебе 
я так люблю, / Люблю я власну мрію! / За неї смерть собі зроблю, / Від неї 
одурію»18. Цілком правомірно аналізує цей тип любові В. Корнійчук на 
основі філософії любові В. Соловйова, яка виявляє у конкретному незадо-
воленні метафізичну потребу жіночості19.

Ми, – писав В. Соловйов, – любимо, по-перше, ту ідеальну (але не в сенсі абстрак-
тному, а у значенні належності до іншої, вищої сфери буття) істоту, яку ми повинні 
увести в наш ідеальний світ, і, по-друге, ми любимо ту природну людську істоту, яка 
дає живий особистий матеріал для цієї реалізації і яка через це ідеалізується... у сенсі 
своєї дійсної об’єктивної зміни чи переродження»20.

Закономірно (з огляду на материнський код), що саме полька викликала 
у душі Франка органічну потребу в автохтонній українській аристократії. 
Особливість української аристократії, органічно відкритої до свого наро-
ду, І. Франко виразить через аристократично-демократичний проект єд-
нання пророка та нації у поемі Мойсей (1905). 
Утверджуючи українство, І. Франко, за словами Я. Грицака, «скинув 

із себе свій німецький фрак і вдягнув його на селянські плечі, щоб нада-
ти їм відчуття власної гідності»21. Але саме «німецький фрак» допомагав 
йому змінити українську стратегію в історії національного літературного 
мислення. На відміну від Шевченкового романтично-емоційного проекту 
відродження України Франко запропонував раціональну націотворчість. 

17 Там само, с. 118. 
18 Там само, с. 109.
19 В. Корнійчук, Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія,  
Львів 2004, с. 349.
20 Там само.
21 Я. Грицак, Пророк у своїй Вітчизні..., с. 273.
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Невипадково і Франків шлюб мав стати символом єднання двох Україн – 
галицької та наддніпрянської. Модель першого всеукраїнського соборного 
шлюбу разом з ідеєю українського єврейства у раціональній світоглядній 
розбудові І. Франка, який прагнув поєднати у соціалізмі національні ба-
жання найближчих народів (поляків та євреїв), цілком ймовірно надихнула 
і В.Винниченка на проект українсько-єврейського шлюбу, який, як відомо, 
також закінчився нещасливо: кохана дружина В. Винниченка так і не змогла 
народити йому дитину, а українсько-єврейська солідарність не зіграла вирі-
шальної ролі в українському державобудівництві на минулому порубіжжі, 
а тому залишилася соціальною утопією українських романтиків. 

 Криза останніх років життя І. Франка виявила в ньому пригнічене зна-
харство, ірраціональний дар: раціоналіста Франка фатально переслідува-
ли видіння. Про Франків дар мольфара (випадок з дитинства, коли той 
замовляв бурю) згадує Я. Грицак22. Власне осмислення свого ірраціональ-
ного дару Франко закодував у повісті Захар Беркут, головний герой якої 
має виразний автобіографічний відтінок. Психічну катастрофу останніх 
років відображала катастрофа раціонального вибору. Коли Франко страж-
дав від тяжкої хвороби, його дружина перебувала у божевільні. Саме у цей 
час несподівано біля нього опинилася його любовна мрія – Целіна Зиґмун-
товська (Журовська), щоб він реалістично пересвідчився у їх психологіч-
ній неможливості жити разом. На свої передсмертні благання, звернені до 
Ольги Рошкевич, він отримує різку відмову, хоча Ольга давно була вдо-
вою. Франко помирав самотнім і нещасним чоловіком.

 «Якби Франко замолоду вибрав польську ідентичність, – відзначає 
Я. Грицак, – то його життєві шанси були би кращі»23. Але якби він зробив 
такий вибір, то був би мабуть щасливішим лише у звичайному житті, але 
не став тим, ким він хотів стати і став – українською порубіжною геніаль-
ністю, яка відкрила Україні перспективу власної державності. Адже якщо 
з постаттю Т. Шевченка утвердилася метафізична Україна, то з Франком 
завдяки його «німецькості» відбулася потужня спроба «опуститися з неба 
на землю», тобто вербалізувати Україну в історичній сучасності. Заради 
повернення сакральної України в соціальну історичну реальність він го-
товий був пожертвувати своїм особистим щастям. Його місія тісно пов’я-
зувалася з традиційним завданням, яке сформував перед українським 
письменництвом Шевченко у словах: «Возвеличу малих отих рабів німих 
/ Я на сторожі коло них поставлю слово». Але разом з цим Франко став 
ключовою фігурою, яка відкрила двері українському модернізму, його го-
ловній формулі, вираженій В. Винниченком у щоденнику від 21 грудня 
1916 р., – «Я хочу собою возвеличити українське»24. 

22 Там само, с. 72.
23 Там само, с. 389.
24 В. Винниченко, Записки Кирпатого Мефістофеля. Упоряд. І. Кошова; передм. М. Жу-
линського, Черкаси 2005, с. 6. 


