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Наукові, творчі, ділові та приятельські взаємостосунки Агатангела Кримського й 
Івана Франка постають перед нами на основі, з одного боку, їхнього тривалого, ба 
майже п’ятнадцятирічного, листування і, з другого -  тих творів, у написанні й 
надрукуванні яких кожен із них брав ту чи іншу участь. У житті вони так ніколи й 
не зустрілись. їхнє листування, що почасти збереглося, -  то своєрідний літопис 
життя і творчості кожного з них, а водночас і свідчення, як зростала й міцніла їхня 
дружба. А почалася вона, як і все в житті, цілком випадково.

їхнє заочне знайомство започаткувала стаття Франка “Иоанн Вышенский”, 
надрукована в журналі “Киевская старина” за 1889 рік. Юний Кримський, прочитавши 
її, написав авторові листа. Сам лист не зберігся, зате є відповідь на нього Франка. З 
неї довідуємося, що Кримський висловив деякі критичні зауваження до статті, але 
водночас хвалив її автора як поета і навіть висловив думку, що й у наукових працях 
Франко більше поет, аніж учений. Зауваження Кримського Франко врахував, коли 
готував велику монографію про І.Вишенського, яку потім Кримський і рецензував. 
На закид, що він більше поет, ніж учений, Франко прореагував досить своєрідно: 
перевидаючи поему “Іван Вишенський”, він присвятив її А.Кримському. А компліменти 
не припали йому до душі, і він признався, що, як мужик, не любить тієї “арабської 
парфюмерії”. Що, в свою чергу, спонукало Кримського запевнити Франка в їхній 
щирості й правдивості.

Друге, що дало змогу з’ясувати позиції двох учених і точки порозуміння, було 
питання про витворення спільної для наддніпрянців і галичан української літературної 
мови, якої тоді не було. Існувало фактично два її різновиди: східний і західний, що 
утруднювало обмін творами. Це добре розуміли письменники всіх земель України. 
Питання сплило спонтанно й відразу викликало гостру дискусію. До неї спричинилася 
стаття Б.Грінченка, що друкувався під псевдонімом В.Чайченко, “Галицькі вірші” -  
її вмістила газета “Правда” [Чайченко 1891, 8]. У ній з позицій наддніпрянської 
літературної практики піддавалася критиці мова галицьких поетів за надмір у ній 
іномовних запозичень -  полонізмів та русизмів. На цю критику одразу відгукнувся 
Франко статтею “Говоримо на вовка -  скажімо за вовка” у журналі “Зоря” [Франко 
1891, 18]. Він показав, що названі Грінченком слова ні полонізми, ні русизми, що це 
автохтонна, а не привнесена лексика західних говорів або спадок староукраїнської, 
що всі вони побутують у розмовному вжитку українців Галичини. І висловив думку, 
що не слід виключати з обігу слова, які на Наддніпрянщині не вживані, бо спільна 
літературна мова мусить творитися як сума мовних, переважно лексичних, надбань 
усієї України, а не лише одного, нехай і центрального її регіону, хоч саме він має 
забезпечити їх відбір і синтез. Через шість номерів та ж “Зоря” надрукувала статтю 
Кримського “Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові”, в якій автор повністю 
підтримав Франка. Він показав, що такі слова, як невіста, лляти, клячати, 
кваліфіковані Грінченком як полонізми, широко представлені в південно-східних 
говорах, а слова й форми: померший, мене болить, впечаток прийшли в українську не 
з російської, а зі староруської. Слідом за Франком він висловився за те, що до 
вироблення єдиної літературної мови треба йти спільно, без зайвих докорів. А тоді в 
листі до Франка висловив думку, щоб наддніпрянці та галичани гуртом уклали 
російсько-український словник. І запропонував свої послуги. До цієї пропозиції Франко 
поставився вкрай скептично, знаючи про провал такої колективної роботи в Одесі й
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не вірячи в згуртування фахівців із різних земель України для укладення такого 
словника. Він вважав, що такий словник мають готувати один-два фахівці, та й не 
бачив потреби в ньому для Галичини. До укладення цього словника так і не дійшло, 
але це спонукало Б.Грінченка взятися до створення тлумачного словника української 
мови, який побачив світ майже через два десятиліття.

Кримського й Франка ріднили не просто праця на ниві художньої літератури га 
філологічної науки і однаковість національно-політичних переконань (обидва вони, 
відштовхуючись від своїх соціалістичних уподобань у ранній період творчості, 
переходили на позиції націоналів, як назвав це Кримський, з чітким усвідомленням 
мети й перспектив для її поступового здійснення). У цьому кожен із них міг знайти 
чимало однодумців. Тут було щось більше, якась біологічна сумісність, чи, як називав 
це в листах Кримський, любов двох людей, повністю відданих своїй праці. Була 
близькість поглядів, інтересів, широких філологічних зацікавлень, була ота 
беззастережна щирість і порядність у взаємному ставленні. Вони наче доповнювали 
один одного. І це засвідчує листування. Якщо перші їхні листи мали цілком діловий 
характер і звертання було “високоповажний добродію”, “пане”, то невдовзі вони 
містять взаємні прохання, замовлення. Вислови стають теплішими: “шановний 
земляче”, “дорогий і високоповажний друже”. А потім кожен розкриває себе перед 
другом, звіряє йому свої таємниці. І звертаються один до одного вже “дорогий друже”.

Вони обмінюються своїми творами і їхніми оцінками, як міркуваннями українця і 
галичанина. Кримський першим написав рецензію на збірку Франкових оповідань “В 
поті чола”, а Франко дав оцінку присланим йому оповіданням “В обіймах старшого 
брата”, “Батьківське право”, “Сирота Захарко”, причому відгуки не завжди були 
тільки схвальними. І нікого це не ображало. Звертали увагу й на мову, стиль і робили 
щодо цього зауваження, хоч обоє розуміли: регіональні особливості творів кожного 
з них не перешкода для їхнього сприймання; навпаки, вони тільки посилюють інтерес. 
Коло їхніх зацікавлень поступово ширшає і з власних творів переходить на літературні 
й філологічні явища. Разом з україністикою в найширшому її розумінні, а це й 
українська література, фольклор, етнографія, історія, мова й писані пам’ятки, якими 
вони обмінювалися постійно, постає тема орієнталістики, доти terra incognita в 
українському письменстві й науці. Ще в перший рік їхнього листування Кримський 
висловив Франкові подивування, що той “тямить про Схід”, бо Франко відразу порадив 
йому перекладати Фірдоусі, Сааді, Гафіза й інших, що, певна річ, сподобалося 
Кримському, хоч і викликало побоювання щодо публікації таких перекладів. Та 
Франко запевнив його, що коли вони з’являться, то подбає про їхню публікацію.

Для Кримського орієнталістика була фахом спочатку єдиним. Але коли він 
віддався й історико-філологічним студіям, то тільки першим фахом, який забезпечував 
йому місце в Московському університеті. Україністика була “altera natura”, до якої 
його надихали переконання українця не за походженням, а за належністю до тієї 
землі й етномовного середовища, серед якого народився і жив. Тут він був явищем 
непересічним, ба унікальним.

Для Франка-вченого орієнталістика була факультативною галуззю пізнання. Але 
для майстра слова східна тематика була однією з тих, яка найбільшою мірою вплелась 
у його поетичну творчість і визначила його поетичну неповторність. До неї він ішов 
тривалий час, накопичуючи знання. Спершу випробував себе на малих формах: 
сентенціях, чотиривіршах, а тоді й на більших віршах, аж  до поем. Переносячи на 
український грунт східну мудрість, афоризми, а тоді й сюжети східних легенд та 
казок, він по-різному перелицьовував і прищеплював їх. Перекладів не робив. Східний 
сюжет, почерпнутий з перекладених німецькою чи англійською творів арабських 
письменників, здебільшого правив канвою для оригінального твору, як це було з 
казкою про коваля Бассіма. Але іноді сюжет він брав з українського фольклору, 
куди цей сюжет потрапив зі Сходу невідомими шляхами. Так сталося з казкою про
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Абу-Касима, про що він засвідчує в передмові до неї. Процес перенесення іноземних 
та іномовних фабул з власного фольклорного чи чужого перекладного джерела 
таїть небезпеку щось перекрутити, не врахувати або надміру націоналізувати. Тому 
створений на фольклорній основі твір не застрахований від алохронізмів та реалемних 
невідповідностей. Поради фахівця в тому й іншому випадку були вкрай необхідні, бо 
себе Франко орієнталістом не вважав. Єдиним порадником, а тоді й рецензентом при 
написанні творів на східні мотиви, у Франка був Кримський. Той прискіпливо рецензував 
рукописи, звертаючи увагу чи то на деякі історичні неточності, чи на неправильні (не 
східні) вислови. Так, зокрема, він звернув увагу, що Абу-Касим не міг стати турецьким 
святим, бо події в казці відбуваються до турецького завоювання. Франко відповів 
йому, що знав це, але вислів ужив як галицьку примовку “стати турецьким святим”, 
тобто вкрай зубожіти, і не відкинув її, хоч за уточнення подякував. І як знавця, 
попросив Кримського написати передмову до “Коваля Бассіма”, що той через хворобу 
не встиг зробити.

Франко був видавцем перекладів зі східних поетів, що їх зробив Кримський, і 
розвідок з історії східної літератури. Саме за намовою Франка Кримський переклав 
“Шахнаме” Фірдоусі і збірку “Народні казки та вигадки, їх вандрівка та переміни”
В.Клоустона, до якої прилучився і Франко, переклавши для неї з англійської єгипетські 
казки. Переклад “Шахнаме” Франко частинами друкував у своєму журналі “Житє і 
слово”, а Клоустона видав окремою книжечкою. Франко посприяв публікації й статей 
Кримського про Гафіза й Хайяма, а потім і перекладові “Голістан” з Сааді, висловивши 
принагідно свої міркування не так щодо перекладу та його художньої вартості, як 
щодо вибору для перекладу такого автора, як Сааді; його він вважав трохи схожим 
на римського Горація й на тупих буржуа, “в яких, -  писав він, -  брак страсті..  
вважається верхом премудрості”. На це Кримський відповів, що “твори Саадієві 
найцікавіші мені як матеріал для дослідів над чингізханівщиною і тамерланівщиною, 
епохами сильно цікавими”.

Кримський підтримував своєю участю й передплатою Франковий журнал “Житє 
і слово” і залучив до нього чотирьох україністів з Києва та кількох передплатників. 
Він став популяризатором творів Франка на Наддніпрянщині. Переклав російською 
двоє Франкових оповідань: “Олівець” і “Муляр”. Співпрацюючи з Енциклопедією 
Брокгауза й Ефрона, він назвав Франка за найбільш достойного автора статті 
“Южнорусская литература”. На замовлення редакції таку статтю Франко написав 
1905 року. В свою чергу, Франко, коли його запитали в редакції, хто міг би написати 
статтю “І.Франко” для цієї енциклопедії, назвав єдину кандидатуру -  Кримського, 
який і написав, спершу попрохавши Франка подати віхи свого творчого життєпису, 
сказати про себе як про письменника і вченого, про літературні впливи, школи, про 
стосунки з Драгомановим і Грушевським, що Франко і зробив. Водночас у листі до 
Кримського висвітлив і свої стосунки до жіноцтва, сказавши, як “тричі йому являлася 
любов” і як ця любов відбилася в його творчості, зокрема, в інтимній ліриці. Таким 
чином, єдиний Кримський був посвячений Франком і в сердечні таємниці, а це ще 
більше підтверджує їхні суто людські, по-справжньому приятельські стосунки.

Кримський у листі до Франка висловив свої зауваги щодо першого тому Франкових 
“Апокрифів і легенд”. Він звернув увагу, що “Крехівська Палея” не южноруська, а 
новгородська чи псковська. Франко написав йому, мовляв, щодо цього “спорити не 
буду... та все-таки мені здасться, що вона має деякі признаки южноруської мови”. 
Кримський неабияк допоміг Франкові арабськими текстами легенди про Варлаама і 
Йосифа, коли Франко готував і свою докторську дисертацію, і її текст до друку. 
Франко платив тим самим (книжками, інформацією про джерела, бібліографією) 
Кримському, коли той готував дисертацію з арабської літератури.

У своїх щорічних оглядах літератури, подаваних у журналі “Літературно-науковий 
вісник”, і в своїх працях з історії української літератури Франко постійно аналізував
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художні твори Кримського і його переклади з німецької та східних літератур. Оцінки 
були високі, хоч і не без певних зауважень. Рецензію на поетичну збірку Кримського 
“Пальмове гілля” Франко завершив словами: “Я хотів заохотити всіх до читання 
книжки д.Кримського, бо вона -  поважне і тривке надбання нашої літератури, збірка, 
багата змістом, різнородна незвичайними новими поетичними формами, викінчена з 
погляду мови, ясної і прозорої, як скло”.

Був Франко і рецензентом “Украинской грамматики..." Кримського, зробив до неї 
чимало зауважень, основне з яких -  невикористання найновіших праць з порівняльного 
мовознавства.

Взаємостосунки А.Кримського й І.Франка були надзвичайно корисними для обох 
і плідними для української літератури й науки.

Ніколи не довелося їм, як ми вже казали, зустрітися. При відвідинах Львова у 
жовтні 1940 року Кримський пішов на могилу Франка і там на траурному мітингу 
виголосив знамениту промову, в якій віддав глибоку шану своєму другові. І ще раз 
сказав про свою любов до товариша по перу й однодумця в боротьбі за самоугвердження 
української нації в колі найкультурніших націй світу.
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