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Мої франкознавчі стежки 
 
 

І коли я рушив у незнане, 
мушу знати, рушив звідкіля, 
є така країна Франкіана, 
що не здасться меншою здаля. 

Петро Скунць.  
Над томом Франка. 1968 р. 

 
У кожного вченого своя стежина до вподобаної грані нау-

кового пізнання. Інколи вона розпочинається негадано й 
зненацька – від проблиску власної інтуїції. Найчастіше – за 
ненав’язливою дружньою порадою, сказаною у прострації, 
без прив’язки до співрозмовника. Стелиться потім ця в’юнка 
стежка спонтанною сув’яззю поміж роками і просторами. 

 
ОГЛЯДІВ – РАДЕХІВ – УЖГОРОД 
 
Для мене франкознавство пов’язане зі споминами про 

знахідки і презентації в різних, нерідко абсолютно відмін-
них країнах, краях, населених пунктах. Безсумнівними 
точками відліку є рідне село Оглядів і районне місто Ра-
дехів Львівської області. 

Назагал у тому багатолітньому звивистому ланцюжку 
присутні різнорівневі адміністративні, інтелектуальні та 
культурні центри, як Львів, Відень, Будапешт, Київ, Чер-
нівці, Ужгород, Дрогобич, Хуст, Свалява, Рахів. 

Ще на другому курсі університету, працюючи над кур-
совою роботою з історіографічної проблематики під керів-
ництвом професора Олега Мазурка, неждано я торкнувся 
одного з дотичних епізодів, що пов’язаний з моєю бать-
ківщиною – взаємини славетного оперного співака Олек-
сандра Мишуги з Іваном Франком, національним генієм. 

У Радехівській районній газеті з характерною для свого 
часу назвою «Зоря комунізму» відбувся мій франкознав-
чий дебют – 5 квітня 1990 р. Він отримав серед місцевих 
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краєзнавців одразу ж доброзичливі відгуки, котрим знай-
шлося місце на газетних шпальтах. 

Самраз через міжнародний бібліотечний абонемент 
приходили для мене оригінали і відбитки потрібних публі-
кацій, ясна річ, із країн соціалістичного табору. Завдячу-
ючи таким контактам між Закарпатською обласною бібліо-
текою (Ужгород) і Державною науковою бібліотекою (Пря-
шів), приміром, ще у студентські роки став я власником ко-
пій необхідних статей із журналу «Дукля» за 1956-й та інші 
роки, котрих не знайти в Ужгороді. Тепер подібне найопе-
ративніше робиться за допомогою колег, які не полінуються 
цілі книжки відсканувати цифровим фотоапаратом, пере-
вести у формат PDF, відправити електронною поштою чи 
через файлообмінник, коли обсяг інформації завеликий. 

Одночасно на початку 1990-х, будучи студентом, пере-
дивився всі наукові збірники ужгородської «Просвіти» 1920-
1930-х рр. Згідно з «Алфавітним списком застарілих видань» 
(Київ, 1948), вони потрапили у спеціальний фонд наукової 
бібліотеки Ужгородського державного університету. 

Слава Богу, туди вже можна було доступитися, хоча й 
далі під непослабним контролем тієї ж самої буркотливої 
«хранительки» – колишньої співробітниці КДБ глибокого 
пенсійного віку. 

 
ЛЬВІВ – КИЇВ – ЧЕРНІВЦІ 
 
Але найперше я розчинив двері спеціального фонду 

Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Це 
було навесні 1990 р., коли закінчував другий курс. Ректор 
Ужгородського державного університету професор Воло-
димир Сливка радо сприяв тому, бо ніколи не скупився на 
дослідницькі відрядження і для тямущих студентів. 

Наділений загостреним відчуттям національної гідності, 
Львів ішов тоді далеко попереду в подоланні тоталітарних 
перепон для свободи наукової творчості. Отож, я довго по-
сидів у тому спецфонді. Простудіював капітально, зокрема, 
книги з колекції визначного літературознавця Михайла Воз-
няка, у тому числі два томи «Ювілейного збірника на поша-
ну академіка М. С. Грушевського з нагоди 60-ої річниці 
життя та 40-ої річниці наукової діяльності» (Київ, 1928). 
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У другому томі подали свої короткі розвідки тодішні 
ужгородці, котрі не сприйняли польську окупацію Захід-
ної України. Іван Панькевич узявся за з’ясування прізви-
ща боярина і перемиського воєводи Дмитра Детка (остан-
нього правителя Галицької держави), а Володимир Бірчак 
помістив есе «Український філософ Василь Довгович (1783 
– 1849)» (С. 455-461). Про ці важливі праці донині мало 
хто здогадується. 

До Львова у мене особливі сентименти. Не тільки за те, 
що стародавнє місто є столицею моєї галицької батьків-
щини. Саме тут я мав свій перший науковий виступ пе-
ред поважною аудиторією на чолі зі знаним професором 
Василем Інкіним – неабияким знавцем ранньомодерного 
часу. Тому підтвердженням серед інших здобутків слу-
жить посмертне видання його нарисів «Сільське суспіль-
ство Галицького Прикарпаття у XVI–XVIII століттях» (Львів, 
2004, XX + 420 с.). 

Отже, 20 квітня 1991 р. я доповів на підсумковій сту-
дентській науковій конференції Львівського державного 
університету імені Івана Франка (секція історичних наук). 
Йшлося про джерелознавчий аспект монографії Івана 
Франка «Життя Івана Федоровича і його часи». Знайшовся 
вичерпно відповісти і на запитання, що виникли у слухачів. 

Наступного разу мене відправили на міжвузівську олім-
піаду 1991/1992 навчального року із спеціальності «Істо-
рія» для студентів педагогічних інститутів і університетів 
України. Вона проходила 14-18 квітня 1992 р. в Київсько-
му державному педагогічному інституті імені Максима 
Горького (нині – Національний педагогічний університет 
імені Михайла Драгоманова). 

У диспуті, котрий проходив у рамках олімпіади під 
орудою дослідника Руїни і в цілому Козаччини, професора 
Володимира Борисенка, мені трапилася гарна нагода по-
казати археографічну діяльність Івана Франка в Науково-
му товаристві імені Тараса Шевченка. Але це вже інерцій-
но, із раннього. 

Задовго до того за наполяганням незмінного наукового 
керівника трьох курсових робіт я вимушено покинув ак-
тивні франкознавчі студії. Причому взяв на себе зобов’я-
зання зосередитися на кардинально іншій проблематиці. 
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Прощальний діалог відбувся під час складання іспиту з 
історіографії історії СРСР. Отак у червні 1991 р. я зробив 
крутий поворот. 

Чому? Мій наставник із кафедри нової і новітньої істо-
рії та історіографії прихилив мене до Івана Франка, тому ця 
домовленість була джентльменською, як рівного з рівним. 

Звісно, ми неоднаково дивилися на постановку і розв’я-
зок назрілих дослідницьких питань, тому завчасу чемно й 
дружелюбно розійшлися. Приязні стосунки не перервалися. 
Адже саме перший науковий керівник міцно поставив ме-
не на ноги, прищепив постійну націленість не на опуси-од-
ноденки, а на студії клопіткі, ґрунтовні, непересічні. 

Настала довга перерва, під час якої вдалося лишень 
оприлюднити результати, отримані раніше. Не шкодую, бо 
навряд чи б у франкознавстві «перевернув гори». Зате став 
істориком універсальнішим, не обділеним ерудицією та 
кругозором. 

Крім того, я змалку є франкофоном, навіть колись зма-
гався на обласній шкільній олімпіаді з французької. Ви-
бачте за омонімічний збіг, за спільнокореневе, за парадок-
сальну символіку. Образ Івана Франка наче засів у моїй 
підсвідомості. 

Але ж. Із 1990-го розглядав декілька варіантів продов-
ження університетських студій у Франції, заглибився в її 
минуле. Ретельно знайомився з усім, що пов’язане з істо-
ричною школою «Анналів». Її антропоцентрична методоло-
гія справила на мене незабутнє враження. 

Утім, моя остання, четверта курсова і дипломна робота 
стосувалися нелегального переходу угорсько-радянського 
кордону в 1939-1941 рр. Виконувалися вони під крилом 
професора Михайла Болдижара з кафедри історії України, 
котрий пізніше керував і моїм дисертаційним досліджен-
ням на ступінь кандидата наук. 

Задля них ретельно опрацював тисячі документів, що 
зберігалися у відомчому архіві управління Комітету дер-
жавної безпеки СРСР – Служби безпеки України в Закар-
патській області (Ужгород). 

Факультетські «вчені мужі» не побачили сенсу в поглиб-
ленні напрацювань дипломної роботи через недисерта-
бельність із приміткою «вузькість». Отож, представлена 
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мною кандидатська дисертація, знов таки, отримала теж 
несподівано інший вектор – «Політичний розвиток Закар-
паття у складі Угорщини (1939-1944)». 

Тут уже чимало трудоднів припало на Державний ар-
хів Закарпатської області. І на його ужгородські фонди, і 
на ті, що досі зберігаються у місті Берегово. 

Пригадується, як у літні місяці 1995 р. в робочі дні ра-
зом зі старшим колегою-істориком, світлої пам’яті доцен-
том Олексієм Васильовичем Хлантою туди добирались 
електричкою. Скажу щиро, не зовсім охайною, із замурза-
ними вікнами, у дусі руїни тих років. Відправлялася вона 
о п’ятій щоранку через Чоп із пересадкою в Батьово. 

Аскетичний та стоїчний Олексій Васильович, уже тоді 
65-літній, дивував працездатністю, витривалістю. Прибу-
вали з ним у Берегово до восьмої, коли відкривався архів. 
О п’ятій після обіду він зачинявся, тому ми неспішно пря-
мували на залізничний вокзал. За три години мандрів бу-
ли вже дома, в Ужгороді. Вимучені, але з багажем нових 
відомостей. 

Наступного ранку у тій круговерті все починалося спо-
чатку. Підйом. Вокзал. Пересадка. Архів... 

Працюючи доцентом кафедри історії України, протя-
гом декількох років (1998-2005) на історичному факульте-
ті Ужгородського університету читав я спецкурс «Іван 
Франко як історик». Знайомив студентів передовсім з його 
історіософією, джерелознавчими підходами, археографіч-
ною діяльністю, «закарпатським циклом» історико-крає-
знавчих досліджень, міжособистими і науковими взаєми-
нами з представниками українського відродження. 

Побудований на стикові історіософії (методології істо-
рії), історіографії, джерелознавства, археографії, політич-
ної історії та історії літератури, зазначений спецкурс для 
студентів принаймні за своїм призначенням служив інте-
гральним містком у світ усебічно розвинутих фахівців со-
ціогуманітарного спрямування. 

Удруге випала нагода виступити у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка аж через півто-
ра десятиліття. На міжнародному науковому конгресі «Іван 
Франко: дух, наука, думка, воля» (27-30 вересня 2006 р.) 
запропонував повідомлення «Історичне Закарпаття у пра-
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цях Івана Франка та його послідовників». Це доопрацьова-
ний варіант однієї з моїх ранніх публікацій. 

У Львів того разу приїхав опісля міжнародного науко-
вого семінару «Іван Франко і Буковина», що пройшов 22-
23 вересня 2006 р. в Чернівецькому національному уні-
верситеті імені Юрія Федьковича. У Чернівцях уважав до-
речним проінформувати наукову спільноту про дебют Іва-
на Франка в жанрі історико-біографічного нарису. Йдеть-
ся про монографію «Життя Івана Федоровича і його часи», 
про яку вперше промовляв у Львові рівно півтора десяти-
ліття тому. 

У цілому 2006-й був знаменним не тільки у суспільному 
вимірі (150-річчя від дня народження І. Франка), але й в 
особистому. У провідних франкознавчих осередках – у 
Львові та Чернівцях – я презентував свій доробок уже піс-
ля захисту докторської дисертації, котру виконав у Києві, 
під опікою професора Станіслава Кульчицького в Інститу-
ті історії України Національної академії наук. 

Щоправда, вона стосувалася, знову ж таки, не зовсім 
дотичного до франкознавства аспекта історичних знань – 
політичного розвитку незалежної України. Чимало сил ви-
тратив, аби електронні джерельні ресурси розглядалися 
нарівні з традиційними. 

 
ВІДЕНЬ 
 
Стежини моїх франкознавчих зацікавлень пролягли не 

тільки по рідній землі – в Україні. Вони сполучили її ще з 
двома зарубіжними столицями – Віднем і Будапештом, які 
символізували колись єдність Австро-Угорської імперії – 
держави, де прожив свій вік Іван Франко. 

У 1993 р. у залі Інституту германістики Віденського 
університету з’явилася меморіальна дошка з барельєфом: 

 
Iwan Franko 

Ukrainischen Dichter 
1856 – 1916 

Studierte 1892 – 93 in Wien. 
Витвір українського скульптора Олександра Скобліко-

ва увіковічив століття від дня захисту Іваном Франком 
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докторської дисертації – «Варлаам і Йоасаф. Старохристи-
янський духовний роман і його літературна історія» (1 лип-
ня 1893 р.). Її науковим керівником виступив завідувач 
кафедри славістики, мовознавець світової слави Ватро-
слав Ягич (1838-1923). 

У квітні 1996 р. мені, аспірантові кафедри історії Ук-
раїни Ужгородського державного університету, трапилася 
тижнева нагода відвідати Рудольфіну, або ж Alma Mater 
Rudolphina Vindobonensis. 

Саме так у середньовічному латиномовному стилі на-
зивають Віденський університет, заснований у березні 
1365 р. герцогом Рудольфом IV. У ньому, власне, проходи-
ла щорічна конференція Міжнародної студентської істо-
ричної асоціації, з якою в мене були багатолітні зв’язки. 

Зауважу, не кожен видатний європейський інтелектуал, 
пов’язаний з Віднем, удостоєний такого пошанування. Зна-
мениті університетські стіни скупі на меморіальні відзна-
ки. Але для Івана Франка знайшлося гідне місце. Як і для 
його наукового керівника Ватрослава Ягича. 

 
БУДАПЕШТ 
 
Теплі спомини навіває також імпреза в Будапешті, до 

якої в грудні 1996 р. доклало руки Товариство української 
культури в Угорщині. Воно якраз відзначало перше своє 
п’ятиліття. Уже на той час товариство зробило надзвичай-
но багато у справі духовного єднання української громади, 
налагодження тісних приязних контактів з урядовими та 
діловими колами і громадськими організаціями, популяри-
зації українського внеску в світову культурну скарбницю. 

Сказане засвідчила й наявність власного друкованого 
органу – щомісячної газети «Громада», діяльність недільної 
школи, котру відвідували близько двадцяти учнів. 

 Від самого початку біля керма товариства є одна і та 
ж людина. Це вмілий далекоглядний організатор. До того 
ж – шляхетна і чарівна жінка родом із Тернополя. Мовлю 
про колегу-історика Ярославу Хортяні, випусницю Буда-
пештського університету імені Лоранда Етвеша. 

Завдяки наполегливості її сподвижників, сприянню 
Надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині 
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Дмитра Ткача 6-7 грудня 1996 р. в Будапешті відбулася 
міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю 
від дня народження всесвітньо відомого історика Михайла 
Грушевського. Одночасно пройшло святкування п’ятої річ-
ниці Товариства української культури в Угорщині. 

Про високий рівень проведення заходу і значимість по-
дії свідчить зачитане перед учасниками вітання президен-
та Угорщини Арпада Гьонца і присутність першого угор-
ського посла в незалежній Україні Яноша Палді. На преве-
ликий жаль, українське посольство забуло організувати 
привітання від українського президента Леоніда Кучми, 
обмежившись листом першого заступника міністра закор-
донних справ. 

Конференція провела свою роботу в престижному при-
міщенні Фонду угорської культури, що знаходиться в ста-
ровинній Буді (площа Сентгаромшаг, 6). 

На форум прибули викладачі та студенти з університе-
тів Будапешта, Сегеда, Пейча і Ніредьгази, з одного боку, 
вчені з Києва і Ужгорода, з другого. Українську діаспору 
представляли інтелектуали і громадські діячі з Праги, Бра-
тислави, Загреба, Парижа. 

Перед аудиторією, а це більше 80 осіб, було виголошено 
21 доповідь. П’ять виступів – частка ужгородської деле-
гації, зосібна мій – «Михайло Грушевський та Іван Франко: 
міжособисті та наукові взаємини корифеїв українського 
відродження». 

Відрадно, що організатори подбали про засоби масової 
інформації (із журналістами популярного телеканалу включ-
но) і «живий», синхронний переклад з української мови на 
угорську і навпаки. 

На святі, що зібрало у «Цезаркерт ресторан» близько 
двохсот запрошених – членів товариства, гостей-учасни-
ків конференції, представників угорського бізнесу і націо-
нально-культурного життя, виступили відомі українські 
співаки – народний артист Володимир Ігнатенко і заслу-
жений артист Степан Степан (із Львівської опери). Гурт 
«Галицькі забави» Прикарпатського державного (нині – на-
ціонального) університету імені Василя Стефаника (Івано-
Франківськ) став приємною несподіванкою для небайду-
жих до танцю і народних мелодій. 
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Запам’яталася напрочуд приятельська і невимушена 
атмосфера святкового застілля. Відзначився комуніка-
бельністю і вмінням завойовувати людські симпатії ук-
раїнський посол Дмитро Ткач. За декілька годин він із 
більшістю гостей встиг і обмінятися думками, і щиро по-
дякувати за моральну чи фінансову підтримку. 

Несподіванкою для мене, що таки десь бував і дещо 
бачив, стали не тільки високопрофесійна організаторська 
рука пані Ярослави Хортяні та її помічників, але й дуже 
прихильне ставлення до українства взагалі й до проблем 
української меншини зокрема з боку виконавчої та зако-
нодавчої влади, ділового світу Угорщини. 

Адже саме завдяки переважаючому грошовому внеску 
угорської держави і бізнесменів-угорців запропонований 
проект мав успіх і вдалася ця імпреза. 

 
УЖГОРОД – СВАЛЯВА – РАХІВ – КОЛОЧАВА 
 
Уже казав, що, вихлюпуючи відрами молодечу запов-

зятість, мусів не раз круто змінювати напрямки своїх нау-
кових зацікавлень. Тому лише краєм ока стежив за фран-
кознавчими здобутками. Приміром, акуратно слідкував за 
краєзнавчими новинками. Поруч в Ужгородській альма-
матер й у закарпатській глибинці трудилися інтелігенти, 
котрі вряди-годи видавали на-гора свої міркування, по-
в’язані з генієм Івана Франка. 

Принагідно придивився до меморіальних і мистецтво-
знавчих маркерів. Із літа 2001 р. живу поруч із вулицею 
Івана Франка, котра є жвавою транспортною артерією Уж-
города. На ній розмістилася левова частка міської спор-
тивної інфраструктури, включно зі стадіоном «Авангард», 
де постійно проводяться змагання. Особливо емоційно 
розкуту публіку магнетично притягують футбольні матчі 
вищої ліги України. 

З Іваном Франком нерідко траплялися крайові сенса-
ції. Одна з них мала місце у 2007-му. Виявилося, що із 
1948 р. в нинішньому Закарпатському обласному худож-
ньому музеї імені Йосипа Бокшая, що розташований у 
престижній історичній будівлі на вулиці Жупанатській в 
Ужгороді, зберігається портрет Івана Франка в імпресіо-
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ністичному виконанні Івана Труша (1908). На жаль, чо-
мусь до останнього часу він знаходився у запаснику. І… 
числився безіменним. 

Не менш цікавим є такий історико-культурний факт. 
Перший закарпатський пам’ятник Іванові Франку вста-
новлено у Сваляві. Виготовлений він із залізобетону і гіп-
соцементу. Його авторство належить відомому українсько-
му скульптору Михайлові Лисенку з Києва. 

Пам’ятник відкрито 30 квітня 1960 р. за новоспору-
дженим Палацом культури у міському парку, якому нада-
но ймення І. Франка. Це погруддя стоїть у Сваляві поруч 
центральної вулиці, що тепер має відповідну, притому 
первісну назву – Головна. У XX столітті вона носила імена 
вождів політичних режимів різних країн. Була вулицею і 
Масарика, і Горті, і Сталіна, і Леніна. 

Інші монументи з’явилися в Закарпатті аж за півсто-
ліття. У жовтні 2006 р. в Рахові на вулиці Богдана Хмель-
ницького, що тягнеться вздовж лівого берега Тиси, від-
крили бронзове погруддя Івана Франка – витвір скульпто-
ра Богдана Гладкого з Івано-Франківська. 

У серпні 2010 р. пам’ятник І. Франку (тонований бе-
тон) встановлено на подвір’ї Колочавської загальноосвіт-
ньої школи № 2, що у присілку Брадолець. Його автор – 
львівський скульптор, уродженець Колочави Петро Штаєр. 
Меценатом став народний депутат України Станіслав Ар-
жевітін, який теж народився і виріс у Колочаві. 

 
ДРОГОБИЧ 
 
22 квітня 2010 р., наступного дня після шокуючих ук-

раїнсько-російських угод у Харкові, що звелися до де-
структивного зовнішньополітичного бартеру «газ в обмін 
на флот», я вперше завітав у місто Дрогобич. 

Іван Франко тут прожив одинадцять років. Саме у 
приміщенні колишньої Дрогобицької реальної гімназії іме-
ні Адама Міцкевича, де він учився і де нині філологічний 
факультет Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка, пройшла літературознавча 
конференція, присвячена ідеям і сподвижникам Дмитра 
Донцова. 
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Принагідно відклалися відтоді у слуховій пам’яті діа-
лектні нюанси рідної І. Франку місцевості, на які поклика-
юся далі. Там досі вимовляють усупереч усталеним фор-
мам в українській літературній мові: Борúлав, а не Бори-
слáв; Трýскавець, а не Трускавéць. 

Родзинкою моїх відвідин Дрогобича став стрімкий під-
йом 158-ма сходинками на оглядовий майданчик вежі 
міської ратуші. Разом із друзями-супутниками роздивився 
з висоти пташиного лету оспівану генієм місцевість, як у 
народі кажуть, на всі чотири боки. Щодо Дрогобича це 
буквалізм, адже звідси пролягають справді чотири дороги. 

У місцевому університеті трудяться перспективні моло-
ді вчені. Філолог Сніжана Новак погодилася стати рецен-
зентом моєї монографії, уважно вичитала її, висловила 
свої зауваження, котрі мною враховані. У 2008 р. С. Но-
вак захистила кандидатську дисертацію «Творчість Воло-
димира Бірчака 20-40-х років XX ст. в українському літе-
ратурному процесі» у Прикарпатському національному 
університеті ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ). Та-
кож вона є автором кількох статей у дрогобицьких «Фран-
кознавчих студіях», зокрема: «Іван Франко та Володимир 
Бірчак» (2001), «Іван Франко у публіцистиці Володимира 
Бірчака» (2002). 

З істориком Василем Ільницьким я познайомився не в 
Дрогобичі, а вдома – в Ужгороді наприкінці червня 
2011 р. Йому – авторові кандидатської дисертації «Дрого-
бицька округа ОУН: структура та діяльність (1945-1952)», 
захищеної у Львові 2010 р. на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 
та Інституту народознавства Національної академії наук, 
я сприяв у доступі до крайових архівних фондів. На-
томість мій молодший колега у Дрогобицькій центральній 
міській бібліотеці відсканував і надіслав електронною 
поштою і через файлообмінник видання поважного обся-
гу, котрих годі знайти в Ужгороді. Одне з них – 635-сто-
рінкові «Спогади про Івана Франка» (Львів, 1997). 

Таку ж послугу мені зробив колега з Івано-Франківська 
Андрій Королько, доцент кафедри історії України Прикар-
патського університету ім. В. Стефаника, автор кандидат-
ської дисертації «Громадсько-політична та наукова діяль-
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ність Антона Петрушевича» (2002), захищеної в Чернівець-
кому національному університеті ім. Ю. Федьковича. 

І останнє. З приводу назви цієї монографії. Первісно 
думалося наскрізну ідею відбити як «УКРАЇНський ТРИ-
кутник (Іван Франко та Україна: австрійська, угорська, 
російська)». Але для звабливої з маркетингового погляду 
постмодерністської вивіски забракло підкріплення тексто-
вим масивом. 

Тому з полегшею надаю право її втілити комусь сприт-
нішому у франкознавстві, тобто об’єднати Україну, порі-
зану в часи І. Франка на Угорську Русь (історичне Закар-
паття), австрійські провінції Галичина й Буковина, де-
в’ять російських губерній (Наддніпрянщина). 

Чому виник образ із трикутником? Річ у тім, що в жовт-
ні 2006 р., коли відзначався Франковий 150-літній ювілей, 
презентували перекладену українською трилогію одного з 
найвідоміших сучасних французьких істориків Даніеля 
Бовуа – «Російська влада і польська шляхта в Україні 
1793-1830 рр.» (2003), «Шляхтич, кріпак і ревізор: поль-
ська шляхта між царизмом та українськими масами 
(1831-1863)» (1985), «Битва за землю в Україні. 1863-1914: 
Поляки в соціоетнічних конфліктах» (1998). 

Маємо новаторське бачення трьох сил – польська шлях-
та, російський царський режим, український народ, які 
постійно конфліктували на Правобережжі від другого по-
ділу Польщі до Першої світової війни. Через те трилогія 
Д. Бовуа одержала неофіційну підназву «Український три-
кутник». 

У підсумку, щоби увиразнити і підкреслити цілісність 
архітектоніки, єдність усіх елементів свого монографічно-
го дослідження (а не збірки статей), мені довелося поміс-
тити Івана Франка в своєрідному історіографічному три-
кутнику, тобто зосередити увагу на пов’язаних з ним ін-
терпретаціях, джерелах, взаєминах. 

Усі складові частини, розділи і підрозділи вирішив не 
нумерувати, проте розташував їх у логічній послідовності 
за значимістю поставлених і розв’язаних питань. Нумеро-
логічний канон є обов’язковим для пошукачів наукових 
ступенів, кандидатського чи докторського. Отже, дотри-
мання тих формальних стандартів «до коми і крапки» вже 
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не для мене. Важливий зміст, стиль, глибина викладу. Ось 
на цих китах стараюся міцно стояти. 

Монографія, зрозуміло, вийшла за жанром історіогра-
фічною. На проблемному рівні, як і годиться стосовно нау-
кової величини минулого, даються відповіді на класичну 
історіографічну тріаду: якість розробки Іваном Франком 
вибраних пластів минулого, достовірність отриманих ре-
зультатів, непомічені ним перспективні розв’язки. 

В описовому вигляді оті три запитання зазвичай пода-
ються розлогіше й простіше: «Які проблеми розроблені з 
достатньою повнотою і якою мірою можна спиратися на 
результати праці своїх попередників? Які проблеми пору-
шувалися, але не знайшли повного розв’язання чи розв’я-
зані неправильно й потребують нових відповідей? Які 
проблеми не порушувалися в літературі й потребують 
опрацювання?»1. 

Ось, мабуть, стисло і все про мої дотеперішні франко-
знавчі стежинки. Перебрав у своїх споминках найприміт-
ніше. Радий також, що у моєму домашньому архіві знайш-
лися чернетки і копії неопублікованих есе, написаних у 
студентські роки. Збереглилися навіть деякі архівні ви-
писки і картки-замовлення на отримання книг у бібліоте-
ках Ужгорода, Львова, Києва. 

Усе це освіжило і пам’ять, і всі складові частини про-
понованої книжки. Деякі з них оприлюднюю вперше, із 
запізненням на два десятиліття. Але старе вино, добре ви-
тримане – незрівняно ліпше й значно дорожче, ніж на-
швидку, із поспіхом зроблене зі щойно зірваних грон. 

                                 
1 Історична наука: термінологічний і понятійний довідник 

/ Гол. ред. кол. В. Литвин. – Київ: Вища школа, 2002. – С. 175-176. 
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Виміри Франкової величі 
 
 
Чи не в кожній українській родині є національні ікони 

– зображення символічної трійці – Тараса Шевченка, Івана 
Франка, Лесі Українки. Вони назавжди вкарбувалися в 
народну свідомість передусім як символи єдності україн-
ців, розірваних державними кордонами. 

У декого їх зарамовані портрети на видноті, у багатьох 
– на книжкових полицях, у виданнях нетлінних творів, що 
глибоко засіли в пам’яті зі шкільної лави. Чи просто щодня 
дивляться з 20-, 100- і 200-гривневих купюр, із назв посе-
лень, вулиць, університетів, шкіл, театрів, музеїв, літера-
турних премій, із постаментів... 

 
НАДЧАСОВЕ  
У СПОЖИВЧИХ КООРДИНАТАХ 
 
Велич володарів царства духу завше принагідно вимі-

рювали й поточною споживчою вартістю їхніх брендів. Як 
би ми високим стилем не писали-говорили, але це пропис-
ні реалії також і для сьогодення. Інакше можна відірвати-
ся від землі, та не досягти мислею неба. 

Світова павутина (інтернет) є одним із дієвих нині засо-
бів досягнення амбітної мети. Якщо виставити умовний рей-
тинг найпопулярніших статей в українській «Вікіпедії» з їх 
загального числа 251 439 станом на кінець 2010 р., то попе-
реду всіх «Україна». Тогоріч її відвідали 346 593 рази. На 
другому місці – «Шевченко Тарас Григорович» (218 677), 
на третьому – «Українська мова» (185 919). Далі – «Всесвіт-
ня історія XX століття» (138 923 переглядів) і «Франко Іван 
Якович» (136 675)1. Як бачимо, Т. Шевченко та І. Франко є 
найпопулярнішими персоналіями українського розділу сві-
тової інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». 

До Івана Франка прокладено осібну стезю. Його ім’я та 
прізвище наділені винятковою меморіальною привабли-

                                 
1 Пероганич Ю. Найпопулярніші персоналії в українській Вікі-

педії в 2010 // wikimediaukraine.wordpress.com. – 2011. – 5 січня. 
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вістю. Навіть обласний центр, де живе нині близько 241 тис. 
осіб, названий у його честь. 9 листопада 1962 р. з нагоди 
300-ліття місто Станіслав перейменували в Івано-Фран-
ківськ. А вулиці І. Франка мають не лиш українську про-
писку, є, приміром, у Москві та Пермі (Росія). 

Із не меншою шаною він увічнений у кіно – невід’ємно-
му стрижні новітньої масової культури. За його творами 
поставлено ряд фільмів, починаючи з «німого» – «Борислав 
сміється» (1926). 

Історико-біографічний фільм «Іван Франко» (98 хв) ре-
жисер Тимофій Левчук зняв на Київській кіностудії імені 
Олександра Довженка ще 1956-го. Головну роль зіграв 
найвидатніший радянський актор – українець Сергій Бон-
дарчук, володар нагороди американської кіноакадемії 
«Оскар» 1968 р. за режисуру фільму-епопеї «Війна і мир» (у 
категорії «Кращий фільм іноземною мовою»). 

Сучасні вітчизняні кінодокументалісти інколи пропо-
нують несподівані ракурси Франкової біографії. Так, у 
2006 р. центральні телевізійні «5 канал» та «1+1» показали 
короткий документальний фільм «Та, що поруч» (режисер і 
продюсер Василь Вітер, тривалість 11 хв 24 с) із серіалу 
«Гра долі» київської студії «ВІАТЕЛ». Це – історія першого 
приїзду Івана Франка до Києва й одруження з Ольгою Хо-
ружинською. Сам же фільм є доступним на спеціалізова-
ному сайті «Фільмотека українця» (tab.net.ua) для вільного 
скачування і перегляду. 

З Іваном Франком знайомі ми ще з дошкільного дитин-
ства, коли вперше почули його «Лиса Микиту» – одну з най-
яскравіших літературних казок, що написана на фольк-
лорній основі. 

Нині вона має 26-серійну мультиплікаційну версію за-
гальною тривалістю близько п’яти годин. Її сценарист і по-
становник Володимир Кметик, головний художник Едуард 
Кирич, композитор Мирослав Скорик. Мовиться про без-
прецедентну для сучасної України подарункову скриньку 
(бокс-сет) із п’яти DVD-дисків мальованої анімації пре-
красної якості1. 

                                 
1 Лис Микита. Казка у віршах Івана Франка: анімаційний сері-

ал. – Київ: Фрески, 2008. – 5 DVD, box set. – Ціна 247,14 грн. 
/ 54,92 дол. США. 
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В українській загальноосвітній школі вже декілька по-
колінь вивчають ліричні та прозові шедеври І. Франка у 
читанках, підручниках, хрестоматіях, книжках серії «Шкіль-
на бібліотека». 

Проминають роки, змінюються покоління, але сила 
його слова непідвладна часові, нездоланна. Осучаснюють-
ся, либонь, тільки медіа-ресурси, інформаційні носії – у 
руслі науково-технічних новацій, котрі надиктовують ори-
гінальні прийоми донесення текстів найширшому загалу. 

Ось і до 150-річчя від дня народження Івана Франка 
вийшов компакт-диск із віршами геніальної збірки «Зів’я-
ле листя» у виконанні відомих акторів. Задля цього не по-
скупилася на 130 тисяч гривень Київська міська рада. 

Кількома роками раніше теж презентували подібне. 
Два диски Заслуженої капели України «Трембіта» (Львів) 
вмістили музичну інтерпретацію поезій І. Франка, почина-
ючи з основоположника української класичної музики Ми-
коли Лисенка1. 

У свою чергу в 2006 р. на головному державному теле-
візійному каналі УТ-1 у форматі коротких відеороликів 
знакові актори, співаки і спортсмени декламували Фран-
кові поезії. Серед них – боксер-професіонал, чемпіон світу 
Віталій Кличко, футбольний воротар Олександр Шовков-
ський, спринтер, олімпійський чемпіон 1972 і 1976 рр. 
Валерій Борзов, переможниця Євробачення-2004 Руслана 
Лижичко, популярні рок-виконавці Олег Скрипка і Свято-
слав Вакарчук. 

Одночасно з’явилося видання опери «Мойсей» (лібрето і 
клавір) видатного українського композитора Мирослава 
Скорика за однойменною поемою Івана Франка2. Як масо-
ва аудиторія, так і вишукана публіка отримали свої тема-
тичні послання. 

                                 
1 Заслужена капела України «Трембіта»: Іван Франко. Зів’яле 

листя (рецитація та спів). – Львів: ГАЛ рекордс, 2002. – 2 CD: CD1 
«Зів’яле листя», CD2 «Пісне моя». – Тривалість звучання: 60:17 + 
59:28. – Ціна 40 грн. / 14.99 дол. США. 

2 Скорик М. Мойсей: Опера на дві дії, п’ять картин із прологом 
та епілогом / Лібрето Б. Стельмаха і М. Скорика за однойменною 
поемою І. Франка; Клавір. – Київ: Музична Україна, 2006. – 237 с. 
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Образно кажучи, це широкий суспільний контекст у ду-
ховному рекламно-споживчому відлунні. У вужчому сенсі 
творчий ужинок і життєпис Івана Франка досліджують 
нині одночасно близько сорока вчених, здебільше літера-
туро- і мовознавці, історики, філософи, економісти, а де-
кілька сотень одночасно можуть виступити на спеціальній 
міжнародній конференції, симпозіумі чи конгресі, як це 
було у 1986 і 2006 рр. Адже йдеться про геніальну особу, 
наділену інтелектом величезного маштабу. 

Один штрих: він співпрацював із редакціями двохсот 
газет і журналів, де розмістив півтисячу тільки рецензій. 
Усіх же його публікацій знаний бібліограф Мирослав Мороз 
(1923-2006) нарахував близько п’яти тисяч, присвятивши 
тому кропіткому багатоплановому пошуку чималу частину 
свого життя1. Прикметно, не менш самовіданна і сумлінна 
дослідниця Марія Вальо завершила свою етапну бібліогра-
фічну книгу про І. Франка у поважному віці – 84 роки2. 

Насправді, нині на обліку Інституту франкознавства 
Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка таких творів понад 6 тисяч3. Із них – 1650 публіцистич-
них, 1200 наукових, 1130 перекладних, 1020 художніх (лі-
рика, проза, драматургія), 1036 листів. 

І про унікальне у техно-ритмі сьогодення. Багатющий 
архів Івана Франка вже багато десятиліть (із 1950 р.) збе-
рігається у відділі рукописних фондів і текстології Інститу-
ту літератури імені Тараса Шевченка Національної акаде-
мії наук України (Київ, вул. Михайла Грушевського, 4). Ідеть-

                                 
1 Іван Франко: бібліографія творів. 1874 – 1964 / Склав М. Мо-

роз. – Київ: Наукова думка, 1966. – 448 с. Мороз М. Іван Франко: 
Бібліограф. покажчик. 1956 – 1984. – Київ: Наукова думка, 1987. –
 521 с.; Зарубіжне франкознавство: Бібліогр. покажч. / Упоряд. 
М. Мороз. – Львів: Львів. відділ. Ін-ту л-ри ім. Т. Шевченка НАН Ук-
раїни, 1997. – 102 с.; Луцишин О., Мороз М. Заборонене франко-
знавство: 1885 – 1980. – Львів: Львів. відділ. Ін-ту л-ри ім. Т. Шев-
ченка НАН України, 2006. – 216 с. 

2 Іван Франко: бібліографічна спадщина: Зб. вибр. праць і ма-
тер. / Упоряд., передм., комент., прим. М. Вальо. – Львів: Львів. 
наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2008. – 729 с. 

3 www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/inst_frankoznavstva. 
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ся про понад п’ять тисяч одиниць: автографи, рукописи, 
листування. 

Цей сегмент (особливо листи до І. Франка, яких близько 
5500) найменше вивчений. Тепер епістолярій значною мі-
рою представлено у вільному доступі. Не зовсім ще типо-
вий для світової мережі проект цифрових копій започат-
кували у 2005 р. Щоб активізувати вивчення Франкової 
доби на реальних джерелах, його втілив на своєму сайті 
Львівський національний університет ім. І. Франка спіль-
но з Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України1. 

За майже півтора століття його спадщина щедро роз-
тиражована звичайним друкованим способом. Грандіозні 
видання творів Івана Франка поставили собі на карб сто-
личні видавництва Радянської України. «Рух» і «Книгоспіл-
ка» випустили їх у 30-ти томах (Київ, Харків, 1926-1930), 
«Держлітвидав України» – у 20-ти (Київ, 1950-1956), а «На-
укова думка» – у 50-ти (Київ, 1976-1986). 

До останнього академічного зібрання у 2008 р., в кар-
динально іншу історичну пору, долучилися три додаткові 
томи солідного обсягу2. Варто нагадати, що чимало Фран-
кових творів, які з цензурних міркувань не ввійшли до ра-
дянського п’ятдесятитомника, осібними виданнями вихо-
дили і раніше, і пізніше зауважених додаткових томів3. 

Так само цілком доречним став покажчик купюр до 
п’ятдесятитомника4. Головною причиною конфіскацій, за-

                                 
1 Листи до Франка; Листи Франка // www.lnu.edu.ua/istoryky/ 

franko-letters. 
2 Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти то-

мах / Гол. ред. кол. М. Жулинський. – Київ: Наукова думка, 2008. – 
Т. 51: Прозові переклади, 1876-1912 / Упоряд. і комент. М. Легко-
го та ін. – 985 с.; Т. 52: Оригінальні та перекладні поетичні твори 
/ Упоряд. і комент. Є. Барана та ін. – 1040 с.; Т. 53: Літературо-
знавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 
1876-1895 / Упоряд. і комент. М. Легкого та ін. – 830 с. 

3 Франко І. Мозаїка: із творів, що не ввійшли до Зібрання тво-
рів у 50 т. / Упоряд. З. Франко, М. Василенко. – Львів: Каменяр, 
2001. – 432 с.; Його ж. Мозаїка, ІІ / Упоряд. М. Василенко. – Львів: 
Каменяр, 2009. – 475 с. 

4 Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах: покажчик ку-
пюр / Упоряд. М. Легкий. – Київ: Наукова думка, 2009. – 332 с. 
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борон і цензурування творів, редагованих книжок і часо-
писів Івана Франка було несприйняття його концепцій 
державного ладу. Притому як за монархічного правління 
Габсбургів, так і за тоталітаризму. 

У радянський час найдужче спотворювалися найваго-
міші праці І. Франка. Викидалися розділи, закінчення, 
сторінки, абзаци, речення, фрази, назви, де йшлося про 
українство, російський та польський шовінізм, єврейське 
питання. 

Натомість подавали фальшивки. Так, Мар’ян Колодій, 
особистий секретар Івана Франка останніх років життя, 
на замовлення радянських спецслужб написав антиклери-
кальний вірш «Папі в альбом». Його розмістили у 20-том-
нику1. Підробку відразу ж виявив літературознавець із 
Львівського університету Олександр Пархоменко. За що й 
поплатився робочим місцем, мусів переїхати до Москви. 

Не допускалися до друку праці з критикою марксизму 
та ті, де мова визначалась як первинна й основна ознака 
нації у політичному та соціально-психологічному змісті. Це 
можна побачити на прикладі Франкової збірки «В наймах 
у сусідів» (1914). Із 46 статей цієї книжки у 50-томному 
виданні оприлюднено лише 21. 

Мушу сказати окремо про дослідницький бум і спрово-
ковану ним книжкову зливу у час наближення ювілейних 
ушанувань. У 2006 р., наприклад, світ побачили десятки 
різних наукових видань, у тому числі монографій, нерідко 
резонансних. 

Сукупно йдеться про свіжий інтерпретаційний струмінь 
і занурення у маловідомі біографічні пласти: ранній та піз-
ній, бо канонізований Іван Франко – у середніх своїх літах, 
на вершині досягнень, на пікових висотах творчого лету. 

Знаменитим чином, зокрема, підвели чергову риску 
під своїми багатолітніми франкознавчими студіями істо-
рики Ярослав Грицак і Богдан Якимович, економіст Сте-

                                 
1 Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну 

справедливість. – Ню Йорк – Джерзі Ситі: Свобода, 1967. – С. 619; 
Горак Р. Iван Франко не дає спокою багатьом до сьогодні // День 
[Київ]. – 2011. – 25 лютого. 
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пан Злупко, філософи Оксана Забужко і Назар Горбач, лі-
тературознавці Тамара Гундорова та Ярослава Мельник1. 

Одночасно з’явилася оновлена «Хронологія життя і твор-
чості Івана Франка», котру скрупульозно підготував кілька 
десятиліть тому філософ і літературознавець Яким Ярема 
(1884-1964)2. Також у книгарні надійшов епістолярний то-
мик, де вміщено насичене цінними історичними відомос-
тями листування І. Франка та його ідейного натхненника 
М. Драгоманова3. 

Але все це – дещиця того, що істотно збагатило фран-
кознавчу галузь у ювілейному 2006 р. І до того, й опісля 
вийшли з друку нові вагомі дослідження про найсклад-
нішу і наймогутнішу постать у неозорих українських куль-
турних просторах. Так, у 2011 р. львів’яни Роман Горак і 
Ярослав Гнатів отримали Національну премію України 
ім. Т. Шевченка за десятикнижжя «Іван Франко». 

Іван Франко належить до тих світочів людства, життя 
котрих описане до дрібниць. Як культова історична по-
стать, він заслужив і компілятивної біографії у десяти кни-
гах4. Вони підготовлені за хронологічним принципом як 

                                 
1 Горбач Н. Філософські переконання Івана Франка. – Львів: 

Каменяр, 2006. – 112 с.; Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Фран-
ко та його спільнота (1856-1886). – Київ: Критика, 2006. – 631 с.; 
Гундорова Т. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду. – Київ: Ли-
бідь, 2006. – 359 с.; Її ж. Франко – не Каменяр. – Київ: Критика, 
2006. – 352 с.; Забужко О. Філософія української ідеї та європей-
ський контекст. Франківський період. – Київ: Факт, 2006. – 154 с.; 
Злупко С. Іван Франко і економічна думка світу. – Львів: Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. – 413 с.; Мельник Я. Іван Франко й 
biblia apocrypha. – Львів: Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2006. – 511 с.; Її 
ж. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908 – 1916. – Дрогобич: 
Коло, 2006. – 439 с.; Якимович Б. Іван Франко – видавець. – Львів, 
2006. – 692 с. 

2 Ярема Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка. – Львів: 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. – 240 с. 

3 Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / Ред. 
кол.: І. Вакарчук та ін. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. 
– 562 с. 

4 Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. – Львів: Місіонер; Вид. центр 
Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2000 – 2009. – Кн. 1: Рід Якова. – 
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«есеїстичне видання» на документальній основі та проілю-
стровані десятками фотографій, здебільше загальновідо-
мими. Правда, не обійшлося без плагіату в шостій книзі, з 
приводу чого історик Ігор Чорновол подав судовий позов1. 

У десятикнижжі нема посилань, за винятком поодино-
ких приміток у тексті. У кінці кожної книги відсутній на-
віть список опрацьованих джерел. Стилістика видання 
нагадує позитивістські писання XIX століття з численними 
і місткими вкрапленнями нерідко зайвих подробиць і до-
тичних відомостей, котрі розпорошують увагу. 

Загалом у цих десяти книжках вгадується розгорнута 
версія біографічного однотомника кваліфікованого істо-
рика літератури, представника української діаспори США 
Луки Луціва 1967 р.2. Але Л. Луців у своєму тексті щедро 
покликався на здобутки франкознавців, полемізував із 
ними, а насамкінець умістив список цитованих праць на 
шести сторінках. Головне – він не відволікався на вторин-
не, подбав про читача і не перенавантажив свою книжку 
зайвим дріб’язком. 

Щоразу І. Франко стає ближчим, злободеннішим, зро-
зумілішим, коли, як і буквально сьогодні, натикалися на 
очевидний дефіцит відповідальності політиків та інтелі-
генції за духовний стан суспільства. Не кажу вже про 
змарновані шанси Української держави після 2005 р., пе-
реважно з вини простраційного президента-нарциса, а 
від 2010-го – його візаві, за суттю навіть не президента. 

Колись і нині Іван Франко чи не кожному до вподоби. 
За універсалізм. Маститим дешифрувальникам таємної сим-
воліки віддавна впало у вічі те, що навіть славнозвісний па-

                                                                                                             
231 с.; Кн. 2: Цілком нормальна школа. – 201 с.; Кн. 3: Гімназія. – 
355 с.; Кн. 4: Університет. – 470 с.; Кн. 5: Не пора! – 423 с.; Кн. 6: 
В поті чола. – 532 с.; Кн. 7: Протистояння. – 581 с.; Кн. 8: Роки 
страждань. – 544 с.; Кн. 9: Катастрофа. – 478 с.; Кн. 10: Quo ten-
dis. – Ч. 1: Відхід. – 432 с.; Ч. 2: У притворі вічності. – 358 с. 

1 Чорновол І. Шевченківська премія для львівських плагіаторів. 
Початок суду // Українська правда, Історична правда. – 2011. – 
30 липня. 

2 Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну 
справедливість. – Ню Йорк – Джерзі Ситі: Свобода, 1967. – 654 с. 
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м’ятник на його могилі у Львові (Личаківський цвинтар) під-
креслив багатогранність його подвижництва (каменярства). 

У ньому без якихось зусиль угадуються різні підтексти 
– вселюдський, національний, пролетарський, масонський. 
Залежно від кон’юнктури, фокусу, проекції. 

Так, Президент України Віктор Ющенко одне з найваж-
ливіших об’єднавчих послань Івана Франка до сучасного 
українства побачив у його словах: «Ми мусимо навчитися 
чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими 
українцями, а українцями без офіціальних кордонів»1. 

У цій президентській промові з нагоди 150-літнього 
ювілею І. Франка лапідарно прозвучала метафорична іс-
тина: «Його життя – це постійний діалог з нацією. Непрос-
тий, важкий, критичний. Але і люблячий». Сказано бездо-
ганно – ні додати, ні відняти. Хто б не був справжнім ав-
тором того тексту. 
 

ГЛИБИНА.  
ПОКАЗИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЕХОЛОТА 
 
В історії Іван Франко є фігурою колосальною. Це всіма 

визнано. Але, зрозуміло, його велич вимірюють по-різно-
му. Ті, що звикли минуле олюднювати, персоніфікувати, 
максимально наближувати до емоційного сприйняття пе-
ресічним загалом, підкреслили життєві страждання. Та-
кий прийом звичний для християнського світу з його ша-
нобливим зануренням в унікальні звершення та в осо-
бисте життя святих. 

Адже ж І. Франко не був на схилі літ щасливим у шлю-
бі, бо з 1900 р. дружина періодично потребувала психіа-
тричного лікування. У нього помер ще зовсім молодим, у 
двадцять шість, улюблений син і помічник Андрій. 

Останні вісім років Іван Франко терпів страшенні болі, 
мав паралізовані кисті та пальці рук, під побічним впли-
вом ліків страждав на галюцинації, знаходився під опі-
кою, зокрема у військовому шпиталі січових стрільців, з 

                                 
1 Промова Президента з нагоди 150-літнього ювілею Івана Фран-

ка // Прес-служба Президента України (www.president.gov.ua). – 
2006. – 28 серпня. 
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якими й відзначив Щедрий вечір у 1916-му. Помер він у 
бідності у воєнне лихоліття, похований у подарованій ви-
шиванці спершу в чужому гробівці. 31 травня 1916 р. по-
чесна варта січових стрільців, яку спеціально прислали з 
фронту, віднесла тіло І. Франка на вічний спочинок. 

Але не за те золотими літерами вписують в історію. Це 
перший український літератор, який годував себе і свою 
родину пером, заробітком на «творчих хлібах». Тому дехто 
у довідково-пропагандистському стилі його велич показав 
нескладними математичними комбінаціями, кількісно. 
Наче йдеться про якийсь безупинний друкарський верс-
тат чи інфікованого графоманією рекордсмена. 

За життя І. Франка побачило світ більше 220 його кни-
жок і брошур, серед них понад 60 оригінальних і пере-
кладних збірок різних жанрів. Декілька щороку, не кажу-
чи про десятки інших публікацій багатьма мовами. 

При цьому найчастіше не чутно посутньої відповіді. У 
попередніх поколіннях, а нині десь у глухому закутку ті го-
лі цифри здатні викликати екстаз. Однак освічена спіль-
нота вдома і за кордоном ненав’язливо просить перекон-
ливіших аргументів. 

Отже, у чому ж феномен Івана Франка як автора ось 
уже 53 томів зібраних творів – безпрецедентного видання 
з усіх точок зору в історії України? 

У 2006-му читачам рупору українських інтелектуалів – 
газети «День» – спробували це пояснити, як на мене – до-
хідливо, двоє вчених із Національної академії наук Украї-
ни – головний науковий співробітник Інституту філософії 
імені Григорія Сковороди Сергій Кримський та завідувач 
відділу теорії літератури Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка Тамара Гундорова1. При цьому почасти відоб-
ражено лише два аспекти – історико-філософський та лі-
тературознавчий. 

У своєму домінантному амплуа – письменницькому – 
І. Франко зробив оригінальний внесок в українську літера-
туру вже хоча б тим, що започаткував міський роман і по-
пулярні (масові) видання. 

                                 
1 Уроки Франка // День. – 2006. – 11 серпня. 
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Добре відомі видавничі серії Івана Франка: «Дрібна 
бібліотека» (1878-1880), «Наукова бібліотека» (1887), «Літе-
ратурно-наукова бібліотека» (1889-1897, «мала» і «нова» се-
рії), «Хлопська бібліотека» (1896-1899), «Белетристична біб-
ліотека» (1899-1902), «Українсько-руська бібліотека» (1902-
1911), «Універсальна бібліотека» (1909-1912), «Міжнародна 
бібліотека» (1912-1914), «Всесвітня бібліотека» (1914-1916). 
Вони лягли у фарватер європейських тенденцій того часу. 

Усього вийшло 107 назв книжок українських і зарубіж-
них авторів загальним накладом понад 160 тис. примір-
ників1. Кожна з серій мала чітке читацьке призначення. 
Серія «Хлопська бібліотека», наприклад, була агітаційним 
виданням першої української політичної партії, членом-
засновником якої був І. Франко. 

Для сучасних кінематографістів досі він є безцінним 
автором, бо його твори ввібрали у себе елементи детекти-
ву, кримінальні сюжети, готичні описи. 

До того ж, І. Франко піддав аналізу власну підсвідо-
мість як свого двійника. Його мистецьки відшліфовані мо-
нологи справляють терапевтичний ефект психоаналітич-
ного зцілення. В українській поезії він серед творців жанру 
візії. На галюцинаційному елементі цілком побудована пое-
ма «Похорон», а також низка поезій та прозових творів. 

Як письменник, Іван Франко подав розлогий «соціаль-
но-психологічний зріз українського суспільства, в якому 
соціальні проблеми мають глибоко національний харак-
тер»2. Одночасно художню літературу він перетворив на 
активний складник суспільного процесу і національно-по-
літичного розвитку. 

Вся його спадщина цілком гармонійно вписана в євро-
пейську парадигму, тому незвична для сусідньої російсь-
кої цивілізації. Як слушно зауважив авторитетний філо-

                                 
1 Якимович Б. Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-

ті роки XIX ст. – 1916 р.): Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 
/ Нац. б-ка України ім. В. Вернадського НАН України. – Київ, 
2008. – С. 30. 

2 Сеник Л. Франкова національна ідея // Нагуєвицькі читання 
– 2008: Іван Франко і новітнє українство / Редкол.: П. Іванишин та 
ін. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 127-134. 
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соф Сергій Кримський, в особі І. Франка українська нація 
здобула геніального творця універсального значення. 

Йому належать класичні зразки у сферах художньої лі-
тератури, духовного будівництва нації, народознавства, фі-
лософії історії. Він присвятив себе модернізації України на 
європейських цивілізаційних засадах і пошуку контурів но-
вої епохи, коли «наука стане верховним принципом історії». 

Цей світогляд базувався на джерелах позитивної нау-
ки, філософської антропології, оригінальної історіософії, 
що орієнтувалася на цінності «світлої соціальної будущи-
ни» та «емансипації людської одиниці». 

Мовиться передовсім про виняткову роль Івана Фран-
ка у справі перетворення української інтелігенції з аутсай-
дера на своїх етнічних теренах у лідера. Причому – в згоді 
з модерними інтелектуальними і культурними течіями у 
часі переходу від традиційного аграрного суспільства до 
модерного, з його індустріальним пріоритетом у царині со-
ціально-економічного розвитку і загостреним «національ-
ним питанням». 

У цілому три вузли суспільної діяльності І. Франка зро-
били його стратегом української нації: секуляризація га-
лицької культури, європеїзація та включення української 
літератури у світовий літературний процес, осмислення 
перспективи України як цілісного історичного феномену, 
зокрема, через утілення проекту глобального діалогу з 
культурами різних епох і народів1. 

Образно кажучи, якщо Тарас Шевченко став духовним 
батьком оновленої української нації, уособивши магнетич-
ну силу національних емоцій, то майже двома покоління-
ми молодший Іван Франко служив дзеркалом національ-
ного інтелекту. 

Власне, у національну духовність І. Франко увійшов як 
друга постать після Т. Шевченка. Це два крила нового бут-
тя. Якщо Шевченко, перевтілившись у народного співця – 

                                 
1 Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-

національної стратегії // Іван Франко – письменник, мислитель, 
громадянин: Матер. міжнар. наук. конфер. (Львів, 25-27 вересня 
1996 р.) / Ред. М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів: Світ, 1998. – 
С. 19-31. 
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Кобзаря, пробудив націю, то Франко став її вчителем у 
троякій іпостасі: і Каменяра, і Вічного Революціонера, і 
Мойсея. 

Оскільки І. Франко здійснив вирішальний багатовимір-
ний вплив на інтелектуальну, естетичну, політичну модер-
нізацію української нації, то його мистецькі, наукові та 
філософські здобутки досі визнаються за «неперебутню 
культурно-історичну актуальність». 

Саме з такою преамбулою Міжнародний науковий кон-
грес «Іван Франко: дух, наука, думка, воля (До 150-річчя від 
дня народження)» (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) 
прийняв ухвалу з низкою пропозицій та довготривалих 
проектів – організаційних, наукових, освітніх, культурних. 

Насамперед визрів колективний намір щодо утворення 
Координаційного центру франкознавчих досліджень і під-
готовки відповідних спеціалістів: текстологів, бібліогра-
фів, джерелознавців, літературознавців, лінгвістів, істори-
ків, політологів, економістів тощо. 

У Державному бюджеті України прохали уряд передба-
чити на 2007-2013 рр. підготовку і видання Повного ака-
демічного зібрання творів І. Франка та його персональної 
енциклопедії. 

Окремо наголошено на Державній програмі з форму-
вання і кодифікації джерельної бази академічного фран-
кознавства. Національній академії наук України належало 
прилучитися до цифрового фотокопіювання і створення 
електронних версій архіву І. Франка, повної бібліографії, 
анотованого каталога особистої бібліотеки, періодичних ви-
дань, у яких опубліковано його твори, прижиттєвих збірок. 

Етапним стимулом для розвитку сучасного франкознав-
ства став Указ Президента України «Про заходи щодо ви-
вчення та популяризації духовної спадщини Івана Фран-
ка» від 27 серпня 2006 р. 

Так, замість відомчої премії у галузі інформаційної 
діяльності передбачалося встановити Державну премію 
України імені Івана Франка за видатні заслуги у галузях 
літератури, гуманітарних і суспільно-політичних наук, у 
перекладацькій та інформаційній діяльності, популяриза-
ції Франкової творчості за межами України. Це рішення 
досі ще не втілено. 
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Справа в тому, що у 1991 р. Національною спілкою 
письменників України заснована Міжнародна літературна 
премія ім. І. Франка. Щороку до 27 серпня її присуджують 
за переклади і популяризацію української літератури за 
кордоном. 

Тоді ж вручають Премію ім. І. Франка в галузі інфор-
маційної діяльності, що заснована 2004 р. Нею відзнача-
ють авторів публіцистичних творів, які сприяють утвер-
дженню історичної пам’яті, національної самобутності, де-
мократії. Премія розподіляється Державним комітетом 
телебачення і радіомовлення України в чотирьох номіна-
ціях: «За кращу публікацію у друкованих засобах масової 
інформації», «За кращий твір у телевізійній сфері», «За 
кращий твір у радіомовній сфері», «За кращу наукову ро-
боту в інформаційній сфері» у розмірі двох тисяч гривень 
кожна. 

Також запланували до 2013 р. підготувати і видати 
академічне зібрання творів І. Франка у ста томах, а його 
вибрані твори – у трьох томах чотирма іноземними мова-
ми – англійською, німецькою, польською, російською. На-
разі маємо лише три додаткові томи в рамках передбачу-
ваного стотомника. 

 
ІСТОРІОСОФСЬКА ПРИЗМА 
 
Тепер стосовно вужчого фахового спектру – історичного. 
Іван Франко виходив із концепції багатоаспектності 

історичного процесу. Така багаторівнева історія, за філо-
софом Сергієм Кримським, є не тільки тим, що змінюєть-
ся, а й тим, що зберігається1. Її базис склали народні верст-
ви (зберігають традиційні цінності, акумулюють досвід 
людства), а верхівку – культурна еліта (піклується про ци-
вілізаційні новації). 

Ця історіософія дозволила І. Франку розвинути ідею 
нації як «суцільного культурного організму». Засадничими 
тут виступили два моменти. Перший – вічні цінності духу 
є умовою розвитку будь-яких економічних засад. І другий 

                                 
1 Уроки Франка // День. – 2006. – 11 серпня. 
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– прагматичні аспекти національних чинників попри їх 
важливість не розраховані на вічність. 

Гуманістично-культуроцентрична концепція української 
icтopiї І. Франка мала системно розбудований вигляд. Три-
єдина формула «людина – культура – історія» була філо-
софським кредо його історичних досліджень1. Свої уза-
гальнення він, власне, виводив на її основі. 

Йдеться про прихильність Івана Франка до «людинознав-
чої» історичної науки, в рамках якої українці поверталися в 
європейську і світову історію, у світ культурних націй. Він 
висунув на перше місце національний ідеал, високо цінував 
моральні норми, віру в нездоланну волю людини до посту-
пу, у самовизволення шляхом духовного самоочищення. 

Сучасні франкознавці добачили тут віддзеркалення то-
гочасних історико-філософських течій: позитивізму, екзи-
стенціалізму, теософії, ліберально-демократичного напря-
му визвольного руху2. Фігурально висловлюючись, у синте-
зі дістали «франкізм» (за Іваном Денисюком3), тобто оригі-
нальну візію прогресу і гуманізму. 

Хоча коло охоплених ним проблем минулого значно 
ширше, ніж політична чи культурна історія, одначе Іван 
Франко, як і Михайло Грушевський, в основному залишав-
ся на позиціях позитивізму4. За мету ставилося не стільки 
дати оцінку, скільки сповістити, показати фактаж, вилов-
лений у глибочезних надрах історичних джерел. 

Це видно, між іншим, із його фундаментального «Нари-
су історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (Львів, 
1910), вміщеного у п’ятдесятитомнику і нещодавно пере-

                                 
1 Дет.: Мазепа В. Культуроцентризм світогляду Івана Франка. – 

Київ: Парапан, 2004. – 232 с. 
2 Див.: Мохнатюк І. Українська історія в творчій спадщині Іва-

на Франка: Автореф. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 – історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 16 с. 

3 Денисюк І. Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи 
// Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 
1998. – С. 12. 

4 Мазепа В. Історіософські ідеї Івана Франка // Київська старо-
вина [Київ]. – 2000. – № 1. – С. 62-72; № 2. – С. 18-32; № 3. – С. 38-50. 
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виданого для навчальних цілей1. Причому значним накла-
дом, як для таких випадків у сучасних українських ре-
аліях, – більше двох тисяч примірників. 

Свого часу Іван Франко самокритично відзначив, що 
історія – не його фах, тому в ній є дилетантом. Але профе-
сіонально займаючись літературознавством, вимушений 
опрацювати першоджерела з історії літератури на міждис-
циплінарному рівні2. Отже – й давати відповіді на підста-
ві історико-теоретичних узагальнень. Як у науковому есе 
«Південноруська література», опублікованому в російсько-
му «Енциклопедичному словнику Фрідріха Арнольда Брок-
гауза та Іллі Абрамовича Ефрона» (Санкт-Петербург, 1904. 
– Т. 41). 

І. Франко, наприклад, визначив періодизацію культур-
ної історії українського народу за національно-політичною 
домінантою. У результаті обґрунтував три класичні епохи: 
1) самостійного політичного життя (від початку до 1340 р., 
тобто ліквідації Галицько-Волинської держави), 2) литов-
ського і польського, російського й австрійського пануван-
ня (середина XIV – кінець XVIII ст.), 3) національного від-
родження, переважно літературним шляхом (XIX ст.)3. 

Із незначними уточненнями такий проблемно-хроноло-
гічний підхід перебуває досі на озброєнні сучасних істори-
ків і представників решти соціогуманітарних галузей. 

Філософ за фахом Оксана Забужко простежила, примі-
ром, в останньому періоді – «нової української культури» 
шість етапів: мовної партикуляризації (починаючи з «Ене-
їди» Івана Котляревського); «українофільський», або куль-
турно-посвітницький (від Кирило-Мефодіївського братст-
ва); франківський (львівський), або «Молодої України» (із 

                                 
1 Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 

1890 р. З останніх десятиліть XIX в. / Упоряд. О. Баган. – Дрого-
бич: Відродження, 2008. – 462 с. 

2 Франко І. Причинки до критики джерел давньоруських па-
м’яток // Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – Т. 38. – 
Київ: Наукова думка, 1983. – С. 355-375. 

3 Франко І. Южнорусская литература // Франко І. Зібрання 
творів у п’ятдесяти томах. – Т. 41. – Київ: Наукова думка, 1984. – 
С. 101-102. 
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кінця 1880-х до 1910-х); революційного покоління і «Роз-
стріляного Відродження»; тоталітарний (1930-1980-ті); «роз-
пуття історичного вибору» (від початку 1990-х і донині)1. 

Це творче переосмислення ідеї І. Франка про три фази 
(ступені, етапи) розвитку українства у Російській імперії. 
Перші дві майже ідентичні версії О. Забужко, а у третій 
(1870-1880-ті рр.) І. Франко ключову роль відвів М. Драго-
манову, в якому бачив новий тип інтелігента – «свідомого 
європейця і не менш свідомого українця»2. 

Загалом же Франкове осмислення минулого є історіосо-
фією воскресіння і становлення нової України. 

 
ПРОМІННЯ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
 
Серед сучасників і співвітчизників Іван Франко був 

творчою постаттю найвеличнішою, геніальною. Тому ще 
задовго до відходу за межу мав моральну і матеріальну 
шану. Наприкінці XIX – на початку XX ст. І. Франко нале-
жав до найпопулярніших європейських письменників. Він 
активно друкувався у віденській газеті «Die Zeit», що у ні-
мецькомовному світі задавала тон у літературі та політиці. 

Прижиттєве франкознавство сягло близько тисячі пуб-
лікацій. Майже 230 статей, переважно іноземними мова-
ми, з’явилися в багатьох країнах у рік смерті. Головні тво-
ри за його життя негайно перекладалися німецькою, поль-
ською, чеською, російською, угорською тощо. 

Його останній рік життя – 1916-й – був ювілейним – 
60-м. Українська громада Австро-Угорщини прагнула пе-
ретворити грядущий ювілей на світове свято. І. Франка 
номінували на найголовнішу в світі літературну нагороду 
– Нобелівську премію3. 

                                 
1 Забужко О. Філософія української ідеї та європейський кон-

текст. Франківський період. – C. 139-140. 
2 Світленко С. Україна в історіософській спадщині Івана Фран-

ка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матер. міжнар. наук. 
конгресу, присв. 150-річчю від дня нар. І. Франка (Львів, 27 верес-
ня – 1 жовтня 2006 р.). – Т. 2. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту 
ім. І. Франка, 2010. – С. 847-854. 

3 Rudnyckyj J. Ivan Franko and the Nobel prize 1916. – San Fran-
cisco, 1980. – 16 p.; Абліцов В. Задля слави України. Іван Франко 
претендував на Нобелівську премію // День. – 2010. – 5 березня. 
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Найбільше старався директор української учительської 
семінарії у Відні греко-католицький священик доктор фі-
лософії Йосип Застирець (1873-1943). Він 26 листопада 
1915 р. надіслав з Відня до Нобелівського комітету відпо-
відну пропозицію. Цей лист донині зберігається в архіві 
Шведської академії. 

Наступного дня (14 листопада за старим стилем) о. Й. За-
стирець у листі повідомив про це самого І. Франка: «Дуже 
мене гнівить, що Штокгольмска академія признає нагороди 
«Нобля» різним людям, а наших великих людей поминає, що 
в голоді і холоді ставили будівлі під небо високі. Я не втер-
пів і вислав до Штокгольму представленє в тій справі»1. 

У рамках відповідної міжнародної кампанії кандидату-
ру Івана Франка підтримали члени Шведської академії, 
провідні славісти – перекладач і літературознавець, член 
Нобелівського інституту Альфред Єнсен (1859-1921), істо-
рик, професор Упсальського університету Гаральд Йєрне 
(1848-1922), а також професори Віденського університету. 

Представляти І. Франка Нобелівському комітету випало 
академіку Г. Йєрне та Й. Застирцю. Однак їх пропозиція не 
була розглянута, бо 28 травня 1916 р. номінант покинув 
світ. Як відомо, померлий автоматично вибуває зі списку 
претендентів, а визначають переможців на початку осені. 

До того ж, Нобелівський комітет вирішив тоді не від-
значати громадян воюючих держав. І. Франко мав грома-
дянство Австро-Угорщини, з якою пов’язаний початок 
Першої світової війни. 

Усіх претендентів тогоріч назбиралося 46. Серед них доб-
ре відомі в Європі літератори – француз Анатоль Франс 
(лауреат 1921 р. у 77-літньому віці), іспанець Беніто Перес 
Гальдос, данець Георг Брандес. Проте премію 1916 р. отри-
мав менше знаний шведський письменник, академік Карл 
Густав Вернер фон Гайденстам (1859-1940) – представник 
нейтральної країни. 

Наступного року відзначили, щоправда з інших полі-
тичних мотивів, аж двох данців – Карла Адольфа Гєллеру-

                                 
1 Листи до Івана Франка / Упорядк. і передм. Р. Горака. – Уж-

город: Ґражда, 2011. – С. 257 (У друці). 
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па (1857-1919) і Генрика Понтоппідана (1857-1943). У 
1918 р. премію письменникам не присуджували, а у 1919-
му її вручили швейцарцю Карлу Шпіттелеру (1845-1924). 

Про них, на відміну від лауреата 1915 р. француза Ро-
мена Роллана (1866-1944), пам’ятають нині хіба що істо-
рики літератури. Така ж доля спіткала багатьох премійо-
ваних. Позаяк їхні твори застаріли, вийшли з обігу, то 
письменницькі лаври виявилися для них тільки прижиттє-
вим привілеєм. Натомість на Івана Франка чекала воісти-
ну грандіозна посмертна слава. 

Зауважу принагідно, що на українських етнічних зем-
лях народилися вісім лауреатів Нобелівської премії, а близь-
ко двадцяти з них мають до України пряме відношення. 

Першим із вихідців з України Нобелівським лауреатом 
став Ілля Мечников (1845-1916). Починаючи з 1901-го він 
був щорічним номінантом, аж поки за восьмим разом у 
1908-му не одержав нагороду. 

Літераторам цю премію вручають із 1901 р. Відтоді до 
1909-го безрезультатно щороку номінували видатного ро-
сіянина Лева Толстого. А за весь час її дали тільки 11 сло-
в’яномовним авторам. 

Четверо з них писали польською: Генрик Сенкевич (1905), 
Владислав Станіслав Реймонт (1924), Чеслав Мілош (1980), 
Віслава Шимборська (1996), п’ятеро – російською: Іван Бу-
нін (1933), Борис Пастернак (1958), Михайло Шолохов 
(1965), Олександр Солженіцин (1970), Йосиф Бродський 
(1987), один – Іво Андрич (1961) – сербсько-хорватською й 
один – Ярослав Сейферт (1984) – чеською. 

Присудження премії з літератури, згідно із заповітом 
Альфреда Нобеля, доручено Шведській академії. Зазвичай 
премію, до якої прикута чільна увага всього світу, дають 
за весь творчий доробок. Україномовним письменникам 
поки що не поталанило. 

 
ОСВІТНІ ТА НАУКОВІ ВІДЗНАКИ 
 
У дорослому віці Іван Франко найбільше займався жур-

налістською поденщиною, що була для нього постійним, 
але надто скромним джерелом засобів існування. Художня 
творчість, науково-дослідницька робота, організаційні зу-
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силля на ниві української культури у чужій, хоч і поліет-
нічній країні не приносили стабільних прибутків. 

Його послужний редакторсько-видавничий список вра-
жає: журнали «Друг» (1876-1877), «Громадський друг», 
«Дзвін», «Молот» (1878), газета «Praca» (1878-1882), журна-
ли «Правда» (1867-1897), «Світ» (1881-1882), «Зоря» (1880-
1897), газета «Діло» (1883-1885), журнал «Товариш» (1888), 
газети «Народ» (1890-1895), «Хлібороб» (1891), журнал «Жит-
тя і слово» (1894-1897), газета «Громадський голос» (1895-
1897), журнал «Літературно-науковий вісник» (1898-1907)1. 

Із 1898 р. він ще й редактор, упорядник, видавець в 
«Українсько-руській видавничій спілці у Львові». У 1887-
1897 рр. працював штатним журналістом у газеті «Kurjer 
Lwowski». 

І. Франко пройшов усі освітні сходинки, властиві своє-
му часові та своїй державі – Австрійській (Австро-Угорсь-
кій). Початкова освіта забрала п’ять років. Протягом двох 
років відвідував народну школу в сусідньому до рідних 
Нагуєвичів селі Ясениця Сільна, а трьох наступних – шко-
лу отців василіан у Дрогобичі. 

У 1867-1875 рр. учився у Дрогобицькій реальній гімна-
зії імені Адама Міцкевича. Нині у тому приміщенні – філо-
логічний факультет Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка. 

Здобуття ним вищої освіти пов’язане з трьома австрій-
ськими університетами – Львівським, Чернівецьким і Ві-
денським. За іронією долі, один із них, закінчити який та 
працювати в якому завадили політичні обставини, від січня 
1940 р. названо на його честь і нині іменується Львівсь-
ким національним університетом імені Івана Франка. 

На філософському факультеті Львівського університету 
він вивчав класичну філологію, починаючи з осені 1875 р. По 
завершенні фактично другого курсу, влітку 1877-го його за-
арештували. Після восьмимісячного слідства звинуватили 
в таємній змові та засудили на шість тижнів ув’язнення. 

                                 
1 Див.: Василенко М. Редакторська та видавнича діяльність 

Івана Франка: Автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 
27.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. 
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Судимість позбавила І. Франка стипендії, котру перед 
тим отримував протягом двох років. Тому продовжив уні-
верситетські студії власним коштом, заробляючи на про-
житок літературно-художніми і публіцистичними працями 
українською і польською мовами. 

Завершити навчання, по суті – останній семестр, у Львів-
ському університеті завадив абсолютно безпідставний 
другий арешт у березні 1880 р. 

Відразу ж після одруження, перебравши на себе всі сі-
мейні турботи, Ольга Хоружинська настійливо спонукала 
Івана Франка до наукової кар’єри з перспективою добре 
оплачуваної педагогічної праці в університеті. Раніше того 
ж вимагав батько нареченої Ольги Рошкевич, з якою Іван 
Франко розійшовся 1879 р.1. 

У 1889 р. І. Франко таки подав до рідного Львівського 
цісарсько-королівського університету імені кайзера Фран-
ца І тему докторської дисертації «Літературний рух руси-
нів у 1848 році». Однак її не затвердили, бо не відповідала 
постулатові завідувача кафедри руської (української) мови 
Омеляна Огоновського: аби то була справді література, а 
не політика2. 

Через два місяці Іван Франко написав перший розділ 
нової дисертації «Політична поезія Тараса Шевченка [1840-
1846 рр.]». Її теж не прийняли з тих же причин. Але це не 
зупинило її автора, націленого на докторат. 

Для одержання абсолюторія (диплома про вищу освіту) 
не вистачало одного семестру. І. Франко спочатку безре-
зультатно звернувся до колегії професорів Львівського уні-
верситету з проханням завершити навчання. 

Відтак 19 грудня 1890 р. записався до Чернівецького 
університету імені Франца Йосифа на восьмий семестр. 
Там під керівництвом молодшого за себе професора Сте-
пана Смаль-Стоцького (1859-1939) успішно завершив «пов-
ний університетський курс» і дістав відповідне свідоцтво 
30 квітня 1891 р. 

                                 
1 Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. – С. 492. 
2 Савчак В. По Дунаю льоди пливуть… До 150-річчя з дня на-

родження Івана Франка // Дзеркало тижня [Київ]. – 2006. – 
26 серпня. 
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Докторський ступінь здобув у Віденському університе-
ті. Задля цього довелося, так би мовити, докласти спіль-
них зусиль. 

У вересні 1890 р. Михайло Драгоманов та Іван Франко 
особисто зустрілися у Відні. Вони домовилися з універси-
тетським професором Ватрославом Ягичем про докторат 
І. Франка зі слов’янської філології. Дисертацією мала ста-
ти монографія про теолога-полеміста Івана Вишенського у 
німецькому перекладі. 

За два роки, в жовтні 1892-го, І. Франко як докторант 
вийшов у Віденському університеті на фінішну пряму. Але 
на славістичному семінарі необачно прочитав реферат 
про старохристиянський роман «Варлаам і Йоасаф», яким 
вразив В. Ягича. 

Професор просто на семінарі запропонував доповіда-
чеві погодитися на нову тему докторської. За кілька на-
пружених місяців, у травні 1893 р., дисертація «Варлаам і 
Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літе-
ратурна історія» була завершена. 

На той момент дещо поліпшилися матеріальні обстави-
ни Івана Франка. Його п’єса «Украдене щастя» отримала 
премію на конкурсі львівського журналу «Зоря». Автор по-
дав її до постановки у театрі Львова. 

Річ у тім, що до Відня керівник газети «Kurjer Lwowski» 
відпустив свого журналіста лише на два місяці зі збере-
женням платні. Але за умови щотижневої подачі репор-
терських дописів. Вони залишилися поза 50-томником. 

Добре відомі документи, пов’язані з навчанням і захис-
том докторської дисертації майже 37-літнім Іваном Фран-
ком у Віденському університеті1. Йдеться про власноручно 
заповнений ним індекс, заяву до колегії професорів філо-
софського факультету про допущення до докторських іс-
питів (17 травня 1893 р.), автобіографію, відгуки славістів 
– завідувача кафедри слов’янської філології Ватрослава 

                                 
1 Wytrzens G. Ivan Franko als Student und der Wiener Universität 

// Wiener slavistisches Jahrbuch. – Graz – Köln, 1960. – S. 228-241; 
Переклад документів українською див.: Українське літературо-
знавство. – Вип. 14. – Львів, 1971. – С. 89-97. 
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Ягича та завідувача кафедри слов’янської історії Костян-
тина Їречка на докторську дисертацію тощо. 

Науковий ступінь доктора філософії Іван Франко здо-
був із класичної філології за спеціальністю «славістика». 
Захист відбувся на підставі поданих документів, таких як 
атестат зрілості, абсолюторій – диплом-посвідчення про 
закінчення студій у Чернівецькому університеті, індекс Ві-
денського університету за дев’ятий семестр, автобіогра-
фія, дисертація, три наукові праці, опубліковані українсь-
кою і польською мовами. 

У Віденському університеті докторант І. Франко в рам-
ках дев’ятого семестру відвідував лекції з п’яти дисциплін: 
«Історично-методологічний вступ до вивчення слов’янської 
філології» (4 години на тиждень) та «Вибрані питання з гра-
матики слов’янських мов» (2 год.) Ватрослава Ягича, «Ста-
рослов’янська граматика» (3 год.) Франтишка Пастрнека, 
«Етнічний склад населення Австрії» (2 год.) географа і етно-
графа Філіппа Паулічке, «Методика історичних досліджень» 
(2 год.) історика-археографа Енгельберта Мюльбахера. 

Він також вибрав собі два семінари – славістичний (2 год.) 
у В. Ягича та з палеографії (2 год.) у доктора Пшібрама. 

У бухгалтерію Віденського університету 10 жовтня 
1892 р. Іван Франко вніс плату за навчання із супутнім (за 
запис, гербову марку) у розмірі 18 гульденів 65 крейцарів. 
Жив на квартирі на Віпплінгерштрасе, 26, звідки до уні-
верситету десять хвилин пішки. 

На славістичному семінарі виступив із двома працями: 
«Про повість “Варлаам і Йоасаф”» та «Причинки до легенди 
про Магомета у слов’ян». Як уже йшлося, першу з них 
В. Ягич погодив за основу для докторської дисертації. 

На звивистому шляху до омріяного докторату І. Фран-
ко відчував постійну підтримку молодої дружини. Вона 
прагматично переймалася полагодженням кожної дрібни-
ці, що пригальмовувала рух до мети. 

У червні 1893 р. в листі до чоловіка Ольга Франко була 
по-житейськи безпосередньою: «Але що це значить, що 
Ягич не читає дисертації, може, і він повернув у той бік, 
куди дивились львівські професори, і не хоче допустити 
до докторату? Я б тобі радила поговорити з ним одверто і 
вкратці виложити твої матеріальні обставини. А може, на 
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умілостівленє наук[ового] Бога прислати нашої сільської 
шинки?»1. 

Але «науковий Бог» виявився напрочуд милостивим. 
Перший комплексний екзамен – зі славістики і латинської 
мови – Іван Франко склав 20 червня 1893 р., а другий – з 
філософії – 28 червня. Промоція (прилюдний захист) про-
йшла 1 липня. Опівдні відбувся офіційний акт присуджен-
ня наукового ступеня доктора філософії. 

Опісля професор Ватрослав Ягич (1838-1923) влашту-
вав традиційний «Комерс славістів», які за часів його заві-
дування кафедрою слов’янської філології (1886-1908) у 
Відні проводилися часто. 

Серед гостей наразі були авторитетні професори з 
Празького університету – дослідник історії південних сло-
в’ян Костянтин Їречек (1854-1918) та знавець античної лі-
тератури Йозеф Краль (1853-1917), а також професор 
грецької мови, крупний лінгвіст-візантолог Карл Крумба-
хер (1856-1909) з Мюнхенського університету. Як бачимо, 
запрошені професори були фактично ровесниками вину-
ватця комерсу (гостини). 

Того ж дня І. Франко запросив окремо друзів на вечір-
ку в славетний парк «Пратер» над Дунаєм. Відтак уночі на 
2 липня сів на потяг до Львова. Не дочекався урочистого 
вручення докторського диплома, бо останні заощадження 
притримав на дорогу додому. 

Німецькою мовою захищена дисертація «Uber Wаrlaam 
und Josaphat und die Einhornparabel» (59 арк.) ніколи не 
друкувалася. Вона донині зберігається в згаданому Архіві 
І. Франка в Києві. 

Але українською ця докторська дисертація у розшире-
ному варіанті частинами побачила світ у «Записках Нау-
кового товариства імені Тараса Шевченка» (1895-1896) під 
назвою «Варлаам і Йоасаф, старохристиянський духовний 
роман і його літературна історія», а вже як «Варлаам і Йоа-
саф: старохристиянський духовний роман» вийшла окре-
мим виданням у Львові 1897 р. (202 с., додаток – 16 с.). 

                                 
1 Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908 – 

1916. – С. 114. 
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Більш як піврічне перебування у Відні (із жовтня 1892 
до червня 1893 р. із тривалими різдвяними і великодніми 
перервами) для І. Франка-докторанта виповнені невсипу-
щою працею. В архівах і бібліотеках він знайшов унікаль-
ні матеріали, котрі згодом використав в історико-соціоло-
гічному дослідженні «Панщина та її скасування 1848 року 
в Галичині». Це одна з найглибших робіт з історії «Весни 
народів». 

У Відні Іван Франко нав’язав чимало вагомих контак-
тів. Зокрема, згідно з деякими твердженнями, що потре-
бують додаткових уточнень, він познайомився з професо-
ром філософії Празького університету Томашем Масари-
ком (1850-1937), майбутнім президентом Чехословаччини. 
Також став постійним співробітником австрійської періо-
дики – «Die Presse», «Die Zeit», «Österreichische Rundschau», 
«Zeitschrift für österreichische Volkskunde» тощо. Примі-
ром, у «Die Zeit» міг висловити те, чого не дозволяла про-
вінційна преса. Опісля він ще не раз бував у столиці. 

Докторат І. Франку був дуже потрібний і для професій-
них, і для політичних цілей. У наступних виборах він ба-
жав як лідер радикальної партії виставити свою кандида-
туру на посла (депутата) до Віденського парламенту і Га-
лицького сейму. 

Конвертувати докторат як на політичну, так і на уні-
верситетську науково-педагогічну посаду не вдалося. Згід-
но з розпорядженням міністерства освіти і віросповідання 
Австро-Угорської монархії, претендувати на доцентуру 
можна було тільки по двох роках після захисту доктор-
ської дисертації. Така нагода трапилася після смерті заві-
дувача кафедри руської (української) мови і літератури 
Омеляна Огоновського 16 жовтня 1894 р. 

Аби стати приватним доцентом Львівського універси-
тету, Іван Франко пройшов процедуру габілітації перед 
трьома комісіями. Подав диплом доктора, монографію 
«Іван Вишенський і його твори» (Львів, 1895, VII + 536 с.), 
склав колоквіум з української літератури та етнографії 18 
березня 1895 р., прочитав пробну лекцію «Розбір “Наймич-
ки” Тараса Шевченка» 22 березня 1895 р. в найбільшій то-
ді університетській залі в присутності ректора, проректо-
ра, деканів, колегії професорів, а також дружини Ольги. 
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На лекції І. Франко не випадково проаналізував поему 
«Наймичка» (1845) свого геніального попередника. Не-
вдовзі, у 1898 р., у відповіді на прогностичне запитання, 
що незалежна Україна принесе неповторного у світову куль-
туру, він указав на два скарби – політичну поезію Тараса 
Шевченка і народну пісню. 

Тому популяризував Т. Шевченка неймовірно багато. 
Підготував перше академічне видання поезій, перекладав 
німецькою. Саме нею написаний І. Франком відомий афо-
ризм про те, що Т. Шевченко був сином мужика і став во-
лодарем у царстві духа. До речі, він не менш пророче ска-
зав рідною мовою про Лесю Українку 1898 р.: «Ся хвора 
слабосила дівчина – трохи чи не одинокий мужчина на 
всю новочасну соборну Україну». Вловлюєте, актуальні па-
ралелі? 

Після проходження габілітаційної процедури право чи-
тати в університеті лекції (veniam legendi) затверджувало 
міністерство освіти у Відні за формальним поданням кра-
йової влади. Але галицький намісник граф Казімір Бадені 
(1846-1909), котрого Іван Франко на особистій аудієнції 
просив підтримки, відмовив «через політичне минуле». Це 
був перший такий скандальний випадок в історії Львів-
ського університету1. Міністерство доти узаконювало всі 
рішення університетського сенату. 

Не отримавши праці в університеті, Іван Франко про-
тягом десятиліття (1897-1907) повністю зосередився на 
академічній та організаційній діяльності у Науковому то-
варистві імені Тараса Шевченка. За його безпосередньою 
участю тут заклали видавничий напрям. Відтоді праці з 
різних дисциплін подавали окремо. Із 1897 р. виходив 
«Збірник математично-природописно-лікарської секції», а 
з 1898-го – «Збірник історично-філософічної секції» та 
«Збірник філологічної секції». 

Раніше, у 1895 р., започатковано серію «Пам’ятки укра-
їнського письменства». До 1914 р. вийшло сім томів, із 
них п’ять становлять «Апокрифи і легенди з українських 

                                 
1 Білоніжка П. З історії Франкової габілітації // Іван Франко – 

письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С. 62-67. 
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рукописів», зібрані, упорядковані, прокоментовані І. Фран-
ком. Ця серія виходила почергово із «Жерелами до історії 
України-Руси», котрими опікувався М. Грушевський. 

Про роль І. Франка у роботі «Етнографічного збірника» 
свідчить той факт, що за його життя у Львові вийшло 38 
томів, а після смерті і до 1939 р. – лише три. 

Найвідомішим органом Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка у Львові став «Літературно-науковий вісник», що став 
виходити з 1898 р. Іван Франко працював головним редак-
тором і відповідальним редактором до перенесення видан-
ня в Київ 1907 р. Співпрацював із журналом до 1910 р. 

Ще раз, удруге, так само безуспішно І. Франко пробу-
вав стати доцентом Львівського університету в квітні 
1907 р.1. Незадовго перед тим, у жовтні 1906-го, Харків-
ський університет (тоді Росія) присвоїв йому престижне 
звання почесного доктора російської словесності. 

Рівно за рік, у жовтні 1907-го, І. Франку запропонува-
ли на дуже вигідних умовах посаду завідувача кафедри 
славістики Софійського університету (Болгарія). Та він не 
бажав на схилі віку покидати рідний край. 

За наукові заслуги Іван Франко був членом багатьох 
європейських наукових товариств, які виконували функ-
ції сучасних національних академій. Але належати до уста-
нови з офіційним статусом, знову ж таки, не довелося. 

У 1906 р. впливові академіки Олексій Шахматов і Фе-
дір Корш представили його кандидатуру на звання акаде-
міка Російської академії наук (Імператорської академії 
наук у Петербурзі). Неждано запротестував науковий ке-
рівник дисертації, захищеної в 1893-му. Здебільшого поза 
очі В. Ягич повсякчас не схвалював діяльності І. Франка у 
радикальній партії, не поділяв його поглядів на українське 
державотворення. 

Професор і завідувач кафедри Віденського університе-
ту, хорват за походженням, Ватрослав Ягич до кінця жит-
тя був переконаний, що майбутнє слов’ян тільки під 
покровом Австрії та Росії. Отже, не випадково у листах до 

                                 
1 Горак Р. Друга спроба Івана Франка стати доцентом Львівсь-

кого університету. – Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Україн-
ки, 2009. – 31 с. 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

43

академіка О. Шахматова виявився адептом ліберальної 
версії Російської держави1. Неблагонадійного І. Франка 
він відніс до «малоруського юнацтва», котре мріяло про 
незалежну державу. 

В. Ягич писав О. Шахматову 8 листопада 1905 р. росій-
ською: «Я сочувствую нашему М. Грушевскому и И. Франко 
пока они остаются на почве просвещения и науки, но со-
здать независимую Украину – в этом я не желаю поддер-
живать их». 

2 березня 1907 р. вкотре застерігав німецькою: «Об-
рання Івана Франка членом-кореспондентом РАН перед-
часне. Я бажаю вільного розвитку «малоросійській мові» та 
не згідний з відступом з Малоросії загальноросійської літе-
ратурної мови. Наскільки я знаю мрії малоросійського 
юнацтва, то воно думає, що самостійна незалежна Україн-
ська держава у них уже в кишені. Я з цим не згоден, до-
поки вірю в переулаштування сьогоднішньої Російської 
держави на нових ліберальних початках. Іван Франко у 
своїй творчості стоїть на цих позиціях, і тому його обран-
ня в РАН треба як слід виважити». Простіше кажучи – вза-
галі не проводити. 

Попри все, І. Франко у 1917 р., вже посмертно, удостоє-
ний престижної премії Російської академії наук – імені 
Олександра Котляревського, котру присуджували раз на 
три роки за визначні славістичні досягнення. Високо від-
значені його «Студії над українськими народними пісня-
ми», що 1913 р. вийшли окремою книжкою. 

 
ПОЛІТИЧНИЙ РЕЗОНАНС 
 
Багатогранний політичний досвід Івана Франка на ди-

во суголосний із сьогоденням. Принаймні хоча б через те, 
що галицькі вибори кінця XIX – початку XX століть слу-
жать еталоном політичної корупції та зловживання влад-
ними повноваженнями (адміністративним ресурсом). Діа-

                                 
1 Горак Р., Горак І. Дисертація [Івана Франка та його взаємини 

і листування з Ватрославом Ягичем] // Українське літературознав-
ство. – Вип. 70. Іван Франко. Статті й матеріали. – Львів, 2008. – 
С. 3-57. 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
44 

хронічне нагадування про головну причину Помаранчевої 
революції 2004 р. – електоральне шахрайство – було б зай-
вим. 

За політичними мотивами він тричі потрапляв до в’яз-
ниці, де провів загалом 14 місяців. Неповні дев’ять міся-
ців випали першого разу (Львів, колишній монастир кар-
мелітів, 12 червня 1877 – 5 березня 1878), більше трьох – 
другого (Коломия, тюрма окружного суду, 4 березня – 13 
червня 1880), два – третього (Львів, «Бригідки», 16 серпня 
– 20 жовтня 1889). Востаннє на судовому процесі постав 1 
серпня 1892 р. за видання соціалістичної брошури. 

Водночас І. Франко ввійшов в історію як співзаснов-
ник і лідер першої в Україні політичної партії – Русько-ук-
раїнської радикальної (Львів, жовтень 1890 р.). Як канди-
дат від неї, він тричі балотувався в депутати до австрійсь-
кого парламенту (Державної Ради). 

Першого разу в окрузі Перемишль – Мостиська – Доб-
ромиль (жовтень 1895). Вдруге – одночасно в двох куріях: 
селянській (Перемишль – Мостиська – Добромиль) та за-
гальній (Перемишль – Рудки – Комарно – Самбір – Дрого-
бич) (березень 1897). Втретє – у виборчому окрузі Терно-
піль – Збараж – Скалат (червень 1898). 

Щоразу Іванові Франку завдавали поразки з проти-
правною допомогою адміністративного ресурсу. Насампе-
ред блокували його передвиборчі поїдки, позбавляли мож-
ливості донести свою програму до виборців, фальшували 
підрахунок голосів і т. п. Приміром, ціна «купленого голо-
су» коливалася від 25 до 100 золотих ринських. Опонент 
Франка багатій Павло Тишковський, котрий став депута-
том, на підкуп виборців у 1895 р. витратив 10 тисяч золо-
тих ринських1. 

У 1897 р. із 78 галицьких послів у віденський парла-
мент потрапило лише 9 українців. У зв’язку з тими подія-
ми Іван Франко за порадою маститого політика, націонал-
демократа Юліана Романчука («Сідоглавого») (1842-1932) 
уклав збірник документів «Die Reichsrathswahlen in Ostga-

                                 
1 Кріль М. Іван Франко в австрійському виборчому процесі 90-х 

років ХІХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2005. – 
Вип. ІХ. – С. 115-125. 
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lizien im Jahre 1897» (Відень, 1898). Не отримавши реаль-
ної підтримки на виборах 1898 р. від Русько-української 
радикальної партії, І. Франко вийшов із неї. 

У складі редакції студентського літературного журналу 
«Друг» І. Франко вперше потрапив у політичний процес у 
Львові у червні 1877 р. Отримав перший судовий вирок – 
6 тижнів тюрми. Після восьмимісячного слідчого арешту 
його фактично безпідставно звинуватили в таємній змо-
ві1. Речовим доказом послужив перехоплений лист М. Дра-
гоманова. Адресант запропонував І. Франку наукову по-
їздку до Північної Угорщини – сучасного Закарпаття. 

У березні 1880 р. в прикарпатському селі Яблунові, де 
Іван Франко давав приватні уроки, його спіткав другий 
арешт із попереднім тримісячним ув’язненням у найближ-
чому повітовому місті Коломия. Затримали за підозрою у 
підбуренні місцевих селян проти «законного порядку». 
Його звільнили, бо з’ясували, що з обвинуваченими особа-
ми не мав нічого спільного. 

Відтоді два роки Іван Франко провів у рідному селі, а 
у 1883-му заможний землевласник Владислав Федорович 
замовив йому біографію свого батька – депутата австрій-
ського парламенту 1848 р. 

Після двох тюремних випробувань життя поволі нала-
годилося. У 1886 р. він одружився, став редактором укра-
їнського літературного журналу «Зоря», а за рік – постій-
ним співробітником польської газети «Kurjer Lwowski». 
Обидва видання виходили у Львові. 

Але у 1889 р. за зв’язок з групою київських студентів, 
які прибули до Львова, І. Франко буквально перед вибора-
ми до галицького сейму втретє потрапив до в’язниці, де 
провів десять тижнів. Його знову звільнили, бо слідство не 
змогло пред’явити обвинувачення. 

Не обійшлося тут, прямолінійно кажучи, без згубного 
впливу духовного наставника – Михайла Драгоманова 
(1841-1895), котрий дистанційно диригував молодими ко-
легами з далекої та безпечної Женеви. За його опосередко-

                                 
1 Дет.: Горак Р. Так званий перший соціалістичний процес Іва-

на Франка. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 142 с. 
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ваної участі І. Франка обтяжила аура злочинця з трьома 
арештами. Ясна річ, через політичні мотиви – пропаганду 
соціалістичних ідей, котрі ставили під сумнів існуючий 
державний та суспільний лад. На його захисті – законо-
давство будь-якої країни. 

З огляду на зауважені перипетії, на початку XXI віку в 
Україні прямими спадкоємцями Івана Франка проголоси-
ли себе представники часто діаметрально протилежних 
політичних сил. Із цього приводу у серпні-вересні 2006 р. 
в інтернет-виданні «Українська правда» навіть спалахнула 
запекла дискусія. 

Найчастіше І. Франка вперто перетягували на свій бік 
лідери низки соціал-демократичних і соціалістичних пар-
тій1. Однак «ліві ідеї» в нього викликали врешті-решт ни-
щівну критику. «Літературно-науковий вісник» у 1904 р. 
опублікував Франкову розвідку «До історії соціалістичного 
руху», де тогочасний соціалізм віднесено не до науки, а до 
«релігії, опертої на непорушних догмах, та на культі осіб»2. 

Справді Іван Франко ґрунтовно вивчав теорію і прак-
тику соціалізму. У підсумку він викрив соціал-демократію, 
котра ідею соціальної справедливості застосувала проти 
національно-визвольного руху. 

Варто нагадати його найвідоміше кредо: «Я спочатку ук-
раїнець, а потім радикал». Ось чому Франкова Галичина по-
чатку XX століття з легкої руки наддніпрянського українця 
Євгена Чикаленка дістала звання «українського П’ємонту»3. 

Це не просто історична паралель, пов’язана з об’єднан-
ням Італії довкола Сардинського королівства, чиїм ядром 
була північна приальпійська провінція П’ємонт. Адже за-
вдяки своїм інтелектуальним проводирям українська інте-
лігенція тоді без огляду на державні кордони цементувала 
єдину, без поділу на «малоруську» і «галицьку», національну 
ідентичність. 

                                 
1 Червак Б. Іван Франко – соціал-демократ? // Українська прав-

да (www.pravda.com.ua) [Київ]. – 2006. – 30 серпня. 
2 Грабовський С. То чий ідейний попередник був Іван Франко: 

Ющенка чи Медведчука? // Українська правда. – 2006. – 1 вересня. 
3 Забужко О. Філософія української ідеї та європейський кон-

текст. Франківський період. – C. 21. 
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Адепти «соціалістичної версії» на те закривали очі, бо 
для них зв’язок між І. Франком та українським рухом за 
соціальну демократію докладно вивчений і доведений1. Їх 
найсильніший аргумент полягав у тому, що він увійшов в 
історію як співзасновник і лідер першої в Україні політич-
ної партії. 

На з’їзді 4-5 жовтня 1890 р. у Львові виникла Русько-
українська радикальна партія. Ідеологічно вона спиралася 
на етичний соціалізм і постулат усеукраїнської єдності 
(соборності). Її очолили драгоманівські учні Михайло Пав-
лик та Іван Франко. Молодше покоління представляли 
Юліан Бачинський, Роман Яросевич, Микола Ганкевич та 
інші. Їхнім органом був журнал «Народ», а гімном – пісня 
на слова І. Франка «Як то вітер шумно грає». 

Безумовно, це перша українська політична партія єв-
ропейського зразка – з докладною програмою (її економіч-
ну частину розробив І. Франко), структурою, членством. 
Вона опонувала чинному уряду, а 1895 р. під впливом 
Ю. Бачинського склала заяву про політичну самостійність 
українського народу. 

Перед виборами збирала масові селянські віча. 1895 р. 
від неї обрали трьох депутатів до галицького сейму, а 
1897-го – двох до австрійського парламенту. І. Франку в 
тих кампаніях не таланило, хоч йому в дискусіях з аграр-
ного питання та із приводу соціально-економічних проце-
сів не було рівних. 

Наводився і другий за значимістю незаперечний факт. 
У вересні 1896 р. частина радикалів ухвалили рішення 
щодо створення Української соціал-демократичної партії. 
Заяву з цього приводу підписали Іван Франко, Михайло 
Павлик, Микола Ганкевич, Євген Левицький та інші. 

Але І. Франко, коли за три роки, у вересні 1899-го, цю 
партію нарешті заснували, остаточно розірвав із «ліви-
ми»2. Він приєднався 26 грудня 1899 р. до Національно-
демократичної партії, створеної багатолітнім депутатом 

                                 
1 Загородній Ю. Іван Франко і соціал-демократія // Українська 

правда. – 2006. – 4 вересня. 
2 Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині. На-

рис історії (1899-1918). – Київ: Основні цінності, 2000. – С. 37, 44-45. 
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Галицького Сейму й австрійського парламенту Ю. Роман-
чуком і професором М. Грушевським. 

За кілька років вийшов і з цієї правоцентристської 
партії, мотивуючи свій крок невиконанням нею програ-
ми. Таким чином рішуче поставив крапку на довголітній 
політичній кар’єрі. Як не парадоксально, невдовзі, на ви-
борах 1907 р., колишні соратники – національні демокра-
ти – здобули 17 із 27 місць, які припали українцям в авст-
рійському парламенті. 

Незважаючи на те, сучасні українські «ліві» залиши-
лися принаймні втішеними, що до 44-х років свого життя 
І. Франко був соціал-демократом1. Для них мало важить, 
що він від початку розминувся з Карлом Марксом у трак-
туванні рушійних сил суспільного прогресу, засобів і мето-
дів докорінної перебудови суспільства. Ба більше – катего-
рично відкидав ідею диктатури пролетаріату, виступаючи 
за безпосереднє і представницьке народовладдя. 

Ідеали німецького соціалізму уявлялися йому казарме-
ними. І це догледіли його прижиттєві біографи, як Агатан-
гел Кримський у 1902 р.2. Але протягом наступного століт-
тя вітчизняні соціалісти і соціал-демократи не знайшли 
кращого політичного бренда. 

Упродовж політичної діяльності І. Франко не перегля-
нув кардинально світоглядних принципів щодо наріжних 
каменів соціалістичних теорій. 

У віці 25 років у газеті «Світ» він оприлюднив «Мислі о 
еволюції в історії людськості» (1881). Через два десятиліття 
в історико-філософському есе «Що таке поступ» (1903), по-
казавши суспільні ідеали толстовства, дарвінізму, анархіз-
му і комунізму, знов заперечив марксистську «народну 
державу», де верхівка наділена владою, котрої «не мали 
найбільші деспоти». 

Загалом уся його творча спадщина справила істотний 
вплив на ментальну карту української нації. Її перспекти-

                                 
1 Бегей І. Іван Франко таки був соціал-демократом // Високий 

Замок [Львів]. – 2001. – 18 вересня. – С. 3. 
2 Крымский А. Франко Іван Яковлевич // Энциклопедический 

словарь Ф. Брокгауза и И. Эфрона. – Т. 36 (полутом 71). – Санкт-
Петербург, 1902. – С. 473-476. 
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ви ґрунтувались на високому рівні національної самосві-
домості, ідеях соціального поступу. Та в підсумку – не со-
ціалістичних, а ліберально-демократичних. 

Річ у тім, що в Івана Франка простежуються три світо-
глядні періоди. До 1882 р. на нього помітно впливали марк-
сизм і громадівський соціалізм М. Драгоманова. До 1895 р., 
і це найкраще прочитується в романі «Захар Беркут», він 
переймався проекціями традиційних форм місцевого са-
моврядування і проблемами політичного лідерства. Відтак 
схилився до ліберально-демократичної моделі, де свобода і 
права особистості залежать від соціальної структури на-
ціональної спільноти. 

Отож, протягом життя І. Франко перебував у двох різ-
нополюсних політичних таборах – у лівому, соціалістично-
му (замолоду) та правому, націонал-демократичному (у зрі-
лих літах). Причому він був соціалістом чи соціал-демокра-
том найрізноманітніших модифікацій (драгоманівець, марк-
сист, фабіанець, радикал). Не сприймав жодну доктрину 
на віру, критично виважуючи її життєздатність. 

Займався усім цим насамперед як письменник і жур-
наліст, як універсальний вчений-мислитель. Тому його 
праці політичного циклу позначені печаттю геніальності, 
часто вартували більше, ніж студії професіоналів1. У ре-
зультаті він виявив, що центральна проблема національ-
ного і соціального визволення нездійсненна без високого 
рівня національної свідомості. 

Незнищенна сила генія у його надчасовій затребувано-
сті та неможливості його «приватизувати». Тому й дотепер 
виставляють Івана Франка своїм предтечею і кумиром, 
революціонером-демократом чи національним пророком 
різні суспільно-політичні табори. Його ж політична публі-
цистика бачиться еталонною, хрестоматійною2. 

                                 
1 Здоровега В. Іван Франко і українська публіцистика // Дзер-

кало тижня. – 2006. – 10, 17 червня; Збірник праць кафедри укра-
їнської преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської 
преси [Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка]. – Вип. 7. – Львів, 2006. – 
www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/zbirnyk07. 

2 Будівничий української державності: Хрестоматія політоло-
гічних статей Івана Франка / Упорядк., передм. Д. Павличка. – 
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Це нормально. Принаймні щодо І. Франка в українсь-
кому суспільстві склався давній історичний консенсус, на 
відміну від дражливих вузлів буремних перипетій початку 
XVIII чи середини XX віку. 

Та прикрість у головному. Будь-кому із найрозумніших 
сучасних діячів треба постійно відповідати формату його 
самопожертви. Перелічити таких – забагато пальців однієї 
руки. Адже Іван Франко безкомпромісно поєднав у собі ін-
телектуальну свободу і громадянську відвагу. Подібних на 
політичному небосхилі України, на жаль, нині не видко. 

Франковий девіз «для України жить» означає втілення 
суспільного ідеалу, а не реалізацію суто особистих інтере-
сів. Тим паче коштом майбутніх поколінь за злочинними 
бартерними схемами на кшталт: віртуально «дешевий газ» 
в обмін за псевдооренду іноземним флотом ласих шматків 
моря і суші. 

 
ПОХОДЖЕННЯ І САМОВИЗНАЧЕННЯ 
 
Випускник польськомовної гімназії Іван Франко почи-

нав творчу стезю як провінційний русофіл – «язичієм» 
(журнал «Друг», 1875-1876) – сумішшю російської, польсь-
кої, української лексики. Але будучи студентом-філологом, 
вже без зволікань пристав на українську платформу. 

Відтоді поступово став інтелектуальним проводирем 
своєї національної спільноти. У тому числі багато зробив 
для утвердження у масовій свідомості нової самоназви, 
коли етнонім «русин» замінили на «українець». 

Доти не бракувало альтернатив, за якими повсякчас не 
доводиться далеко ходити. Навіть у німецькомовному оригі-
налі свого «Життєпису» (Відень, 18 травня 1893 р.) І. Фран-
ко вжив за значенням відповідні слову «український» аж 
чотири прикметники руського (русинського) кореня – 
kleinrussisch, ruthenisch, rotrussisch, südrussisch, котрі 

                                                                                                             
Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. – 640 с.; Українська пре-
са: Хрестоматія / За ред. М. Нечиталюка. – Т. 3: Преса Галичини 
70-х – початку 90-х років ХІХ ст. – Кн. 1. Публіцистика Івана 
Франка: «школа політичного думання» (1875-1893). – Львів: Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – 606 с. 
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побутували у зарубіжній ученій традиції одночасно1. Та-
ким було кабінетне відлуння епохи національного пробу-
дження бездержавних етносів. 

У 1898 р. в Австро-Угорській монархії пафосно відзна-
чили 50-ліття правління цісаря Франца Йосифа. Принагід-
но українці провели свою серію урочистостей з масовою 
участю: 25-ліття літературної діяльності Івана Франка, 50-
ліття скасування панщини, 100-ліття української літерату-
ри, 250-ліття козацького повстання під проводом Богдана 
Хмельницького. 

Саме з того часу впровадили перехідний політонім 
Русь-Україна, на відміну від попереднього – Русь, а з по-
чатком Першої світової війни і новітньої історії – Україна. 

Примітно, що культова постать пробудженого етносу 
на галицьких теренах – Маркіян Шашкевич – шанувався 
як «найщиріший син Руси». 19-20 жовтня 1893 р. його 
тлінні останки перенесли з далекого села на Личаківський 
цвинтар. Ніколи досі Львів не бачив такої великої кількос-
ті русинів – близько 10 тис., включно зі селянами. 

На похорони ж І. Франка у Львові 31 травня 1916 р., 
незважаючи на воєнну розруху, прийшло не менше. У чис-
ленних траурних промовах й адресах його вже назвали 
«найбільшим сином України». Відроджена нація заявила 
про себе новим культом генія, але вже як найвеличнішого 
інтелектуала для наступних поколінь. 

Комусь муляє те, що розмаїті сучасники наговорили 
про Івана Франка. Вони нерідко забагато чого припускали 
і вигадували, зокрема, німецьке, польське, єврейське по-
ходження2. Що він єврей на прізвище Ян Френкель, довір-
ливим доказували притягнуті за вуха факти: руде волосся, 
не ходив до церкви, за його дитинства половину жителів 
рідного села Нагуєвичі становили євреї. 

Етнокультурним походженням (національністю) І. Фран-
ка найбільше зацікавились його політичні конкуренти у 
1897-1898 рр. Звісно, з метою електоральної дискредитації 

                                 
1 Франко І. Життєпис // www.lnu.edu.ua/ifranko/biograf. 
2 Шевченко Т. Міфи про Івана Франка // Експрес [Львів]. – 

2003. – 4 вересня. – С. 10. 
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на підґрунті побутової ксенофобії та комплексу меншовар-
тості. Сенсації не вийшло. Врешті, безпристрасні церковні 
метрики підтвердили, що всі в його родинному дереві з 
боку батька і матері були греко-католиками, українцями. 
Нерідко – й священиками, котрі проходили етноконфесій-
не сито. 

Поголоски пустили тривке коріння, несподівано підні-
маючи назовні образні порівняння чи вторинні ознаки. 
Так, антрополог Федір Вовк, кореспондент і приятель Іва-
на Франка, відносив його за виглядом голови до німецько-
го типу, а знаменитий історик Михайло Грушевський – до 
вихованців західноєвропейської, передусім німецької куль-
тури. Але ж це метонімія, не буквалізми. 

У цьому ж сенсі промовистими є біографії, розміщені у 
вільній електронній енциклопедії «Вікіпедія», зорієнтова-
ній на масового споживача історико-довідкової інформа-
ції. У її німецькому варіанті І. Франко є сином сільського 
коваля німецького походження з первісним варіантом ро-
динного прізвища Frank1. 

Польська версія твердить, що його батько Jakоb Frank 
(1802 – 15 квітня 1865) справді був німцем, а мати нато-
мість походила з дрібної руської шляхти2. В українській ре-
дакції матір Марію Кульчицьку (1835 – 1 червня 1872) від-
несено до зубожілого, але не зовсім бідного польського роду3. 

Це далеко не прикрі розбіжності технічного характеру. 
Щодо лінгвістичного маркування. За спогадами Петра 

Франка, його батько був поліглотом, маючи в активі, крім 
рідної української, багато мов: «свобідно читав» польською, 
німецькою, російською, сербською, французькою, англійсь-
кою, «знав» іспанську, італійську, чеську, болгарську, біло-
руську, єврейську, «розумів» литовську4. До них слід обов’яз-
ково долучити і три «давні»: латинську, грецьку і церков-
нослов’янську. Отож виходить щонайменше 17 мов. 

                                 
1 de.wikipedia.org/wiki/Iwan_Franko. 
2 pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Franko. 
3 uk.wikipedia.org/wiki/Іван_Франко. 
4 Франко П. Іван Франко зблизька // Іван Франко у спогадах 

сучасників / Упоряд. О. Дей, Н. Корнієнко. – Львів: Книжково-
журнальне вид-во, 1956. – С. 387. 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

53

З однаковою вправністю Іван Франко в побуті корис-
тувався трьома мовами – українською, польською, німець-
кою. Листи від окремих осіб до нього, що збереглися, на-
писані 12 мовами: українською (4354 листи), польською 
(480), німецькою (294), чеською (151), російською (37), 
французькою (10), по два – болгарською і білоруською, по 
одному – англійською, словенською, грецькою, сербською1. 

Маємо властиву його часові об’єктивну реалію. Із 
1869 р. офіційною мовою австрійської провінції Галичи-
на, де дві третини населення складали русини (українці), 
замість німецької стала польська. Тобто мова національної 
меншини. Адже частка поляків у галицькій людності ста-
новила тоді близько 20 %. 

Під впливом політичного емігранта з підросійської Ук-
раїни М. Драгоманова на другому році навчання у Львівсь-
кому університеті (1876) І. Франко намагався максимально 
використовувати рідну мову. Наприклад, перестав уживати 
німецьку в листах до коханої Ольги Рошкевич. 

Десь у ту пору замість космополітичного фрака пансь-
кого крою він одягнув вишиту сорочку, символ українсь-
кої селянської культури. Таким демонстративним чином 
закреслив якісь ілюзії сторонніх щодо своїх претензій на 
панівні та вигідніші позиції німця чи поляка. Вишиванка 
була його улюбленою ношею до останку. 

«Німецьку гіпотезу» найкраще висвітлив директор Інс-
титуту історичних досліджень Львівського національного 
університету ім. І. Франка Ярослав Грицак2. Він підкрес-
лив, що наголошувати прізвище українського генія треба, 
як його однофамільця – іспанського каудільйо. Саме такий 
наголос Франкові діти відстоювали у школі у Львові. 

За тою версією, вимова прізвища на німецький, а не 
слов’янський лад – із наголосом на перший, а не останній 
склад – пов’язана з вірою І. Франка у те, що його батько 
походив із німецьких колоністів, які з’явилися в Галичині 
на початку австрійського панування. 

                                 
1 Листи до Івана Франка. – Ужгород, 2011. – С. 3. 
2 Грицак Я. «У мені є кавалочок німця...» Іван Франко просив 

робити правильний наголос у його прізвищі // Високий Замок. – 
2005. – 1 лютого. 
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Як на мене, зміщення наголосу – слабкий аргумент. Во-
но просто ближче до діалектних нюансів рідної І. Франку 
місцевості. Там досі вимовляють усупереч усталеним фор-
мам літературної мови: Борúслав, а не Борислáв; Трýска-
вець, а не Трускавéць тощо. Якщо в трискладових іменни-
ках наголос мандрує довільно, то що казати про двоскла-
дові, де «поле маневру» менше. 

Утім, коли Габсбурзька монархія анексувала Галичину 
(1772), предки Івана Франка там уже давно жили. Німці 
же тут селилися ще з доби Галицько-Волинської держави. Їх 
часто обирали війтами. За припущенням Я. Грицака, ось де 
заховано ключ до загадки про можливе німецьке походжен-
ня І. Франка. Адже родина його батька протягом кількох 
поколінь постачала селу війтів і громадських опікунів. 

Знов-таки, це лише припущення. Бо в роки Другої сві-
тової війни німецькі окупаційні чиновники пропонували 
сину І. Франка Тарасу, котрий зі сім’єю жив у Станіславі 
(нині Івано-Франківськ), зареєструватись як «фольксдойч». 
Той відповів, що не фальсифікуватиме родовід, бо не має 
жодного відношення до німецької нації. 

Примітний уточненнями і соціальний аспект. Робиться 
наголос, що Іван Франко походив не з пересічних селян, а 
із сільської аристократії. Він народився сином-первістком 
і виріс у заможній (за мірками Нагуєвич) ремісничо-шля-
хетській сім’ї, тобто змішаній за соціальним статусом. 
Навчаючись у Львівському університеті, перші два роки 
безтурботно жив за стипендію, котру давали тільки дітям 
збіднілих шляхтичів. 

Тоді щаблі соціальної драбини визначали життєву до-
лю, надаючи право лише винятковим постатям вносити 
свої корективи. Звісно, І. Франку пофортунило. Його бать-
ко – заможний коваль – належав до вільних селян, які ні-
коли не знали панщини1. Мати походила з дрібної шляхти, 
котра трималася на відстані від селян: мешкала окремо, 
одягалася інакше, одружувалася з рівними. 

                                 
1 Грицак Я. Руслан, Богдан і Мирон: три приклади конструюван-

ня ідентичності серед галицьких русино-українців // Україна мо-
дерна [Львів]. – 2003. – Ч. 8. – www.lnu.edu.ua/subdivisions/um/um8 
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Подружжя Якова Франка і Марії Кульчицької мало п’я-
теро дітей, з яких вижили тільки три сини: Іван (1856 р. н.), 
Захар (1859), Онуфрій (1861). Доньки Тетяна (1858) та Юлі-
анна (1863) померли малими – у віці 3-5 років1. Найстар-
ший Іван виховувався у бабки Людвіки Кульчицької (по-
мерла у 1871 р.) в Ясениці Сільній, сусідньому селі. 

До цікавих подробиць належить і те, що Яків Франко 
був старший від Марії Кульчицької аж на 33 роки, а віт-
чим Григорій Гаврилик (1842-1916) молодший від дру-
жини, матері І. Франка, на шість років. У них народилося 
троє дітей, з яких вижила тільки донька Юлія. 

Вітчим уже був справді селянином, причому поважа-
ним, бо пізніше обирався сільським війтом. За віком сто-
совно Івана Франка він виглядав фактично старшим бра-
том. Помер у похилому віці, маючи за плечима три шлю-
би, напередодні смерті знаменитого пасинка – 22 травня 
1916 р. 

Рідне село Нагуєвичі (у радянську пору його називали 
Івана-Франка) знаходиться неподалік Дрогобича – за 16 
кілометрів. Із центра міста, якщо взяти авто, – хвилин 
двадцять. Франкове обійстя розташоване край села – на 
Слободі (Війтівській Горі). 

За дитячих літ І. Франка у Нагуєвичах проживало близь-
ко 2 тис. осіб, а безпосередньо у його присілку – лише коло 
сотні. Восьмирічною дитиною приступив до навчання у 
Дрогобичі, де 19-літнім юнаком закінчив гімназію. У цьому 
місті, тоді наполовину польськомовному, мешкало майже 
16 тис. осіб. Половина з них належала до єврейської грома-
ди. Українці та поляки мали рівні частки – по чверті. 

Після одинадцяти років, проведених у Дрогобичі, Іван 
Франко відправився здобувати вищу освіту в крайову сто-
лицю. Населення Львова за життя у ньому І. Франка (із 
1875-го до 1916 р.) зросло удвічі – із 100 до 200 тис. Тут зна-
ходився один із шести університетів Габсбурзької монархії. 

Українці у Львівському університеті становили більше 
третини студентів. Проте 43 % мешканців міста за сту-

                                 
1 Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота 

(1856 – 1886). – С. 66. 
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дентських літ І. Франка були неписьменними1. Утім, част-
ка освічених, принаймні на рівні початкової школи, по-
вільно зростала. 

Пересічні письменні сучасники залюбки читали його 
художні твори, здебільше з казковою та історико-пригод-
ницькою фабулою: «Захар Беркут», «Лис Микита», «Панські 
жарти». Публіку приваблювали і постановки драми «Укра-
дене щастя». 

Ясна річ, літературні шедеври і злободенна публіцисти-
ка беруть у полон масову аудиторію легше, ніж наукові 
праці, котрі націлені на елітні, камерні кола читачів. 

Водночас зі знаменитою поемою «Мойсей» (1905), що 
осмислила історичний шлях українського народу в його 
нескінченних блуканнях політичними пустелями, І. Фран-
ко чимало разів сам виступав у спеціально влаштованих 
йому гастрольних турне галицькими містами і містечками. 

Якими є читацькі уподобання через століття? Єдине 
тематичне соціологічне дослідження «Іван Франко очима 
сучасного користувача» проводилося в травні 2006 р. в 
Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліо-
теці ім. І. Франка2. Опитали сто її постійних відвідувачів з 
вищою освітою. 82 % із них мали у домашній бібліотеці 
Франкові твори або книжки про нього; 19 % часто зверта-
лися до його літературної спадщини. 

Найбільшим виявом літературного таланту Івана Фран-
ка респонденти вважали збірку «Зів’яле листя» (17 %), пое-
му «Мойсей» (15 %), повісті «Перехресні стежки» і «Борис-
лав сміється» (по 11 %), повість «Захар Беркут» і вірш «Ка-
менярі» (по 10 %), драму «Украдене щастя» (9 %). Із музич-
них творів на слова І. Франка найбільш відомі пісні: «Ой 
ти, дівчино, з горіха зерня» (80 % опитаних), «Вічний рево-
люціонер» (50 %), «У долині село лежить» (22 %). 

Нагадаю, що йдеться про цільову аудиторію. Про пере-
січний загал, який оперує зазвичай «шкільною пам’яттю», 
сказати важко. Соціологи цим поки що не переймалися. 

                                 
1 Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. – С. 50, 95, 148. 
2 Іван Франко очима сучасного читача. Соціологічна розвідка 

// lib.if.ua/franko/1250879487.html. 
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«ВІЛЬНА ЛЮБОВ» І «СОБОРНИЙ ШЛЮБ» 
 

За влучним висловом Володимира Дорошенка, Іван 
Франко – «жива людина з людськими нервами»1. Тому йо-
го інтимний світ привернув увагу вчених відразу. У 
1927 р. Михайло Возняк розлого висвітлив стосунки Івана 
Франка та Ольги Рошкевич, а у 1942 р. Марія Струтинсь-
ка у львівському часописі «Наші дні» розповіла про Целіну 
Журовську. У 1956 р. перебрав естафету Володимир Доро-
шенко, зіставивши дві такі різні любові Івана Франка – до 
О. Рошкевич і Ц. Журовської. 

Потім неводнораз було підкреслено революційний вплив 
І. Франка на осучаснення інтимних взаємин у напрямку 
звичної нині ґендерної рівності. Тепер, коли патріархаль-
на заскорузлість у далекому минулому, можна лиш уявити 
протидію фанатичних противників того закономірного 
ментального перелому в суспільстві. 

Молодий Іван Франко вловив дух прийдешніх змін і 
проповідував емансипацію, фемінізм, ґендерну рівність. 
Його «вільна любов» засновувалася на духовній близькості, 
на тривкому обопільному почутті, на сердечному коханні 
чоловіка і жінки. 

Отже, тут не йдеться про тілесну сексуальну вакхана-
лію, котру спричинили у Росії після державного переворо-
ту в жовтні 1917 р. послідовники вульгарно-матеріаліс-
тичної теорії та практики Олександри Коллонтай з її сум-
нозвісною «склянкою води». Це призвело до механічного 
перенесення тваринних інстинктів на людське суспільство 
і залпових венеричних епідемій. 

Так само не йдеться про духовно-тілесні сексуальні 
експерименти, притаманні знаковим представникам ци-
вілізації. Один із них – лідер визвольного руху Індії, ідеолог 
ненасильницького опору, мирних перетворень і статевої 
стриманості, правник і філософ Махатма Ганді (1869-
1948) навіть спав з оголеними жінками. Отак випробову-
вав себе після того, як склав обітницю безшлюбності. 

                                 
1 Дорошенко В. Любов у житті Івана Франка // Календар «Сво-

боди» на переступний рік 1956: У 100-ті роковини народження Івана 
Франка. – Джерсі-Сіті: Український народний союз, 1956. – С. 27-31. 
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У той час, коли чоловічий та жіночий світи і побут яв-
ляли собою дві захищені твердими моральними нормами 
сегрегації, І. Франко на зламі 1870-1880-х рр. вільно із 
приятельками прогулювався містом, заходив до кав’ярень 
чи бібліотек1. Традиційно у таких випадках належало бра-
ти спеціальний дозвіл батьків і неодмінний супровід пред-
ставників «сімейного конвою». 

Серед тих романтичних історій на чільному місці – де-
бютна, перше кохання. Ольга Рошкевич (11 лютого 1857 – 
30 травня 1935) була його нареченою. Вони познайомили-
ся влітку 1874 р. в бойківському селі Лолин (нині Долинсь-
кого району Івано-Франківської області), де служив свяще-
ником її батько. Самраз 18-літній І. Франко завітав у гості 
до гімназійного товариша Ярослава, брата Ольги. 

Завдяки дядькові по материній лінії, греко-католиць-
кому пароху, І. Франка вважали доброю партією для шлю-
бу зі священицькою дочкою, на майже півроку молодшою 
О. Рошкевич. Але за п’ять років їхні стосунки під тиском 
фатального збігу обставин (першого арешту Франка і жан-
дармського обшуку помешкання Рошкевичів у зв’язку з 
цим) дали тріщину і невдовзі вичерпалися. Душевно над-
ломлений І. Франко навіть обмірковував самогубство і дея-
кий час тримав у шухляді пляшечку з отруйним зіллям2. 

У 1884 р. на балу в Коломиї вони, Іван та Ольга, тан-
цювали свій останній вальс. Як журливий акорд з’явилася 
збірка весільних обрядів і пісень українців-бойків, подані 
спільно І. Франком і О. Рошкевич у періодичному виданні 
Краківської академії «Zbiór wiadomości do antropologii kra-
jоwej» (1886). 

Ольга Рошкевич знала декілька європейських мов, пе-
рекладала з французької твори Еміля Золя, котрими зачи-
тувався Львів. Вона надихнула Івана Франка на збірку «Зі-
в’яле листя» – вершину світової інтимної лірики. Однак пер-
ше кохання відлунило не тільки в його художніх шедеврах. 

                                 
1 Іван Франко: 150 років таємниць / З Ярославом Грицаком 

розмовляла Інна Корнелюк // Поступ. – 2006. – 3 червня. 
2 Дорошенко В. Любов у житті Івана Франка. – С. 27-31. 
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На сучасному гербі села Лолин зображено церкву, ка-
ламар (гусяче перо) і два серця, що символізують кохання 
Івана Франка та Ольги Рошкевич1. Звідси походить «Пісня 
про шандаря», що лягла в основу найвідомішої драми 
«Украдене щастя». За деякими відомостями, останньою 
волею його було почути народну пісню «Ой зацвіли фіа-
лоньки, зацвіли...», записану О. Рошкевич у Лолині. 

Цікаво, що «Пісню про шандаря» записала сестра Ольги 
– Михайлина Рошкевич від Явдохи Чігур, яка потім наро-
дила трьох позашлюбних синів. Найстарший – Степан Про-
копишин з’явився на світ 18 січня 1889 р. Першу світову 
війну він пройшов січовим стрільцем. Його у 67 років ледве 
не проголосили офіційно ще однією дитиною Івана Франка, 
так би мовити, з нагоди столітнього ювілею «генетичного 
батька» (1956)2. Доказом слугувало рудаве волосся і вуса. 

С. Прокопишин категорично відмовлявся, але пред-
ставники місцевої влади змусили його погодитись. Спе-
ціальна комісія з Києва зібралася оприлюднити сенсацію, 
але втрутився Тарас Франко. Він довів, що востаннє 
І. Франко навідався в Лолин у серпні 1879 р., або за дев’-
ять з половиною років раніше народження свого «поза-
шлюбного сина». 

У серпні 2006 р. в Івано-Франківську встановили й ос-
вятили могильну плиту з чорного мармуру ще одній ко-
ханій ним жінці – польці Юзефі Дзвонковській (21 жовтня 
1862 – 5 травня 1892). Вони познайомились у 1883 р. в 
Станіславі (Івано-Франківську). Вражена тривалою хворо-
бою, Юзефа померла молодою. Похована поруч сестри і 
матері на старому міському цвинтарі за сто метрів від ни-
нішнього пам’ятника І. Франка. 

У вітальні власного будинку Івана Франка, що була йо-
го робочим кабінетом, над столом завше висіла картина 
Ройзнера – жіноча голівка з червоною квіткою у волоссі. 
Одні вважають, що в ній І. Франко бачив свою першу лю-
бов – Ольгу Рошкевич, інші – Юзефу Дзвонковську. 

                                 
1 Ровенчак О. Два серця. Iван Франко та Ольга Рошкевич 

// День. – 2006. – 23 серпня. 
2 Горак Р. Плебанія в Лолині // Дзвін. – 2008. – № 8. – С. 130-142. 
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Власне, до вінчання у Києві з учителькою за освітою 
Ольгою Хоружинською Іван Франко пробував одружитися 
сім разів. Майбутню дружину довго шукав серед галиць-
ких учительок українського і польського походження. Йо-
му не судилася спільна доля з ними – Ольгою Рошкевич, 
Ганною Павлик, Юзефою Дзвонковською, Юлією Шнай-
дер (Уляна Кравченко), Климентиною Попович, Ольгою Бі-
линською, Наталією Чапельською. 

Незадовго до одруження він познайомився з працівни-
цею пошти Целестиною Журовською (Целіна Зигмунтовсь-
ка), котра впродовж наступних десяти років тримала в 
напрузі його душу. Через три десятиліття вона була серед 
тих, хто доглядав І. Франка в останні роки його змагання 
зі своїми хворобами. Целіна теж не мала щастя у шлюбі. У 
1890 р. вона вийшла заміж за фінансового чиновника, 
котрий помер через шість років. Удовою прожила наступ-
ні півстоліття, померла навесні 1941 р. 

Протягом останніх півтора місяці Іваном Франком 
день у день опікувалася Стефанія Левинська (Танячке-
вич), літня вдова. Медичній сестрі Софії Монжеєвській-
Гончар (1894-1975) разом з Ольгою Дучилинською судилося 
«закрити очі й обмити його тіло до домовини». І. Франко по-
мер, очікуючи сонця в похмурий день, у своєму робочому 
кабінеті в плетеному кріслі біля печі з білих кахлів. Тут, у 
кабінеті, лежав у день похорону. 

Не менш резонансним став його неординарний «собор-
ний шлюб». Подібно не раз родичалися потім молоді пред-
ставники східної та західної інтелігенції, у тому числі 
М. Грушевський. 

Не обійшлося без символічних збігів. Іван Франко мріяв 
уклонитися могилі Тараса Шевченка у Каневі, де поста-
вили тоді новий «соборний» хрест, що обома раменами 
ніби об’єднував правий і лівий береги Дніпра. Двічі поспіль, 
у лютому 1885 і квітні-травні 1886 рр., відвідавши Київ, що 
тоді належав Росії, він звідти так і не втрапив до Канева1. 
Зате ближче заприязнився з Ольгою Хоружинською. 

                                 
1 Франко написав біографію посла Віденського парламенту, 

щоб заробити на поїздку до Канева / Розмову з Р. Гораком записа-
ла Д. Домбровська // Високий Замок. – 2002. – 1 червня. – С. 6. 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

61

Визначний історик, професор Київського університету 
Володимир Антонович (1834-1908) до певної міри виконав 
роль свата. Із І. Франком він познайомився у Львові на-
прикінці грудня 1880 р., коли вертався із закордонного 
відрядження1. Хоч є твердження, що в лютому 1885 р. 
І. Франко у Києві проживав у його домі, проте насправді – 
у будинку Колегії Павла Галагана (нині тут Національний 
музей літератури України за адресою: вул. Б. Хмельниць-
кого, 11)2. За декілька місяців, у жовтні, В. Антонович гос-
тював у Львові два тижні. 

Сам же І. Франко став пізніше (1904 р.) весільним ста-
ростою у неперевершеного майстра короткої прози Ва-
силя Стефаника. Десятьма роками раніше, під час ви-
борів 1895 р., В. Стефаник у статусі студента медицини 
Краківського університету був довіреною особою І. Фран-
ка як кандидата в депутати парламенту. 

Весілля О. Хоружинської та І. Франка 16 травня 
1886 р. в Києві вийшло сенсаційним – дворянка вийшла 
заміж за нерівню. Тостуючі гості побачили в тому «собор-
ний шлюб» – символічне єднання двох Україн, Східної та 
Західної. Російські правоохоронці не зігнорували отрима-
ну стенограму гостини, тому молодята негайно від’їхали 
через Броди у Львів3. 

Ольга Хоружинська (10 квітня 1864 – 17 липня 1941) 
мала вищу соціально-педагогічну освіту – Харківський інс-
титут шляхетних дівчат, Вищі жіночі курси в Києві. Наро-
дилася у селі Бірки Харківської губернії (нині – Лебединсь-
кого району Сумської області), була російсько-українською 
дворянкою, а її діди – генералами. 

4 вересня 1885 р. І. Франко у першому листі до О. Хо-
ружинської попросив її руки. За дозволом на одруження 

                                 
1 Франко О. Іван Франко і Володимир Антонович // Іван Фран-

ко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С. 834-
839. 

2 Горбатюк М. Перебування Івана Франка в Києві у 1885, 
1886, 1909 роках // Вісник Львівського університету. Серія філол. 
– 2010. – Вип. 51. – С. 196-210. 

3 Франко Р. Семью Ивана Франко преследовал фатум // Факты 
и комментарии [Киев]. – 2001. – 12 октября. – С. 25, 31. 
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вона звернулася до свого опікуна, діда по материнській лі-
нії, генерала російської армії Івана Федоровського (у дея-
ких мемуаристів – Федорович або Таманов), який мешкав 
на той час в Одесі1. Одержавши наприкінці жовтня 
1885 р. його дозвіл, написала І. Франкові про свою згоду. 

Взимку 1885 – 1886 рр. О. Хоружинська разом зі сест-
рою А. Трегубовою, мандруючи до М. Драгоманова у Же-
неву, відвідали Львів, аби ближче познайомитися з наре-
ченим. Вона підтвердила обіцянку вийти за нього заміж. 
Посагом Ольги займався її дід-багач з Одеси. Вона дістала 
10 тис. рублів, вкладені в акції, родинне срібло на 24 осо-
би, білизну, сукні, хутра, меблі2. 

Заручини відбулися у помешканні Павла Житецького. 
Одним із організаторів була Олена Пчілка (мати Лесі Ук-
раїнки), музиками – Сергій Шелухін (грав на скрипці) і Во-
лодимир Самійленко (гітара). Як бачимо, йдеться про ви-
значних представників української інтелігенції. 

Повінчалися І. Франко та О. Хоружинська у церкві 
святих апостолів Петра і Павла, що була при головній спо-
руді Колегії Павла Галагана 16 травня (4 травня за старим 
стилем) 1886 р. У метричному свідоцтві записано: «Наре-
чений – австрійський підданий, літератор, Іван Якович 
Франко, греко-уніатського віросповідання, тридцяти ро-
ків, першим шлюбом; наречена – дочка титулярного рад-
ника Федора Васильєва Хоружинського дівиця Ольга, пра-
вославного віросповідання, двадцяти двох років, першим 
шлюбом. Таїнство шлюбу здійснював священик Симеон 
Трегубов з диаконом Григоровичем. Поручителями були – 
за нареченого: статський радник Петро Кирилович Люби-
мов і технолог Філарет Юрійович Гладилович; за наречену: 
фабричний інспектор Київської округи Ізмаїл Орестович 
Новицький і студент Університету св. Володимира Віктор 
Володимирович Ігнатович»3. 

                                 
1 Горбатюк М. Перебування Івана Франка в Києві... – С. 202. 
2 Він ганьбив продажність, зраду, брехню... Уривки зі споми-

нів Анни Франко-Ключко про батька і маму // Високий Замок. – 
2006. – 26 серпня. 

3 Горбатюк М. Перебування Івана Франка в Києві... – С. 200. 
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Потім І. Новицький став хрещеним батьком двох най-
менших дітей подружжя Франків – Петра і Ганни, українсь-
кий правник і соціолог Богдан Кістяківський (1868-1920) – 
Тараса, а польський поет Ян Каспровіч (1860-1926) – най-
старшого Андрія. Із кумів на похорон І. Франка зміг прийти 
Я. Каспровіч – давній друг, ще з «Кур’єру Львівського». 

Щодо духовного родичання Івана Франка. Про його ку-
мів теж маємо суперечливі відомості. Донька Анна Фран-
ко-Ключко пригадала, що її хрещеними батьками були 
«Валерія Коцовська, дружина гімназійного учителя, пан 
Нальчицький [очевидно – Новицький] і відсутній Микола 
Вороний, Петра – пан Олеськів і одна пані, прізвище якої 
призабулося». Наталія Кобринська стала хресною мамою 
брата Андрія. Вона часто приїжджала у Львів із Болехова, 
де вчителювала. «Мама дуже її любила і, здається, – це бу-
ла єдина приятелька мами, вірна і правдива»1. 

По закінченні шлюбної церемонії І. Франко та О. Хору-
жинська сфотографувалися у салоні В. Висоцького. Потім 
у помешканні Антоніни та Єлисея Трегубових відбувся 
урочистий обід для молодих і гостей. 

Ольга Франко володіла п’ятьма мовами – українською, 
російською, англійською, французькою, німецькою. Їй на-
лежить дослідження «Карпатські бойки і їх родинне жит-
тя» (альманах «Перший вінок», 1887). Була співвидавцем 
журналу «Житє і слово» (1894 – 1897). 

Образно кажучи, вона провела життя в тіні чоловіка, 
як дружина, мама, добра господиня всіляко дбала про сі-
мейний мікроклімат. Її кулінарні здібності та рецепти досі 
притягують гурманів.2 

На другій половині земного шляху її вразила і підпо-
рядкувала собі тяжка спадкова хвороба. У тіні свого чоло-
віка вона й похована: за знаменитим пам’ятником, де ка-
меняр рубає скалу. Ця метафора належить Анні Франко-

                                 
1 Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина: Спомини. – 

Торонто: Ліґа визволення України, 1956. – С. 10, 22-23. 
2 Франко О. Практична кухня / Упоряд. О. Сенатович. – Львів: 

Каменяр, 1995. – Вип. 1: Вироби з тіста. Напої та солодкі страви. – 
64 с.; Вип. 2: Закуски. Перші страви. – 54 с.; Вип. 3: М’ясні та 
рибні страви. – 80 с. 
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Ключко: «Поховали маму недалеко татової могили, в його 
тіні. Так як і за життя, вона була тільки його тінню. Ма-
ленька могилка поміж чужими хрестами на Личаківсько-
му цвинтарі»1. 

 
ОСОБИСТЕ: СІМ’Я, ХВОРОБИ 
 
Особисте життя генія будь-якої нації завше опиняється 

під мікроскопом. Спантеличений загал стрімко витягує 
його із творчих глибин на манірну поверхню, грайливу під 
лагідним сонцем, а частіше – під затягнене сизими хмара-
ми небо. 

Родинне щастя І. Франка тривало половину шлюбу – до 
загострення спадкового психічного захворювання дру-
жини Ольги в 1900 р. Доти вона надійно тримала «сімейні 
тили». Продала свої цінні папери, а отримані гроші вклала 
у будівництво будинку по вулиці Понінського, 4 (тепер – 
Івана Франка, 152). Холостякуючи та із сім’єю І. Франко 
довго мандрував по різних львівських квартирах – помі-
няв із десяток помешкань. 

У 1900 р. подружжя Франків купило 9 соток землі на 
Софіївці – тодішній околиці Львова, поблизу Стрийського 
парку. Поруч будувався М. Грушевський. Обидві вілли 
планував той самий архітектор, зводили ті ж майстри. За 
основу взяли проект київського будинку В. Антоновича. 

Та чомусь дім, куди вселилася Франкова сім’я у 
1902 р., виявився з дефектами. Із коминів чадив їдкий 
дим, затікав дах. Узимку це була справжня крижана оби-
тель, розташована немовби на вітряній горі. 

Зовні двоповерховий особняк, оточений садом, вигля-
дав гарно. Його вкрили черепицею, стіни розмалювали в 
стилі сецесії, кімнати прикрасили кахлеві печі. На високо-
му партері внизу розміщено, крім кухні, п’ять кімнат, а на 
другому поверсі – ще дві. 

Іван Франко був порівняно забезпеченою людиною, хо-
ча подеколи сидів без грошей. Серед залишених ним після 
себе матеріальних цінностей вражає не дім, а його бібліо-

                                 
1 Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина... – С. 53. 
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тека (близько 12 тис. одиниць видань трьома десятками 
мов світу), на котру не шкодував коштів1. Тепер її вар-
тість приблизно оцінюється в декілька мільйонів доларів. 
Адже йдеться, зокрема, про давні арабські та єврейські 
рукописи, унікальні раритети, що писані чи вийшли дру-
ком починаючи з XVI ст. 

Конфесійно І. Франко відносився до греко-католицько-
го віросповідання, а дружина і діти – до православного. У 
Львові вони належали до парафії православної церкви 
святого Георгія, що знаходилася від їхнього дому на діа-
метрально протилежній тодішній міській околиці. 

Найстарші сини пішли батьковою стезею. Андрій (16 
липня 1887 – 7 квітня 1913) та Тарас (9 березня 1889 – 13 
листопада 1971) – випускники класичної філології Львівсь-
кого університету2. Третій син Петро (15 листопада 1890 – 
28 червня 1941) обрав Львівський політехнічний інститут, 
за фахом – інженер-хімік. 

Донька Ганна (у заміжжі – Ключко) (3 вересня 1892 – 2 
квітня 1988) закінчила жіночу вчительську семінарію і кур-
си сестер милосердя. До столітнього ювілею батька 1956 р. 
в Торонто опублікувала свої мемуари. У повному обсязі в 
Україні вони до 2010 р. не видавалися, лише фрагмен-
тами в книгах спогадів про І. Франка у 1981, 1997 рр. 

За світовими нормами родина письменника має право 
на кошти від публікацій протягом 15 років після його 
смерті. Для нащадків І. Франка в СРСР зробили виняток і 
платили гонорари півстоліття. Також примітно, що на від-
міну від батька, двоє Франкових дітей виявилися довго-
жителями. Тарас прожив 82 роки, Ганна – аж 96. До 150-
літнього ювілею прямих спадкоємців із прізвищем Франко 
залишилося двоє – діти сина Тараса – Любов і Роланд. 

                                 
1 Франко Р. Меня спасла фамилия деда // Факты и коммента-

рии. – 2006. – 26 августа; Маслянчук Т. Бібліотека Івана Франка – 
національне надбання України // Іван Франко: дух, наука, думка, 
воля. – Т. 2. – Львів, 2010. – С. 1017-1024. 

2 У публікаціях фігурують різні дати народження одних і тих 
же дітей Івана Франка, тому подаю їх, довіряючи досвідченому 
краєзнавцю: Арсенич П. Діти й онуки Івана Франка // Західний 
кур’єр [Івано-Франківськ]. – 2006. – 31 серпня. – С. 20. 
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74-річний Роланд Франко (народився 28 березня 
1932 р.), на той момент президент Міжнародного науково-
технічного університету, навіть потрапив у першу десятку 
списку Партії патріотичних сил України (голова Олександр 
Зінченко) на парламентських виборах 2006 р. Та, як і дід, у 
парламент не потрапив. До виходу на пенсію онук І. Фран-
ка займався військовими розробками, зокрема газоаналі-
заторами для заводу з виробництва отруйних речовин. 

Хоча дехто дуже старався, проте сенсації не вийшло в 
одвічній царині «таємниць». Як багато смертних, Іван 
Франко став жертвою лікарських помилок. Замолоду міц-
ний організм протистояв хворобам, але в зрілих літах вони 
взяли верх. 

Спочатку діагностували чисто «професійні захворю-
вання». 1 жовтня 1879 р. І. Франка зарахували на військо-
ву службу у піхотний полк у Бережанах як однорічного до-
бровольця. Через півтора місяці, 16 листопада, за рішен-
ням військової лікарської комісії його звільнили з військо-
вої служби в зв’язку з короткозорістю. 

Найбільша біда прийшла у 52 роки, коли йому відмо-
вив основний робочий інструмент – руки. Відтоді мусів 
диктувати і залежати від секретаря. Періодично проходив 
курси інтенсивного лікування, у тому числі психоневроло-
гічного. 

У підросійській Україні Іван Франко був тричі – у Києві 
1885, 1886 і 1909 рр. Останнього разу він їздив і на ліку-
вання до Одеси. Лікар Іван Липа (батько письменника 
Юрія Липи) правильно поставив діагноз. Його ж австрійсь-
кі колеги хибно прогнозували пацієнтові лічені місяці 
життя. Натомість «безнадійний» хворий після лікування 
ланжеронівськими болотами почав володіти лівою рукою. 

Справа в тому, що доти Іванові Франку помилково по-
ставили «венеричний» діагноз. Як і від сифілісу, його довго 
лікували срібними і ртутними препаратами, істотно погір-
шивши стан здоров’я. Помер І. Франко за офіційною вер-
сією від водянки. Причому посмертний розтин (аутопсію) 
не проводили. 

У 1960-1970-ті рр. група українських медиків опротес-
тувала діагнози Франкових лікарів. Насправді він хворів 
на недугу, спадкову у його родині, деякі її симптоми мож-
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на сприйняти за сифіліс. Ось чому в навколонауковому 
середовищі потім смакували масними натяками. 

Його вразила важка психофізіологічна недуга – хворо-
ба Рейтера (за сучасним медичним визначенням)1. Йдеть-
ся про ревматоїдний артрит з ураженням суглобів паль-
ців, зап’ясть із деформаціями, інвалідністю та соматоген-
ними психічними реакціями під час гострої фази. Ревма-
тоїдний артрит лише перед Другою світовою війною виді-
лено як окрему хворобу. Фактично її характеризують три 
симптоми – артрит, кон’юнктивіт, уретрит. 

Із весни 1908 р. І. Франко мав паралізовані руки. Ця 
хвороба спровокована переохолодженням організму. Адже 
він замолоду сукупно більше року провів у в’язниці, а 
також постійно працював у холодних приміщеннях, які 
рідко опалювалися. 

Уперше про стан здоров’я І. Франка написав М. Гру-
шевський у статті, що датована 30 квітня 1908 р. (за ста-
рим стилем) і котра з’явилася у травневому випуску «Літе-
ратурно-наукового вісника»2. Він описав перебіг хвороби 
від «пригноблення і невралгічних болей» до психічних роз-
ладів і легкого паралічу кінцівок, від виїзду 21 березня на 
лікувальні купелі в Ліпік (Хорватія) до повернення у Львів 
і поміщення у «санаторій для духовохворих» на початку 
квітня. 

Грушевський назвав цю хворобу катастрофою і оголосив 
номер спеціального банківського рахунку для збору коштів 
на лікування Франка, зазначив суму перших внесків. 

Відвідини хворого у лікарні Львова Грушевський за-
фіксував у щоденнику3. Це його перша згадка про галю-
цинації Франка. Протягом двох наступних років їх було до 
десятка. Грушевський скликав лікарський консиліум, на 
який Франко погодився у першій декаді грудня 1908 р. 

                                 
1 Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908 – 

1916. – С. 33-34. 
2 Грушевський М. Недуга д-ра І. Франка // Літературно-науко-

вий вісник. – 1908. – Кн. 5. – С. 405-406. Передрук: Грушевсь-
кий М. Твори у 50 томах. – Т. 2. – Львів: Світ, 2005. – С. 368-369. 

3 Гирич І. М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне 
// istpravda.com.ua. – 2010. – 14 жовтня. 
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Іван Франко ніколи не хвалився кількістю своїх творів, 
наукових статей. Він гордився, що вмів добре ловити рибу 
різними способами. Не мав собі рівних у ловленні риби ру-
ками та у збиранні грибів. Крім того, любив поратися в 
саду і на городі. До ХХІ століття дожила тільки груша, по-
саджена ним восени 1902 р. 

Ці пристрасті були його перепочинком. Не випадково 
на стінах їдальні власного будинку розмістились у вузьких 
дерев’яних рамках малюнки риб, зроблені художником 
Б. Длуським до іхтіологічного атласа М. Новіцького. При-
дбав їх І. Франко 1894 р. на крайовій виставці в Стрийсь-
кому парку. 

 
*      *     * 
 
Характеризуючи світогляд українського народу, філо-

соф Іван Мірчук у воєнній Празі 1942 р. висловив цікаве 
судження про те, що Іван Франко вірив у людину, її вро-
джену доброту, стремління до краси і моралі. Проте ця 
«ідеалізуюча віра в людство дала Франкові помимо най-
тяжчих розчарувань та наклепів з боку своїх же земляків, 
моральну силу витримати на посту та божевільно багато 
працювати для добра власного народу і рідної культури»1. 

Справді гірчить парадоксальна невідповідність між не-
проминущою вартістю творчості та її інтерпретаційним від-
лунням, коли нерідко геніального митця світового масштабу 
насильно розчиняють у сірчаній кислоті своїх особистих 
чи вузьких політичних амбіцій. 

Герострати у псевдоінтелектуальній личині мучать себе 
і виявляють свої неврози, вимагаючи щоразу чогось біль-
шого від генія, земний шлях котрого розпочався понад 
півтора століття і завершився близько ста років тому. 

Проте не вельми складно вивищитися запереченням чи 
масною провокацією. А от посісти самому національний 
трон, завоювати таку ж прижиттєву увагу і заслужити по-
смертну канонізацію – видко зразу, що інтелекту, енергії, 
мужності бракує. 

                                 
1 Мірчук І. Світогляд українського народу. Спроба характерис-

тики // Науковий збірник Українського вільного університету в 
Празі. – 1942. – Т. III. – С. 225-243. Цит. стор. 234. 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

69

Що першоосновою входить у цю суміш дешевої слави, 
мігруючої з простягненою рукою поміж постіндустріаль-
ними грантами? Гарячка політичної кон’юнктури у фрі-
вольному жанрі таблоїдної оповідки з апломбом академіч-
ної стилістики, приладженої начебто під біжучі націє- і 
державотворчі запити пересічної читацької спільноти. 

Утім, від того навіть є хоч якась суспільна й освітньо-
наукова користь. По-перше, вже у зрілому віці вдається 
самому наблизитися до певної грані генія та приміряти 
чужу маршальську шинельку. 

По-друге, ті диверсанти-камікадзе-шахіди не дають за-
бути про велич уподобаного велета всім, хто давно поли-
шив шкільну парту і звик заглиблюватися не у сам твір, а 
у коротенькі полегшені методичні поради. 

По-третє, ніяк не обійтися без нав’язливих спроб олюд-
нити історичну постать, зробити її своїм «любим другом», 
наче маріонетку в ляльковому театрі. Йдеться про граблі, 
на котрі тисячоліттями наступають і святі, і грішні з одна-
ковою вправністю. 

Але тим двосічним мечем, що нині в руки беруть за і 
проти І. Франка, нелегко володіти. Особливо, коли хочеться 
поговорити поза очі про його генеалогію, ідентичність, 
сім’ю. Тобто пристати на не класично устійнену розповідь, а 
на зигзаґи шляху до неї, так би мовити, на її робочі ескізи. 

Єдине, чого тут слід дотримуватись, – аби за чернетка-
ми не забути про чистовик – остаточний вердикт: і за во-
лею генія, і за підписом історії – судді непідкупного. 

 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
70 

ЗАКАРПАТСЬКЕ 
ФРАНКОЗНАВСТВО  
У 1898-2011 РОКАХ 

 
Відразу зазначу ланцюжок із п’ятнадцяти імен дослід-

ників проблеми «Іван Франко і Закарпаття». За роком 
«письмового» дебюту їх можна розташувати у такій логіч-
но-часовій послідовності: Юрій Калман Жаткович (1898), 
Гіядор Стрипський (1900), Іван Панькевич (1926), Володи-
мир Бірчак (1936), Микола Ясько (1954), Павло Лісовий 
(1955), Іван Долгош (1956), Василь Микитась (1956), Яків 
Штернберг (1957), Іван Вишневський (1962), Юрій Качій 
(1963), Олекса Мишанич (1964), Євген Кирилюк (1965), 
Олег Мазурок (1986), автор цих рядків (1991). 

Окрім усього, Юрій Жаткович і Гіядор Стрипський у 
подальшому самі посіли місце чільних об’єктів досліджень 
у своєрідній науковій моделі, де значком «→» можна по-
значити творчий імпульс, а «↔» відображає тривку спів-
працю. Ця модель складена з ключових учасників подій та 
авторитетних інтерпретаторів минулого і поточної дійсно-
сті Закарпаття: Михайло Драгоманов (↔ Анатолій Крали-
цький) → Іван Франко (↔ Володимир Гнатюк ↔ Юрій 
Жаткович) ↔ Гіядор Стрипський. 

Праці дев’ятьох українських дослідників різних по-
колінь і різної кваліфікації лежать в основі вивчення і по-
пуляризації впливу Івана Франка на місцеву інтелектуаль-
ну традицію та гуманітаристику (у вужчому значенні). 
Йдеться про філологів Володимира Бірчака (1881-1952), 
Івана Панькевича (1887-1958), Миколу Яська (1890-1960), 
Павла Лісового (1923-2001), Василя Микитася (1924-2002) 
та Олексу Мишанича (1933-2004), істориків Якова Штерн-
берга (1924-1992), Юрія Качія (1925-1990) та Олега Ма-
зурка (нар. 1937 р.). Їхнє життя і наукова діяльність тісно 
переплелися із Закарпаттям. 
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До речі, знакові фігури закарпатського франкознавст-
ва виросли в різних регіонах України: Львівщина (В. Бір-
чак, І. Панькевич), Полтавщина (М. Ясько), Хмельниччина 
(П. Лісовий), Дніпропетровщина (В. Микитась), Закарпат-
тя (Ю. Качій, О. Мишанич), Рівненщина (О. Мазурок). А 
батьківщина Я. Штернберга – м. Нодьварод, Румунія. 

Бачимо у них дипломи відомих університетів: Віденсь-
кого (І. Панькевич), Львівського (В. Бірчак), Ленінградсь-
кого (Я. Штернберг), Дніпропетровського (В. Микитась), 
Ужгородського (П. Лісовий, Ю. Качій, О. Мишанич, О. Ма-
зурок). М. Ясько закінчив Київський інститут народного 
господарства, причому юридичний факультет. На філолога 
перекваліфікувався вже у зрілому віці (40-літнім), позаяк не 
міг працювати за фахом через репресованого батька. 

Цікавий збіг. О. Мазурок народився в один день із 
І. Франком – 27 серпня, щоправда, з інтервалом у 81 рік. 
Очевидно, на підсвідомому рівні це стало спонукою для 
духовної сув’язі генія та його життєписця. 

Закарпатське франкознавство відразу ж переросло не 
тільки вузькі крайові рамки, але й національні (всеук-
раїнські), вийшовши на широкий славістичний контекст. 
Ряд дослідників перебрали на себе функції модераторів у 
справі вивчення і популяризації спадщини Івана Франка 
у країнах Карпатського регіону: Угорщині (Ю. Жаткович, 
Г. Стрипський, Я. Штернберг) та Чехословаччині (одночас-
но у територіальних межах двох нинішніх держав: Чехії та 
Словаччини – І. Панькевич, В. Бірчак). 

У цілому ця проблематика поєднала дві близькі, але 
різноплощинні міждисциплінарні галузі – франкознавство 
і краєзнавство. При цьому вона поставила рекорди за 
креативною притягальністю впродовж уже понад століт-
ній відтинок – 113 років. Її розробка триває. 

 
ЗАЧИНАТЕЛІ. ЮРІЙ КАЛМАН ЖАТКОВИЧ.  
ГІЯДОР СТРИПСЬКИЙ 
 
Закарпатське франкознавство розпочинається в 1898 р. 

коротким повідомленням греко-католицького священика 
Юрія Калмана Жатковича (1855-1920), котрий служив па-
рохом у селі Стройному (нині Свалявський район Закар-
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патської області)1. Він звітував про свою дворічну працю 
над перекладами угорською Франкової прози і драматур-
гії: збірки оповідань «В поті чола», повісті «Для домашньо-
го вогнища» і трьох п’єс: «Учитель», «Кам’яна душа», «Укра-
дене щастя». 

Того року (1898-го) 25-ліття творчості Івана Франка 
збіглося із століттям українського літературного відродже-
ння. Тому лаконічна назва наукового есе Ю. Жатковича у 
значній мірі виявилася достоту символічною. По суті, 
йшлося про щирий намір (справжній привіт) місцевої ін-
телігенції – провідної верстви закарпатських українців 
(угорських русинів) – повноцінно увійти у вже на ту пору 
потужне всеукраїнське інтелектуальне річище. 

Доти закарпатці успішно інтегрувались із допомогою 
галичан у русофільську течію. Отже, не випадково саме 
1898 р. Юрія Жатковича обрано дійсним членом Науково-
го товариства імені Тараса Шевченка у Львові. 

Весною 1896 р. І. Франко свою прозову книжку «В поті 
чола» з дарчим написом подарував Ю. Жатковичу через 
В. Гнатюка, котрий тоді проводив у Закарпатті фольклор-
ну експедицію і завітав у Стройне. Листування Ю. Жат-
ковича і В. Гнатюка розпочалося восени 1895 р. і тривало 
двадцять років (до 1914-го). Збереглося 89 листів обсягом 
218 рукописних сторінок. 

Із листів від 13 і 17 червня 1896 р. довідуємося про твер-
дий намір Юрія Жатковича перекладати Івана Франка: спо-
чатку оповідання, а потім (5 і 25 листопада, 6 грудня 1896 р.) 
драматургію2. Перекладені п’єси він відправив у середині 
листопада і на початку грудня 1896-го у Будапешт дирек-
торам Угорського національного театру («Украдене щастя») і 
театру комедії («Кам’яна душа») для можливої постановки. 

                                 
1 Жаткович Ю. Угорські русини а ювилейний рік 1898 // При-

віт д-ру Івану Франку в 25-літній ювилей літературної його діяль-
ности складають українсько-руські письменники. – Львів, 1898. – 
С. 187-189. 

2 Мазурок О. Юрій Жаткович як історик і етнограф. – Ужгород: 
Вид-во УжНУ, 2001. – С. 16, 42, 49, 51-55 та ін. 
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Крім того, Ю. Жаткович став постійним читачем літера-
турно-наукового журналу «Житє і слово», що виходив за Фран-
ковою редакцією до 1897 р. включно. У львівському журналі 
«Зоря» (1897, № 2) В. Гнатюк розмістив свою замітку «Пе-
реклади Ю. Жатковичем творів І. Франка угорською мовою». 

У наступному літературно-науковому збірнику – з на-
годи 40-ліття творчості Івана Франка – Юрій Жаткович 
теж стисло розповів про переклади короткої Франкової 
прози угорського мовою1. 

Починаючи з 1896 р. Ю. Жаткович переклав угорсь-
кою декілька оповідань І. Франка. П’ять із них побачили 
світ – «Грицева шкільна наука», «Schönschreiben», «Історія 
моєї січкарні», «Домашній промисел», «Хлопська комісія». 
Їх опублікували закарпатські щотижневі газети, що вихо-
дили головним чином в Ужгороді – «Kelet» (ред. о. К. Неви-
цький), «Kárpáti Lapok» (ред. В. Романцьо), «Görög Katholi-
kus Hírlap» (ред. В. Камінський), а також «Bereg» і цент-
ральна «Budapestі Hírlap». В останній побачила світ «Гри-
цева шкільна наука» (30 грудня 1896 р.). 

Станом на 1898 р. Ю. Жаткович переклав три п’єси 
І. Франка: «Украдене щастя», «Кам’яна душа» та «Учитель», 
які не знайшли тоді свого видавця і постановника. Так са-
мо не вистачило місця в угорській періодиці для публікації 
перекладених повістей «Для домашнього огнища», «Пере-
хресні стежки» (для щоденника «Alkomány») та кількох ін-
ших творів. 

Невдовзі у будапештському журналі «Magyar Szemle» 
(1900, № 26) Ю. Жаткович подав нарис про українську лі-
тературу, де І. Франкові приділено значну увагу. У 1902 р. 
Літературне товариство імені Святого Стефана в Буда-
пешті випустило окремою книжечкою Франкове оповідан-
ня «Гриць і панич». 

Без цього викладеного вище сюжету далі не обходили-
ся дослідники літературного процесу Закарпаття. Навіть 
такі протилежні за етнополітичними орієнтаціями, як ру-

                                 
1 Жаткович Ю. Мадярські переклади творів Івана Франка 

// Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці. 
1874 – 1914. – Львів, 1916. – С. 177-178. 
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софіл Євген Недзельський та українські патріоти Володи-
мир Бірчак і Микола Лелекач1. 

Згодом, у другій половині XX століття зазначений ас-
пект став своєрідною «фішкою» – культовим або ж най-
улюбленішим аргументом у когорти дослідників і популя-
ризаторів міжрегіональних культурних взаємин: між За-
карпаттям і Великою Україною, між Закарпаттям і Гали-
чиною і так далі. 

В епіцентрі перебували геніальна постать І. Франка у 
контакті з визначними закарпатськими культурними дія-
чами – священиком Ю. Жатковичем і славістом Г. Стрипсь-
ким. Щоправда, соціальне становище (парафіяльний греко-
католицький священик) Ю. Жатковича радянськими уче-
ними не афішувалося або ж фіксувалося не вельми охоче. 

Гіядор Стрипський (1875-1946) провів дитинство по-
близу Мукачева – у селах Шелестово і Руське. До 1910 р. 
він був пов’язаний з Коложварським університетом (нині 
місто Клуж-Напока), далі – з Угорським національним му-
зеєм. У 1913 р. став членом Румунської академії наук. 
Водночас у його студентській біографії був зимовий се-
местр 1897/1898 навчального року, проведений у Львівсь-
кому університеті на стипендію Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка. 

Редагуючи протягом 1916-го у Будапешті журнал «Uk-
rania», Г. Стрипський подав розгорнутий некролог на 
смерть І. Франка (№ 9-10), з яким він заприятелював ще 
студентом (1897), мав особисті зустрічі та досвід творчої 
співпраці. 

У 1900 р. для ужгородської газети «Kelet» Стрипський пе-
реклав Франковий «Добрий заробок», а у 1907-му для колож-
варської «Erdélyi Hírlap» – аж три оповідання: згаданий «Доб-
рий заробок», а також «Олівець» та «Історія моєї січкарні». 

                                 
1 Недзельский Е. Очерк карпаторусской литературы. – Ужгород: 

Школьная помощь, 1932. – С. 256-258; Бірчак В. Літературні стрем-
ління Підкарпатської Русі. – Ужгород: Школьная помощь, 1937. – 
С. 150-152; Лелекачъ Н. Подкарпатское письменство на початку XX 
вѣка // Зоря – Hajnal [Ужгород]. – 1943. – № 1-4. – С. 229-257. Про 
переклади Ю. Жатковича на с. 238, Г. Стрипського – на с. 250. 
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Згодом у «Записках Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка» (1908) І. Франко розмістив дослідження «Нові 
матеріали до історії українського вертепа», де подав текст 
різдвяного «Бетлегема» у с. Верхня Апша, комітат Марамо-
рош (нині Верхнє Водяне Рахівського району), записаний 
Г. Стрипським. 

Того ж року (1908) в угорському журналі «Etnographia» 
Гіядор Стрипський надрукував реферат «Лайош Кошут у 
русинській народній поезії», взявши за основу статтю 
І. Франка «Кошут і Кошутська війна», оприлюднену в жур-
налі «Житє і слово» (1894). 

У 1914-му Г. Стрипський був серед 24 славістів світу й 
українських письменників, які вшанували творче сорока-
річчя Івана Франка спочатку в «Записках Наукового това-
риства імені Тараса Шевченка» (1913 – 1914 рр., том 117-
118), а невдовзі – в розширеному літературно-науковому 
збірнику1. Цікаво, що його статтю розмістили вслід за до-
писом Ю. Жатковича. 

У журналі «Ukrania» (1916 р., номери 11-18) Гія-
дор Стрипський оприлюднив свої переклади угорською 
соціально-побутових оповідань І. Франка «Історія моєї січ-
карні» та «До світла», вірш «Каменярі» (переклад відомого 
поета Арпада Земплені за підрядником Г. Стрипського). 

У фондах Закарпатського краєзнавчого музею в Ужго-
роді зберігаються примірники «До світла (Оповідання 
арештанта)» (архівний № 6844), що побачило світ у Буда-
пешті 1916 р. як перший випуск запланованої Г. Стрипсь-
ким «Української бібліотеки»2. Щоправда, назву перекладе-
но трохи інакше – «A verés zsidófiú története» («Оповідь по-
битого єврейського хлопчика»). 

                                 
1 Стрипський Г. З старшої письменности Угорської Руси // 

Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці. 
1874 – 1914. – Львів, 1916. – С. 179-195 (Те ж: ЗНТШ. – 1913 
(1914). – Т. CXVII і CXVIII. Іванови Франкови в сороклітє його пись-
менської діяльности). 

2 Frankó I. A verés zsidófiú története / Ukrán eredetiböl fordította 
Dr. Szripszky Hiador. – Budapest: Kókai Lajos; Fritz Armin, 1916. – 
54 old. (Ukrán könyvtár. 1 szám). 
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Ота книжечка (заввишки 15,5 і завширшки 11 см) кош-
тувала 40 філерів. На форзацах подано короткий нарис про 
Україну та головні віхи її історії, на задньому шмуцтитулі – 
карта українських етнічних земель, включно з Кримом і 
Кубанню, але виключаючи Закарпаття. Це зрозуміло, адже 
Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини, котра 
вела тоді війну проти Російської імперії. Посилена військо-
ва цензура не тільки заборонила б друк, але й подбала б про 
взяття видавця під варту та його подальшу відправку в по-
літичну в’язницю Талергоф. 

У Закарпатському краєзнавчому музеї зберігаються 
вирізки з опублікованими перекладами Г. Стрипським опо-
відань І. Франка у газеті «Erdélyi Hírlap» за 1907 р. (арх. 
№ 6849, 6850, 6851). Мова йде про оповідання «Олівець» («A 
ceruza») (31 березня), «Історія моєї січкарні» («Az én szecska-
vágóm története») (7 липня), «Добрий заробок» («Jó kereset») 
(очевидно, у травні, хоч точної дати не вказано). 

Гіядор Стрипський тоді ж, у 1907-му, зазначив, що пе-
реклав твори із малоросійської (русинської) (kisorosz (ruté-
nek), а вже за кілька років (у 1916-му) чітко фіксував су-
часний етнонім – український. 

Не скоро у Закарпатті знову з’явилися перекладачі ху-
дожніх творів Івана Франка угорською мовою. У серії 
«Шкільна бібліотека класиків» видавництва «Радянська 
школа» (Київ – Ужгород) п’ятитисячним тиражем вийшли 
у 1949 р. його «Вибрані оповідання» («Válogatott elbeszélé-
sek») (248 стор., ціна 9 крб. 20 коп.), перекладені Ласлом 
Шандором і з післямовою Т. Магліна. 

Згодом (1957) двотисячним тиражем побачила світ по-
вість «Борислав сміється» («Borislav nevet») (297 стор., 1 крб. 
50 коп.) у перекладі Лайоша Золтана. 

Третій видавничий проект вразив міждержавним роз-
махом. У 1970 р. видавництва «Карпати» (Ужгород) і 
«Európa» (Будапешт) накладом 3350 примірників випусти-
ли вибране І. Франка (вірші, оповідання, драма «Украдене 
щастя») під назвою «Беркут» («Királysas») (448 стор., 1 крб. 
75 коп. або 26 форинтів). 

Упорядником і автором післямови виступила Сара Ко-
ріг, а перекладацький колектив зібрався значний та солід-
ний: Ласло Балла, Імре Гьорьог, Єва Грігаші, Мартон Ко-
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лач, Сара Коріг, Омі Карольї, Гейза Кийпеш, Золтан Мой-
теньї, Дьордь Радо, Юдіт Шандор, Ласло Шандор, Іштван 
Товтфалуші, Міклош Відор, Шандор Вйореш, Арпад Земп-
лені. Багато з них мали закарпатське коріння, тобто пред-
ставляли угорську літературу Закарпаття. 

Образно кажучи, сформувався серйозний депозитарій 
Франкових творів угорською мовою, звідки не воднораз 
робилися передруки. Так, «Kárpáti Kalendárium-1976» умі-
стив «Гімн» («Himnusz») (С. 76), перекладений Гейзою Кий-
пешем. 

Український письменник Юрій Шкробинець (1928-
2001) теж спеціалізувався на поетичному перекладі. В об-
ласній газеті «Kárpáti Igaz Szó» 27 серпня 1986 р. він від-
творив угорською мовою дві Франкові поезії: «Чого яв-
ляєшся мені» та «Безмежнеє поле». 

Останнє, четверте закарпатське видання вибраних 
творів І. Франка угорською мовою (270 стор.) побачило 
світ 2008 р. у тому ж видавництві «Карпати» тиражем 
1 тис. примірників. В оформленні обкладинки використа-
но портрет закарпатського художника Сергія Глущука. 

Усі переклади упорядкував найбільший у краї угорсь-
кий письменник Ласло Балла. Найвідоміші поезії І. Франка 
переклали знані з попереднього видання Ласло Балла, Мік-
лош Відор, Шандор Вйореш, Єва Грігаші (поема «Мойсей»), 
Омі Карольї, Гейза Кийпеш, Мартон Колач, Золтан Мойтеньї, 
а прозу (оповідання) – Імре Гьорьог, Ласло Шандор. 

На початку XX століття в Закарпатті лірику і коротку 
прозу Івана Франка друкували не тільки угорською, але й 
руською (українською). Починаючи з 1900 р. чимало опо-
відань і віршів опублікували тижневики «Наука» в Ужгоро-
ді (у 1911 – 1913 рр., коли її видавав А. Волошин, газета 
виходила щомісячно на 32-х стор.) і «Неділя» в Будапешті 
(ред. М. Врабель, книжку якого рецензував І. Франко). Де-
що потрапляло на сторінки календарів-«місяцесловів», зо-
крема на 1914 р. 

Г. Стрипський дуже ретельно співпрацював із «Нау-
кою» («духовна і научительна газета для угро-руського на-
рода») під псевдонімами Я. Біленький та Ядор. Приміром, 
у газеті друкувалися Франкові поезії «Великдень 1848 ро-



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
78 

ку» (1902, № 19, 12(25) вересня, с. 2-3) та «З новим роком» 
(останній номер за 1920 рік, с. 4). 

Цікаво, що у 1902-му не обійшлося без підзаголовка 
«Из украинского переложено в малорусскую мову». Тоді у 
Закарпатті, очевидно, побутувала політична традиція роз-
різняти українську мову (Галичина), малоруську (Наддні-
прянщина) і угроруську (Закарпаття). У той же час у нау-
кових колах серйозної етнічної різниці між зазначеними 
частинами одного народу не робилося. 

У випусках «Науки» 1912 р. за квітень (№ 4, с. 12-15), 
травень (№ 5, с. 13-16), вересень (№ 9, с. 14-17) і листопад 
(№ 11, с. 10-13) Г. Стрипський подав казку «Лис Микита» 
І. Франка як «славнозвісного поета малоруської літератури». 

Показовою є примітка до першої публікації. Позаяк «де-
якими верхними формами розлучає угро-руськое письмен-
ство от українсько-руського, позволили ми собі одежу Ми-
кити подекуди полатати і так її до нашого небосклону 
приспособити». 

Наступного року (1913) в «Науці» в огляді видань львівсь-
кої «Просвіти» він висловив надію далі вміщувати Франкові 
твори (№ 10, жовтень, с. 23-27). 

Пізніше серед значних публікацій бачимо уривки (три 
пісні) з поеми «Мойсей», поданих «Наукою» 4 вересня 1921 р. 
(С. 2-3). А передував цій публікації редакційний нарис 
(«бесіда») у попередньому номері1. 

У ньому йшлося про величезну суспільну вагу генія 
(«Іван Франко для молодого малоруського покоління все») і 
непересічне смислове навантаження його творчого дороб-
ку («його поезії – се кришталь його душі»). 

 
ОСНОВОПОЛОЖНИК.  
ІВАН ПАНЬКЕВИЧ 
 
Донині актуальні ідеї на тему «Іван Франко і Закарпат-

тя», висловлені з тридцятилітнім інтервалом Іваном Пань-
кевичем, учителем Ужгородської гімназії (1924-1938), а 
потім доцентом Карлового університету в Празі (1947-

                                 
1 В п’яту рочницю смерти Ив. Франка // Наука [Ужгород]. – 

1921. – 28 августа. – С. 3. 
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1952). Він першим пильно простежив роль Михайла Дра-
гоманова у приверненні Івана Франка до студій над за-
карпатською проблематикою, його особистому сприянні 
місцевому українофільському руху1. 

Так, у 1894 р. в журналі «Житє і слово» І. Франко вміс-
тив літературно-фольклорні матеріали ігумена Мукачівсь-
кого греко-католицького монастиря Анатолія Кралицького 
(1835-1894), отримані від Михайла Драгоманова. 

Починаючи з 1860-х рр. А. Кралицький активно публі-
кувався у русофільських виданнях Львова. У 1875-му зу-
стрічався з М. Драгомановим, який подорожував кіньми і 
потрапив у Закарпаття (спочатку в Рахівщину) із галиць-
кої Гуцульщини – із села Жаб’є (нині селище міського типу 
Верховина, районний центр в Івано-Франківській області). 

Анатолій Кралицький помер за кілька місяців до зазна-
ченої публікації у журналі «Житє і слово» – 30 січня за ста-
рим стилем. Про свій намір опублікувати його твори І. Фран-
ко повідомив М. Драгоманова у листі від 11-19 березня 
1894 р.2. 

Також І. Панькевич вказав на велике морально-патріо-
тичне значення короткочасної діяльності у 1895 р. львів-
ського «Угро-руського фонду» та його «Комітету в справах 
угро-руських». Фонд засновано з фінансової ініціативи 
східноукраїнського культурно-просвітнього діяча Миколи 
Ковалевського. 

Фактично І. Франко був єдиним скарбником-розпоряд-
ником «Угро-руського фонду», що мав фінансувати науково-
популярні та просвітницькі брошури для угорських русинів. 

Того ж року (1895) як відбитка з часопису «Народ» по-
бачила світ перша брошура, впорядкована М. Павликом3. 

                                 
1 Панькевич І. Іван Франко і Закарпаття // Літературно-науко-

вий вісник [Львів]. – 1926. – Кн. 7-8. – С. 292-294; Його ж. Іван 
Франко і закарпатські українці // Дукля [Пряшів]. – 1957. – № 3. – 
С. 76-82. 

2 Франко І. До М.П. Драгоманова. 11-19 березня 1894 р. 
// Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 49. – Київ: Наукова 
думка, 1986. – С. 474-475. 

3 В справі Угорської Руси (Посмертний голос М. Драгоманова) 
/ Видав М. Павлик. – Львів: З друкарні В. Маєцького, 1895. – 15 с. 
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Услід за нею – розвідка І. Франка у журналі «Житє і слово», 
де проаналізовано вірш 1805 р. безіменного «угроруського 
патріота»1. 

Учений припускав, що авторство належить Григорію 
Тарковичу (1752-1841), тодішньому цензору руських книг 
в угорській частині Австрійської імперії. Потім його при-
значили Пряшівським греко-католицьким єпископом (з 
1821 р.). 

Відразу після розвідки подано біографічну довідку про 
Г. Тарковича, уродженця села Пасіка на Свалявщині, під-
готовлену галицьким бібліографом Іваном Левицьким 
(с. 465-466). 

При цьому Іван Панькевич примітив і виокремив посе-
редницьку місію фольклориста Володимира Гнатюка в 
часі його експедицій у 1895-1903 рр. в Угорську Русь. 

Із подвижництва В. Гнатюка сильно користав І. Фран-
ко: як документами і матеріалами для вдоволення своїх 
наукових інтересів, так і налагодженими прямими зв’яз-
ками з місцевими українофілами Юрієм Калманом Жатко-
вичем і Гіядором Стрипським. 

Оті думки Івана Панькевича знайшли прихильність 
краєзнавця Юрія Качія2, літературознавців Василя Мики-
тася3 та Любиці Баботи4, історика Олега Мазурка (у спів-

                                 
1 Франко І. Матеріали і уваги до історії австро-руського відро-

дження. 1772 – 1848. Зразок угроруського мадяро- і москвофільства 
з початку XIX в. // Житє і слово [Львів]. – 1895. – Т. 3. – С. 461-465. 

2 Качій Ю. Історія одного подарунку // Жовтень [Львів]. – 
1969. – № 5. – С. 117-119. 

3 Микитась В. З ночі пробивалися... – Ужгород: Карпати, 1977. 
– С. 48, 57, 60-65, 82; Його ж. Через гори і кордони (Культурні й лі-
тературні зв’язки Закарпаття з Україною та Росією у XIX – XX ст.). 
– Київ: Знання, 1977. – С. 25-27, 42. 

4 Бабота Л. Твори Івана Франка в перекладах Юрія Жатковича 
та Гіядора Стрипського // Наукові записки Культурної спілки ук-
раїнських трудящих [Пряшів]. – 1990. – № 15-16. – С. 141-145; Її 
ж. Перші переклади творів Івана Франка на теренах історичної 
Угорщини // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матер. Між-
нар. наук. конгресу, присв. 150-річчю від дня нар. Івана Франка 
(Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Т. 1. – Львів: Вид. центр 
Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. – С. 1097-1103. 
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авторстві та одноосібно)1. На жаль, зауважений науковий 
пріоритет не завжди ними зазначався. 

Цим далеко не вичерпується внесок І. Панькевича у 
франкознавство. Він оприлюднив низку статей українсь-
кою, німецькою і чеською мовами, де приділив доволі ува-
ги маловідомому тоді ранньому періоду творчості Івана 
Франка та формуванню естетичних засад у його інтенсив-
ній літературно-критичній діяльності2. 

У той же час І. Панькевич активно відстежував найно-
віші франкознавчі дослідження і подав кваліфікований 
розбір декількох із них. Також він пригадав про роки сво-
го навчання у Відні з сином І. Франка Тарасом, те, як Іван 
Франко виступав на народному зібранні (віче)3. 

Іван Панькевич виявився одним із чільних співавторів 
(разом із славістами Вацлавом Жідліцьким, Орестом Зі-
линським та іншими) капітального наукового збірника Сло-
вацької академії наук «З історії чехословацько-українських 
зв’язків» (687 стор.). Він побачив світ у Братиславі 1959 р. 
вже після смерті І. Панькевича. Збірник присвячено століт-
тю з дня народження Івана Франка, «революційного демо-
крата і борця за ідею слов’янської взаємності». 

                                 
1 Задорожний В., Мазурок О., Шульга І. Зоря незгасна. – Ужго-

род: Карпати, 1986. – С. 82-89; Мазурок О. Угро-руський фонд, його 
натхненники і діяльність // ХХІ вік [Ужгород]. – 1991. – № 5. – С. 7. 

2 Pankevič I. Ivan Franko. Nekrolog // Archiv für slavische philo-
logy [Відень]. – 1920. – S. 265-268; Панькевич І. Ще раз про питан-
ня рішального впливу на характер Івана Франка в 1874 – 
1876 роках // Краківські вісті. – 1943. – 24 травня. – С. 4; Його ж. 
До переміни естетичних поглядів Івана Франка в 1876 – 1878 рр. 
// Праці історико-філологічного товариства в Празі. – 1944. – Т. 5. 
– С. 144-150; Його ж. До джерел «Панських жартів» Івана Франка 
// Slavia [Прага]. – 1951. – № 2-3. – С. 372-384; Його ж. Nová litera-
ture o Ivanu Frankovi // Slavia. – 1953. – № 2-3. – С. 404-420; Його 
ж. K otázce vlivu estetuky V. Bĕlinského na prvni kritické članky 
I. Franka // Československá rusistika [Прага]. – 1957. – № 3. – 
С. 442-448. 

3 Панькевич І. Мій життєпис // Науковий збірник Музею ук-
раїнської культури у Свиднику. – 1969. – Т. 4, кн. 1. – С. 17-41. 
Про Івана Франка та його сина Тараса на сс. 24, 26-27. 
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У збірнику подано статтю І. Панькевича «Західноук-
раїнське літературне відродження і Ян Коллар» (с. 253-
280). Вона покликана до життя творчим імпульсом Фран-
кової розвідки «Слов’янська взаємність в розумінні Яна 
Коллара і тепер». 

У пору творчого розквіту Івана Панькевича (1920-
1930-ті рр.) життя і творчість Івана Франка широко пода-
валися закарпатською періодикою різних суспільно-полі-
тичних сил. У тому числі – комуністичними тижневиками 
«Карпатська правда» і «Працююча молодь», журналом «На-
ша земля», календарями «Карпатської правди» на 1927 і 
1928 рр. 

Найбільше постарався навчально-освітній журнал «Наш 
рідний край» (близько двадцяти переважно поетичних пуб-
лікацій, у т. ч. фрагментів з поеми «Мойсей» – 1935, ч. 9) 
та його додаток «Віночок для підкарпатських діточок», де 
дитячі твори Івана Франка (зокрема, уривки з казки «Лис 
Микита») і поетеси Марії Підгірянки домінували. 

Цей журнал із додатком редагували журналіст Ярослав 
Розвода, учений та педагог Іван Панькевич, письменник і 
педагог Олександр Маркуш. Часто редакція супроводила 
передруки примітками з нагадуваннями хто такий І. Фран-
ко та у чому його велич, а також невеличкими біографіч-
ними врізками. 

Поважними публікаторами Франкової прози, драма-
тургії, перекладів стали двотижневі газети «Зоря» («народ-
ноосвітня новинка», ред. К. Коханий, П. Федор) та «Земля і 
Воля» (орган Республіканської хліборобської партії, гол. ред. 
С. Клочурак), тижневики «Свобода» (орган Християнської 
народної партії, раніше – «Наука», ред.-вид. А. Волошин), 
«Неділя русина» (ілюстрований недільний додаток до що-
денника «Русин», гол. ред. Ф. Тіхий), «Українське слово» («не-
залежний суспільно-політичний часопис», гол. ред. і вид. 
М. Бращайко), «Пробоєм» і «Наступ» (видавали українські 
націоналісти-мельниківці, гол. ред. С. Росоха), журналів 
«Пчілка» (ілюстрований місячник для школярів, гол. ред. 
А. Волошин), «Голос життя» (орган Союзу працюючого се-
лянства, ред. А. Мондок) та чимала низка інших видань. 

Так, прокомуністичний двотижневик «Голос життя» по-
дав уривок з оповідання «Задля празника» (1929, ч. 1, 15 
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жовтня, с. 3-4), християнсько-народна газета «Свобода» – 
оповідання «Легенда про Пілата» (12 квітня 1928 р., с. 2), 
націоналістичний журнал «Пробоєм» – гімн «Не пора» (1936, 
ч. 4-5, с. 49), незалежний часопис «Українське слово» – 
вірші «Де єсть руська вітчина?» (3 жовтня 1935 р., с. 3), 
«Етимологічний гімн» (29 липня 1937 р., с. 3, з редакційною 
приміткою, що вірш, можливо належить І. Франку) та ури-
вок з поеми «Великі роковини» (21 травня 1936 р., с. 3). 

У «Календарі робітників і селян на рік 1938» (Ужгород – 
Мукачево, 1937), випущеному редактором С. Довгалем під 
егідою Чехословацької соціал-демократичної робітничої 
партії, знайшлося місце двом Франковим віршам «Вічний 
революціонер» і «Антошкові П.» (с. 20, 69). 

Останній у міжвоєнну пору в Закарпатті передрукову-
вався найчастіше, у т. ч. приводився Іваном Панькевичем у 
його гостро полемічній «Відповіді на анонімну брошуру» (пе-
дагогічний журнал «Підкарпатська Русь», 1930, с. 200-208). 

Раніше у тому ж річнику поезію І. Франка «На ріках 
вавилонських» учитель гімназії Корнило Заклинський май-
стерно вмонтував у свою статтю «Національне виховання» 
(с. 56-61). 

 
ВИХОВНИК. ВОЛОДИМИР БІРЧАК 
 
Ужгородське «Українське слово» примітне двома стат-

тями, присвяченими 20-й роковині смерті Івана Франка. 
Перша належить перу видатного закарпатського журналіс-
та і письменника Василя Ґренджі-Донського1. 

Друга – редакційна передовиця. Ймовірніше, вона напи-
сана сумлінним виховником свідомих українців, відомим лі-
тературознавцем, а тоді ще й популярним фейлетоністом Во-
лодимиром Бірчаком2. У ній йдеться про просвітянське вша-
нування пам’яті І. Франка у Воловому (нині смт. Міжгір’я), ви-

                                 
1 Ґренджа-Донський В. Двадцята річниця смерти другого генія 

нашого народу ― Івана Франка // Українське слово [Ужгород]. – 
1936. – 21 травня. – С. 3; Передр.: Твори Василя Ґренджі-Донського. 
– Т. IX. Публіцистика. – Вашинґтон: Карпатський Союз, 1989. – С. 34. 

2 Іван Франко і Пилат // Українське слово. – 1936. – 28 травня. – 
С. 1. 
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світлюється Франків внесок у національне відродження за-
карпатських українців, згадано «Комітет для справ угрорусь-
ких», протест «І ми в Європі», переклади Ю. Жатковича і т. ін. 

В «Українському слові» знайдемо ще принаймні чотири 
статті Володимира Бірчака, де образ і слово Івана Франка 
посіли чільне місце1. Вони підписані криптонімом В. Б., 
псевдонімом Н.А. Коліні або подані без жодного підпису. 
Так, у розлогій статті «Наша криза» (1932, ч. 1-3, 8) автор 
відніс І. Франка до тих учених мужів, перед якими й нині 
варто зняти капелюха. Апелюючи до інтелігенції, Бірчак 
спрямовував її до безкорисливої подвижницької діяльнос-
ті, взірцем якої слугував Франко. Свої настанови він уви-
разнив цитатою зі знаменитого вірша «Каменярі». Адже за 
промощену важкою працею дорогу годі чекати слави, але 
люди, все ж, підуть саме нею. 

Володимир Бірчак був майстром витонченої повчаль-
но-застережливої публіцистики. Одна з його статей «Ні-
коли не вір ні в які дива!» (1938, ч. 57) була протиотрутою 
щодо розповсюдників брехливої інформації, або, сучас-
ною мовою, поденників чорного піару. Її назвою стали 
рядки з Франкової поезії «Притча про нерозум». 

Проте В. Бірчак застерігав не тільки не вірити у немож-
ливе. Опираючись на думки І. Франка, він прищеплював 
своїх читачів від нігілістичної недуги, як у статтях «Хочеш 
бути патріотом…» (1935, ч. 33), «Критика і критиканство» 
(1937, ч. 15). В останній, зокрема, Бірчак гасив войов-
ничий запал молодих українських націоналістів із празь-
кого журналу «Пробоєм». На його думку, у того, кому само-
му нічим прозвітувати, нема морального права на оцінки 
чужих діянь. Услід за Франком, він повсякчас із гумором 
викривав «патентованих патріотів». 

Пізніше Бірчак підготував літературознавчу статтю, 
присвячену Франковим образам людей, котрі обстоюють 
соціальну справедливість2. 

                                 
1 Див.: Новак С. Іван Франко у публіцистиці Володимира Бір-

чака // Франкознавчі студії. – 2002. – Вип. 2. – С. 269-276. 
2 Бірчак В. Еволюція постаті борця в творах І. Франка // Ук-

раїнська дійсність [Берлін]. – 1941. – 1 липня; Передр.: Франкознавчі 
студії [Дрогобич]. – 2001. – Вип. 1. – С. 212-216. 
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Зауважу й те, що В. Бірчак у 1926 р. оприлюднив свої 
спогади про І. Франка1. Вони стали для Анни Франко-
Ключко як на кориді для бика червоне полотнище. Її роз-
дратувала Бірчакова розповідь про те, як у «Віденській 
кав’ярні» (насправді мемуарист мовив про «Монополь», що 
знаходився на площі А. Міцкевича) у Львові Франко, за 
словами прислуги, випадково забрав його плащ, а зали-
шив свій – зношений. Це трапилося десь у 1906-1907 рр. 

Мемуаристка вважала це дрібною помстою за колись 
занадто гостро розкритикований І. Франком твір новеліс-
та В. Бірчака, фундатора модерністського літературного 
угруповання «Молода Муза» (1906-1914). «Чи згадав Бірчак 
той лихенький старенький плащ Франка, коли йому прий-
шлося манджати на 10-літню каторжну роботу на Сибір?» 
– перебрала міру А. Франко-Ключко2. 

Як відомо, В. Бірчака заарештувала радянська спец-
служба 9 вересня 1945 року у відвойованій в нацистів 
Празі. Будучи людиною похилого віку, він витримав сім літ 
тюремних поневірянь через політичні переконання, зокре-
ма, майже півроку в Ужгороді, потім чотири місяці у Хар-
кові (6 березня – 4 липня 1946), далі етапами у сумнозвіс-
ний Сибір – Красноярський край, Кемеровську та Іркутську 
області. На 72-му році життя помер від серцевої недостат-
ності (21 вересня 1952), похований на кладовищі ГУЛАГу в 
селі Новочунка Чунського району Іркутської області. 

Насправді Франкову критику «молодомузівців» Бірчак 
сприйняв як належне. 16 грудня він відреагував у листі 
до літературознавця К. Студинського однією розважливою 
фразою: «З’їздив нас сильно Франко в «Вістнику» – та не 
перші ми й не послідні»3. 

                                 
1 Бірчак В. Спогади про Івана Франка // Літературно-науковий 

вісник [Львів]. – 1926. – Кн. VII-VIII. – С. 238-241; Українська дійс-
ність. – 1941. – 1 червня. – С. 2-3; У передруку цей епізод чомусь ви-
пущено: Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. ст. і приміт. 
М. Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – С. 309-312. 

2 Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина: Спомини. – То-
ронто: Ліґа визволення України, 1956. – С. 54-55. 

3 Цит.: Новак С. Іван Франко у публіцистиці Володимира Бір-
чака. – С. 272-273. 
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В. Бірчак завше з пошаною ставився до І. Франка, з 
яким особисто контактував, пропагував його творчість1. 
Працюючи у міжвоєнний період у Закарпатті, Бірчак став 
автором низки підручників для місцевих шкіл, де Франко-
ві як визнаному класику української літератури відведено 
чільне місце. 

Так, у «Руській читанці», затвердженій до вжитку в се-
редніх школах Підкарпатської Русі розпорядженням міні-
стерства шкільництва і народної освіти Чехословацької 
Республіки від 28 квітня 1921 р., Франкових творів най-
більше з-поміж інших майстрів художнього слова і за кіль-
кістю, і за обсягом2. У читанку ввійшли п’ять його дитя-
чих поезій – «Невчений», «Медвідь у школі», «Лис і вовчиця 
в криниці», «Перший Великдень на волі», «Як вовк лоша 
купував» (С. 32, 43, 65-66, 111-112, 127-129), а також три 
прозові казки – «Мурко й Бурко», «Осел і лев», «Війна межи 
псом і вовком» (С. 48-49, 66-69, 80-85). Загалом це близь-
ко двадцяти сторінок суцільного тексту. 

Примітно, що Володимир Бірчак став прямо причет-
ним до появи вдумливого франкознавця Луки Луціва, кот-
рий у 1967 р. на схилі свого віку (народився 1895 р.) на 
тому наголосив наприкінці біографічного дослідження про 
І. Франка3. В. Бірчак був учителем української мови 
Л. Луціва у Дрогобицькій гімназії. Обидва взяли участь у 
національно-визвольних змаганнях 1918-1920 рр. Після 
бойового шляху в лавах «Українських січових стрільців» 
Луців здобув науковий ступінь доктора філософії у Карло-
вому університету в Празі (1926) за дисертацію «Тарас 
Шевченко в слов’янських літературах». 

У Закарпатті між двома світовими війнами спадщину 
Івана Франка найкраще пропагувало товариство «Просвіта» 

                                 
1 Новак С. Іван Франко і Володимир Бірчак // Франкознавчі 

студії. – 2001. – Вип. 1. – С. 204-212; Її ж. Іван Франко у публіцисти-
ці Володимира Бірчака // Там само. – 2002. – Вип. 2. – С. 269-276. 

2 Див.: Бирчакъ В. Руська читанка для І клясы гимназійноѣ и го-
рожаньскихъ шкôлъ. – Прага: Накладомъ Державного Выдавництва, 
1922. – 155 с. 

3 Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну 
справедливість. – Ню Йорк – Джерзі Ситі: Свобода, 1967. – 654 с. 
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в Ужгороді (перший голова М. Бращайко, секретар І. Пань-
кевич), зокрема, через свої народні календарі. Вийшли вони 
у 1923 – 1938 рр. загальним тиражем 50 тис. прим. Майже 
кожний з них оздоблювався афоризмами, віршами і байка-
ми І. Франка. 

У календарі «Просвіти» на 1926 р. йшлося про ти-
танічний внесок Каменяра в національну історію: він роз-
бивав скалу тяжкого життя народу залізним молотом 
свого слова і думки1. 

У 1933 р. в освітньо-господарському журналі-місячнику 
«Світло» (видала філія «Просвіти» в Мукачеві, ред. П. Петрич-
ко) з’явилася тематична редакційна стаття2. Епіграфом того 
номера слугував Франковий афоризм: «Не ридать, а добува-
ти // Хоч синам, як не собі, // Кращу долю в боротьбі». 

У числі 5-6 за 1935 р. «Світло» на першій сторінці роз-
містило вірш «Той наймит – наш народ…» з портретом 
І. Франка. Молодіжний просвітянський журнал «Пчілка» 
зупинив свій вибір на поезії «Указ проти голоду» (1932, 
ч. 5, січень, с. 133), що вже друкувалася у комуністичній 
«Карпатській правді» в червні 1926 р. 

Зусиллями «Просвіти» у 1925 р. вийшла друком брошу-
ра, присвячена «провідникам і оборонцям долі руського 
народа» Т. Шевченку, І. Франку і Б. Грінченку3. Це корот-
кий опис їхнього життя та огляд основних творів. 

Наступного року з нагоди десятої річниці смерті І. Фран-
ка побачила світ книжечка його прози і лірики (як число 
67 видавничої серії ужгородської «Просвіти»)4. 

Самраз голова товариства Юлій Бращайко і секретар 
Степан Клочурак закликали свої філії гідно вшанувати па-
м’ять «славного нашого письменника, учителя, народного 
працівника і борця за щастя і долю народа». 

                                 
1 Борець за долю народну. В десяту річницю смерті Івана 

Франка // Народний ілюстрований календар «Просвіти» на пере-
ступний рік 1926. – Ужгород: Школьная помощь, 1926. – С. 57-59. 

2 Поет праці й боротьби: [І. Франко] // Світло [Мукачево]. – 
1933. – Ч. 3-4 (травень-червень). – С. 6-7. 

3 Пуховський А. Не забудьте спомянути: [Т. Шевченка, І. Фран-
ка, Б. Грінченка]. – Ужгород: Вид-во Т-ва «Просвіта», 1925. – 16 с. 

4 Франко І. Збірка оповідань і віршів. – Ужгород: Друкарня от-
ців василіян, 1926. – 24 с. 
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У 1986 р. пенсіонерка Василина Божук тепло згадувала 
про поїдку учителів Підкарпатської Русі у травні 1933 р. 
на відкриття надгробку на могилі І. Франка1. Коли оголо-
сили громадську збірку коштів на спорудження знамени-
того Каменяра (скульптор – Сергій Литвиненко, родом із 
Полтавщини) на Личаківському цвинтарі у Львові, серед 
закарпатців зібрали чималу суму. Тоді поширювалася так 
звана цеглинка з написом «На спорудження пам’ятника 
Івану Франкові», за якою вносились посильні кошти. 

В. Божук здобула педагогічну освіту в Ужгородській 
учительській жіночій семінарії (1924-1928) і вчителювала 
у народних школах Берегівщини (села Мочола, Квасово), 
Воловеччини (Верхні Ворота) і Рахівщини (Рахів, Великий 
Бичків). Пам’ятною подією для неї, семінаристки, став 
вечір в Ужгороді з нагоди десятиріччя смерті Івана Фран-
ка (10 червня 1926 р.). У с. Верхні Ворота учителі ставили 
на сільській сцені п’єси «Учитель» та «Украдене щастя». 

Народна поетеса, вчителька початкових класів і вихо-
вателька шкільного інтернату Марія Кабалюк-Тисянська 
розповіла про інсценізацію поезії «Каменярі» 1932 р. у 
с. Кваси (нині Рахівського району)2. 

Врешті справа дійшла до театралознавчого відтинку в 
закарпатському франкознавстві3. Адже у весняному сезо-

                                 
1 Божук В. Полум’яне слово Каменяра // Закарпатська правда 

[Ужгород]. – 1986. – 27 серпня; Її ж. Незабутня поїздка // Вільна 
Україна [Львів]. – 1986. – 26 вересня. 

2 Кабалюк-Тисянська М. Свіжа криниця // Закарпатська прав-
да. – 1966. – 27 серпня. 

3 Ігнатович Г. Драматичні твори І. Франка на закарпатській сце-
ні // Закарпатська правда. – 1956. – 27 серпня; Музика Г. Пьеса 
Франко в нашем театре: [«Сон князя Святослава» в Закарпатском 
русском драматическом театре 1954 – 1956 гг.] // Советское Закар-
патье [Ужгород]. – 1956. – 27 августа; Баглай Й. Каменяр на сцені: 
До 125-річчя з дня народження І.Я. Франка // Радянський студент 
[УжДУ]. – 1981. – 27 червня; Його ж. Твори Франка на сцені театру 
// Молодь Закарпаття [Ужгород]. – 1981. – 27 серпня; Його ж. Упер-
ше на закарпатській сцені: З історії постановки комедії Івана Фран-
ка «Учитель» // Закарпатська правда. – 1981. – 29 серпня; Шере-
гій Ю. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 
1945 року. – Братислава – Пряшів: Словацьке педагог. вид-во, 1993. 
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ні 1937 р. п’єса І. Франка «Украдене щастя» (режисер 
В. Стахура) гучно ставилася на сцені Земського підкар-
патського народного театру в Ужгороді1. Власне, прем’єра 
«Украденого щастя» на закарпатській сцені відбулася ще 
19 травня 1921 р. в постановці славнозвісного Миколи 
Садовського. Того ж року він поставив і Франкову драму 
«Учитель». 

Як бачимо, Ю. Жаткович наприкінці XIX століття енер-
гійно просував «Украдене щастя» і «Учитель» на провідну 
угорську сцену (Будапешт), але цим п’єсам судилося прий-
ти до закарпатського глядача в Ужгороді, хоч і з великим 
запізненням, зате рідною мовою. 

У 1920-1930-х рр. у Закарпатті Іван Франко у популяр-
ності програвав лише Тарасу Шевченку. У цілому тут, у ре-
пертуарному арсеналі місцевої преси і книгодруку, класики 
української літератури були представлені вельми гідно, як-от: 
Марко Вовчок, Ю. Федькович, С. Руданський, М. Коцюбинсь-
кий, В. Стефаник, О. Олесь, С. Васильченко, С. Черкасенко. 

Рівночасно пересічний закарпатський читач також 
мав вільний доступ до творчого ужинку молодої генерації. 
Передусім на прикметі маємо численні передруки кращих 
зразків лірики і прози Б.-І. Антонича, М. Ірчана, О. Сліса-
ренка, М. Бажана, Є. Маланюка, Я. Гординського. 

Закарпатське франкознавство від часу повноцінного 
становлення має у своєму активі унікальний факт. У між-
воєнному Закарпатті (до березня 1939 р.) жила донька 
Івана Франка – Анна (в заміжжі Ключко), з чоловіком Пет-
ром і дітьми – синами Тарасом і Дмитром. 

У селі Довгому, де працював окружним лікарем П. Ключ-
ко, про цю славетну сім’ю донині бережуть найтепліші 
спомини, котрі у 1990-х рр. не раз потрапляли на шпальти 
закарпатських газет2. 

                                                                                                             
– С. 43-44, 56-56 та ін.; Ігнатович Г. Від гасниці до рампи. Нариси 
історії українського театру на Закарпатті. – Книга перша. – Ужго-
род: Ліра, 2008. – С. 122, 171, 177, 251 та ін. 

1 Недзельский Е. Угро-русский театр. – Унгвар: Уніо, 1941. – 
С. 60, 74-75, 101. 

2 «Моя маточка – Анна Франко», – з гордістю каже Марія Васи-
лівна Керечанин (Урста) із села Довге Іршавського району / Запи-
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У роки Другої світової війни сім’я Ключків проживала 
у Відні, потім у Зальбурзі (там у 1948 р. помер Петро 
Ключко) та у Монреалі. Із Канади Анна Ключко у 1956 р. 
приїхала на столітній ювілей батька в Україну і провідала 
Довге, де проминула її молодість. 

Якраз у тому ж році вийшли друком у Торонто її спо-
гади, де близько сторінки присвячено міжвоєнній порі. З 
огляду на важливість цього фрагменту процитую без ку-
пюр, повністю: 

«На Закарпатті в селі Довгім, куди мій чоловік дістав 
призначення на окружного лікаря, поклав він велику пра-
цю для піднесення здоровного стану населення. Зараз піс-
ля війни стан здоров’я на Закарпатті був безнадійний. 
Тиф черевний і сипний, чорна віспа, дифтерія, шкарляти-
на й кір, коклюш і глисти, туберкульоза й сифіліс – це бу-
ли щоденні явища, з якими треба було боротися. 

Чоловік добився у чеського уряду заложення й побуду-
вання домівки для диспансеру Масарикової Ліги, яка мала 
всі засоби й можливості від уряду для поборювання цих 
десяткуючих населення недуг. Працював днями й ночами, 
маючи під своєю опікою 8 сіл. 20-літня праця увінчалася 
значним успіхом. Деякі недуги, як тиф і віспа, зовсім 
зникли, а інші значно зменшилися. Епідемії дитячих хво-
роб були поборювані зараз же в зародку, туберкульозні 
діставали сталу опіку й допомогу, а шкірні недуги підпали 
під сувору контролю й примусове лікування. Систематичні 
лекції на ці теми причинилися до культурного й до націо-
нального усвідомлення місцевого українського населення. 

Але вдячність населення була типова. Коли Гітлер пере-
дав у 1939 році Закарпаття мадярам – місцеві інтелігенти, 
«русскіє», поставили нас «под стєнку», щоб п’яні селяни нас 
розстріляли. Та все ж таки знайшлися чесні люди й наші 
приятелі, що не допустили до вбивства. Тоді мадяри про-
тягом 24 годин насильно депортували мене й мого сина до 
Відня, а чоловіка забрали до концтабору в Нірадгазі. Ще 

                                                                                                             
сав В. Кузан // Новини Закарпаття [Ужгород]. – 1993. – 11 грудня. 
– С. 16; Нове життя [Іршава]. – 1994. – 1 січня. – С. 3; Старий За-
мок [Мукачево]. – 1999. – 25 березня. – С. 14; Новини Закарпаття. 
– 2000. – 15 січня. – С. 15. 
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впору вдалося мені його видобути з цього табору, де «куль-
турні» мадяри били й катували національно усвідомлену 
молодь і селянство Карпатської України. 

Мій чоловік глибоко відчув і зрозумів моє страдальне 
життя вдома й дав мені все, щоб зробити моє життя ща-
сливим: родину, дім, достаток, забезпечення майбутнього 
мені й дітям. Та все це пропало мов сон. Ми знову опи-
нилися скитальцями на чужині, між чужими людьми. Дов-
голітня лікарська практика й досвід, набуті на Закарпатті, 
зокрема в лікуванні туберкульози, – дають йому можли-
вість дістати працю у віденському шпиталі Ляйнц, де він 
працює до 1946 року»1. 

 
МОДЕРНІЗАТОР. МИКОЛА ЯСЬКО 
 
Літературознавчу та історіографічну схему, запропоно-

вану в 1920-х рр. Іваном Панькевичем, творчо розвинув 
Микола Ясько2, завідувач кафедри української літератури 
Ужгородського університету та Ужгородського вчительсь-
кого інституту (1946-1950, 1953-1954). Вона знайшла до-
сить пропаґаторів із числа радянських дослідників новіт-
ньої історії Закарпаття. 

В умовах сталінської ідеологічної зашореності цей ас-
пект франкознавчої проблематики зразу ж отримав сто-
личну легалізацію, що за тоталітаризму служила повсякчас 
вказівним орієнтиром для всіх інтелектуалів у провінції. 

Ще в серпні 1944 р. у бюлетені «Карпати кличуть», кот-
рий видавав у Лондоні член Державної Ради Чехословаць-
кої Республіки, закарпатський комуніст Іван Петрущак 
«для своїх земляків і приятелів у Великій Британії», наво-
дився приклад незламності та непоборності Івана Франка 
(ч. 5-6, липень-серпень, с. 12). Допис приурочено даті на-

                                 
1 Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина. – С. 53. 
2 Ясько М. Іван Франко і Закарпаття // Радянське Закарпаття 

[Ужгород]. – 1956. – № 1. – С. 100-114; Його ж. Іван Франко про усну 
народно-поетичну творчість Закарпаття // Наукові записки Уж-
городського державного університету. – 1957. – Т. 25. – С. 19-30; Йо-
го ж. Перші переклади творів Івана Франка на угорську мову // 
Жовтень. – 1957. – № 3. – С. 91-92. 
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родження І. Франка і звільненню Радянською армією його 
батьківщини – Дрогобиччини. 

Узагалі ж, у роки Другої світової війни місцеві літерату-
рознавці належно відзначили карпатознавчі заслуги І. Фран-
ка в офіційному виданні крайового репрезентанта виконав-
чої влади Королівства Угорщини. В українській літературі 
він «является апостолом общественного и политического ра-
дикализма»1. 

У рік остаточної радянської інтеграції Закарпатської 
України (перетворення в область УРСР) з’явився тематич-
ний збірник документів, наукових і науково-популярних 
праць. Завдячуючи Іванові Пільгуку, карпатознавчі заці-
кавлення Івана Франка були взяті на щит вітчизняної ра-
дянської гуманітаристики2. 

Чому? Взаємопов’язані прізвища М. Драгоманова, А. Кра-
лицького, І. Франка, Ю. Жатковича були виразно вписані 
у поточний кон’юнктурний контекст – єднання з великою 
матір’ю (Україною, але радянською) та (у доопрацьовано-
му варіанті) з братнім російським народом. 

А це вже стало справою першорядної ідейно-політичної 
ваги і союзна держава змушена погодитися на таке амбіва-
лентне соціальне замовлення. Улюбленими стали ювілейні 
та рядові дати народження і смерті Івана Франка3. За ко-
муністичної доби кожних п’ять років закарпатські газети 
«вибухали» поважними тематичними добірками. 

Розвинута Миколою Яськом дослідницька схема перед-
бачила логічні (у жанровому і часовому вимірі) коментарі 
до Франкових публікацій у журналі «Житє і слово» (1894, 
кн. 1) – однієї легенди і двох народних оповідань у запи-
сах Анатолія Кралицького, рецензій на ужгородські видан-

                                 
1 Исторія подкарпаторуськой литературы. – Унгвар: Изд. Ре-

гент. комисаріата; Книгопечатня оо. Василіан, 1942. – С. 55-56. 
2 Пільгук І. Шляхи культурного єднання Закарпаття з великою 

Україною // З тобою навіки: Збірник праць про Закарпатську Ук-
раїну. – Київ: Український держвидав, 1946. – С. 41-52. 

3 [Редакційна стаття]. Іван Франко: До 30-ліття з дня смерті: [На-
рис] // Молодь Закарпаття. – 1946. – 30 травня; Сахаров І. Іван Фран-
ко – видатний український революціонер-демократ // Закарпатська 
правда. – 1956. – 19 серпня; Хоменко І. Близкий и дорогой: [И. Фран-
ко и Закарпатье] // Закарпатская правда. – 1966. – 29 мая; тощо. 
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ня Михайла Врабеля «Руський соловей. Народна ліра, або Зі-
брання народних пісень на різних угроруських наріччях» 
(1890) та Євменія Сабова «Хрестоматія церковно-слов’янсь-
ких і угроруських літературних пам’яток з додатком угро-
руських народних казок на справжніх наріччях» (1893). 

Далі пропонувався огляд глибоко аналітичних праць 
«Русько-український театр» (1885), «Слов’янська взаємність 
в розумінні Яна Коллара і тепер» (1893), «Кошут і кошутська 
війна» (1894), «Карпаторуське письменство XVII-XVIII вв.» 
(1900), «Студії на полі карпаторуського письменства XVII- 
XVIII вв.» (1901), «Южнорусская литература» (1904), «Нові 
матеріали до історії українського вертепу» (1908), «Нарис 
історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (1910), 
«Студії над українськими народними піснями» (1913). 

Окремої уваги заслужили політичне звернення «І ми в 
Європі. Протест галицьких русинів проти мадярського ти-
сячоліття» (1896), публіцистичні статті «Формальний і 
реальний націоналізм (Кілька уваг про IX і X випуск 
«Правди»)» (1889) і «Стара Русь» (1906). Майстерно у цю ж 
канву вплетені закарпатські мотиви у повісті «Захар Бер-
кут» (1883) й оповіданні «Чиста раса» (1895). 

Значне місце відводилося постатям Ю. Жатковича і 
Г. Стрипського. Також ішлося про популяризацію творчос-
ті І. Франка угорською мовою та закарпатською україно-
мовною періодикою першої половини XX століття. Маємо на 
увазі газети «Наука», «Неділя», «Правда» («Карпатська прав-
да»), «Працююча молодь», журнали «Наш рідний край», «На-
ша земля», комуністичні календарі. Звісно, випадали «бур-
жуазно-націоналістичні» газети «Свобода» («Нова свобода»), 
«Українське слово», журнал «Пробоєм» тощо. 

Отож, у зазначених наукових, а водночас і популярних 
публікаціях (у газетах «Советское Закарпатье» і «Закарпат-
ська правда», 1954-1956 рр.1) літературознавець Микола 

                                 
1 Ясько М. Іван Франко і Закарпаття // Закарпатська правда. – 

1954. – 24 листопада; Його ж. Франко про буржуазні вибори на За-
карпатті // Закарпатська правда. – 1955. – 25 січня; Його ж. Иван 
Франко и Закарпатье // Советское Закарпатье. – 1956. – 29 мая; 
Його ж. Иван Франко и народное творчество Закарпатья // Со-
ветское Закарпатье. – 1956. – 27 августа. 
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Ясько визначив структуру і виклад матеріалу в пізніших 
синтетичних роботах низки авторів. 

Доробок його епігонів цікавий хіба що лише деякими 
уточненими моментами і щирими намірами пропагувати 
вподобану грань геніальної постаті. Наприклад, услід за 
своїм викладачем до висвітлення проблеми у такому ж 
ключі прилучився студент-філолог Іван Долгош, згодом 
учитель у селі Невицьке1. 

У наступні роки цей інтерес поглибився. Іванові Фран-
ку як авторитетному досліднику творчості закарпатських 
письменників XVII – XIX століть відведено чимале місце в 
монографіях і статтях академічних учених Івана Виш-
невського2, Олекси Мишанича3, Василя Микитася4, а та-
кож у відповідних ремінісценціях дослідника розвитку іс-
торичної науки Миколи Кравця5, літературного критика 
Євгена Кирилюка6. 

                                 
1 Долгош І. Іван Франко про Закарпаття // Дукля. – 1956. – № 2. – 

С. 86-98; Те саме скор.: Молодь Закарпаття. – 1956. – 15 червня. – С. 2. 
2 Вишневський І. Іван Франко і Закарпаття // Жовтень. – 1962. 

– № 12. – С. 131-134; Його ж. Іван Франко – дослідник творчості за-
карпатських письменників // Тези доповідей сьомої щорічної нау-
кової сесії, присвяченої вивченню творчості І.Я. Франка (7-9 квітня 
1962 р.). – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – С. 18-20; Його ж. Тра-
диції та сучасність. – Львів: Кн.-журн. вид-во, 1963. – С. 3-32. 

3 Мишанич О. Література Закарпаття XVII-XVIII століть. – Київ: 
Наукова думка, 1964. – С. 4, 38-46, 53-55; Його ж. Іван Франко і 
угорська література // Радянське літературознавство. – 1974. – 
№ 2. – С. 85-86. 

4 Микитась В. Давня література Закарпаття. – Львів: Вид-во 
Львів. ун-ту, 1968. – С. 7-8, 137-141, 222-224, 254; Його ж. Іван 
Франко як дослідник давньої української літератури. – Київ: Нау-
кова думка, 1988. – С. 131, 141-148, 255-257, 276; Його ж. Галузка 
могутнього дерева. – Ужгород, 1971. – С. 20, 30-32, 132. 

5 Кравець М. І. Франко – історик України. – Львів: Вид-во 
Львів. ун-ту, 1971. – С. 123-124, 145, 166. 

6 Кирилюк Є. Іван Франко і українська література Закарпаття 
// Жовтень. – 1965. – № 10. – С. 50-54; Його ж. Іван Франко й ук-
раїнська література на Закарпатті // Олександр Духнович: Зб. ма-
тер. наук. конфер., присв. 100-річчю з дня смерті (1865-1965). – 
Пряшів, 1965. – С. 42-53. 
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ПЕРШОВІДКРИВАЧ.  
ЯКІВ ШТЕРНБЕРГ 
 
Приблизно в один час паралельно Дьєрдь Радо (побіж-

но), Микола Ясько (детальніше) і Яків Штернберг (скрупу-
льозно) ознайомили літературну громадськість із рукопис-
ним зошитом угорських перекладів із збірки оповідань 
Івана Франка «В поті чола» (всього 19 творів), зроблених 
Юрієм Жатковичем – патріархом закарпатського франко-
знавства1. П’ять із них побачили світ за життя переклада-
ча. Про це вже йшлося. 

Надіслав цей рукопис ученим Ужгородського держав-
ного університету І. Панькевич із Праги. Звичайний за-
гальний зошит мав 90 сторінок, списаних дрібним почер-
ком. Рукою перекладача угорською написано: «“В поті чо-
ла”. 1 зошит. Оповідання з життя робітників. Писав Іван 
Франко. З дозволу автора переклав Калман Жаткович». 

У зошит увійшли вісім оповідань: «Лесишина челядь», 
«Два приятелі», «Муляр», «Малий Мирон», «Грицева шкільна 
наука», «Олівець», «Schönschreiben», «На дні». Переклад ос-
таннього не закінчений, а про другий зошит (із 11-ма  
оповіданнями) донині нічого не відомо. Але протягом пев-
ного часу Ю. Жаткович розмістив у пресі переклади з дру-
гої половини збірки – «Історія моєї січкарні», «Домашній 
промисел», «Хлопська комісія». 

Як уже зазначалося, першою побачила світ «Грицева шкі-
льна наука» («Budapestі Hírlap», 30 грудня 1896 р.) і отримала 
серед угорських читачів схвальні відгуки. Окрилений Ю. Жа-
ткович переклав усю збірку, але так і не знайшов видавця. 

Сам же історик Я. Штернберг у 1957 р. уперше опублі-
кував подячний та вітальний лист І. Франка до Ю. Жатко-

                                 
1 Радо Д. Іван Франко і Угорщина // Вітчизна [Київ]. – 1956. – 

№ 3. – С. 185-186; Ясько М. Перші переклади творів Івана Франка 
на угорську мову // Жовтень. – 1957. – № 3. – С. 91-92; Штенберг Я. 
До історії перших перекладів творів Івана Франка на угорську мову 
// Наукові записки Ужгородського державного університету. – 1957. 
– Т. 25. – С. 123-128. 
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вича від 20 листопада 1904 р. з нагоди 30-ліття його твор-
чої праці як ученого і літератора1. 

Завдячуючи похвальній журналістській наполегливості 
архівіста і краєзнавця Ю. Качія ці два документальні фран-
кознавчі вкраплення, введені в науковий обіг, набули висо-
кого ступеня важливості для пересічного російськомовного 
читацького загалу Закарпатської області2. 

У фонді Івана Франка (Інститут літератури АН УРСР у 
Києві) Яків Штернберг знайшов цікаву неопубліковану 
статтю невідомого автора про селянські виступи в Угор-
щині в 1890-х рр. (11 аркушів)3. Написана між 1900 і 
1905 рр. уродженцем місцевості Рівне – Житомир (вста-
новлено за діалектизмами), вона зберегла значні редак-
торські та літературні правки славетної Лесі Українки. 

Рівночасно Я. Штернбергу поталанило внести суттєву 
корективу до питання про погляди І. Франка на середньо-
вічну і нову історію Закарпаття. Він подав до друку незна-
ну студію «Угорська національна зага» (жовтень 1914 р.)4. 
У ній І. Франко спробував піддати сумніву усталену в істо-
ричній науці дату міграції давніх угорців у Паннонію і 
Трансільванію через український Степ і Закарпаття. 

В основі версії Івана Франка про перехід нинішньої Ук-
раїни сімома літописними племенами мадярів (у 818-му, а 

                                 
1 Передр.: Франко І. До Ю.К. Жатковича [Львів, 20 листопада 

1904 р.] // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 50. – Київ: Нау-
кова думка, 1986. – С. 225, 557 (прим.). 

2 Качий Ю. История одного письма Ивану Франко: [От Ю. Жат-
ковича] // Закарпатская правда. – 1965. – 20 ноября; Його ж. О 
чем рассказала рукопись: [Неопубл. переводы Ю. Жатковича сочи-
нений И. Франко на венгер.] // Закарпатская правда. – 1966. – 8 
января; Його ж. Благодарность переводчику: [Связи И. Франко и 
Ю. Жатковича] // Закарпатская правда. – 1966. – 27 августа. 

3 Штернберг Я. Відгук на Україні на селянські виступи в Угор-
щині в кінці ХХ сторіччя // Доповіді та повідомлення Ужгородсь-
кого державного університету. Серія історико-філологічна. – 1957. – 
№ 1. – С. 116-120; Дзендзелівський Й., Штернберг Я. Угорщина і угри 
(Неопублікована стаття невідомого автора про селянські виступи в 
Угорщині в 90-х рр. XIX ст.) // НЗ УжДУ. – 1959. – Т. 38. – С. 133-155. 

4 Штернберг Я. Неопублікований рукопис Івана Франка «Угорсь-
ка національна зага» // НЗ УжДУ. – 1957. – Т. 25. – С. 129-142. 
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не у 894 р.) лежить перегляд під нетрадиційним кутом зору 
перших європейських фіксованих звісток про угрів: Бер-
тинські аннали (862), «Управління імперією» (859) Костян-
тина Багрянородного, латинська хроніка безіменного нотаря 
короля Бели І (Анонім, кінець XII століття). 

Власне, в останньому тексті, яким користувався І. Фран-
ко з других рук (латиномовна книга історика Прая «Старі 
аннали гунів, аварів, угорців», випущена у Відні 1761 р.), 
помилково зазначено 818 р. В оригіналі запис стосується 
894 р. У силу обставин І. Франко не мав можливості звіри-
ти друкований текст, що був у його розпорядженні, з ори-
гінальним першодруком, тому й закралася помилка прин-
ципового характеру. 

Я. Штернберг не раз повертався до цього сюжету, вклю-
чаючи його в російсько- і угорськомовні збірки своїх науко-
вих статей «Дороги й зустрічі: Статті з історії російсько-ук-
раїнсько-угорських зв’язків» (1971), «Шляхи, зустрічі, люди: 
Нариси про російсько-угорські та українсько-угорські зв’яз-
ки» (1974), «Світ поезії та дружби: Пошуки і знахідки» (1979). 

Сюжет про І. Франка чомусь не потрапив в останню 
прижиттєву книжку Я. Штернберга «Спадщина минулих 
століть: Статті про російсько-угорські та українсько-угорсь-
кі зв’язки» (1981), упорядковану за таким же принципом, 
що й попередні видання1. Більше того, вони виходили у тих 
же видавництвах: в ужгородських «Карпатах» і будапештсь-
кій «Думці», часто як спільні проекти, їхній зміст перегуку-
вався і нарощувався від 144-х до 372-х сторінок. 

Із науковою проблемою, що виникла на міжгалузевому 
перетині ґунгарології та франкознавства, Я. Штернберг не 
поривав упродовж кількох десятиліть. Серед його руко-
писів залишився україномовний нарис «Записав доктор 

                                 
1 Váradi-Sternberg J. Utak és találkozások: Tanulmányok az orosz-

ukrán-magyar kapcsolatokról történetéből. – Uzshorod: Kárpáti, 1971. – 
Оld. 98-107; Utak, találkozások, emberek: Irások az orosz-magyar és uk-
rán-magyar kapcsolatokról. – Budapest: Gondolat – Uzshorod: Kárpáti, 
1974. – Оld. 220-228; Штернберг Я. Мир поэзии и дружбы (Поиски и 
находки). – Ужгород: Карпаты, 1979. – С. 144-152; Його ж. Századok 
öröksége: Tanulmányok az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatok-
ról. – Budapest: Gondolat – Uzshorod: Kárpáti, 1981. – 372 old. 
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Франко (Оповідання Антона Грицюняка на сторінках угор-
ського робітничого календаря [1902 р.])» (5 стор.)1. Щоправ-
да, цей епізод знайшов кількаразове висвітлення українсь-
кою та угорською мовами. 

У популярному викладі Я. Штернберг ознайомив із ре-
зультатами своїх франкознавчих студій читачів масової 
періодики України і Угорщини: газет «Літературна Украї-
на», «Советское Закарпатье» і «Kárpáti Igaz Szó» (1981)2, 
журналу «Korunk» (1959, № 5), щорічників «Kárpáti Kalen-
dárium-1966» і «Évgyürük-88». Зокрема, наголос робився 
на українсько-угорських міжлітературних контактах на 
прикладі епістолярних взаємин Івана Франка і літературо-
знавця Оскара Ашбота. 

Пошуковий успіх Я. Штернберга, пов’язаний з руко-
писом І. Франка «Угорська національна зага», відлунив у 
наукових колах України. Це засвідчують спеціальні від-
гуки у журналах «Наука і суспільство» (1966, № 5, с. 9-11) і 
«Всесвіт» (1982, № 5, с. 107-108). 

Відзначений аспект одразу переріс національні рамки і 
став вагомим міжнаціональним аргументом, започатку-
вавши від центральної теми закарпатського франко-
знавства («І. Франко і Закарпаття») самостійне відгалуже-
ння «І. Франко і Угорщина». 

Відповідний цикл наукових статей в угорській періо-
диці підтверджує цю тезу якнайкраще: Ласло Балла (Ko-
runk, 1959, № 5), Елеонора Грабар (Filológiai Közlöny, 1964, 
№ 1-2), Дьордь Радо (Alföld, 1966, № 9; Studia Slavica, 
1967, том 13), В. Шер (Studia Slavica, 1974, т. 19) тощо. 

                                 
1 Професор Штернберг Яків Ісакович. Бібліограф. покажч. / Укл. 

О. Закривидорога, І. Мандрик, Л. Мельник, М. Троян, К. Шовш. – Уж-
город: Патент, 1994. – С. 66. 

2 Штернберг Я. Друг венгерского народа: [И. Франко] // Со-
ветское Закарпатье. – 1956. – 25 августа; Його ж. A nagy ukrán író 
tanulmánya a Magyar olvasó számára = Твори великого письменни-
ка для угорських читачів // Kárpáti Igaz Szó. – 1981. – 16 Augusz-
tus; Його ж. Знайдено в Угорщині: [І. Франко в угорському кален-
дарі 1902 р.] // Літературна Україна. – 1981. – 25 серпня; Його ж. 
«A szellem fegyverével a legszentetebb emberi javakért» = «Зброєю ду-
ху за найсвященніші людські блага»: [І. Франко в календарі газети 
«Népszava» за 1902 р.] // Kárpáti Igaz Szó. – 1981. – 27 Augusztus. 
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ПРОПАҐАТОРИ.  
ЮРІЙ КАЧІЙ. ПАВЛО ЛІСОВИЙ 
 
 У 1960-1980-х рр. науковий співробітник Закарпатсь-

кого обласного державного архіву і Закарпатського облас-
ного краєзнавчого музею Юрій Качій значно урізноманіт-
нив здобутки земляків на терені франкознавства1. У своїх 
численних журнальних і газетних публікаціях він настій-
ливо переконував у тому, що Іван Франко неодноразово 
(разів із десять) відвідував Закарпаття і отримував щора-
зу від тих візитів свіжий творчий імпульс. 

У закарпатському франкознавстві Юрій Качій посів 
високорейтингове місце, відверто кажучи, завдяки поста-
новці проблеми, що інколи у будь-якій галузі науки значить 
більше, ніж спосіб її розв’язання. Ю. Качій у своїх вис-
новках-здогадах опирався на історичні джерела – мемуари 
рідних і близьких Івана Франка. 

Інша справа, що він довіряв зовнішнім ефектам, не за-
глиблюючись у внутрішні механізми, не перевіряючи де-
талі. Тому Ю. Качія нерідко супроводили ляпсуси, як-от із 
селом Білки (Іршавський район), котре начебто намірився 
відвідати І. Франко у 1883 р. Насправді йшлося про од-
нойменне прикарпатське село. 

Також Ю. Качій дуже довільно витлумачив наявні ві-
домості, на основі яких твердив про поїздку Ю. Жаткови-
ча під вигаданим прізвищем (о. Балабан) у Львів на юві-
лей І. Франка 1898 р. Справа в тому, що Ю. Жаткович 
мав такий намір, причому без шпигунського маскування, 
але не зреалізував його. 

Так само неправдоподібно виглядає пізніша заувага 
М. Зимомрі про те, що «у сумний травневий день 1916 ро-
ку біля домовини Івана Франка промовляв саме Августин 

                                 
1 Найважливіші: Качій Ю. Іван Франко на Закарпатті // Закар-

патська правда. – 1963. – 25 серпня; Те саме: 1966. – 27 березня; 
Молодь України [Київ]. – 1963. – 25 жовтня; Його ж. Він ходив по 
Верховині: [І. Франко у Закарпатті] // Закарпатська правда. – 1966. 
– 13 червня; Його ж. Як готувалася подорож Івана Франка за Кар-
пати // Там само. – 1970. – 23 серпня; Його ж. Іван Франко на За-
карпатті // Архіви України [Київ]. – 1967. – № 1. – С. 34-38; Його ж. 
Франко і Закарпаття // ХХІ вік. – 1990. – № 16. – С. 7; № 17. – С. 7. 
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Волошин, єдиний посланець від Закарпаття»1. М. Зимомря 
навіть пожалкував, що цей факт випав із «дослідницького 
портфеля франкознавців», бо у виступі А. Волошина місти-
лися «змістовні оцінки життєвого й творчого шляху без-
смертного Каменяра». На жаль, ґрунтовні біографи Авгу-
стина Волошина, видатного українського політика і педа-
гога, цього факту не підтверджують. 

Юрій Качій рішуче не сприйняв усталену в тодішньому 
франкознавстві тезу про те, що Іван Франко знав сучасне 
йому Закарпаття тільки через посередників (М. Драгома-
нов, В. Гнатюк). Він висунув сміливу та епатажну гіпотезу 
про кілька закарпатських візитів І. Франка у різні періоди 
його творчого життя: 1876, день-два після 19 травня 
1889, 1890, 1892, червень і жовтень (листопад) 1895, по-
чаток 1900-х (1902), 1908 і 1909 рр. 

Перші відвідини, за Ю. Качієм, відбулися у 1876 р. в 
рамках студентської мандрівки (за спогадами сина І. Фран-
ка Тараса). Другі – у травні 1889 р. в селі Верб’яж на Во-
ловеччині. Підстава цього припущення – запис у щоден-
нику Осипа Маковея про оглядини пам’ятника Ференцу 
Ракоці та про те, як у корчмі пили угорське вино. Але 
насправді йшлося про прикарпатську станцію Бескид. 

Наступні – проїздом залізницею у 1890 і 1892 рр. (точних 
дат і маршрутів установити не вдалося, але за напрямком 
Львів–Відень), у червні 1895 р. (за подорожніми вражен-
нями з’явилось оповідання «Чиста раса») та в 1908 і 1909 рр. 
(на лікування в Хорватію, за спогадами Тараса Франка). 

За припущеннями Ю. Качія, І. Франка найчастіше у 
Закарпаття вели пішохідні стежки: у жовтні 1895 р. в 
с. Скотарське (спогади Ольги Штефан, дружини місцевого 
священика, доньки письменника о. Є. Фенцика) і на по-
чатку 1900-х рр. в околиці гори Піп Іван на Рахівщині 
(спогади дітей І. Франка – доньки Ганни і сина Тараса, 
дяко-вчителя Григорія Вечернюка). 

Очевидно, незалежним автором останньої версії став і 
поважний знавець гуцульського епосу, самодіяльний поет 

                                 
1 Зимомря М. Блискітки часу («Просвіта» та її роль у процесі 

становлення національної свідомості народу Закарпатської Ук-
раїни) // Ужгородський університет. – 1992. – 31 січня. – С. 2. 
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Василь Піпаш-Косівський1. Щоправда, її висловлено в 
рамках історико-краєзнавчого допису в районну газету, 
малодоступну для ширших кіл наукової громади. 

Прибічником версії про дво- чи триразове перебування 
Івана Франка у селі Богдан (Рахівський район) став і кан-
дидат історичних наук, сільський голова Петро Ференц. 
Відсутність документальних підтверджень він компенсував 
«польовими матеріалами»2. По-перше, про те говорила його 
покійна бабуся (1900 р. н.), опираючись на слова старшого 
брата Петра Каленюка, голова крайової комісії з виборів до 
Сойму Карпатської України 12 лютого 1939 р. 

По-друге, Василь Піпаш-Косівський відзначив, що в 
1950 р. зустрів очевидців тих візитів. Зокрема, останнього 
разу І. Франко («писатель зі Львова») начебто прибув на 
кониках-гуцуликах у Богдан у 1913 р. у супроводі трьох 
осіб – «одного чоловіка і двох жінок інтелігентної постави». 
Доти вони гостювали у Буркуті (присілок с. Зелене Верхо-
винського району Івано-Франківської області). Відтак май-
же тиждень записували фольклор у Богдані. Жив Франко 
з приятелями в оселі місцевого дяка, заможнього селянина 
Гергеля (Григорія) Вечернюка. 

Загалом це гарні взірці народної прози, виплекані в до-
волі значних часових інтервалах. У першому варіанті по-
чуте від брата, котрому хтось колись про те казав, бабуся 
оповіла внуку. У другому – інформатори фольклориста-ама-
тора через чотири десятиліття від пам’ятної події (1913) 
згадали про якогось «писателя зі Львова». Чи міг ним бути 
Іван Франко? Ні. Через фізичний стан. На той момент він 
уже був інвалідом, не володів руками. Тут не тривалих 
мандрівок через гірський хребет. Та ще й конем верхи. 

Крім того, деякими авторами (П. Лісовий) мовилося, 
що І. Франко гімназистом 7 класу провідав свого вуйка в 
селі Волосянка, із безпідставною приміткою – Великобе-

                                 
1 Порівн.: Чендей І. Знайомтесь – Тячів, Рахів, Ясіня!: Фотонарис 

/ «Сторінки минулого» підгот. Ю. Качій. – Ужгород: Карпати, 1966. – 
С. 26-28 (врізка «Іван Франко на Рахівщині»); Піпаш-Косівський В. 
Побував у Богдані // Зоря Рахівщини [Рахів]. – 1986. – 28 серпня. 

2 Ференц П. Чи побував Іван Франко на Закарпатті? // Закар-
паття онлайн. – 2011. – 13 вересня. 
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резнянського району, хоча таких назв населених пунктів 
достатньо у Прикарпатті. 

Апофеозом цих локально-патріотичних фантазій став 
нібито осінній візит І. Франка 1895 р. у село Скотарське 
(нині Воловецького району), де він начебто зустрівся з 
письменником о. Євгеном Фенциком і випив трохи угорсь-
кого вина (літературознавець І. Вишневський). 

Такі припущення не були новиною. У нарисі в журналі 
«Наш рідний край» за 1935 р. відзначалося, що Іван Фран-
ко цікавився закарпатською землею і навіть у 1877 р. 
«об’їздив Підкарпатську Русь»1. 

Хоч у тому нема правди, але на волю джина випустили, 
як бачимо, давно. Цей факт став доконаним не тільки для 
Ю. Качія, а й для пізніших краєзнавців-аматорів районної 
ланки (Йосип Бігарій)2 і професійних істориків (Ганна Бо-
жук, Сергій Федака)3. Від себе вони уточнили: І. Франко 
навідався до читальні «Просвіти» у Скотарському, промо-
тором якої виступив священик Омелян Штефан. 

Точну дату не називали, хоч учений та журналіст С. Фе-
дака визначив услід за І. Вишневським і П. Лісовим, що 
невдовзі після листопада 1895 р. Залізницею І. Франка при-
віз із Лавочного Г. Стрипський, двоюрідний брат попаді 
Ольги Штефан, доньки письменника о. Є. Фенцика. 

Насправді, як установив О. Мазурок, ідеться не про 
осінь 1895 р., а про літо 1896-го, і не про Скотарське, а про 
Порошково, де жив і працював тоді Є. Фенцик. Гостювали у 
нього В. Гнатюк та І. Верхратський, але не Іван Франко4. 

                                 
1 Гурко Й. Памяти Великого Учителя: [І. Франка] // Наш рід-

ний край [Тячів]. – 1935. – Ч. 9. – С. 164-165. 
2 Бігарій Й. Хотів описати село Скотарське: [І. Франко] // Но-

вини Закарпаття. – 1994. – 22 січня. – С. 12; Його ж. Село біля ту-
нелів. У Скотарському на Воловеччині бував Іван Франко // Сріб-
на Земля – Фест [Ужгород]. – 2005. – 22 грудня. – С. 12. 

3 Божук Г. «Руснацькі комітати – се наша “Індіан-резервешен”» 
// Срібна Земля – Фест. – 1996. – 24 жовтня. – С. 13; Федака С. Ав-
густин Штефан – прометей Карпатської України // Новини Закар-
паття. – 2003. – 11 січня. – С. 14. 

4 Мазурок О. «…Історію угро-русів, якщо брати до уваги вимо-
ги сучасної історіографії, досі не написано…». – Ужгород: Мистець-
ка лінія, 2009. – С. 161-162, 188-190. 
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Спровокувала ж помилку в своїх мемуарах про письмен-
ника-русофіла його донька Ольга Фенцик (у заміжжі Ште-
фан) у 1937 р.1 

У свою чергу спопуляризував цей начебто сенсаційний 
епізод її син. Описуючи подвижництво своєї родини на 
ниві українського просвітництва і контактування з львівсь-
кою «Просвітою», на ньому акцентував у 1973 р. відомий 
політичний та культурний діяч міжвоєнного Закарпаття 
Августин Штефан2. Правда, мовиться не про діда Євгена 
Фенцика як священика Скотарського, а про батьків – 
Омеляна та Ольгу Штефанів. 

Окремо зазначено, що Іван Панькевич в газеті «Україн-
ське слово», що виходила в Ужгороді 1936-1937 рр., опи-
сав ці відвідини І. Франком Скотарського на основі пере-
казу Ольги Штефан. 

Одначе переглядаючи у Державному архіві Закарпат-
ської області в Берегові підшивку «Українського слова», 
щоправда – неповну, мені не вдалося знайти ту публіка-
цію. Безіменна передовиця «Іван Франко і Пилат», вміщена 
у цій газеті 28 травня 1936 р. у 20-ту роковину з дня смерті 
українського генія, ймовірніше належить В. Бірчаку. 

Між іншим, гіпотезу про візит Івана Франка у Закарпат-
тя нічним поїздом у червні 1895 р. перевірив автор цих ряд-
ків близько двадцятиліття тому. Я озброївся тоді у відділі 
картографії Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 
географічним словником Я. Головацького, картами С. Корн-
мана і розкладом потягів на Львівському напрямку 1895 р.3. 

На основі подорожніх вражень І. Франко написав опо-
відання «Чиста раса», опубліковане наступного року в жур-

                                 
1 Штефан (Фенцик) О. Чи був Євгеній Фенцик русофілом? //  

Земля і воля [Ужгород]. – 1937. – 28 червня. 
2 Штефан А. За правду і волю: Спомини і дещо з історії Кар-

патської України / Вступ. ст. Ю. Ревая. – Торонто: Карпат. дослід. 
центр, 1973. – С. 214-215. 

3 Географический словарь западнославянских и югославянс-
ких земель и прилежащих стран / Составленный Я. Головацким; с 
приложением географической карты. – Вильна, 1884. – 372 с.; Do-
datek statystyczny do S. Kornmana Mapy Galicyi i Bukowiny. – We 
Lwowie, 1898. – 1 : 750 000. 
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налі «Житє і слово» (1896, кн. 2)1. Письменник залізницею 
повертався з Будапешта у Львів. Туди й назад вела дво-
колійка (через Львів, Пшемисль, Мішкольц, Будапешт) і 
одноколійка (Львів, Стрий, Мукачево, Загонь, Ніредьгаза, 
Дебрецен, Мішкольц, Будапешт). 

Тим, хто скористався останньою, потрібна була пере-
садка у Шаторольуйгелю (6,8 тис. жителів), головному міс-
ті Земплинського комітату, де переважало руське (україн-
ське) населення. 

В оповіданні від першої особи йдеться про коротку зу-
пинку (15 хвилин) потяга у Мішкольці (17,4 тис. мешкан-
ців), де оповідач зустрів словацьких русинів. Їх нужден-
ний вигляд і покликав до життя парадоксальну метафору 
«Руснацькі комітати – се наша “Індіен-резервешен”». 

У Шаторольуйгелю автор «Чистої раси» пересів на Аль-
фельдську залізницю і відбув у напрямку Ніредьгази. Не 
доїжджаючи до міста він пізно ввечері ще раз пересів на 
інший потяг, а вранці наступного дня вже був у Львові. 

Таким чином, справді Іван Франко, подорожуючи, пере-
тнув усе Закарпаття між залізничними станціями Чоп і Ско-
тарське, але нічним потягом у чарах сну в м’якому вагоні. 

Усі наявні згадки про «закарпатські стежки», протоп-
тані Іваном Франком, досі циркулюють у масовій історич-
ній свідомості Закарпаття завдяки місцевій пресі. Зокре-
ма, маємо на увазі публікації сучасних представників пат-
ріотично налаштованої інтелігенції (як редактор Воловець-
кої районної газети «Голос Верховини» Йосип Бігарій чи сіль-
ський голова Богдана Рахівського району Петро Ференц). 

Не їхня у цьому біда. У своїх просвітницьких нарисах, 
завше потрібних загалу, вони оперують тим, чим звітує 
академічна наука. Та, у свою чергу, не раз настійливо зві-
тувала «сирими» чи, точніше, фіктивними відкриттями. 

Насправді Іван Франко часто подорожував, образно 
кажучи, у прикордонні, але для «проникнення» у Закар-
паття бракувало інколи якийсь десяток кілометрів. Так, у 
серпні 1888 р. І. Франко провідав свого приятеля вчителя 
А. Березинського у селі Карлсдорф (заснували німецькі ко-

                                 
1 Франко І. Чиста раса // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. 

– Т. 20. – Київ: Наукова думка, 1979. – С. 14-27. 
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лоністи), що знаходилося поблизу залізничної станції Ла-
вочне, зовсім близько перевалу в Закарпаття1. Він навіть 
помилувався горою Пікуй, але з галицького боку. 

Одначе Ю. Качій наполіг на переході І. Франка зі Ско-
лівщини у Воловечину. Це підхопили творці туристичних 
путівників2. Відсутність вірогідних підтверджень з осо-
бистого архіву Івана Франка ставить наразі під сумнів іс-
тинність подібних припущень. 

Привабливу версію Юрія Качія без додаткового пере-
хресного з’ясування нюансів широко спопуляризував уче-
ний-філолог Павло Лісовий3. Загалом у тематичному циклі 
його літературно-критичних праць, які відрізняються не змі-
стом, а новими придбаними назвами і обсягом, перетина-
ються наукові гіпотези М. Яська, Я. Штернберга, Ю. Качія. 

Примітно, що П. Лісовий першим серед учених Закар-
паття став постійним автором у тих випусках (зазвичай з 
непарною нумерацією) наукового журналу «Українське 
літературознавство» (Львівський університет), що мали те-
матичну прив’язку «Іван Франко. Статті і матеріали». 

Водночас оригінальним внеском Павла Лісового стала 
розгорнута історіографічна постановка важливого питання 
про популяризацію творчого доробку Івана Франка на сто-
рінках закарпатської преси першої половини ХХ століття4. 

Проте вирішена вона вкрай однобоко і непослідовно: із 
залученням для вибіркового огляду газет 1900-1914 рр. 

                                 
1 Мороз М. Верх Пікуя. Із краєзнавчої спадщини Івана Франка 

// Жовтень. – 1985. – № 5. – С. 114-115. 
2 Шляхами Івана Франка на Україні: Путівник / Упоряд. М. Мо-

роз. – Львів: Каменяр, 1982. – С. 92. 
3 Лісовий П. Українська література в закарпатській періодиці 

(кінець XIX – початок XX ст.) // Радянське літературознавство. – 
1970. – № 10. – С. 34-40. 

4 Лісовий П. Українська художня література на сторінках кому-
ністичної преси Закарпаття 20-30-х років // Радянське Закарпат-
тя. – 1955. – № 1 (17). – С. 211-226; Його ж. Іван Франко в освіт-
ленні комуністичної преси Закарпаття 20-х років // Наукові за-
писки Ужгородського державного університету. – 1957. – Т. 25. – 
С. 3-18; Його ж. Поклик до бою (Твори Івана Франка на сторінках 
закарпатської комуністичної преси 20-х років) // Українське літе-
ратурознавство. – 1966. – Вип. 2. – С. 60-67. 
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Йдеться про тижневики «Наука» і «Неділя». Зрозуміло, у ви-
кладі П. Лісового їх чисельно переважила комуністична пе-
ріодика 1920-1930-х рр. – газети «Карпатська правда», «Пра-
цююча молодь», журнал «Наша земля», календарі «Карпатсь-
кої правди» на 1927 і 1928 рр. Інші публікатори (за винят-
ком дитячого журналу «Наш рідний край») не згадувалися. 

Як уже вказувалося, у період між двома світовими вій-
нами найкращим пропаґатором Франкової творчості була 
не якась політична партія, а громадська організація – то-
вариство «Просвіта» в Ужгороді. У радянський час воно 
мало ярлик буржуазно-націоналістичного, тому місцеві вче-
ні воліли обходити небезпечні сюжети. 

Не був винятком і професор Павло Лісовий, чільний 
представник комуністичної партійної номенклатури у сис-
темі вищої школи: декан філологічного факультету Ужго-
родського державного університету (1962-1968), прорек-
тор Вінницького педагогічного інституту (1974-1986). 

Так, оскомину викликав у П. Лісового «Вечір пам’яті 
Івана Франка», проведений 10 червня 1926 р. в Ужгородсь-
кій чоловічій семінарії «місцевими націоналістами»1. Він 
енергійно взявся розвіяти «наклепи на світлу Каменяреву 
постать», що нібито прозвучали з уст ораторів – докторів 
філософії М. Бращайка і М. Новаковського. 

П. Лісового засмутили їхні теплі слова про І. Франка, 
порівняльний зріз політичних поглядів І. Франка і Т. Маса-
рика, тодішнього президента Чехословаччини. На тверде 
переконання П. Лісового, І. Франко був апостолом соціа-
лізму, а Т. Масарик – запеклим ворогом марксизму. 

Такі хвацькі фрази, без уточнення їх об’єктивної суті, 
мали шалений попит серед тодішніх апологетів тоталітарно-
го режиму і потрапляли в ідеологічно вивірену «десятку». 

Безсумнівною заслугою Павла Лісового є те, що він 
привернув увагу до театральних постановок Франкових 
п’єс професійними і самодіяльними колективами міжвоєн-
ного Закарпаття. Поряд із тим він зауважив потужний 
вплив літературної спадщини Івана Франка на формуван-

                                 
1 Лісовий П. Комуністична преса Закарпаття 20-30-х років. – 

Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1982. – С. 55. 
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ня нового покоління закарпатських письменників – на 
ґрунті рідної (української) мовної палітри (на прикладі Лу-
ки Дем’яна)1. 

Крім того, П. Лісовий доклав не менших зусиль до знач-
ного резонансу франкознавчої проблематики, скористав-
шись у 1950-1980-х рр. трибунами обласних газет «Закар-
патська правда» і «Молодь Закарпаття»2. 

 
ГРАНДИ.  
ВАСИЛЬ МИКИТАСЬ. ОЛЕКСА МИШАНИЧ 
 
У 1959 р. тодішні аспіранти Київського державного уні-

верситету ім. Т. Шевченка літературознавець Юрій Бача 
(родом із Пряшівщини) та філософ Іван Іваньо (із Закар-
паття) внесли свіжий струмінь у розробку нових франко-
знавчих проблем. Вони загострили увагу на маловідомих 
результатах редакторської праці Івана Франка у львівсь-
кому журналі «Світ» (1882-1884)3. 

Там І. Франко був безпосередньо причетний до опри-
люднення добірки публікацій про становище русинів (ук-
раїнців) у північних комітатах Угорщини (в рамках Авст-
ро-Угорської імперії). Приміром, ішлося про судовий про-
цес у Львові 1882 р. проти Ольги Грабар, доньки угрорусь-
кого політика Адольфа Добрянського. Австро-угорська 
влада прагнула покарати її за русофільство. 

Однак у 1960-1980-ті рр. на перші ролі в усьому світо-
вому франкознавстві висунувся Василь Микитась. У 1970 р. 
він залишив науково-педагогічну працю в Ужгородському 

                                 
1 Лісовий П. Через Бескиди. – Ужгород: Карпати, 1972. – C. 41-

43; Джерельна основа: [Редакційна підбірка]. За що ми любимо ве-
ликого Каменяра: [Лука Дем’ян, Іван Чендей та ін.] // Закарпатсь-
ка правда. – 1956. – 27 серпня. 

2 Лісовий П. Іван Франко у висвітленні комуністичної преси За-
карпаття 20-30-х років // Молодь Закарпаття. – 1956. – 26 серпня; 
Його ж. Великий Каменяр // Закарпатська правда. – 1966. – 29 
травня; Його ж. «Засяєш у народів вольнім колі…»: До 130-річчя з дня 
народження І. Франка // Закарпатська правда. – 1986. – 27 серпня. 

3 Бача Ю., Іваньо І. І.Я. Франко в боротьбі за розвиток літера-
тури на Закарпатті // Дукля. – 1959. – № 2. – С. 120-131. 
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державному університеті, де закарпатська Франкіана зай-
няла чільне місце у його лекторському арсеналі (див. конс-
пекти лекцій, надруковані на правах рукопису, високим 
друком, накладами по 500 прим.1). В. Микитась тоді ж пе-
ребрався у Київ – в Інститут літератури АН УРСР, де ще 
трудився наступні двадцять років доволі плідно. 

Стосунки Івана Франка з такими діяльними представ-
никами інтелігенції Закарпаття як Юрій Жаткович (1855-
1920) і Гіядор Стрипський (1875-1946), його оцінки твор-
чого доробку своїх закарпатських сучасників Анатолія 
Кралицького (1835-1894), Михайла Врабеля (1866-1823) та 
Євменія Сабова (1858-1831), а також безпосередній вне-
сок у справу національного відродження закарпатських 
українців одразу виявилися ключовими аспектами багато-
обіцяючої та перспективної наукової проблеми. 

У престижних видавництвах української столиці В. Ми-
китась оприлюднив ще кілька монографій з різних ділянок 
Франкової спадщини та її інтерпретаційних ліній на стику 
вітчизняного і зарубіжного літературознавства2. 

Чималим вийшов ужинок В. Микитася3, видрукуваний 
у вигляді наукових статей в основному до тематичних ви-

                                 
1 Микитась В. Літературний рух на Закарпатті другої половини 

XIX ст. – Ужгород, 1965. – С. 10, 21, 65, 71, 100; Його ж. Літера-
турний процес на Закарпатті доби феодалізму. – Ужгород, 1966. – 
С. 3-4, 23, 29, 38-42, 59-61, 65, 69-70. 

2 Микитась В. Ідеологічна боротьба навколо спадщини Івана 
Франка. – Київ: Дніпро, 1978. – 229 с.; Його ж. Іван Франко – дослід-
ник української полемічної літератури (XVI – XVII ст.). – Київ: Нау-
кова думка, 1983. – 222 с.; Його ж. Іван Франко як дослідник дав-
ньої української літератури. – Київ: Наукова думка, 1988. – 316 с. 

3 Микитась В. Художній образ і дійсність: [Про книгу Д. Лукія-
новича «Франко і Беркут»] // Вітчизна. – 1957. – № 4. – С. 208-212; 
Його ж. Іван Франко – німецькою мовою // Тези доповідей і пові-
домлень до XVIII наукової конференції УжДУ. – Ужгород, 1964. – 
С. 59-63; Його ж. Маловідомі пісні про «Кошутову війну» // Народ-
на творчість та етнографія. – 1970. – № 5. – С. 52-56; Його ж. До 
порівняльної характеристики поем «Чернець» Шевченка та «Іван 
Вишенський» Франка // Збірник праць вісімнадцятої наукової 
Шевченківської конференції. – Київ, 1971. – С. 169-182; Його ж. 
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дань, а також всеукраїнської та регіональної популярної 
періодики1. 

До того ж, він був довголітнім членом редакційної ко-
легії фундаментального видання «Іван Франко. Зібрання 
творів у 50-ти томах» (Київ: Наукова думка, 1976-1986). 
Передовсім В. Микитась забезпечив трудомістку текстоло-
гічну частину грандіозного задуму. 

Пліч-о-пліч із ним трудився Олекса Мишанич. Майже 
двадцять років свого життя він присвятив розробці науко-
вих принципів і підготовці до друку Зібрання творів І. Фран-
ка у 50-ти томах, з яких упорядкував і прокоментував вісім 
томів (150 друк. арк. текстів і 20 друк. арк. коментарів). 

Це найбільше в історії української культури видання 
творів одного автора. Не випадково у 1988 р. О. Мишанич 
був у числі восьми лауреатів Державної премії ім. Т. Шев-
ченка, гідно відзначених за одинадцять років (1976-1986) 
невсипущої праці на Франковим п’ятдесятитомником. У 
1997 р. його обрали членом-кореспондентом Національної 
академії наук України. 

                                                                                                             
Ізборник 1076 р. в науковій та творчій спадщині І. Франка // Лі-
тературна спадщина Київської Русі і українська література XVI – 
XVIII ст. – Київ, 1981. – С. 44-53; Його ж. І. Франко – дослідник апок-
рифів, апокрифічних легенд та оповідань // Іван Франко – майс-
тер слова і дослідник. – Київ, 1981. – С. 155-183; Його ж. В ідейних 
битвах за спадщину великого Каменяра // Українське літературо-
знавство. – 1983. – Вип. 40. – С. 32-37; Його ж. І. Франко про ме-
тодологію дослідження давньої української літератури // Теория и 
история литературы: К столетию со дня рождения акад. А.И. Бе-
лецкого. – Киев, 1985. – С. 228-238; Його ж. «Слово о полку Ігоре-
вім» у творчій спадщині Івана Франка // Іван Франко і світова лі-
тература. – Київ, 1990. – Кн. 2-3. – С. 35-36. 

1 Микитась В. Іван Франко – проти Ватикану // Літературна 
газета [Київ]. – 1953. – 18 жовтня; Його ж. Закарпаття в творчості 
І. Франка // Закарпатська правда. – 1956. – 27 листопада; Його ж. 
Как пигмеи «воевали» с гигантом: [И. Франко] // Закарпатская 
правда. – 1966. – 26 августа. Його ж. Вічний революціонер // За-
карпатська правда. – 1966. – 27 серпня; Його ж. Його пропаган-
дисти: [Твори І. Франка угорською мовою] // Літературна Україна. 
– 1976. – 27 серпня; Його ж. На сторожі його слова: [І. Франка] // 
Літературна Україна. – 1981. – 14 серпня. 
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Олекса Мишанич простежив український контекст дав-
ньої літератури Закарпаття, дослідив кирило-мефодіївську 
проблематику в наукових працях І. Франка1. Завдячуючи 
йому імена Ю. Жатковича і Г. Стрипського потрапили у 
перше і друге видання багатотомної «Української радянсь-
кої енциклопедії» (1960-1965, 1977-1985), а також в «Ук-
раїнську літературну енциклопедію» (1990). 

На відміну від своїх колег О. Мишанич практично (за 
винятком двох ранніх, студентських спроб2) не публікував 
газетні варіанти франкознавчих роздумів, зосереджуючись 
на досягненні більш вагомих, академічних результатів. І та-
ки їх досяг. 

 
СКЕПТИК. ОЛЕГ МАЗУРОК 
 
У 1990-х рр. лідерство у закарпатському франкознавст-

ві перебрав професор кафедри нової і новітньої історії та 
історіографії Ужгородського державного (нині національно-
го) університету Олег Мазурок. Найбільше він полемізував з 
уже покійним краєзнавцем Ю. Качієм про непідтверджені 
факти перебування І. Франка у Закарпатті. 

Власне, О. Мазурок у цій полеміці та дотичних поглибле-
них публікаціях незчувся, як статистично в головному орга-
ні обласної влади «Новини Закарпаття» сам досяг рівня га-
зетного просвітництва Ю. Качія у «Закарпатській правді», 
найтиражнішій в краї у попередню пору – комуністичну. 

У резонансній проблематиці нерідко Олег Мазурок на-
полегливо з подібним часовим інтервалом (як його візаві) 
повертався до популяризаторських інтерпретацій, котрі 
не раз повторювалися. 

Позитивним моментом дослідницького внеску О. Ма-
зурка, як фахівця з археографії, стало повернення до дже-
рел у прямому розумінні: аби уточнити, деталізувати і пе-

                                 
1 Мишанич О. Кирило-мефодіївська проблематика в наукових 

працях І. Франка // Іван Франко і світова культура. – Київ, 1990. – 
С. 42-46; Наукові записки КСУТ. – № 15-16. – С. 47-52. 

2 Мишанич О. Іван Франко і революція 1905 р. // Радянський 
студент [УжДУ]. – 1955. – 26 лютого; Його ж. Великий Каменяр: До 
100-річчя з дня народження Івана Франка // Молодь Закарпаття. – 
1956. – 6 червня. 
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ревірити зв’язки Івана Франка із Закарпаттям через біо-
графічну призму його контактних осіб. Удало вибрано теж 
найбільш тиражну обласну газету в нових умовах – «Но-
вини Закарпаття». Рідко коли публікації О. Мазурка вихо-
дили меншими шпальти формату А-3. 

Яскравих і новаторських блискіток не додалося, проте 
вдалося гармонізувати історичну картину про загальну ат-
мосферу інтелектуальної експансії української національ-
ної ідеї на зламі XIX-XX століть. Передусім вийшов на денне 
світло її рутинно-технічний рівень, тобто подвижницький 
внесок багатьох нині маловідомих персоналій: сільських 
учителів і священиків. 

Ясна річ, головні герої з самого початку не були безімен-
ними. Найперше О. Мазурок віддав належне вченому і по-
літичному теоретику Михайлові Драгоманову (1841-1895)1.  

Цей видатний діяч став ідеологом українського про-
світництва краю, котрий у тій стартовій фазі національ-
ного відродження напівофіційно називався Угорською 
Руссю. Сьогодні ця територія входить до складу України 
(Закарпатська область), Словаччини, Угорщини і Румунії – 
вісім колишніх адміністративних одиниць (комітатів) Авст-
ро-Угорської монархії. 

У серпні 1875 р. М. Драгоманов роздав у Закарпатті 
скриню книг українських і російських літераторів, подолав-
ши Яблунецький перевал і мандруючи маршрутом Луг, 
Мараморош-Сігет, Мукачево, Ужгород, Чоп, Кошіце, Пря-
шів, Краків, Львів. 

У Мукачеві він заприятелював з ігуменом Анатолієм Кра-
лицьким і вчителем гімназії Йосипом Кішем. Також мав зу-
стрічі з парохами Ізи І. Раковським, Чинадієва І. Дулішкови-
чем, редактором газети «Карпат» в Ужгороді М. Гомичковим. 

У ресторанчику в Чопі М. Драгоманов дав собі ганніба-
лову присягу прив’язати Угорську Русь до українського 
національно-демократичного руху. Як перший свідомий 

                                 
1 Мазурок О. Драгоманов і Закарпаття // Новини Закарпаття. – 

1991. – 18 вересня. – С. 5; Його ж. Плата за вільнодумство (Новови-
явлені документи про зв’язки Михайла Драгоманова та інших га-
лицьких діячів із Закарпаттям) // Новини Закарпаття. – 1997. – 8 
лютого. – С. 14. 
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українець і талановитий організатор, котрий відвідав За-
карпаття (притому двічі – 1875-го і наступного 1876 р.), 
він довгі роки не міг забути цей край, «немов пораненого 
брата». Отож спрямував сюди декількох своїх сподвижни-
ків із культурно-освітньої ниви. 

У тому числі вибір Михайла Драгоманова випав на студен-
та класичної філології Львівського університету Івана Фран-
ка, котрому тоді жилося сутужно. Лише за благі наміри зма-
гатися за соціальну справедливість (протрактовано як по-
ширення забороненого соціалізму) він якраз відбув перший 
термін ув’язнення з 12 червня 1877 до 5 березня 1878 р. 

Перехоплений поліцією лист М. Драгоманова, котрий за-
пропонував І. Франку наукову поїздку до Північної Угор-
щини – Закарпаття, призвів до його першого арешту 12 
червня 1877 р. М. Драгоманов уповноважував І. Франка 
провідати Сигет і Мукачево, зав’язати знайомства для 
збирання етнографічних та економічних відомостей1. Але 
І. Франко навіть не прочитав цього листа, за якого потра-
пив у тюремну камеру на майже дев’ять місяців. 

Другим логічним кроком О. Мазурка стало сумлінне ви-
світлення культуртрегерських функцій фольклориста Воло-
димира Гнатюка (1871-1926), завдяки посередництву кот-
рого із Закарпаттям активно спілкувався Іван Франко2. 

Як мені відомо, вперше вказану проблематику розлого 
висвітлили «Записки історико-філологічного відділу Все-
української академії наук», котрі у 1929 р. вийшли за ре-
дакцією Агатангела Кримського3. А згодом дослідницьку 

                                 
1 Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота 

(1856-1886). – Київ: Критика, 2006. – С. 180. 
2 Мазурок О. Роль Наукового товариства ім. Т. Шевченка у вив-

ченні історії Закарпаття: [головним чином В. Гнатюка] // Carpatica 
– Карпатика [Ужгород]. – 1992. – Вип. 1. – С. 106-134; Його ж. Воло-
димир Гнатюк // Новини Закарпаття. – 1991. – 7 серпня. – С. 4-5; 
Його ж. Перші враження (До 125-ої річниця з дня народження Воло-
димира Гнатюка) // Новини Закарпаття. – 1996. – 11 травня. – С. 14. 

3 Камінський В. Угорська Україна в етнографічних працях ака-
деміка Володимира Гнатюка // Записки історико-філологічного 
відділу Всеукраїнської академії наук [Київ]. – 1929. – Кн. XXV. – 
С. 149-174. 
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естафету підхопили автори монографій, присвячених Во-
лодимиру Гнатюку1. 

Справа ось у чому. Втілюючи науково-дослідну програ-
му, В. Гнатюк провів три експедиції за трьома різними 
маршрутами з початковим і кінцевим пунктом Львів (че-
рез Лавочне): 

– влітку 1895 р. – у місяці липні – Волосянка, Ляхівець, 
Старий і Новий Голятин, Майдан, Сойми, Волове, Вуч-
кове, Нижній Бистрий, Березово, Горінчево, Іза, Хуст і на-
зад поїздом через Королево, Батьово, Мукачево, 

– весною 1896 р. – у березні-квітні – Свалява, Стройне, 
Дусино, Керецьки, Кушниця, Бронька, Довге, Заднє, Луко-
во, Імстичево, Великий Раковець і назад через Батьово, Му-
качево, 

– влітку 1896 р. – у липні-серпні – Свалява, Стройне, 
Свалява, Солочин, Плоске, Оленьово, Порошково, Тур’ї Ре-
мети, Ворочево, Ужгород, Великий Березний, Убля, Клено-
ве, Розтоки, Улич, Збуй, Новоселиця, Стара і Нова Стужи-
ця, Ставне, Луг, Гусне, Буковець, Щербовець, Верхня і Ма-
ла Бистра, Нижні та Верхні Верецьки, Воловець. 

Надалі в українській науковій громаді Львова Володи-
мир Гнатюк став найавторитетнішим експертом з Угорсь-
кої Русі. Він оприлюднив низку солідних досліджень. У йо-
го записник потрапило багато контактних адрес, зокрема, 
вчителів Василя Капустея та Івана Янчика (Новий Го-
лятин). 

Знайомство із священиком села Стройне Юрієм Жат-
ковичем виявилося величезною удачею В. Гнатюка. У кра-
йовому вимірі ця зустріч мала воістину історичну віддачу. 

Отож інтерес до постаті Ю. Жатковича витворив у 
О. Мазурка третє відгалуження в його інтерпретації теми 
«Іван Франко і Закарпаття». Добре відома тріада Франко – 
Гнатюк – Жаткович отримала «друге дихання». 

                                 
1 Яценко М. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяль-

ність. – Київ: Наукова думка, 1964. – 287 с. (передовсім – с. 73-74, 94-
97); Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в га-
лузі фольклористики, літературознавства та мовознавства. – Париж 
– Нью-Йорк – Сідней – Торонто: Наукове товариство ім. Т. Шев-
ченка, 1987. – 332 с. (зокрема, с. 55-57). 
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Учений заглибився у творчу сутність Юрія Жатковича, 
привертаючи увагу до кращих зразків з його нині малодос-
тупної епістолярної, публіцистичної та наукової спадщини. 

Широкій громадськості, а також читачам наукової пе-
ріодики були запропоновані передруки статей Ю. Жатко-
вича «Угорські русини а ювилейний рік 1898» і «Мадярські 
переклади творів Івана Франка» (1916), два вцілілі листи: 
Жатковича до Франка (17 червня 1896 р.) і навпаки (20 
листопада 1904 р.), витяги з листів Жатковича до Гнатюка1. 
Ясна річ, львівську адресу І. Франка і стройненську Ю. Жат-
ковича епістолянти отримали від В. Гнатюка. 

Зрештою, через кілька проміжних публікацій справа 
дійшла до трьох окремих археографічних видань2. До пер-
шого з них увійшли, так би мовити, за фактом 83 листи 
Ю. Жатковича до В. Гнатюка. Їх усіх відомо 89, на разі 
помилково проанонсовано 82, позаяк додався ще один в 
іншій частині книги. У ній левова частка припала на ра-
ніше вже друковані Ю. Жатковичем розвідки з історії та 
етнографії Закарпаття загалом і села Стройне зокрема 
(перекладені з угорської або подані повністю). 

Археограф оснастив кожен блок підготовленого матеріа-
лу коротким вступом і примітками. Найбільший інтерес ви-
кликають ті листи (усіх 17), де відображено стійку перекла-
дацьку зацікавленість Ю. Жатковича творчою спадщиною 
І. Франка як визначного майстра художньої літератури3. 

                                 
1 Мазурок О. «С отличным почтением пишуся»: Штрихи до порт-

рета Ю. Жатковича // XXI вік. – 1990. – № 14 (вересень). – С. 7; 
Його ж. «Имію честь щиро поблагодарити Вас…» (Маловідомі доку-
менти про зв’язки Юрія Жатковича з Іваном Франком) // Новини 
Закарпаття. – 2000. – 14 жовтня. – С. 14; Його ж. Зв’язки Юрія 
Жатковича з Іваном Франком // Carpatica – Карпатика. – 2002. – 
Вип. 14. – С. 273-285. 

2 Мазурок О. Юрій Жаткович як історик і етнограф. – Ужгород: 
УжНУ, 2001. – 290 с.; Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-
русских / Упоряд. і передм. О. Мазурка. Ужгород: Мистецька лі-
нія, 2007. – 392 с.; Жаткович Ю. Праці з історії Угорської Русі 
/ Упорядк. і передм. О. Мазурка. – Ужгород: Мистецька лінія, 
2008. – 452 с. 

3 Мазурок О. Юрій Жаткович як історик і етнограф. – С. 42, 
49, 51-52, 54-55, 62-63, 67-69, 72, 76, 79, 92. 
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Спочатку оповідання зі збірки «В поті чола» викликали 
в перекладача ентузіазм, оскільки вони «суть а la Zola най-
модерніши и так найинтересантніші для мадьярской пуб-
лики» (13 червня 1896 р.). Тому Ю. Жаткович взявся пере-
класти всю книжку. Потім угорські редактори і видавці 
картали його не за твори Іван Франка «ож «простяцки» 
суть», а за прозу Марка Вовчка та Юрія Федьковича, кот-
ру він теж «озвучував» угорською (22 березня 1897 р.). 

Угорська література буцімто виявилася настільки ви-
соко розвиненою, що в ній І. Франко «лиш межи другоряд-
ними писателями могол бы мати місто» (2 грудня 1898 р.). 
Одначе переклади з І. Франка продовжували друкуватися 
в Будапешті та Ужгороді, незважаючи на чиюсь упере-
дженість чи обструкційну меланхолію. 

О. Мазурок прояснив маловідомі деталі в організацій-
но-технічній справі втілення в життя ганнібалової клятви 
М. Драгоманова. У 1895 р. член київської та одеської «Гро-
мади» Микола Ковалевський (1847-1898) заснував «Угро-
руський фонд» (355 російських карбованців і 25 австрійсь-
ких гульденів), а на його базі – «Комітет у справах угро-
руських», куди ввійшли племінниця Михайла Драгоманова 
Леся Українка, Іван Франко, Михайло Павлик та ін.1. 

Цікаво примітити, що М. Ковалевський пропонував 
І. Франку першу грошову допомогу значно раніше – вес-
ною 1885 р. Однак через десять років вона без перебіль-
шення послужила кисневою маскою. 

Наприкінці 1898 р. Іван Франко прозвітував про те, як 
витрачалися кошти. У залишку – 400 корон, які давалися 
доктору Яросевичу з Відня на правах короткочасної пово-
ротної позички2. 

Всі гроші були спрямовані на статутну діяльність. 100 
корон витратив В. Гнатюк для фольклорних експедицій у 

                                 
1 Мазурок О. Угро-руський фонд, його натхненники і діяльність 

// ХХІ вік. – 1991. – № 5 (квітень). – С. 7; Його ж. Іван Франко і За-
карпаття // Новини Закарпаття. – 1993. – 10 липня. – С. 8-9; Його 
ж. Голос сумління і обов’язку (До 100-річчя «Протесту галицьких ру-
синів») // Новини Закарпаття. – 1996. – 15 червня. – С. 14. 

2 Франко І. До Наукового товариства ім. Т. Шевченка (Львів, кі-
нець 1898 р.) // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 50. – С. 125. 
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Закарпаття, 40 – хоровий колектив (20 студентів Львівсь-
кого університету), котрий дав шість концертів (Ужгород, 
Севлюш, Хуст, Мараморош-Сігет). 

100 корон коштувало друкування й поширення політич-
ної декларації «І ми в Європі. Протест галицьких русинів 
проти мадярського тисячоліття» (15 червня 1896 р.). Його 
підписали 23 інтелектуали і громадські діячі: письменники 
І. Франко, М. Павлик, А. Чайковський, фольклорист В. Гна-
тюк, етнограф В. Охрімович, історик О. Терлецький та ін. Із 
23-х підписантів тринадцять мали докторський ступінь. 

Львівська періодика відразу ж розтиражувала цей доволі 
толерантний спротив угорській урядовій колонізаторській 
політиці в Закарпатті («Житє і слово», «Діло», «Kurjer Lwоws-
ki»). У документі, що також вийшов окремою відбиткою, ро-
бився особливий наголос на повазі до угорського народу. 

Як встановив словацький україніст Микола Мушинка, 
основний текст маніфесту «І ми в Європі» одноосібно на-
писав Володимир Гнатюк, а вступ і кінцівку долучив Іван 
Франко1. У березні 1897 р. Ю. Жаткович опублікував про-
тест у газетах: регіональній «Kelet» (Ужгород) і центральній 
«Budapestі Hírlap» (Ужгород). Водночас М. Мушинка роз-
лого розповів про етнологічні мандрівки В. Гнатюка у За-
карпаття, до котрих спонукав І. Франко. 

Як бачимо, «Угро-руський фонд» відіграв значиму роль 
у процесі національного відродження в усіх його трьох 
фазах (за славістом Мілославом Грохом): збиральницькій 
(історико-етнологічній), організаційній (культурно-просвіт-
ній) та політичній (державній). 

Прояснення маловідомого не вдовільнило наукових за-
питів О. Мазурка, тому принагідно його заінтригували 
версії про неодноразове перебування Івана Франка в За-

                                 
1 Мушинка М. Невідомий лист Володимира Гнатюка // Народ-

на творчість і етнографія [Київ]. – 1992. – № 1. – С. 24-25; Його ж. 
Взаємини Івана Франка з Володимиром Гнатюком // Іван Франко: 
дух, наук, думка, воля: Матер. міжнар. наук. конгресу, присв. 150-
річчю від дня нар. Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 
2006 р.). – Т. 1. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 
2008. – С. 945-953. 
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карпатті1. Як археограф, він озброївся афоризмом давніх 
мислителів «Чого немає в документах, того немає в при-
роді», що підкреслював виняткове значення історичних 
документів у реконструкції минулого. 

Щоправда, сам дослідник не завше дотримувався цьо-
го афоризму у повсякденній практиці. Маємо на увазі не-
розважливість під час захисту в Ужгородському держав-
ному університеті кандидатської дисертації Сергія Федаки 
«Відкриття та першопублікація «Слова о полку Ігоревім»: 
історико-культурні аспекти» 3 квітня 1992 р. 

Напередодні – 1 квітня (День сміху) – деякі російські те-
леканали розповсюдили науковоподібний жартівливий ро-
зіграш про те, що «Слово о полку Ігоревім» є всього-на-
всього історичною фальшивкою, як і чимало гучних серед-
ньовічних документів. 

Григорія Павленка (голова ради) і Олега Мазурка (член 
ради) це настільки збентежило, що мало не постраждав 
дисертант. Завдяки Іванові Гранчаку, решті членів ради й 
опонентам (оперативно знайшовся додатковий) здоровий 
глузд узяв гору. Через кілька днів росіяни попросили виба-
чення у занадто довірливих. 

Наразі О. Мазурок провів професійну ревізію відомих 
сюжетів про принаймні десять Франкових відвідин Закар-
паття з кінця 1880-х до початку 1900-х рр. Учений виявив 
курйози і наполіг, розвінчуючи натягнуті версії Юрія Качія, 
мемуарні свідчення Анни Франко-Ключко 1935, 1956 рр. і 
Тараса Франка 1956 р., що Іван Франко не бував у Закар-
патті у 1876, 1889 (Верб’яж), 1892, 1895 (Верб’яж, Скотар-
ське), 1897, 1902, 1908, 1909 рр. 

                                 
1 Мазурок О. Як народжуються легенди (Про так зване «неод-

норазове перебування» Івана Франка на Закарпатті) // Новини 
Закарпаття. – 1997. – 22 листопада. – С. 14; Його ж. «Quod non est 
in actus, non est in mundo» (Думки з приводу версій про «неодно-
разове перебування» Івана Франка на Закарпатті) // Науковий 
вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 1999. – 
Вип. 3. – С. 48-52; Його ж. Обережно: чергова патріотична фальси-
фікація! (До 150-річчя від дня народження Івана Франка) // Уж-
город. – 2006. – 5 серпня. – С. 12; Його ж. Чи бував Іван Франко у 
Скотарському? // Новини Закарпаття. – 2006. – 29 серпня. 
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Олег Мазурок пристав на те, що всілякі вигадки «обра-
жають непросту минувшину цього куточка української 
землі». Висновок справді бездоганний для рафінованого 
історика. Але він помилковий чи, навіть, амбівалентний з 
огляду на природу історичної самоідентифікації, під кутом 
зору ґенези масової історичної свідомості. 

Інакше з «пароплава історії» треба викинути усну і писем-
ну народну творчість – цілий ліро-епічний пласт пісень, ле-
генд, переказів, оповідань про видатних осіб. Без урахуван-
ня цього потенціалу історико-культурна привабливість будь-
якого регіону постійно страждатиме від віспи «Чого немає в 
документах, того немає в природі». Як у такому випадку. 

У 1990 р. відомий правозахисник Йосип Тереля опри-
люднив бувальщину-жарт, почуту від закарпатського пись-
менника Луки Дем’яна у 1961 р., котрому її розповів Воло-
димир Гнатюк1. Начебто Іван Франко під впливом згадки 
про Гукливський літопис запалився ідеєю віднайти щось із 
писемних пам’яток у гірських селах. Переконав В. Гнатю-
ка скласти компанію «на той бік в Угри». Залізницею до-
бралися вчені-мандрівники до Ужка, звідти возом до Во-
лівця, Канори і Гукливого. 

У курнику малописьменного пароха Гукливого вони 
знайшли давні книги на латині. Однак заскорузлий влас-
ник, який читав латинь дуба та ще й церковнослов’янсь-
кою мовою як Акафіст, відмовлявся їх продати, набива-
ючи ціну. Торгуючись, один за одним по черзі І. Франко і 
В. Гнатюк без попередньої домовленості виходили надвір і 
нишком заглядали у курник. «Купили» потайки там по дві 
книги, сховавши за пояс. Призналися один одному аж да-
леко вже на зворотній дорозі. 

Приємно відзначити, що О. Мазурок залучав здібних 
студентів-істориків до поглиблення своїх напрацювань у 
царині франкознавства. Він умів заінтригувати і спряму-
вати пошук, даючи для роздумів роздруковані виписки, 
що мали пряме чи опосередковане відношення до пробле-
ми зв’язків І. Франка із Закарпаттям. 

                                 
1 Дем’ян Л. Бувальщина про двох діячів української культури: 

[Івана Франка і Володимира Гнатюка] // Літопис Бойківщини [Фі-
ладельфія, США]. – 1990. – Ч. 1. – С. 62-64. 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

119

Пригадую витяги з листів А. Черепахіна до М. Драго-
манова про зустріч з учителем Й. Кішем у Мукачеві (Львів, 
не пізніше 13 січня 1877 р.), М. Горького до А. Чехова про 
газетну статтю І. Франка, в якій «удивительно задушевно 
написано» про його (Чехова) творчість (Нижній Новгород, 
28 квітня 1899 р.). 

Окремо зацікавив Олега Мазурка пасаж із повісті «За-
хар Беркут» (1883), де йшлося про вигідну для торгу ту-
хольську дорогу, що в’язала й у XIII столітті докупи галиць-
кі та угроруські громади, розбиті між двома державами: 
Угорською і Галицько-Волинською. Як переконливий аргу-
мент, ця обширна цитата приводилася і П. Лісовим (1972), 
і О. Мазурком (1986). 

Коли я вже захистив докторську дисертацію, 16 трав-
ня 2006 р. старший колега попросив по можливості від-
найти в інтернет-мережі низку публікацій, пов’язаних з 
Ю. Жатковичем і В. Гнатюком. На них покликались у сво-
їх працях троє зарубіжних науковців – Атанасій Пекар 
(1992), Пол Роберт Маґочі (1994), Іван Поп (2001). На жаль, 
ці публікації не стали набутком електронного ресурсу. 

Під керівництвом О. Мазурка автор цих рядків напи-
сав курсові роботи (за 1, 2 і 3 курси) «Роль А.Ю. Кримсько-
го у зміцненні культурних зв’язків Східної Галичини з 
Наддніпрянською Україною та Росією в другій половині 
XIX – на початку XX ст.» (1987), «Іван Франко як джерело-
знавець і археограф (на основі аналізу його праці “Життя 
Івана Федоровича і його часи”)» (1990), «Іван Франко як 
джерелознавець і археограф (на матеріалах його праці в 
Науковому товаристві ім. Т. Шевченка)» (1991). 

Потім наші наукові дороги розійшлися. Проте всупереч 
надміру емоційній пораді мого першого серйозного вчи-
теля в історичній науці я залишився у франкознавстві, 
принаймні скраю. Бо мої роботи – дипломна, кандидатсь-
ка і докторська – вже були присвячені іншим проблемам 
історії України XX – початку XXI століть. 

Із плином літ до професора О. Мазурка ставлюся щора-
зу з глибшою повагою. Він навчив мене азів історичного 
ремесла, а найголовніше надихнув на працю важку, виві-
рену, досконалу. Без благотворного впливу його скепти-
цизму не з’явилося б і пропоноване дослідження. 
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РУБІЖНІ ПІДСУМКИ:  
ПОКАЖЧИКИ, БРОШУРИ, ОБЛАСНА ПРЕСА 
 
Геній Івана Франка гармонійно вписався в мозаїку 

історико-культурної та туристичної привабливості сучас-
ного Закарпаття. У Верб’яжі певний час був навіть па-
м’ятний знак про перебування І. Франка у селі (недоведе-
не). У Сваляві, Рахові, Колочаві стоять його пам’ятники. 

У радянську пору в Закарпатті іменем Івана Франка 
називали і колективні господарства (колгоспи). Принаймні 
вдалося зафіксувати п’ять випадків: у селі, потім селищі, а 
тепер місті Перечин та у селах Баранинці на Ужгородщи-
ні, Вучкове на Міжгірщині, Підгірне на Іршавщині, Текове 
на Виноградівщині. 

Про це свідчать назви фондів Державного архіву За-
карпатської області: Р-1265. Колгосп ім. Франка, с. Бара-
нинці Ужгородського округу. 20 спр. 1948-1950 рр.; Р-
1386. Колгосп ім. І. Франка, с. Вучкове Міжгірського райо-
ну. 43 спр. 1949-1959 рр.; Р-1595. Колгосп ім. Франка, 
смт. Перечин. 86 спр. 1949-1958 рр.; ПР-770. Партком 
колгоспу ім. І. Франка с. Перечин. 42 спр. 1949-1989 рр.; 
ПР-829. Первинна парторганізація колгоспу ім. І. Франка 
с. Підгірне Іршавського району. 5 спр. 1946-1949 рр.; ПР-
1782. Первинна парторганізація колгоспу ім. І. Франка 
с. Теково Виноградівського району. 12 спр. 1950-1959 рр.; 
Р-1826. Колгосп ім. Франка, с. Текове Виноградівського ра-
йону. 6 спр. 1953-1958 рр. 

В Ужгороді його ім’ям названо доволі жваву вулицю, на 
якій знаходиться головний стадіон краю – «Авангард». У 
1960-1980-х рр. в Ужгородському державному університеті 
призначалася студентська стипендія імені Івана Франка. 

Журналіст Володимир Товтин не знайшов відомостей 
про перебування Івана Франка в Ужгороді, але виявив, 
що він серед закарпатців щодня: «Його творчість вивча-
ють учні і студенти, присвячують свої твори письменники 
нашого краю»1. 

                                 
1 Товтин В. Іван Франко та Закарпаття // Ужгород. – 2000. – 

16 вересня. – С. 11. Деякі положення цієї статті були детально роз-
критиковані через шість років: Мазурок О. Обережно: чергова па-
тріотична фальсифікація! // Ужгород. – 2006. – 5 серпня. – С. 12. 
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У вірші «Над томом Франка» найбільший поет новіт-
нього Закарпаття Петро Скунць проголосив: «Є така краї-
на Франкіана, // Де весь вік гримлять каменярі». Ця пое-
зія пройшла червоною ниткою через його творчий доро-
бок: приведена у збірках «На границі епох» (1968), «Все-
світ, гори і я» (1970), «Розрив-трава» (1979), «Над моей не-
погодой» (1989). 

Постать Івана Франка стала джерелом натхнення близь-
ко двох десятків закарпатських майстрів образотворчого 
мистецтва і художнього слова, зокрема, поетів Павла Го-
рецького, Олекси Улинця, Степана Жупанина, Володимира 
Матіїва, прозаїків Петра Угляренка, Івана Чендея. 

У свою чергу всеукраїнське видавництво «Карпати» в 
Ужгороді у 1946-1970 рр. випустила п’ять книжок вибраних 
творів І. Франка і дві книжки про нього1. Виходили вони 
солідними тиражами, характерними для радянського часу. 

Відмітною рисою означеного століття, тобто періоду ін-
тенсивного становлення і неухильного поглиблення закар-
патського франкознавства, служить поява окремих видань 
– праць бібліографічного, науково-популярного і навчально-
методичного характеру Василя Неточаєва і Юрія Качія, Пав-
ла Лісового, Ганни Божук і Василя Палька. Вони приурочені 
110-річчю (покажчик В. Неточаєва і Ю. Качія) і 130-річчю 
(лекції Г. Божук і В. Палька) від дня народження І. Франка2. 

У цілому зауважені видання засвідчили про надзвичай-
ну популярність опозиції «Іван Франко і Закарпаття» серед 
усіх коментаторів культурної та політичної історії краю. 

Бібліографічний покажчик В. Неточаєва і Ю. Качія по-
бачив світ із фотоілюстративним матеріалом високим дру-
ком під грифом Закарпатського обласного управління куль-
тури і обласної бібліотеки для дорослих тиражем 800 прим. 

                                 
1 Див.: Книги видавництва «Карпати» (1946-1970) / Скл. І. Хо-

лопенков, П. Распопін. – Ужгород: Карпати, 1970. – 127 с. № 44, 
973, 993, 1033, 1224, 1788, 1790. 

2 Іван Франко і Закарпаття (Короткий бібліографічний покаж-
чик) / Упорядк. і передм. В. Неточаєва, Ю. Качія, вступ. ст. «Іван 
Франко і Закарпаття» (с. 7-9) Ю. Качія. – Ужгород: Карпати, 1966. 
– 16 с.; Божук Г., Пальок В. Іван Франко і Закарпаття: Методичні 
поради на допомогу лекторам. – Ужгород, 1986. – 20 с. 
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Текст обширної лекції кандидатів історичних наук Г. Бо-
жук і В. Палька, відтворений друкарською машинкою, ви-
пустила Закарпатська обласна організація Українського то-
вариства охорони пам’яток історії та культури у співпраці з 
УжДУ. Але скромніше – 100 прим. на ротаторі, без жодного 
оформлення, на правах рукопису. 

За сорокаліття, що минуло від оприлюднення бібліогра-
фічного покажчика В. Неточаєва та Ю. Качія, назбирався 
вже чималий ужинок. Повторний вибірковий біобібліогра-
фічний огляд внеску Івана Франка у літературний процес 
Закарпаття кінця XIX – початку XX століть зробив учений-
філолог Іван Хланта майже через тридцять років1. 

Подібні бібліографічні лепти внесли Закарпатська об-
ласна бібліотека для дітей та юнацтва, Закарпатська об-
ласна універсальна наукова бібліотека до 150-річчя від 
дня народження Івана Франка2. У першому виданні пода-
но матеріал, що виходить за означені краєзнавчі рамки. У 
другому ж після сценарію літературно-театрального дійст-
ва вміщено невеличкий розділ «Франко і Закарпаття (Ре-
комендаційний список)» (С. 26-28). Проте він підготовле-
ний на застарілих версіях про перебування І. Франка на 
Воловеччині, Рахівщині тощо. 

На часі доопрацювати і видрукувати сучасний варіант 
видавничої ідеї В. Неточаєва та Ю. Качія, вельми корис-
ної у світоглядному плані. Причому можна скористатися 
вже апробованою п’ятичленною рубрикацією, злегка її від-
редагувавши: Закарпаття у публікаціях і творчих зв’язках 
І. Франка, поширення творів і вшанування пам’яті І. Фран-
ка у Закарпатті, його образ у художній творчості краю. 

                                 
1 Хланта І. Іван Франко, літературознавець // Хланта І. Літера-

турне Закарпаття у ХХ столітті: Біобібліограф. покажч. – Ужгород: 
Закарпаття, 1995. – С. 739-744; Його ж. Великий Каменяр і Закар-
паття // Новини Закарпаття. – 1996. – 24 серпня. 

2 Я син народу, що вгору йде... До 150-річчя від дня народження 
І.Я. Франка: Методико-бібліографічний матеріал / Укладач В. Чащи-
на. – Ужгород: Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва, 
2006. – 36 с.; Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Ме-
тодично-бібліографічні матеріали (До 150-річчя від дня народження 
І. Франка) / Підгот. Н. Панчук, В. Сорока, Т. Балаж. – Ужгород: За-
карпатська обласна універсальна наукова бібліотека, 2006. – 29 с. 
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Йдеться про бібліографічний опис кількасот позицій. 
Свою брошуру (літературну бесіду) доктор філологічних 

наук Павло Лісовий випустив 1972 р., працюючи на по-
саді завідувача кафедрою української літератури Ужго-
родського університету1. У ній підбито підсумки доволі ін-
тенсивного періоду в закарпатському франкознавстві – 
майже трьох післявоєнних десятиліть. 

Написана на історико-літературно-фольклорній дже-
рельній основі, названа брошура П. Лісового до сих пір за-
лишалася найбільш систематизованим і єдиним синтетич-
ним викладом цієї унікальної теми. Зрештою, і найтираж-
нішим – 5 тис. прим. 

Узагальнив і зібрав для публікації окремою книжечкою 
свої тридцятилітні науково-популярні візії з проблематики 
«І. Франко і Закарпаття» краєзнавець Юрій Качій. Одначе 
його машинописний 28-сторінковий рукопис другої поло-
вини 1980-х рр. (на с. 6 йдеться про візит В. Гнатюка у 
Стройне влітку 1895 р.) так і залишився одиницею збері-
гання поточного архіву всеукраїнського видавництва «Кар-
пати» в Ужгороді2. 

Звідти у двох числах двотижневика «XXI вік» (орган 
Закарпатського обласного відділення Радянського дитячо-
го фонду ім. В. Леніна) приблизно тоді ж побачила світ його 
посмертна добірка з семи дописів3. Вони у різний час уже 
друкувалися на сторінках української та російської редак-
цій найтиражнішої в краї обласної газети «Закарпатська 
правда», або ж дублювалися в республіканській пресі. 

Висвітлення ж теми «Іван Франко і Закарпаття» в об-
ласних і районних газетах радянського Закарпаття (1945-
1991) може послужити окремим предметом історіографіч-
ного чи, точніше, історико-бібліографічного дослідження. 

Приміром, тільки в оцій студії приводжу й згадую низ-
ку оригінальних франкознавчих публікацій у «Закарпатсь-
кій правді» (15 статей), «Закарпатской правде» («Советс-

                                 
1 Лісовий П. Через Бескиди: Літературна бесіда: [Іван Франко і 

Закарпаття]. – Ужгород: Карпати, 1972. – 45 с. 
2 [Качій Ю.]. Франко і Закарпаття. – Машинописний рукопис 

[другий примірник]. – Ужгород, друга половина 1980-х рр. – 28 с. 
3 Качій Ю. Франко і Закарпаття // ХХІ вік. – 1990. – № 16. – 

С. 7; № 17. – С. 7. 
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ком Закарпатье») (10 статей), «Kárpáti Igaz Szó» (2 статті), 
«Молоді Закарпаття» (5 статей). 

Однак це далеко не вичерпний перелік. Адже не тор-
каюся інформаційних повідомлень, віршованих присвят і 
т. д. Наразі випускаю і районну пресу, календарі. Споді-
ваюся, комусь із молодшого покоління франкознавців бу-
де до снаги провести спеціальний кліометричний зріз. 

 
УЖГОРОДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЯК ОСЕРЕДОК ФРАНКОЗНАВСТВА 
 
Цілий ряд молодих і зрілих дослідників (студенти й ас-

піранти, кандидати і доктори наук, доценти і професори), 
у різний час тісно пов’язаних з Ужгородським державним 
університетом, долучились до Франкіани розробкою інших 
питань, які виходять поза територіальні межі карпато-
знавчих рефлексій. 

У більшості закарпатських учених інтерес до франко-
знавства простежувався впродовж усієї науково-педаго-
гічної кар’єри. Найперше згадаємо когорту істориків, се-
ред яких Леонід Коваленко1, Григорій Павленко2, Ганна Бо-

                                 
1 Коваленко Л. Іван Франко про історію феодально-кріпосниць-

кої епохи на Україні // Наукові записки УжДУ. – 1957. – Т. 25. – 
С. 75-96. 

2 Павленко Г. И. Франко и общественное движение в Германии 
и Австро-Венгрии в конце XIX в. // Исследование по славяно-гер-
манским отношениям: Матер. симп. 18-20 марта 1969 г. – Москва: 
Наука, 1971. – С. 346-367; Його ж. Іван Франко і царська цензура 
(90-ті рр. XIX ст.) // Українське літературознавство. – Вип. 26. – 
Львів, 1976. – С. 23-30; Його ж. Роль Ивана Франко в славяно-гер-
манских культурных и революционных связях // Іван Франко і сві-
това культура... – Кн. 1. – С. 420-422; Його ж. Ще раз про світоглядні 
засади творчості І. Франка // Син народу, що вгору йде…: Наук. зб., 
присвяч. 140-річчю від дня народж. І. Франка. – Ужгород: Патент, 
1997. – С. 44-47; Його ж. Ідея прогресу і соціальної справедливості у 
науковій та художній творчості Івана Франка // Іван Франко – 
письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С. 234-235; 
Його ж. Іван Франко і царська цензура (1909 – 1914) // Карпатика. – 
Вип. 6. – Ужгород, 1999. – С. 204-209; Його ж. Роль і місце І.Я. Фран-
ка в міжслов’янських і слов’яно-німецьких культурних зв’язках //  
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жук, Василь Пальок1, Володимир Задорожний2, Роман 
Офіцинський3, Микола Олашин4, Олександр Малець5, Іван 
Поп6. 

Однак, за інтенсивністю науково-дослідницьких зусиль 
в царині франкознавства їх перевершує значно ширше 
коло літературознавців. Серед них помітних здобутків до-
сягли Петро Пономарьов7, Микола Лакиза8, Олександр Рот9, 

                                                                                                             
Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: 
Історія. – 2000. – Вип. 5. – С. 15-21. 

1 Божук Г., Пальок В. І. Франко в боротьбі за свободу народів 
Угорщини // Іван Франко і світова культура... – Кн. 1. – С. 414-416. 

2 Грабовецький Б., Задорожний В. Іван Франко – поборник єд-
нання українського і російського народів // Іван Франко і світова 
культура... – Кн. 1. – С. 372-373. 

3 Офіцинський Р. Археографічна діяльність Івана Франка в 
Науковому товаристві ім. Т. Шевченка // Молодь – Україні [Ужго-
род]. – 1994. – Т. 2. – С. 50-60; Його ж. Монографія Івана Франка 
«Життя Івана Федоровича і його часи» (Джерелознавчий аспект) // 
Молодь – Україні. – Т. 3. – С. 81-96; Його ж. Михайло Грушевський 
та Іван Франко (Міжособисті та наукові взаємини корифеїв укра-
їнського відродження) // Спадщина великого українця / Упоряд. 
В. Мельник і Р. Офіцинський. – Ужгород: Патент, 1997. – C. 61-72. 

4 Олашин М. Громадська, культурно-освітня і наукова діяльність 
Т.Р. Рильського в оцінці І.Я. Франка // Бердичівщина: поступ у 
третє тисячоліття. – Житомир – Бердичів: М.А.К., 2001. – C. 398-400; 
Його ж. Іван Франко про становище галицького селянства в остан-
ній чверті XVIII ― першій половині XIX ст. // Науковий вісник Уж-
городського університету. Серія: Історія. – 2002. – Вип. 6. – С. 42-45. 

5 Малець О. І. Франко в спогадах Яцка Остапчука // Син на-
роду, що вгору йде... – С. 76-78. 

6 Поп І. Франко Іван Якович // Енциклопедія історії та культу-
ри карпатських русинів / Уклад. П.Р. Маґочій, І. Поп; пер. з англ. – 
Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010. – С. 784. 

7 Пономарьов П. Іван Франко про специфіку художньої літера-
тури // НЗ УжДУ. – 1957. – Т. 25. – С. 55-74. 

8 Лакиза М. Мотиви інтернаціоналізму в літературно-критич-
них працях І. Я. Франка // Наукові записки КСУТ. – 1990. – № 15-
16. – С. 219-226. 

9 Рот О. Іван Франко – літературний критик чеської літератури 
// Наукові записки УжДУ. – 1957. – Т. 25. – С. 97-122. 
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Богдан Бендзар1, Наталя Вигодованець (Козик)2, Лідія Го-
ломб (Марченко)3, Марія Козак4, Надія Ференц5, Лідія Тес-

                                 
1 Бендзар Б. Критика НДР і Австрії про берлінське видання тво-

рів І. Я. Франка німецькою мовою // Українське літературознавство. 
– 1966. – Вип. 17. – С. 65-70; Його ж. Оповідання Івана Франка ні-
мецькою мовою // Радянське літературознавство. – 1971. – № 12. – 
С. 66-73; Його ж. Словом острым и метким: Навстречу юбилею Каме-
няра // Закарпатская правда. – 1966. – 23 января; Його ж. Интерна-
ционализм произведений Ивана Франко на немецком языке // Іван 
Франко і світова культура... – Кн. 1. – С. 423-424. 

2 Вигодованець Н. «Повість временних літ» у науковій інтерпре-
тації І. Я. Франка // Українське літературознавство. – 1988. – 
Вип. 50. – С. 43-49; Її ж. Іван Франко про Івана Вишенського // 
Син народу, що вгору йде... – С. 14-17. 

3 Марченко (Голомб) Л. Дожовтнева критика про збірку І.Я. Фран-
ка «Semper tiro» // Тези доповідей до XX наукової конференції 
УжДУ. Серія літературознавства. – Ужгород, 1966. – С. 71-76; Го-
ломб Л. І.Я. Франко про образ-характер в українській ліриці кінця 
XIX – початку XX ст. // Українське літературознавство. – 1986. – 
Вип. 46. – С. 23-31; Її ж. Іван Франко про особливості української 
лірики кінця XIX – початку XX ст. в контексті європейської поезії 
// Іван Франко і світова культура... – Кн. 2-3. – С. 40-41; Її ж. Пи-
тання про мову творів письменників Закарпаття у працях І. Фран-
ка та М. Драгоманова // Українська мова на Закарпатті у минуло-
му і сьогодні: Матер. наук.-практ. конфер. (Ужгород, 5-6 травня 
1992 р.). – Ужгород, 1993. – С. 129-133; Її ж. Спадщина Івана Фран-
ка та її сучасні інтерпретації // Син народу, що вгору йде... – С. 5-
10; Її ж. Забуті сторінки української поетичної франкіани (до пи-
тання творчих зв’язків І. Франка і П. Карманського) // Син наро-
ду, що вгору йде... – С. 33-36; Її ж. І. Франко і франківські тра-
диції в творчості П. Карманського // Іван Франко – письменник, 
мислитель, громадянин... – С. 777-783; Її ж. Із спостережень над 
українською поезією XIX-XX століть: Зб. статей. – Ужгород: Ґраж-
да, 2005. – С. 13-25, 80-90; Її ж. Новаторські тенденції в українсь-
кій літературі кінця XIX – перших десятиліть XX ст.: Зб. статей. – 
Ужгород: Ґражда, 2006. – С. 66-85, 86-101; Її ж. Поезія Івана 
Франка циклу «В пленері» (збірка «Із днів журби») у світлі трактату 
«Із секретів поетичної творчості» // Іван Франко: дух, наука, дум-
ка, воля. – Т. 1. – Львів, 2008. – С. 474-482. Та інші. 

4 Козак М. Відгомін поетичних ідей І. Франка в ліриці поетів 
Закарпаття 20-30 рр. // Син народу, що вгору йде... – С. 39-41. 

5 Ференц Н. Іван Франко і Василь Ґренджа-Донський // Син 
народу, що вгору йде... – С.72-74. 
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личко1, Микола Зимомря2, Марія Бочко3, Віра Васовчик4, 
Богдана Соляник (Баглай)5, Ігор Лазоришин6, Тетяна Ко-
баль7, Ольга Мансвєтова8 та Ольга Синкулич9. 

                                 
1 Тесличко Л. Стаття І. Франка «Михайло П. Старицький» та її 

значення для вивчення історії української літератури // Син наро-
ду, що вгору йде... – С. 68-71. 

2 Zimomrja M. Az ukrán irodalom óriása (Ivan Franko születésének 
125 évfordulójára) // Kalendárium’81. – Uzshorod: Kárpáti, 1980. – 
Оld. 105; Зимомря М. До питання про роль Івана Франка-журналіста 
в контексті міжнародних культурних зв’язків в кінці XIX – на почат-
ку XX ст. // Іван Франко і світова культура... – Кн. 1. – С. 455-458; Йо-
го ж. Німецька література в перекладацькому контексті Івана Франка 
// Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – Т. 1. – С. 1083-1091. 

3 Бочко М. «Гей, розіллялось ти, руськеє море…» (Тема трудової 
еміграції у публіцистиці І. Я. Франко) // Жовтень. – 1982. – № 8; Її 
ж. Максим Богданович про Івана Франка // Син народу, що вгору 
йде... – С. 11-13. 

4 Васовчик В. Гіядор Стрипський і фольклор Закарпаття // Те-
зи доповідей I-ї народознавчої науково-практичної конференції, 
присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая, 17-
18 листопада 1989 р. – Ужгород: Карпати, 1989. – С. 143-145; Її ж. 
Иван Франко и венгерская литература XIX – начала XX в. // Іван 
Франко і світова культура... – Кн. 1. – С. 164-167. 

5 Баглай-Соляник Б. Іван Франко – дослідник античного рома-
ну // Тези доповідей 49-ої підсумкової конференції професорсько-
викладацького складу філологічного факультету Ужгородського 
державного університету. – Ужгород, 1995. – С. 6-7; Її ж. Іван 
Франко – дослідник античної літератури. – Ужгород, 1996. – 138 с.; 
Її ж. Іван Франко – дослідник античної літератури: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук. – Львів, 1996. – 24 с. 

6 Лазоришин І. Василь Сімович про Івана Франка (на матеріалі 
книги «Іван Франко. Його життя й діяльність») // Син народу, що 
вгору йде... – С. 41-44. 

7 Кобаль Т. «Козак» Сама Халупки в перекладах Івана Франка 
та Івана Мацинського // Син народу, що вгору йде... – С.74-75. 

8 Мансвєтова О. Іван Франко та Богдан Лепкий // Син народу, 
що вгору йде... – С. 78-81. 

9 Синкулич О. Жанрова своєрідність філософсько-дидактичної 
лірики циклу І. Франка «Паренетікон» (Збірка «Мій Ізмарагд») // 
Син народу, що вгору йде... – С. 81-84. 
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Не пасли задніх й університетські мовознавці, пере-
довсім Алла Галас1, Борис Галас2, Ніна Жовтобрюх3, Ва-
лентина Статєєва4, Галина Шумицька5. 

Водночас маститі закарпатські вчені сприяли талано-
витим студентам (головним чином філологічного факуль-
тету) включитись у постановку й вирішення серйозних пи-
тань із ниви франкознавства. Це бачимо з кількох вдалих 
літературознавчих робіт, презентованих на щорічних трав-
невих конференціях і опублікованих у 1964-1965 рр.: сту-
дентів 2 курсу Г. Гурінової (науковий керівник доц. 
О. Рот), 4 курсу Володимира Фединишинця (доц. П. Лісо-
вий), 5 курсу Дмитра Федаки (доц. П. Пономарьов)6. 

Чесно кажучи, таке траплялося не часто. Наступне по-
коління студентів-дослідників з Ужгородського універси-
тету отримали змогу заявити про свої наукові потенції аж 
через тридцять років. 

І знову ж це стосується щонайбільше філологічного фа-
культету (студентки 4 курсу Ольга Попович і Марія Яремко-

                                 
1 Галас А. Питання теорії і вживання періоду в спадщині Івана 

Франка // Син народу, що вгору йде... – С. 17-26. 
2 Галас Б. Лексикографічна проблематика у листуванні І. Франка 

і А. Кримського // Син народу, що вгору йде... – С. 26-32. 
3 Жовтобрюх Н. І. Франко про суспільно-політичну термінолек-

сику // Син народу, що вгору йде... – С. 36-39. 
4 Статєєва В. Іван Франко – зачинатель загальноукраїнської 

полеміки про українську мову та літературу в кінці XIX ст. // Син 
народу, що вгору йде... – С. 47-68. 

5 Шумицька Г. Іван Франко про Лемківщину // Син народу, 
що вгору йде... – С. 84-87. 

6 Гурінова Г. І. Франко – перекладач творів Шекспіра на ук-
раїнську мову // Тези доповідей та повідомлень до XVII наукової 
студентської конференції УжДУ. Серія філологічна. – Ужгород, 1964. 
– С. 9-10; Федака Д. Боротьба І. Франка проти декадентства в за-
хідноєвропейських літературах // Там само. – С. 7-9; Його ж. Пра-
ці І. Франка про Т. Шевченка кінця XIX – початку XX ст. // Там 
само. – С. 12-14; Фединишинець В. Лірика С.В. Руданського та 
оцінка її І.Я. Франком // Тези доповідей та повідомлень до XVIII 
наукової студентської конференції УжДУ. Серія філологічна. – Уж-
город, 1965. – С. 24-28. 
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вич, 5 курсу Евеліна Волощук)1 і, на жаль, лише в одному 
епізоді – історичного (студент 3, 4 курсів Роман Офіцинсь-
кий)2. 

Відрадно, що фактично всі названі дебютанти залишили-
ся в науковому світі. Відтак глибше студіювали, правда, інші 
аспекти в рамках обраних соціогуманітарних дисциплін. 

Столітньому ювілею Івана Франка був присвячений 25 
том «Наукових записок Ужгородського державного універ-
ситету» (відп. ред. П. Пономарьов), що з’явився в 1957 р. і 
мав 143 сторінки. Він збагатив франкознавчі студії вже зга-
даними публікаціями П. Лісового, М. Яська, М. Плісецького, 
П. Пономарьова, Л. Коваленка, О. Рота, Я. Штернберга. 

Неважко підрахувати, що всього було представлено сім 
франкознавців. Із цього числа й розпочалися ґрунтовні 
франкознавчі традиції в єдиному на ту пору вищому нав-
чальному закладі в Закарпатті. 

Наступне ювілейно-тематичне видання побачило світ у 
стінах Ужгородського університету нескоро. Ждати його 
прийшлося рівно сорок років. Науковий збірник праць 
викладачів, аспірантів і студентів «Син народу, що вгору 
йде…» (відп. ред. Л. Голомб) присвячено 140-річчю від дня 
народження І. Франка. 

                                 
1 Волощук Е. Значення естетичного трактату І. Франка «Із секре-

тів поетичної творчості» для розуміння природи ліричної поезії // 
Син народу, що вгору йде... – С. 88-91; Попович О., Яремкович М. 
Збірка «Зів’яле листя» в програмі середньої школи // Там само. – 
С. 91-93. 

2 Офіцинський Р. Джерелознавча основа праці Івана Франка 
«Карпаторуське письменство XVII-XVIII вв.» // Тези III народознав-
чої науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від 
дня народження Олександра Маркуша. 25-26 жовтня 1991 р. – 
Хуст, 1991. – С. 59-60; Його ж. Франкознавчі студії закарпатських 
культурологів в 1956-1991 роках // Актуальні питання історії За-
карпаття: Зб. наук. студент. робіт / Упоряд. В. Мельник. – Ужго-
род, 1992. – С. 35-40; Його ж. Етнопсихологічна модель Закарпат-
тя у працях Івана Франка та його послідовників // Українська мо-
ва на Закарпатті у минулому і сьогодні: Матер. наук.-практ. кон-
фер., 5-6 травня 1992 р. – Ужгород, 1993. – С. 246-251. 
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Удостоєний вельми прихильної розгорнутої рецензії1, 
він зусиллями філологічного факультету з’явився в 1997 р. 
і мав 99 сторінок. Але в ньому вже представлено 19 авто-
рів: 12 літературознавців, 5 мовознавців, 2 історики. 

Це далеко не вичерпний список діючих науково-педа-
гогічних працівників університету, котрі залишили слід у 
франкознавстві. Як не прикро, окремі з них (як аспірант 
кафедри історії України Неля Світлик (Капітан)2) подеколи 
графоманами ходили протореними стежками. Переповіда-
ли давно відомі сюжети, продукуючи історіографічне сміт-
тя, не відаючи про наукову етику, критерій новизни дослі-
дження і, зрештою, про поважний доробок на тій царині. 

Усім цим псевдодослідженням дано принципову відсіч. 
Зокрема, професор О. Мазурок у блискучому історіогра-
фічному есе, а потім у спеціалізованій монографії не зали-
шив каменя на камені від опублікованого примітиву ква-
зіфранкознавцем у регіональній науковій періодиці3. Та 
продовжимо далі. 

У трьох книгах матеріалів міжнародного симпозіуму 
ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.) «Іван Франко і 
світова культура» (Київ: Наукова думка, 1990) депутація 
вчених Закарпаття (і пов’язаних тісно з ним) виглядає со-
лідно (11 осіб). Це історики Г. Павленко, Г. Божук, В. Па-

                                 
1 Зейкан Ю. Чи повернеться в Україну справжній Франко?: 

[Рец.: Син народу, що вгору йде…: Наук. зб., присвяч. 140-річчю 
від дня народж. І. Франка / Відп. ред. Л. Голомб. – Ужгород: Па-
тент, 1997. – 99 с.] // Молодь Закарпаття. – 1998. – 11 квітня. 

2 Капітан [Світлик] Н. Іван Франко – дослідник історії і культури 
Закарпаття // Збірник студентських наукових праць Ужгородського 
національного університету. Серія: Історія. – Вип. 1 / Упоряд. В. Мель-
ник, І. Скиба. – Ужгород, 2007. – С. 48-54; Світлик Н. Роль І. Я. Франка 
у формуванні та розвитку наукових взаємин Закарпаття і Галичини 
// Науковий вісник Ужгородського [національного] університету. 
Серія: Історія. – Вип. 20. – 2008. – С. 13-16. 

3 Мазурок О. Атланти і каріатиди (Роздуми про те, хто і як до-
сліджує історію та історіографію Закарпаття) // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2008. – Вип. 21. – 
С. 197-213; Його ж. «…Історію угро-русів, якщо брати до уваги ви-
моги сучасної історіографії, досі не написано…». – Ужгород: Мис-
тецька лінія, 2009. – С. 159-169, 173-177. 
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льок, В. Задорожний, літературознавці Б. Бендзар, В. Ва-
совчик, Л. Голомб, М. Зимомря, П. Лісовий, В. Микитась, 
О. Мишанич. 

У Пряшеві під редакцією Михайла Ричалки побачили 
світ «Наукові записки Культурної спілки українських тру-
дящих ЧССР» (1990, № 15-16, 228 с.). Туди ввійшли допо-
віді на згаданому симпозіумі головним чином словацьких 
україністів. Частково вони відобразили Франкіану, пов’я-
зану з Пряшівщиною і Закарпаттям (Л. Бабота). Із закар-
патських учених свою статтю у ювілейних «Наукових за-
писках КСУТ» розмістили М. Лакиза, О. Мишанич. 

У 1998 р. з’явився однотомник матеріалів міжнародної 
наукової конфереренції «Іван Франко – письменник, мисли-
тель, громадянин» (Львів, 25-27 вересня 1996 р.). На жаль, 
закарпатське франкознавство представлене тільки двома 
іменами – професорами Г. Павленком і Л. Голомб. Воче-
видь, решта поставилась до участі в конференції та до 
оформлення наукових повідомлень занадто меланхолійно. 
Те саме можна сказати з наступної нагоди. 

Через десятиліття, у 2008-му, побачив світ двотомник 
«Іван Франко: дух, наук, думка, воля» – матеріали міжна-
родного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від 
дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 
жовтня 2006 р.). Франкознавці Закарпаття представлені 
тут лишень професорами Л. Голомб, М. Зимомрею, В. За-
дорожним, Р. Офіцинським. 

 
ВШАНУВАННЯ:  
МИСТЕЦЬКІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МАРКЕРИ 
 
Сенсаційною у 2007 р. стала знахідка у фондосховищі 

Закарпатського обласного художнього музею імені Йоси-
па Бокшая портрета Івана Франка у виконанні Івана Тру-
ша1. Ця картина без зазначення авторства і дати напи-
сання потрапила сюди ще в 1948 р. Разом з іншими по-
лотнами різних авторів подарував її Київський музей ук-
раїнського мистецтва. 

                                 
1 Попович Н. У Закарпатті знайшли унікальний портрет Івана 

Франка // Радіо Свобода. – 2007. – 23 січня; День. – 2007. – 30 січня. 
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Мистецтвознавець Юрій Ямаш зі Львова самраз го-
тував монографію з творчості І. Франка1. Тому оглянув 
знахідку, про яку були певні відомості. 

Картина, що зберігається в Ужгороді, суттєво відріз-
няється від решти портретів І. Франка (всіх десять) І. Тру-
ша. Вона виконана не в академічній манері, а скоріше в 
імпресіоністичній. 

Якщо інші портрети І. Франка написані І. Трушем на 
дерев’яних дощечках розміром 30 на 40 см, то «закар-
патський» – полотно 70 на 90 см. Ймовірно, його виконано 
близько 1908 р. в прикарпатському селі Довгополе (Верхо-
винський район Івано-Франківської області). 

І. Труш акцентував увагу на «імпресії», тобто загальному 
емоційному враженні від героя твору. Недарма І. Франко 
зображений у темно-синьому піджаку і вишиванці. 

Перший закарпатський пам’ятник Іванові Франку 
встановлено в 1960 р. в Сваляві у міському парку2. Це по-
руч нинішньої вулиці Головної. Тоді вона називалася вули-
цею Сталіна, а перед тим – Масарика, Горті. Після розвін-
чання «культу особи» її перейменували на вулицю Леніна. 

Виготовлений цей пам’ятник із залізобетону і гіпсоцемен-
ту. Його авторство належить відомому українському скульп-
тору Михайлові Лисенку (1906, село Шпилівка, Сумська об-
ласть – 1972, Київ). Невдовзі талановитого митця удостоїли 
звання народного художника СРСР (1963) та обрали дійс-
ним членом Академії мистецтв СРСР (1970). 

Крім Сваляви, пам’ятники Іванові Франку, виконані Ми-
хайлом Лисенком, з’явилися у Вінніпезі, Канада (1984) та 
Хмельницькому, Україна (2007). До його творчих візитівок 
також належать пам’ятники Тарасові Шевченку в Ашгабаті, 
Туркменистан (1972) та у Парижі, Франція (1978). Іншими 
словами, скульптор отримав широке міжнародне визнання. 

Наступної монументальної віхи довелося ждати майже 
півстоліття. У жовтні 2006 р. в Рахові на вулиці Богдана 
Хмельницького відкрили бронзове погруддя Івана Франка 

                                 
1 Ямаш Ю. Труш малює Каменяра. Образ Івана Франка у твор-

чості Івана Труша. – Львів: Ліга-прес, 2008. – 156 с. 
2 Пам’ятник Івану Франку // Свалявська міська рада. –  

svalyava.org/part/385.html. 
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– з нагоди 150-річчя від дня його народження. Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефа-
ника зібрав необхідні кошти – понад 50 тис. гривень, або 
більше 10 тис. доларів США. 

Пам’ятник постав на подвір’ї університетської філії – 
Навчально-консультаційного центру. Започаткував акцію 
ректор, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-
математичних наук Богдан Остафійчук. Скульптуру ство-
рив старший викладач Інституту мистецтв цього ж уні-
верситету Богдан Гладкий. Цей митець походить із Дрого-
бича, де народився 1962 р. 

На подвір’ї Колочавської загальноосвітньої школи № 2 
(присілок Брадолець), що у Міжгірському районі, пам’ятник 
І. Франку (тонований бетон) встановлено у серпні 2010 р. 
Скульптор – Петро Штаєр, меценат проекту – народний де-
путат України Станіслав Аржевітін. Обидва є вихідцями із 
Колочави. 

Як в усій Україні, загалом 2006 р. у Закарпатті прой-
шов під знаком знаменного ювілею. Згідно з розпорядже-
нням голови обласної державної адміністрації (16 березня 
2006 р.), до 150-ліття від дня народження І. Франка при-
урочили низку заходів. 

Ідеться про літературно-музичні вечори і конкурси, 
книжкові виставки, оновлення книжкових фондів, науко-
во-практичну конференцію, тематичні радіо- та телепе-
редачі, аудіо- та відеокліпи (обласна державна телерадіо-
компанія), демонстрацію фільмів про Івана Франка і за 
його творами, шкільні та студентські екскурсії місцями, 
пов’язаними з його життям і творчістю. 

Одночасно обласний державний російський драматич-
ний театр у Мукачеві запропонував окремий мистецький 
проект – постановку вистави-мюзиклу для дітей за п’єсою 
«Лис Микита» (за однойменною казкою І. Франка). 

Гадалося, що цей ювілей послужить новим серйозним 
стимулом, аби показати високий організаційний рівень і 
виразне регіональне обличчя – закарпатське франкознавст-
во. Саме тому заздалегідь, 29 квітня 2005 р., я зайшов у 
кабінет до ректора Ужгородського національного універ-
ситету Миколи Вегеша з двома письмовими зверненнями. 
Цитую повністю свої «Пропозиції»: 
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«На виконання указу Президента України В. Ющенка 
про підготовку до вшанування 150-річчя від дня наро-
дження Івана Франка (1856-1916) пропоную реалізувати в 
університеті наступні ініціативи: 

1. Утворити відповідний оргкомітет на чолі з профіль-
ним проректором. 

2. Провести тематичну наукову конференцію. 
3. Присвятити ювіляру випуски «Наукових вісників 

УжНУ» (серії – філологія, історія, економіка, філософія). 
4. Доручити Науковій бібліотеці УжНУ підготувати біб-

ліографічний покажчик «Іван Франко у працях учених 
Ужгородського університету». 

5. Оголосити в університеті конкурс на монографічне 
дослідження життя і творчості Івана Франка, передбачив-
ши його публікацію». 

До цього я долучив «Проект наказу», котрий у подібних 
випадках видається ректором: 

«Для вшанування в Ужгородському національному уні-
верситеті 150-річчя з дня народження Івана Франка (1856 
– 1916) наказую: 

1. 27 серпня 2006 р. на базі університету провести 
крайову наукову конференцію, присвячену 150-річчю з 
дня народження І. Франка. 

Для її підготовки утворити організаційний комітет у 
складі: 

ректор університету, проф. М. Вегеш (голова оргкомітету), 
проректор університету, проф. Л. Белей (заступник го-

лови оргкомітету), 
декан економічного факультету, член-кореспондент 

НАН України, проф. В. Мікловда (член оргкомітету), 
декан філологічного факультету, проф. І. Сабадош 

(член оргкомітету), 
декан історичного факультету, доц. В. Фенич (член орг-

комітету), 
декан факультету міжнародних економічних відносин, 

доц. М. Палінчак (член оргкомітету), 
декан факультету романо-германської філології, доц. 

С. Бобинець (член оргкомітету), 
декан факультету суспільних наук, доц. В. Керецман 

(член оргкомітету), 
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декан юридичного факультету, проф. В. Ярема (член 
оргкомітету), 

директор Науково-дослідного інституту карпатознавст-
ва, проф. В. Котигорошко (член оргкомітету), 

директор Наукової бібліотеки О. Почекутова (член орг-
комітету). 

2. Рекомендувати деканатам філологічного, історично-
го, економічного, юридичного факультетів, факультету ро-
мано-германської філології, факультету суспільних наук, 
НДІ карпатознавства присвятити 150-річчю з дня наро-
дження І. Франка випуски «Наукових вісників УжНУ» за 
2006 р. (серії – філологія; романо-германська філологія; іс-
торія; економіка; політологія, соціологія та філософія; пра-
во), «Carpatica-Карпатика» та інші видання. 

3. Доручити Науковій бібліотеці УжНУ підготувати й опу-
блікувати бібліографічний покажчик «Іван Франко у працях 
учених Ужгородського університету» (до 27 серпня 2006 р.). 

4. У березні-травні 2006 р. провести в університеті 
конкурс на кращі монографічні дослідження життя і твор-
чості Івана Франка, передбачивши їх публікацію до 1 лип-
ня 2006 р.». 

Одначе, все це виявилося самотнім голосом у пустелі, де 
заправляли псевдопатріоти. Вони конвертували свої псев-
дореволюційні заслуги 2004 р. у посади, перечекали, про-
зріли і 2010-го кинулись до ворожих антиукраїнських ніг, 
вимолюючи прощення та нових ярликів на хлібні крісла. 

 
*     *     * 
 
Як бачимо, закарпатське франкознавство є багаторів-

невим науковим явищем. Серед іншого це проявляється в 
тому, що воно представлене фахівцями, котрі працювали 
на міжгалузевому стикові – славістика, гунгарологія, гер-
маністика, краєзнавство, решта соціогуманітарних дис-
циплін найширшого спектру. Йдеться про величезний об-
сяг наукової продукції та найрізноманітніші аспекти пос-
тановки і розробки обраної проблематики. 

Ясна річ, завше хочеться якихось неординарних методо-
логічних рішень. Приміром, багатьох у повному розумінні 
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поняття назвати ґрунтовними дослідниками, а тим паче 
кваліфікованими культурологами, можна вельми умовно. 

Насправді особистостей проникливого бахтінського 
складу серед тих закарпатських дослідників не спостере-
жено. То й не було з їхнього боку неупередженого актив-
ного діалогу з Іваном Франком як людиною іншої культур-
ної епохи, з метою розшифрувати специфіку його компе-
тентності та притаманних протиріч. 

Натомість запозичалися привізні методологічні конст-
рукції маститих франкознавців – позитивістські, народ-
ницькі чи невибагливі соціально-класові. 

Загалом же в науковий обіг було введено чимало нових 
аргументів і фактів. Непоодинокі з них зазвичай перетрима-
ні у класовій марксистсько-ленінській інтерпретації фено-
менів, явищ і персоналій. За панування тоталітаризму без 
виняткових партійно-класових оцінок годі було обійтися. 

Усі згадані вище вчені заклали надійний фактологіч-
ний фундамент для всебічного вивчення розгалужених 
ментальних взаємовпливів Франкової (чи ширше галиць-
кої) та закарпатської традицій у подальшій генезі крайо-
вої історіографії та літературознавства. 

Насамкінець відзначимо перспективу подальших сту-
дій над карпатознавчим доробком І. Франка. Найімовірні-
ше, вони приведуть до створення ситуаційних моделей 
Франкового Закарпаття. А з джерелознавчого погляду – до 
скрупульозного прочитання не тільки маловідомих текс-
тів, але й відповідних маргіналій з особистої бібліотеки 
Івана Франка та малодоступних раніше одиниць зберіган-
ня його архіву. 

Утім, вистачить інших «полів досліджень», до яких ру-
ки дійдуть у наступного покоління франкознавців. Пере-
конаний у цьому. 
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Минуле Закарпаття  
у працях Івана Франка  
та його послідовників 

 
 
Викінченої картини історичних поглядів Івана Франка 

на закарпатську тематику (і трохи ширше – всього регіо-
ну, що за вченою традицією XIX – початку XX століть на-
зивали Угорською Руссю) у вітчизняних і зарубіжних до-
слідженнях не було аж до початку 1990-х рр. 

Причина, принаймні, в тому, що у межах партійно-ра-
дянської (або ж за самоназвою – марксистсько-ленінської) 
історіографії довелося б легалізувати крамольні думки про 
буржуазно-націоналістичні запозичення. Не вистачало ду-
ху таке визнати в Радянській Україні та СРСР загалом. 

Із протилежного боку – на післявоєнному Заході ґрун-
товних франкознавців було менше, ніж пальців на руці, 
тому не знаходилося добровольців зануритись у цю дуже 
локалізовану глибину. 

До ґрунтовних джерелознавчих студій над закарпато-
знавчим циклом наукової спадщини І. Франка ніхто не 
брався, хоча проблемі «Франко і Закарпаття» присвячено 
десятки публікацій в Україні та за кордоном. 

Історики і літературознавці поставили фокус на голов-
ну роль його (як письменника, вченого, політика) у куль-
турних зв’язках усередині українського пазлоподібного 
трикутника (Закарпаття, Галичина, Наддніпрянщина) у 
фазі національного відродження. Головним чином аналі-
тичні потуги оберталися навколо вивчення літературної 
спадщини освітньо-культурних діячів Закарпаття (і шир-
ше – Угорської Русі) XVII-XIX століть. 

Безумовно, Іван Франко був серед учених-першопро-
хідників на ниві історії середньовічної та ранньомодерної 
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літератури всієї України. На цій ділянці він був визнаним 
авторитетом серед славістів Європи, захистив докторську 
дисертацію «Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський ду-
ховний роман» 1 липня 1893 р. у провідному славістично-
му центрі – Віденському університеті. Виконав її під ке-
рівництвом вельми іменитого тоді завідувача кафедри, 
професора Ватрослава Ягича, хорвата за походженням. 

У подальшому при конструюванні власних наративів 
найважливіші дослідники-літературознавці Іван Панькевич, 
Микола Ясько, Павло Лісовий, Василь Микитась, Олекса Ми-
шанич керувалися висновками і зібраними матеріалами Іва-
на Франка як авторитетного знавця давньої та нової ук-
раїнської літератури Карпатського регіону. Вони не заглиб-
лювались у джерелознавчу базу його праць, інколи розгля-
даючи їх некритично й поза конкретно-часовими реаліями. 

Незначне місце Франковим оцінкам минулого Закар-
паття відводиться в спеціальній історіографічній моногра-
фії Михайла Кравця1. Чіткої закарпатської картини істо-
ричних візій Івана Франка цей дослідник не запропону-
вав, хоч пробував акцентувати на його внеску в історичну 
регіоналістику. 

Практично наступні покоління вчених теж обходились 
без обговорення методологічних засад творчої лабораторії 
І. Франка. Особливо у таких її первинних аспектах, як пе-
ріодизація, локалізація, атрибутивна обробка емпіричного 
матеріалу, концептуальні та парадигмальні установки. 

 
ПРОБЛЕМНО-ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ 
 
Якщо говорити про фундаментальні речі, то Франкова 

концепція етногенези українців аналогічна до схеми Ми-
хайла Грушевського2. У нашому контексті ця тріада про-
ілюстрована фрагментами закарпатської старовини. Пер-
ший період, за І. Франком, охоплює епоху самостійності – 
скіфи (анти), Київська Русь (до 1340 р.). 

                                 
1 Кравець М. Іван Франко – історик України. – Львів: Вид-во 

Львів. ун-ту, 1971. – С. 123-124, 145, 166. 
2 Див.: Франко І. Южнорусская литература // Франко І. Зі-

брання творів у 50-ти т. – Т. 41. – Київ: Наукова думка, 1984. – 
С. 101-102. 
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У книзі «Причинки до історії України-Русі» (1912) він роз-
глянув слов’янсько-руську колонізацію Тисо-Дунайського 
басейну, починаючи зі скіфської доби. У статті «Угорська на-
ціональна зага» (1914) йдеться про міграцію літописних ма-
дярів, а в повісті «Захар Беркут» (1883) – про монгольсько-
татарське нашестя 1241 р. в Східну Європу через Карпати. 

Джерела написання повісті «Захар Беркут», які вия-
вила літературознавець Л. Кілініченко (Третяк), вказують 
на здобутки історіографії (ступінь вивченості історії Га-
лицько-Волинської держави), археографії (Галицько-Во-
линський літопис) та фольклористики (легенди і перекази 
про «песиголовців»)1. 

У своєму художньому творі Іван Франко на прикладі 
Тухольської долини (нині Сколівський район Львівської об-
ласті) середини XIII століття мимовільно порушив питання 
про глибоке історичне коріння економічних, культурних і 
військово-політичних зв’язків у межах одного етносу, роз-
ташованого по обидва боки величезної гірської системи. 
Тому тухольцям приходить обіцяна військова допомога 
«верховинських і загірних громад» (зосібна це нині Воло-
вецький район Закарпатської області). 

Хронологічні межі другого періоду охопили епоху ли-
товсько-польського панування, російських і австро-угорсь-
ких придбань (до кінця ХVIII століття). В Івана Франка зна-
ходимо висококваліфікований розбір духовних пам’яток 
краю цього часу у двох масштабних публікаціях – моно-
графії «Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв.» (1900)2 
та статті «Студії на полі карпаторуського письменства ХVII 
– ХVIII вв.» (1901)3. Обидва дослідження побачили світ у 

                                 
1 Кілініченко Л. Історична повість Івана Франка «Захар Бер-

кут»: Автореф. дис. … канд. філол. наук / Київ. держ. пед. ін-т 
ім. М. Горького. – Київ, 1968. – С. 13. 

2 Франко І. Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв. – Львів: Нау-
кове товариство ім. Т. Шевченка, 1900. – 162 с. // Франко І. Зібрання 
творів у 50-ти т. – Т. 32. – Київ: Наукова думка, 1981. – С. 230-370. 

3 Франко І. Студії на полі карпаторуського письменства ХVII-
ХVIII вв. // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1901. – 
Т. 41. – С. 1-50 // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 32. – 
С. 371-423. 
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«Записках Наукового товариства імені Тараса Шевченка». 
Монографічна студія з’явилася ще й окремою відбиткою. 

Національне відродження переважно шляхом літератури, 
тобто третій історичний період припадає на ХІХ століття. До 
недавніх і поточних національних та літературних колізій за 
Карпатами І. Франко проявив підвищений інтерес. 

Безпосередньо чи принагідно він відгукнувся на них у 
ряді своїх наукових, науково-популярних і публіцистичних 
виступів – «Болгарські праці М. Драгоманова» (1891), «Слов’-
янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер» (1893), 
«Кошут і Кошутська війна» (1894), «Матеріали і уваги до іс-
торії австро-руського відродження. 1772-1848» (1895), «І ми 
в Європі» (1896), «Панщина та її скасування 1848 р. в Га-
личині» (1898), «Українська література за 1898 р.» (1899), 
«Южнорусская литература» (1904), «Нові матеріали до історії 
українського вертепу» (1908), «Нарис історії українсько-
руської літератури до 1890 р.» (1910), «Українці» (1911), «Сту-
дії над українськими народними піснями» (1913) тощо. 

Зазначені праці І. Франка досі лежать в основі вив-
чення винесених в їхній заголовок питань. Прихильників 
його чітких і виважених оцінок бачимо немало. У них, 
власне, подано не широку панораму народного життя в 
Українських Карпатах, а лише скупі штрихи до рисопису 
її інтелігенції та вихідців із краю. 

У доволі обширному колективному маніфесті «І ми в Єв-
ропі», приміром, ідеться про гофрата (державного радника) 
у справі північноугорських комітатів у 1849-1867 рр., моск-
вофіла Адольфа Добрянського, художні твори будителів 
Олександра Духновича, Анатолія Кралицького, Олександра 
Павловича. 

Осібно відзначено поважну роль учених і педагогів Ми-
хайла Балудянського, Івана Орлая, Івана Земанчика, Петра 
Лодія у духовно-культурному розвитку Росії, а Юрія Гуци-
Венеліна – і Болгарії. Останньому Іван Франко присвятив 
особливо теплі слова у статті «Болгарські праці М. Драгома-
нова», котра розміщена у декількох числах львівського часо-
пису «Народ» за 1891 р.1. 

                                 
1 Франко І. Болгарські праці М. Драгоманова // Франко І. Зі-

брання творів у 50-ти т. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 25. 
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Щоправда, нині внесені суттєві поправки у тверджен-
ня І. Франка про причину втечі Юрія Гуци-Венеліна 
(1802-1839) із міста Сату-Маре (нині Румунія), де вчився у 
ліцеї. Далі під конспіративним прізвищем він був студен-
том університету у Львові в 1821/1822 навчальному році. 
Відтак виїхав у Росію. 

Найвірогідніше Ю. Гуца-Венелін утік не через невідво-
ротній призов до австрійської армії, а рятуючись від по-
стриження в монахи. Позаяк він учився в Сатумарському 
ліцеї на кошти Мукачівської греко-католицької єпархії, то 
зв’язаний був певною обітницею. 

Те ж можна сказати і про скасування руського відді-
лення (1787-1804) на філософському і теологічному фа-
культетах Львівського університету. За І. Франком, від-
ділення закрили через незнання руської мови професора-
ми закарпатського (П. Лодій та І. Земанчик) і галицького 
походження1. Насправді їх вижили жорсткою дискриміна-
цією в заробітній платні з боку полонофільської адмініс-
трації університету. 

Іван Панькевич окремо звернувся до аспекту «закар-
патської фракції» професорського складу Studium Ruthenum 
– Петро Лодій, Андрій Павлович, Іван Земанчик, Михайло 
Дудинський2. Серед них у Львівському університеті най-
успішнішу кар’єру зробили двоє вихідців з Угорської Русі. 

Природознавець І. Земанчик (помер після 1822 р.) став 
деканом філософського факультету в 1796 р., а обов’язки 
ректора університету виконував у 1803-1804 рр. Філософ і 
юрист П. Лодій (1764-1829) був деканом філософського 
факультету в 1797-1802 рр. 

Іван Франко принципово не сприймав москвофільства, 
що в Закарпатті дістало перший поштовх у часи російсь-
кого царя Петра I. А вкорінилося воно впродовж XIX сто-
ліття: еміграція «мізків» у Росію, оди майбутнього єписко-

                                 
1 Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині // 

Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 47. – С. 110. 
2 Панькевич І. Підкарпатські русини на культурній місії у ру-

синів галицьких при кінці XVII і початком XIX ст. // Підкарпатсь-
ка Русь [Ужгород]. – 1927. – Ч. 10. – С. 228-231. 
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па Г. Тарковича на честь Катерини II, позитивне сприй-
няття місцевим українським і словацьким населенням 
розгрому росіянами угорської революції в 1849 р.1. 

Він підкреслив, що «нещасливою хвилею» москвофільст-
вом пройнята не тільки угроруська, але й уся словацька 
інтелігенція. Проте це не перешкодило останній «працювати 
над своїм національним розвоєм». Закарпатські москвофіли, 
навпаки, відгородилися від народного життя – єдиного 
джерела «життєспроможної літератури». 

 
ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ 
 
Як літературний критик, Іван Франко володів методи-

кою різних шкіл. Тривке враження на нього справили ідеї 
француза І. Тена2. Услід за ним І. Франко розрізняв у 
будь-якому творі (а це відчутно у «Карпаторуському пись-
менстві») дію трьох факторів – національності, середови-
ща, конкретно-історичного моменту. В їхньому перепле-
тінні виявлялася головна суть написаного. 

Хоча спеціальних мовознавчих праць із закарпатської 
проблематики в І. Франка нема, однак у «Карпаторуському 
письменстві ХVII-ХVIII вв.» чимале місце відведено мовно-
стилістичному аналізові літературних надбань регіону. 

Після мандрівок етнолога Володимира Гнатюка в Угор-
ську Русь до бібліотеки Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка у Львові потрапляють рукописи ранньомодерно-
го часу (ХVII-ХVIII ст.). Ними сповна скористався Іван Фран-
ко у двох своїх вельми значних виданнях: археографічному 
збірнику «Апокрифи і легенди з українських рукописів» 
(1896-1910) та названій літературознавчій монографії. 

Найцінніше те, що у науковий обіг уведено 25 руко-
писних знахідок, доти невідомих фахівцям. Їх детальний 
опис, найяскравіші витяги, з точки зору автора «Карпато-
руського письменства ХVII-ХVIII вв.», подано в додатках 
до монографічного дослідження. 

                                 
1 Франко І. Українці // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – 

Т. 41. – С. 193; Його ж. Слов’янська взаємність в розумінні Яна 
Коллара і тепер // Там само. – Т. 29. – Кн. 2. – С. 67. 

2 Дорошенко І. Іван Франко – літературний критик. – Львів: 
Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – С. 81-89. 
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Однак неповна атрибутика джерел, які використовував 
І. Франко, створює певні труднощі при встановленні їхніх 
точних соціальних і географічних координат. Відчувається, 
що дослідника більше цікавить естетична і суспільна значу-
щість, ніж ареал побутування рукописної традиції. 

Декілька писемних прикарпатських пам’яток Іван Фран-
ко вивчав у бібліотеках Львова – Оссолінських (Самбірська 
Мінея 1570-1571 рр.), Товариства «Просвіта» (рукопис Пав-
ла Кузикевича), Перемишльської греко-католицької капі-
тули (безіменна оповідь «Вечность пекельная» і рукопис 
Степана Самборини). У монографічній праці також вико-
ристано чимало матеріалів, розшуканих його приятелями 
з Галичини і Буковини – людьми різного соціального похо-
дження і суспільного становища. 

Серед помічників І. Франка знаходимо імена бібліографа 
І. Левицького, композитора Д. Січинського, священиків 
М. Зубрицького, Козарука і Гаморака (з відповідно Сам-
бірського, Косівського і Снятинського повітів), вчителя 
М. Єндика (село Голігради «над Дністром»), старшого подат-
кового комісара Грибівського повіту К. Бандрівського, буко-
винського селянина Гулейчука (село Іспас «над Черемошем»). 

9 січня 1897 р. він щиро подякував їм, а також М. Гру-
шевському і В. Гнатюку в передмові до першого тому серії 
«Пам’ятки українсько-руської мови і літератури», датова-
ного попереднім 1896-м роком1. 

На противагу угроруським джерелам, галицькі та буко-
винські знахідки чітко атрибутовані, тому їх легко інтер-
суб’єктивно перевірити, що є одним з універсальних кри-
теріїв науковості. 

Ніколи Іван Франко не цурався «чорнової», неаналітичної 
роботи. Тому й у «Карпаторуському письменстві» реєстр ру-
кописів удвічі більший від наукової студії. У ній І. Франко 
першим звернув увагу на окремий тип давньоукраїнської 
літератури – карпаторуської, що відзначався народною 
писемною спільністю Закарпатської Русі з прилеглою до 
неї гірською Галичиною у ХII-ХVIII століттях. 

                                 
1 Апокрифи і легенди з українських рукописів / Зібрав, упо-

рядкував і пояснив І. Франко. – Т. 1. Апокрифи старозавітні. – 
Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1896. – С. LXVI. 
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До такого висновку логічно підводить його локальний 
аналіз окремих творів у їхньому взаємозв’язку на тлі роз-
витку літературного процесу в хронологічно-висхідній 
(діахронічній) та площинно-розгалуженій (синхронічній) 
системі координат. 

При цьому в І. Франка прослідковуються елементи різних 
літературно-критичних і джерелознавчих шкіл: напряму 
І. Тена, реальної критики (за Дж. Міллем і М. Добролюбовим). 

Від монографії Івана Франка до аналогічних синтетич-
них видань Олекси Мишанича і Василя Микитася – кілька 
десятиліть, які внесли у розв’язання проблеми багато но-
вого фактичного матеріалу1. 

Підсумок зробив О. Мишанич, подавши відомості про 
понад 30 учительських євангелій, збірників, пісенників, 
літописів, «Олександрій». Вони побутували у Закарпатті й 
свого часу були предметом археографічного інтересу 
Є. Сабова, Г. Стрипського, О. Петрова, І. Франка, В. Гна-
тюка, Ю. Яворського, І. Панькевича. 

Розглянувши питання в історіографічному розрізі, 
О. Мишанич далі йде услід за оцінками І. Франка. Струк-
тура його монографічної праці склалася, очевидно, під 
впливом досліджень Володимира Бірчака і Михайла Воз-
няка (докладніше про них дивись нижче). О. Мишанич та-
кож підготував до друку «Карпаторуське письменство» у 
32-му томі зібрання творів І. Франка у 50-ти томах. 

Неповну атрибутику джерел закарпатського походжен-
ня І. Франко щедро компенсував кропітким пошуком ана-
логій та паралелей з рукописною спадщиною народів Єв-
ропи. Тут сповна проявилися його навички з практичного 
застосування історико-порівняльного методу. 

Як ерудований дослідник-поліглот, Іван Франко зумів 
скористатися двома десятками праць українських, поль-
ських, німецьких, чеських, сербських, російських авторів 
– В. Антоновича, М. Драгоманова, А. Петрушевича, В. Ох-
рімовича, Є. Сабова, П. Шафарика, Ї. Полівки, Ж. Паулі, 

                                 
1 Мишанич О. Література Закарпаття XVII-XVIII століть. – Київ: 

Наукова думка, 1964. – 116 с. (наразі С. 43-45, 96-101); Микитась В. 
Давня література Закарпаття. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 
255 с. Його ж. Іван Франко як дослідник давньої української літе-
ратури. – Київ: Наукова думка, 1988. – С. 141-148, 255-257. 
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В. Копітара, О. Петрова, Л. Кавеліна, М. Тихонравова, ар-
хімандрита Леоніда і т. д. 

Цікаво, що частину потрібної російськомовної літера-
тури Іван Франко отримав поштою з Москви від сходо-
знавця Агатангела Кримського. Пізніше сам суттєво до-
поміг колезі Юліану Яворському (1873-1937), котрий взяв-
ся прочитати публічні лекції з історії карпаторуської літе-
ратури ХVI – ХVIII століть у Київському університеті. Пра-
цюючи там доцентом, він описав два прикарпатські збір-
ники: духовних і світських пісень, Самбірського замку1. Їх 
подарував Я. Головацький через В. Антоновича в універ-
ситетську бібліотеку в 1874 р. 

Ю. Яворський перебрав естафету в І. Франка на цій 
науково-дослідницькій ділянці та через три десятиліття за-
пропонував свою монографію2. Типологічне зіставлення 
ужинку двох земляків-карпатознавців уже давно чекає 
свого скрупульозного дослідника. 

 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ  
ТА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ТРАКТОВКИ 
 
Для національно свідомого українця Івана Франка кар-

паторуська література ХVII-ХVIII століть стала лише фраг-
ментом його багатогранної наукової спадщини, а для укра-
їнця за походженням, але росіянина за переконаннями 
Юліана Яворського – пріоритетною справою всього життя. 

Відповідно й неоднакові у них генеральні етнополітич-
ні трактовки об’єкту дослідження. Ю. Яворський наполя-
гав, що «всероссийское национальное сознание в былые вре-
мена горело на высотах Закарпатской Руси неизменно яр-
ким и неугасающим огнем»3. І. Франко ж загалом був про-

                                 
1 Яворский Ю. Два замечательных карпаторусских сборника 

XVIII-го в., принадлежащих Университету Св. Владимира (Описа-
ние рукописей и тексты). – Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 
1909. – 95 с. 

2 Яворский Ю. Новые рукописные находки в области старинной 
карпаторусской письменности XVI-XVIII в. – Прага, 1931. – 133 с. 

3 Яворский Ю. Национальное самосознание карпаторуссов на 
рубеже XVII – XIX веков. – Ужгород: Школьная помощь, 1929. – 4 с. 
(Окр. відтиск із ж-лу «Карпатский свет» за 1929 р., № 5, с. 592-595). 
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відником українства у комплексному розумінні цього кон-
цепта, та ще й в умовах бурхливого духовно-культурного пе-
ретворення австрійської Галичини в український П’ємонт. 

Досі майже ніхто не відважився визначити специфіку 
поглядів Івана Франка на тутешні (закарпатоукраїнські) 
старожитності в етнологічному розрізі. 

Отож, що таке Закарпаття ХVII-ХVIII століть із погляду 
І. Франка? У географічному вимірі, безперечно, це скла-
дова частина Карпатської Русі-України, поділеної навпіл 
польськими та угорськими феодалами1. Це обшир Карпат-
ських гір над Ужем, Лаборцем, верхів’ям Тиси, заселений 
русинами (українцями), що в силу природно-географічних 
та історико-етнічних обставин тісно пов’язані зі Східною 
Словаччиною, Галичиною та Буковиною. 

Із восьми угроруських рукописів особливу увагу І. Фран-
ка привернули ті, що були виявлені в бібліотеці василіан-
ського монастиря в Ужгороді (Унгварський літопис) і на 
Пряшівщині (рукописи Стефана Теслевцевого та із села 
Літманової, комітат Спіш). 

Порівнюючи їх з аналогічними галицькими творами 
XVIII століття (отця Теодора Поповича Тухлянського, Пав-
ла Кузикевича), учений доходить висновку, що це пере-
робка тих самих релігійних сюжетів, а «їх мова – проста 
народна, з мадяризмами і полонізмами, вживана в даній 
місцевості, з закраскою місцевого діалекту, декуди з неве-
ликою примішкою церковщини, не більшою, як її можна 
було чути в устах дяків і сільських грамотіїв»2. 

Одну з пам’яток («Угроруське учительне євангеліє») знай-
шов у селі Данилово (нині Хустський район) початкуючий 
тоді славіст Гіядор Стрипський, а потім передав І. Франкові. 

Інша знахідка – «Олександрія» (одна з двох використа-
них) – потрапила до І. Франка за посередництва В. Гнатюка 
від о. Ю. Жатковича зі Стройного на Свалявщині. Невдовзі 
Г. Стрипський зробив два важливі атрибутивні уточнення 
щодо конкретних фрагментів Франкової монографії3. 

                                 
1 Франко І. Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв. // Фран-

ко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 32. – С. 208. 
2 Там само. – С. 220-221. 
3 Біленькій [Стрипський Г.]. Старша руська письменность на Угор-

щині // Наука [Ужгород]. – 1907. – Номер 13. – 15 (28) марта. – С. 2. 
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Унгварський літопис знаходився не в монастирі отців 
василіан, а, можливо, у бібліотеці духовної семінарії або в 
єпископській книгозбірні. Бодянське учительне євангеліє 
є не закарпатського (північноугроруського) походження, а 
бачванського (південноугроруського). Саме у Бачці було 
розташоване село Бодян із монастирем (нині Сербія). 

Також Г. Стрипський зазначив, що лише в комітаті 
Мараморош (близько половини сучасного Закарпаття) із 
ХVII-ХVIII століть дійшло до нас двадцять рукописів1. 

На думку Івана Франка, у Закарпатті й про Закарпат-
тя написано занадто мало величних історико-літературних 
пам’яток, що засвідчили б привабливе «вікторіальне» мину-
ле краю. Він відносив угорських русинів до українсько-
руського (малоруського) народу з його численними колонія-
ми в Європі, Азії та в обох Америках – Північній та Півден-
ній. Давні українці називалися русичами (южнорусами). 

У цьому політонімічному трактуванні бачимо засадни-
чий вплив чільного основоположника вітчизняної історії 
Миколи Костомарова2. У «Нарисі історії українсько-руської 
літератури до 1890 р.» (1910) І. Франко в тому ж ключі 
звернув увагу на тісний зв’язок народу із заселеною тери-
торією і на специфіку розселення українців (діаспору)3. 

Науковий інтерес Івана Франка сягав, зокрема, однієї 
з цих численних колоній – південної Угорської Русі (сербсь-
ких русинів), котра тоді за адміністративно-політичним 
поділом належала до південної частини Угорщини у складі 
Австро-Угорської монархії. Ті поселення у Бачці (Воєво-
дині) заснували закарпатські переселенці в другій поло-
вині ХVIII століття. 

Не випадково у рецензії для журналу «Житє і слово» 
(1894, кн. 2) на збірку народних пісень різними закарпатсь-

                                 
1 Біленький Я. [Стрипський Г.]. Угроруські літописні записки 

// Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка [Львів]. – 1911. 
– Т. 104. – С. 73-82. 

2 Порівн.: Костомаров Н. Мысли об федеративном начале Древ-
ней Руси // Костомаров Н. Исторические монографии и исследо-
вания. – Санкт-Петербург, 1872. – Т. 1. – С. 1-51. 

3 Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 
1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 41. – С. 195-196. 
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кими діалектами «Руський соловей» М. Врабеля І. Франко 
відзначив, що видання не має великої наукової вартості, 
проте цінне добіркою зразків пісенної творчості бачвансь-
ких русинів із сіл Керестур, Коцур тощо1. На противагу пів-
нічноугорським русинам, вони тоді були вивчені слабше. 

У рецензії на хрестоматію Є. Сабова (у «Житє і слово» 
розміщена слід за оцінками збірника М. Врабеля) І. Франко, 
навпаки, закинув, що видання цікавіше учителям, лінг-
вістам, фольклористам, історикам літератури, а не школя-
рам, для котрих призначене2. 

Відповідно до курсу угорського уряду (після дуалістич-
ної угоди 1867 р.), ця хрестоматія не подала «ніякісінького 
поняття про цілість южноруської мови і літератури», за-
ставляючи думати, що «Угорська Русь – то щось осібне від 
Галичини і України». 

У статті «Українська література за 1898 р.», розміщеній 
у празькому журналі «Slovanský prěhlad» (1899, № 8), 
І. Франко оперував вражаючою статистикою. З усіх близько 
30,5 млн українців (3,5 млн в Австро-Угорщині – 0,5 млн. в 
Закарпатті, 3 млн в Галичині й Буковині, 27 млн у Росії) 
лише галичани і буковинці могли відносно вільно користу-
ватися рідною мовою у державних установах, судах, шко-
лах і пресі3. До них прихильно ставився австрійський 
уряд, і вони були прямо підпорядковані Відню, без посе-
редництва Будапешта (як закарпатці). 

Наприкінці XIX століття виглядало, що межами націо-
нальної літератури і національно-культурного розвитку охоп-
лено менше десяти відсотків українського народу. 

                                 
1 Франко І. Рец.: [Русcкій соловей: Народная лира, Или собрание 

народных песней на разных угрорусских наречиях. Собрал и издал 
Михаил Андреевич Врабель. – Унгвар: Книгопечатня «Келет», 1890. – 
176 с.] // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 29. – С. 190. 

2 Франко І. Рец.: [Христоматія церковно-славянских и угро-русс-
ких литературных памятников с прибавленіем угро-русских народ-
ных сказок на подлинных наречіях. Составил Евменій Сабов. – Унг-
вар: Книгопечатня «Келет», 1893. – 236 + VIII с.] // Франко І. Зібрання 
творів у 50-ти т. – Т. 29. – С. 200-201. 

3 Франко І. Українська література за 1898 р. // Франко І. Зі-
брання творів у 50-ти т. – Т. 32. – С. 8. 
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У книзі «Причинки до історії України-Русі» (1912) ос-
танній розділ називається «Руське плем’я в Заліссі (Тран-
сільванії)». У ньому Іван Франко розглянув західні етногра-
фічні кордони українсько-руської колонізації – регіон 
Трансільванії (Семиграддя або Залісся) та Паннонії, здав-
на заселених «значною паростю староруської людності»1. 
Він зауважив, що літописне плем’я цікулів, на відміну від 
секлерів, яких за традицією відносять до угорців, у давні 
часи могло означати «людей руського племені». 

Для І. Франка «присутність руського елементу в Семи-
городі», котрий зберігав свою етнічну самобутність до по-
чатку XIX століття, мала принципове значення. 

В етнодемографічному плані, за Іваном Франком, те-
риторія Угорської Русі, у тому числі й Закарпаття, була в 
ХVII-ХVIII століттях найчистіше заселена русинами, з не-
значним відсотком чужинців, «найменше винародовлюва-
на і найконсервативніша в захованні свого типу, своєї мо-
ви, звичаїв і способу життя», бо «хвилі історичних катаст-
роф, що потрясали інші частини нашої вітчизни, сюди до-
ходили в дуже ослабленій формі»2. 

На мобільність населення, соціально-економічні відноси-
ни наклали відбиток гори і лісиста місцевість, бідна на хліб. 
Це робило неможливим заведення панщини, але давало 
простір для кочового, пастирського або розбійницького про-
життя. Часті неврожаї змушували горян шукати заробітків у 
долинах, звідки їхня цікавість до авантюрних подорожей. 

У XIX столітті міжетнічний баланс регіону порушила ін-
тенсивна єврейська імміграція, котра спрямовувалася в 
сільську місцевість. Економічні важелі швидко перейшли 
в руки прибульців, підприємницька діяльність яких нерід-
ко призводила до зубожіння і розорення закарпатоук-
раїнських селян. У селах проживало від 20 до 70 відсотків 
закарпатських євреїв, а у Галичині – лише від 2 до 10 %. 

На тлі аграрного перенаселення і катастрофічного еко-
номічного відставання від індустріальних районів Австро-
Угорської імперії це відігравало негативну роль на рівні 

                                 
1 Франко І. Причинки до історії України-Русі. Часть перша // 

Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 47. – С. 440, 541, 545. 
2 Франко І. Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв. – С. 209. 
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ментальних стереотипів. На цьому зосереджено увагу в 
маніфесті «І ми в Європі» (1896)1. Унаслідок збігу багатьох 
обставин з усіх українців саме «угорські русини найперші 
почали емігрувати за море, особливо в Сполучені Держави 
Північної Америки». Тоді ж у США почала формуватись і 
впливова єврейська громада. 

Загальноосвітній рівень Закарпаття ХVII-ХVIII століть 
Іван Франко визначив мінімальним, навіть серед духо-
венства. «Се мало той добрий бік, що релігійна пропаганда 
протестантів, уніатів чи католиків, не гарячили тут нікого, 
– зауважив учений. – На прості обставини життя вис-
тачала проста етика, а для догматичних тонкостей не було 
розуміння»2. Проте з тої пори збереглися писемні пам’ят-
ки, на підставі аналізу котрих він висловив думку про 
розвинутий літературний процес у регіоні. 

І. Франко виявив до певної міри «окрему фізіономію» 
художніх творів, які побутували у Закарпатті. Тому вва-
жав, що регіон повинен зайняти місце в загальній конст-
рукції української літератури як один з її «добре обрисова-
них типів». Його характерною рисою стала популярність 
(наближеність до народної, а не книжної мови), позначена 
впливами протестантизму. Із цим повністю погодився ук-
раїнський славіст Іван Панькевич3, а за ним й угорський 
колега Ласло Деже4. 

Але основоположник франкознавства Михайло Возняк, 
розглядаючи літературну спільність Надтисянщини (Під-
карпатської України) з іншими українськими землями, 
уміло підкопав наріжний камінь Франкової концепції. Він 
уважав, що немає причин говорити так, бо народна мова 
– прикмета не тільки карпаторуського письменства. Вона 
дісталася до Святого Письма на всіх західноукраїнських 
землях, а яскраво виявила себе на східноукраїнському те-

                                 
1 Гнатюк В., Франко І. та ін. І ми в Європі // Франко І. Зібран-

ня творів у 50-ти т. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 348. 
2 Франко І. Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв. – С. 210. 
3 Панькевич І. Тишівська «Александрія» із початку XVIII в. 

// Науковий збірник Товариства «Просвіта». – Ужгород, 1922. – Річ-
ник 1. – С. 7-108. 

4 Деже Л. Закарпатська література XVI-XVII віків та шляхи її дальшого 
розвитку // Жовтень і українська культура. – Пряшів, 1968. – С. 74-83. 
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рені1. Звідти дісталася за Карпати одна з «Олександрій» 
(середньовічний бестселер), адаптована до такого рівня, 
що в ній відбився уклад козацького життя. 

Звичайно, міркував М. Возняк, на місцевій літературі 
позначилося сусідство з угорцями, словаками, поляками, 
як деінде – з поляками, білорусами чи росіянами. Краще 
говорити про резервуар рукописного матеріалу для ло-
кальних цілей «книжного почитанія», ніж про окрему кар-
патоукраїнську літературу. 

 
ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНА  
ПЕРЕВІРКА НАУКОВОСТІ 
 
Як учений, Іван Франко часто зупиняв свій погляд на 

епізодах, пов’язаних з історією ментальності, що доти за-
лишалися поза увагою джерелознавців. 

Важливий прояв давньоукраїнського менталітету XVII-
XVIII століть, за І. Франком, полягав у тому, що громадські 
інтереси в житті русинів Карпат займали надто мале міс-
це. Вузькість їх політичного кругозору найліпше видно з 
двох літописів: Добромильського (1648-1700) і Гукливсь-
кого (1660-1830). В останній редакції вони складені у 
Прикарпатті та Закарпатті відповідно священиками Сте-
фаном Коростенським і Михайлом Гріґаші (помер 1823 р. 
на 65-му році життя). 

Відчувався також значний розрив між устремліннями 
селян і місцевої інтелігенції, котра пішла в «обійми німців, 
поляків, мадяр, а простий народ лишила в темряві»2. 

Та чи не найбільший резонанс у науковому світі викликав 
афоризм Івана Франка щодо «Пісні про образ Клокочівський» 
(з Богогласника 1734 р., село Камінка у комітаті Спіш). Цей 
твір приурочено факту спалення угорськими повстанцями-
куруцами церкви в селі Клокочеві (біля міста Собранці) комі-
тату Унґ і перенесення звідти у 1686 р. образу Святої Бого-
родиці до Мукачева, релігійного центру регіону. Пізніше об-
раз прикрасив домашню єпископську каплицю в Пряшеві. 

                                 
1 Возняк М. Історія української літератури. – Т. III. Віки ХVI-

ХVIII. – Друга частина. – Львів: Просвіта, 1924. – С. 123-124. 
2 Франко І. Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв. – С. 228. 
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Водночас ця пісня славила перемогу польсько-німецьких 
військ над турками та угорцями під Віднем 12 вересня 
1683 р. І. Франко змалював етнопсихологічний портрет безі-
менного поета – певно священика, сучасника невідомого ще 
тоді науковцям православного полеміста Михайла Андрелли. 

Автор ліричного твору – «як слід було ждати, против-
ник мадярської самостійності, чи мадяро-турецької дер-
жави, а прихильник німців»1. Ця думка вченого цілком 
узгоджується з текстом самої пісні, що подана повністю. 
Із Франковим коментарем погодилися Володимир Бірчак2, 
Франтішек Тіхий3, Михайло Возняк4, а також уже цитова-
ні Олекса Мишанич, Василь Микитась. 

Тільки русофіл Євген Недзельський, котрий узагалі за-
перечував належність закарпатської літератури до ук-
раїнської, стримано додав і від себе: «Писана эта песнь не 
столько явным сторонником лабанцев (австрійців. – Р. О.), 
сколько християнином и верноподданым, которому брато-
убийственная война вообще представляется злом»5. 

Своєю чергою Іван Панькевич видрукував «Піснь о Бу-
дині», а Гіядор Стрипський нагадав хибні текстологічні по-
правки 1886 р. першовідкривача і першопублікатора «Пісні 
про образ Клокочівський» Антона Петрушевича. Їх виявив 
Іван Франко і реанімував первісний варіант6. Проте сам 
І. Франко теж уніс літературно-редакторські правки, що-
правда, несуттєві – задля дотримання «духу народної поезії». 

У статті «Студії на полі карпаторуського письменства 
ХVII-ХVIII вв.» (1901) Іван Франко відвів чільне місце сю-
жету «Про Тібет або новознайдений світ в Азії» (рукопис із 
села Літманової, що на Пряшівщині). 

                                 
1 Франко І. Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв. – С. 215. 
2 Бірчак В. Літературні стремління Підкарпатської Русі. – Уж-

город: Школьная помощь, 1937. – С. 46-51. 
3 Тихий Ф. З окраїни чесько-руських літературних взаємин // 

Науковий збірник Товариства «Просвіта». – Ужгород, 1923. – Річ-
ник 2. – С. 108-121. 

4 Возняк М. Історія української літератури. – Т. III. – Друга час-
тина. – С. 119. 

5 Недзельский Е. Очерк карпаторусской литературы. – Ужго-
род: Школьная помощь, 1932. – С. 76-77. 

6 Стрипський Г. Турки під Віднем. Пісня із р. 1686 // Літературна 
неділя [Ужгород]. – 1941. – Ч. 14. – 23 новембра. – С. 122-124. 
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Тут учений продовжив кристалізувати образ типового 
тутешнього русина. Адже переписувач колоритно передав 
суспільний лад гірської місцевості. 

У далеких краях горян найбільше цікавили врожаї зер-
нових, винограду, садовини, наявність води і пасовищ, 
вітрів, дощів і повеней, довгих зим і запасів кормів для 
худоби – «тих споконвічних ворогів убогих гірських хлібо-
робів і пастухів»1. Розкіш казкових палаців, розсипи сріб-
ла, золота, коштовного каміння для них не слугували озна-
ками багатства, а радше були малопривабливим фоном в 
описах чужини. 

Не тільки особливості побуту, господарської діяльності, 
політичних поглядів закарпатських українців приваблю-
вали Івана Франка. Він намагався творити цілісний образ 
їх менталітету в кон’юнктурних циклах, у розвитку. 

Якщо початок і середина ХVII століття були в Карпатах 
«героїчним часом», коли люди переживали різноманітні 
пригоди й охоче слухали мандрівні сюжети про завойов-
ницькі походи Олександра Македонського, то під кінець 
віку зустрічаються спроби записувати свої, народні пісні. 

Далі, у ХVIII столітті, відзначив І. Франко, спостерігаєть-
ся потяг до висвітлення природничих, морально-етичних та 
історіографічних питань. Смаки міняються і в бік есхатоло-
гії, оповідань про загробне життя, кінець світу, а ворожба 
стає «інтелектуальною потребою»2. Особливо виділив І. Фран-
ко есхатологічні мотиви в оповідях про бражника (Калусь-
кий збірник), Соломона і чортів у бочці (Іспаський збірник). 

У цьому ж плані розмірковував і плодовитий вчений, 
галицький русофіл Юліан Яворський, хоч і не позначив 
авторського пріоритету Івана Франка3. Йшлося про сер-
йозне відставання Закарпаття від наукового прогресу 

                                 
1 Франко І. Студії на полі карпаторуського письменства ХVII-

ХVIII вв. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 32. – С. 414, 417-418. 
2 Франко І. Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв. – С. 218, 

221, 226. 
3 Яворский Ю. Ветхозаветные библейские сказания в карпато-

русской церковно-учительной обработке конца ХVII-го века // Нау-
ковий збірник Товариства «Просвіта». – Ужгород, 1927. – Річник 5. – 
С. 125-204. 
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низки європейських народів, консервацію традиційного 
візантизму і середньовічної схоластики. 

Незважаючи на особисте знайомство та тривале листу-
вання, Ю. Яворський досить упереджено ставився до нау-
кових коментарів І. Франка. Раз від разу на адресу колеги 
летіли критичні стріли, навіть у дріб’язкових нюансах. 

Так, Ю. Яворський докоряв І. Франку за те, що він 
сприйняв на віру версію Ж. Паулі про поширення «Житія 
Святого Володимира» і на західноукраїнських теренах1. 
Але подібна принциповість Ю. Яворського стосувалося не 
тільки автора «Карпаторуського письменства». 

Треба сказати й те, що Іван Франко у своїй монографії 
виступив першопрохідцем у новій допоміжній галузі істори-
ко-літературного джерелознавства – маргіналістиці. Услід за 
ним поглибив новаторство у прочитанні покрайніх запи-
сів у давніх книгах і рукописах І. Панькевич2. Заслуги 
обох славістів для Ю. Яворського тут були беззаперечни-
ми3. І не тільки для нього. 

Скориставшись здобутками Івана Франка, Івана Пань-
кевича, Юліана Яворського, історик Микола Лелекач (Ужго-
родський університет) розглянув поширення в ранньомодер-
ному Закарпатті книжкової продукції українського і росій-
ського походження4. Доповнив архівними відомостями про 
книготоргівлю, її австрійську цензуру і митні конфіскати. 

Як глибокий знавець давньої літератури Юліан Яворсь-
кий стояв на сторожі будь-чиєї несумлінності, незалежно 
від особистих симпатій чи антипатій. Наприклад, 1919 р. 
професор Будапештського університету Олександр Бонка-

                                 
1 Яворский Ю. Два замечательных карпаторусских сборника 

XVIII-го в. – С. 15, 19. 
2 Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних 

книгах // Науковий збірник Товариства «Просвіта». – Ужгород, 
1929. – Річник 6. – С. 129-196; 1937. – Річник 12. – С. 1-36. 

3 Яворский Ю. Исторические, личные, вкладные и другие за-
писи в карпаторусских рукописных и печатных книгах ХVI-XIX ве-
ков // Науковий збірник Товариства «Просвіта». – Ужгород, 1930-
1931. – Річник 7-8. – С. 189-216. 

4 Лелекач М. Культурні зв’язки Закарпаття з Україною і Росією 
в ХVII-ХVIII ст. // Наукові записки Ужгородського державного уні-
верситету. – 1954. – Т. 9. – С. 141-164. 
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ло під псевдонімом випустив хрестоматію для тимчасово-
го користування учнів1. У ній розмістив і чотири передру-
ки з «Карпаторуського письменства» І. Франка. 

Ю. Яворський прискіпливо звірив подані тексти з пер-
шодруком2. Він іронічно запримітив незадовільну стилі-
стику, невмотивовані пропуски і недбалість у коректурі. 

У 1922-1938 рр. під редакцією Августина Волошина та 
докторів філософії Василя Гаджеги, Івана Панькевича і 
Володимира Бірчака вийшло 14 річників «Наукового збір-
ника Товариства «Просвіта» в Ужгороді». Він був поклика-
ний до життя неухильно зростаючим інтересом до минуло-
го Підкарпатської Русі – окремої адміністративної частини 
Чехословацької Республіки. 

Як зазначила редакція, зацікавлення спровокував гурт 
учених: українських (найперше називався І. Франко, потім 
І. Верхратський, В. Гнатюк та інші), російських (О. Петров) 
і вихідців із краю (А. Годинка, Г. Стрипський). 

У наукових збірниках «Просвіти» (виходили обсягом від 
142-х до 317-ти сторінок) друкували елітну автуру: від 
трьох до дев’яти у річнику. Згідно з «Алфавітним списком 
застарілих видань» (Київ, 1948), їх заховали у спецфонд 
наукової бібліотеки Ужгородського державного універси-
тету, звідки на початку 1990-х рр. вони знову потрапили 
до рук ширшого кола вчених. 

Про літературу закарпатських українців ХVII-ХVIII сто-
літь у науковому органі ужгородської «Просвіти» розмі-
щено найбільше статей – 15. Із них сім належали І. Пань-
кевичу, чотири – Ю. Яворському (річники 5, 6, 7-8, 10, ок-
ремо подано некролог про нього у річнику 13-14), по одній 
В. Гнатюку (р. 1, про збірник Петра Колочавського першої 
половини ХVIII століття, виявлений 1908 р. Г. Стрипським 
у селі Колочава), М. Возняку (р. 1, легенда про запис душі 
чортові заради дівчини із збірника о. С. Теслевцевого), 

                                 
1 Виімки из угорсько-руського письменства ХVII-ХVIII вв. / Уло-

жив О. Рахівський [Бонкало]. – Будапешт, 15.IV.1919. – 24 с. 
2 Яворский Ю. Литературные отголоски «русько-краинского» 

периода в Закарпатской Руси 1919 года // Карпаторусский сбор-
ник [Подкарпатская Русь в честь президента Т. Г. Масарика. 1850 
– 1930]. – Ужгород: Школьная помощь, 1930. – С. 79-87. 
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Ф. Тіхому (р. 2, продовжив Франкову реконструкцію «Пісні 
про Клокочівський образ»), В. Саханьову (р. 9, аналіз 
епіграфічного матеріалу). 

 У музеї «Просвіти» в Ужгороді почергово з’явилися ва-
гомі історичні джерела: у 1922 р. Тишівська «Олександрія» 
із початку XVIII століття (зберігалася у селянина І. Улинця 
із села Тишів, нині Воловецького району), у 1923 р. Ладоми-
рівське учительне євангеліє (знайшов отець І. Контратович у 
с. Ладомирів Земплинської жупи і передав Г. Стрипським), у 
1925 р. Пістрялівська «Олександрія» 1774 р. (переписувач – 
учитель Ілля Боркович, який вчив дітей у с. Пістрялово, 
останній власник – вчитель міської школи в Ужгороді Ми-
хайло Дворян), «О пути Ерусалимской» архімандрита Кор-
сунського монастиря Даниїла кінця ХVIII століття (знайшов 
о. Гліб Кінах у бібліотеці василіанського монастиря в Мука-
чеві), у 1927 р. «Славеноруська граматика» Арсенія Коцака з 
другої половини ХVIII століття (теж знахідка Г. Кінаха). 

У 1923-1936 рр. Іван Панькевич редагував квартальник 
«Підкарпатська Русь» (13 річників). Улюблена тема (літера-
тура Закарпаття ХVII-ХVIII століть) знайшла висвітлення у 
цій «часописі, присвяченій для пізнання рідного краю». 

Безумовно, статті подавалися у стислій формі, врахо-
вуючи популярний характер видання. Іриней Контратович 
розповів про змагання за руську друкарню і церковні ста-
родруки (річник 1, ч. 4, 1 липня 1924 р.), Іван Панькевич – 
про те, що читали в школах «діти наших прадідів» (р. 2, 
ч. 7, 15 листопада 1925 р.), а також про записи студентсь-
ких віршів 1751 р. (р. 5, 1928 р.), нові біографічні дані 
про полеміста М. Андреллу (р. 8, 1931 р.), давні світські 
пісні зі збірника Й. Сабова (р. 11, 1934 р.). 

Тоді ж стараннями російського славіста Олексія Петрова 
твори Михайла Андрелли побачили світ у Празі 1932 р. за 
допомогою Королівського Чеського товариства наук. Йдеть-
ся про «Оборону вірному чоловіку» і «Логос», рукопис якого 
зберігався у бібліотеці Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка1. Передмову написав Юліан Яворський. 

                                 
1 Духовнополемические сочинения иерея Михайла Оросвиговс-

кого Андреллы против католичества и унии / Тексты А. Петрова, с 
предисловием Ю. Яворского. – Прага, 1932. – VIII + 300 с. 
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*     *     * 
 
Можна позаздрити глибині Франкового задуму просте-

жити умонастрої людей в Українських Карпатах ХVII-ХVIII 
століть, у тому числі у Закарпатті. Для нього безперечною 
була природно-географічна єдність, спільна національна 
ідентичність місцевого населення з русинами (українцями) 
Галичини, Східної Словаччини, Буковини та інших ниніш-
ніх українських етнічних територій. 

Іван Франко виявив, з одного боку, етнопсихологічне 
протистояння корінного населення регіону угорським впли-
вам, а з другого – його лояльну політичну орієнтацію щодо 
монархії Габсбургів. 

У той же час він відзначив низький освітній рівень 
найширших народних верств, прірву між ними та інтеліген-
цією. Пересічних людей тої пори здебільшого захоплювали 
буденні господарські заняття, аніж суспільні справи. За-
галом ХVII століття для Угорської Русі, зокрема нинішнього 
Закарпаття, було «героїчним часом», а протягом ХVIII домі-
нували есхатологічні мотиви. 

Дослідницькі інтерпретації І. Франка у цьому ракурсі під-
хопили славісти з різних країн Східної Європи: І. Панькевич, 
Ф. Тихий, В. Бірчак, Г. Стрипський, О. Мишанич, Л. Деже, 
В. Микитась. Із певними застереженнями ідеї І. Франка по-
трапили на сторінки праць М. Возняка, Ю. Яворського, 
Є. Недзельського. 

Образно кажучи, історичне Закарпаття, відбите у пра-
цях І. Франка, відлунювало упродовж усього XX століття у 
численних публікаціях його послідовників. 
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Дебют Івана Франка  
в жанрі історико-

біографічного нарису. 
Монографія  

«Життя Івана Федоровича  
і його часи» 

 
 
Література про творчість Івана Франка – колосальна за 

обсягом і змістом. Однак є проблеми, що тривалий час не 
знаходили свого висвітлення. До них належить і питання, 
винесене в заголовок розділу цього дослідження. Причому 
подібний аспект – Франкова праця над матеріалами про 
розвиток руської (української) літератури карпатського 
регіону XVII-XVIII століть – був уже раніше запропонова-
ний мною на привселюдне обговорення1. 

Невикінчену монографію «Життя Івана Федоровича і йо-
го часи» прийнято вважати першою спробою у вітчизняній 
історіографії створити новий науково-літературний жанр – 
історико-біографічний нарис2. Мається на увазі властиво її 

                                 
1 Офіцинський Р. Джерелознавча основа праці Івана Франка 

«Карпаторуське письменство XVII-ХVIII вв.» // Тези народознавчої 
науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня 
народження Олександра Маркуша. 25-26 жовтня 1991 р. – Хуст, 
1991. – С. 59-60. 

2 Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях. – 
Київ: Наукова думка, 1983. – С. 167-168; Дей О. Іван Франко: життя і 
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робочий варіант (чистовики і чернетки), опублікований 
чверть століття тому. 

Від себе додам, що у світовій літературі означеного пе-
ріоду спостерігались аналогічні творчі дерзання. У Росії 
пальма першості належить Павлу Анненкову, котрий про-
славився низкою таких книг, зокрема «Матеріалами до 
біографії О.С. Пушкіна» (1855)1. Англієць Літтон Стрейчі в 
передмові до своїх «Знаменитих вікторіанців» (1918) роз-
почав, а француз Андре Моруа завершив теоретичне об-
ґрунтування жанру в «Аспектах біографії» (1929)2. 

Волею випадку в 1883-1885 рр. І. Франка дуже приваби-
ла історична постать Івана Андрійовича Федоровича (10 
червня 1811 – 2 липня 1870), великого галицького землевлас-
ника, громадського діяча і політика, депутата австрійсько-
го парламенту 1848 р., юриста, письменника-мораліста. Від-
так з’явився рукопис із тринадцяти розділів, про працю 
над яким знаходимо цікаве інформативне повідомлення3. 

Крім того, у 2006 р. оприлюднено мовою оригіналу та у 
перекладі з польської 32 листи замовника монографії Во-
лодислава Федоровича до її автора Івана Франка за 1883 – 
1904 рр.4. Перший з листів датується 15 квітнем 1883 р. 
Також цифрові копії 12 листів В. Федоровича та один йо-
го двоюрідного брата Тадеуша доступні нині у вільному 
доступі, завдячуючи інтернет-мережі. Для зручності вони 
описані мною у пропонованій таблиці: 

                                                                                                             
діяльність. – Київ: Дніпро, 1981. – С. 355; Кравець М. Іван Франко – 
історик України. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1971. – С. 65; [Па-
нашенко В.] Коментарі. Життя Івана Федоровича і його часи // 
Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 46. – Кн. 1. – С. 593-594. 

1 Чудакова М. Беседы об архивах. – Москва: Молодая гвардия, 
1975. – С. 181-191. 

2 Померанцева Г. Биография в потоке времени. – Москва: Книга, 
1987. – С. 6-37; Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерст-
вом историка / Пер. с англ. – Москва: Весь Мир, 2000. – С. 109. 

3 Гуменюк М. І.Я. Франко – дослідник І.А. Федоровича // Іван 
Франко і світова культура: Матер. міжнар. симпоз. ЮНЕСКО: У 3-х 
кн. – Київ: Наукова думка, 1990. – Кн. 2. – С. 391-393. 

4 Горак Р. Біографія на замовлення // Українське літературо-
знавство. – Вип. 68. – Львів, 2006. – С. 260-304. 
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Епістолярія, пов’язана з працею Івана Франка  
над монографією про Івана Федоровича 

 
№ 

Автор Адресат 
Місце 
напи-
сання 

Дата 

Оди-
ниця 
збері-
гання 

Аркуш 

1 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 5.10.1884 1603 313-314 

2 Fedorowicz 
Tadeusz 

Лист до 
І. Франка 

Клеба-
нівка 

15.11.1884 1603 347 

3 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 8.12.1884 1603 385-387 

4 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 2.09.1885 1603 495 

5 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 30.08.1885 1603 635 

6 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 12.11.1885 1603 829 

7 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 12.02.1886 1608 117-118 

8 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 23.02.1886 1608 125-128 

9 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 4.04.1886 1608 251-252 

10 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 15.04.1886 1608 293-294 

11 
Fedorowicz 
Władysław 

Записка 
до 

І. Франка 
[Львів] 26.06.1887 1602 124 

12 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

Вікно 18.04.1889 1605 239-241 

13 Fedorowicz 
Władysław 

Лист до 
І. Франка 

[Вікно] 24.09.1889 1605 283 

 
Джерело: Із фонду № 3 відділу рукописних фондів і тексто-

логії Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, м. Київ 
//www.lnu.edu.ua/istoryky/franko-letters/dbr/index.php. 
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Поклавши в основу концепцію критики «ідеального 
тексту»,1 спробую проаналізувати вказану монографію Іва-
на Франка з метою: 1) пізнати минуле очима минулого (на 
різних діахронічних зрізах); 2) виявити витоки сучасних 
ідей; 3) визначити характер одержаного знання, його бу-
дову і спосіб отримання. 

 
МОТИВИ І СТИМУЛИ 
 
Епістолярна спадщина визначних людей – важливе пи-

семне джерело. Вивчення життя та епохи І. Федоровича 
зайняло поважне місце у Франковому листуванні. Протя-
гом тривалого часу спостерігається одержимість І. Франка 
створити об’єктивну монументальну картину 1831, 1846, 
1848, 1859-1864 рр., тобто картину глибинних суспільних 
потрясінь, які пережили тоді західноукраїнські землі. 

Поштовх до цього виявився прозаїчним. У 1885 р. зі 
Львова виїхала велика група інтелігенції – народні вчителі, 
викладачі гімназій, адвокати – на могилу Тараса Шевчен-
ка. Із тою групою до Києва виїхав Іван Франко, який дав-
но мріяв побачити Велику Україну, але все не мав на ман-
дрівку грошей. Тому шукав можливості заробити, щоб у 
Києві водночас попрацювати над замовленням німецьких 
видавців із Лейпцига стосовно підготовки нарису історії 
української літератури2. 

Власник земельних масивів у селі Вікно, що лежало то-
ді поруч більших поселень Гримайлів і Скалат (нині Терно-
пільська область), Володислав Федорович запропонував у 
1883 р. розібрати кореспонденцію свого батька – посла 
(депутата) австрійського парламенту 1848 р. Іван Франко 
погодився, написав частину біографії Івана Федоровича, 
отримав гонорар і поїхав до Києва. 

                                 
1 Принципи див.: Кузнецов М., Розов М. Научный текст как ис-

точник в историко-научном исследовании // Методологические про-
блемы историко-научных исследований. – Москва: Наука, 1982. – 
С. 310-319. 

2 Франко написав біографію посла Віденського парламенту, 
щоб заробити на поїздку до Канева / Розмову з Р. Гораком записа-
ла Д. Домбровська // Високий Замок. – 2002. – 1 червня. – С. 6. 
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Перший біографічний нарис про І. Федоровича підго-
тував і видав екс-депутат Галицького сейму, директор гім-
назії Федір Білоус у Коломиї 1882 р. Щоправда, москво-
фільським суржиком – «язичієм» у книжці під назвою «Афо-
ризми Івана Федоровича» (204 сторінки). Це була вже дру-
га добірка. Перша під назвою «Aforyzmy Jana Fedorowicza. 
Wydanie pośmertne» вийшла в Кракові в друкарні Леона 
Пашковського 1873 р. на 211 сторінках1. 

Цей підробіток був одночасно слушним моментом про-
йти моральну реабілітацію та здолати принагідну ізоляцію 
від інтелектуальних центрів. Адже після тримісячного ареш-
ту 1880 р. І. Франко мешкав у рідному селі Нагуєвичі по-
близу міста Дрогобич. Тому, коли він одержав замовлення 
від В. Федоровича, це істотним чином змінило його долю. 

Іван Франко ретельно дослідив багатий родинний ар-
хів Федоровичів, поновив працю у Львові, де cтав співро-
бітником української газети «Діло». У зв’язку із замовлен-
ням він зібрав низку окремих видань, листівок, газет, ру-
кописів, кореспонденцій. 

Про свої зацікавлення на серйозному науковому рівні 
соціальними рухами, економікою та політичним устроєм 
Східної Галичини ХІХ століття, Іван Франко відразу пові-
домив свого духовного наставника Михайла Драгоманова 
(1841-1895) у квітні 1883 р. Він прозвітував про здобутки 
попередньої дворічної праці та про перші відвідини 
маєтку Федоровичів у Вікні2. 

Приблизно з цього часу (1883-1884) збереглись і два зо-
шити-зшитки Франкової бібліографії польських і німець-
ких видань з галицької історії та статистики3. 

Очевидним є той факт, що в ході роботи були викорис-
тані відомі покажчики К. Естрайхера – «Література в Га-
личині. 1849-1859» і «Польська бібліографія ХІХ ст.», А. Йо-
хера – «Бібліографічний нарис літератури і наук у Польщі», 

                                 
1 Горак Р. Біографія на замовлення // Українське літературо-

знавство. – Вип. 68. – Львів, 2006. – С. 260-304. 
2 Франко І. До М.П. Драгоманова (Нагуєвичі, 24 квітня 1883 р.) 

// Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 351. 
3 Корнейчик І. Бібліографія в науковій діяльності І. Франка // Іван 

Франко. Статті і матеріали [Львів]. – 1965. – Вип. 12. – С. 89-103. 
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колективу німецьких учених – «Архів для студій над най-
новішими мовами і літературами». 

Як і його батько, Володислав Федорович (1845-1917) 
представляв впливові кола української верхівки. У 1873 р. 
він теж став послом до Державної ради Австрійської імперії, 
депутатом Галицького сейму. У травні 1876 р. передав «Про-
світі», яку очолював, 12 тис. гульденів, а у 1880 р. – 2 тис. 
ринських1. 

Підтримував не тільки «Просвіту», але й Наукове това-
риство імені Тараса Шевченка та інші громадські фунда-
ції, відгукувався на суспільні ініціативи. За це його ім’я 
потрапило навіть у сучасний шкільний підручник з історії 
України для 9 класу. 

Цікаво знати, що тоді з майже двох тисяч гектарів при-
писаної до села Вікна землі понад 1200 належало В. Федо-
ровичу, кількадесят – церкві, а рештою володіли 157 се-
лянських дворів2. Коли його батько придбав цей маєток у 
1850 р., до його двору належало 912 моргів орної землі, 41 
морг лугів і городів, 32 морги пастівників, 461 морг лісу. Як 
відомо, один морг дорівнює сучасним 0,56 гектара. 

Станом на 1890 р. у Вікні проживало близько 1,7 тис. 
осіб – 1084 греко-католиків і 592 римо-католиків. Воло-
дислав Федорович заснував у селі ґуральню, килимарську 
майстерню і ткацьку школу. 

У 1873 р. на Віденській виставці високомистецькі ви-
роби вікнянських килимарів користувалися великим ус-
піхом. У Вікні відомий майстер Іван Івахів виткав понад 
шістсот килимів. На жаль, килимарня була знищена під 
час Першої світової війни, відтоді перервалася й мистець-
ка традиція. Тепер лише подекуди в родинних скринях 
зберігаються неповторного рисунка килими, створені сто-
ліття тому. 

                                 
1 Головин Б. Володислав Федорович – патріот, просвітянин, ме-

ценат... // Слово Просвіти [Київ]. – 1999. – № 3. – С. 11; Турченко Ф., 
Мороко В. Історія України. Кінець XVIII – початок XX століття: Підр. 
для 9 кл. загальноосв. навч. закладів. – Київ: Генеза, 2003. – С. 232. 

2 uk.wikipedia.org/wiki/Вікно_(Гусятинський_район). Див. та-
кож: Чемера Г. Село Вікно. Історія і сьогодення. – Тернопіль: Лілея, 
1998. – 142 с. 
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Інший ракурс. Предмети, які знаходили при оранці 
ґрунту, підказали, що тут колись було давнє поселення. 
Тому В. Федорович запросив у Вікно з Кракова відомого 
археолога, члена Краківської академії наук Адама Гонорія 
Кіркора (1816-1866). Розкопки засвідчили, що люди тут 
жили щонайменше 2 тис. років. У давньоруські часи село 
належало до Грималівського ключа Теребовлянського кня-
зівства Галицької землі. 

Крім історичної спадщини, Вікно вирізняється геогра-
фічно. Воно розташоване в унікальній місцевості. Подільсь-
кі товтри – одне із природних чудес України. Дивовижні 
ландшафти сформовані 15-20 млн років тому коралами, 
водоростями, молюсками у водах тропічного Сарматського 
моря. З тих часів донині залишився бар’єрний риф, що 
простягнувся на 250 км у вигляді горбистого пасма через 
Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку області. 

Поблизу нього серед рівнин розкидані скелясті утво-
рення (товтри), що були кораловими островами (атолами) 
у лагуні між бар’єрним рифом і материковим узбережжям. 
На захід кряж обривається вигадливими вапняковими 
скелями і невеликими гротами між ними. 

Частина товтр тепер має заповідний статус – Медобо-
ри. Унікальні ландшафти поєднуються тут з унікальною 
рослинністю. На ніколи не ораних землях росте чимало ре-
ліктових рослин. 

Біля підніжжя товтр розкинулося село Вікно. Біля нього 
Медобори особливо мальовничі. У селі якийсь час проживав 
Іван Франко. На згадку про це скелясту стінку на околиці 
села назвали Франковими скелями. Тепер тут заповідник. 

Ще одна дивина – «вікнини». Це два маленькі, але гли-
бокі карстові озерця з напрочуд смачною водою. Утворені 
вони потужними джерелами, що б’ють з-під землі біля рі-
чечки, що тече лугом між горами і селом. Саме тут на Во-
дохреща досі святять воду. 

Та повернемося до вужчої проблематики. 
Отож ділова пропозиція підприємця і мецената, нещо-

давнього голови львівської «Просвіти» В. Федоровича знач-
но вплинула на інтенсивність розшуків. Молодий науко-
вець (у 1883 р. І. Франкові виповнилось 27 років) «за ра-
дою» художника Корнила Устияновича (1839-1903), близь-
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кого родича Федоровичів, натрапив на справжній скарб 
архівних документів1. 

Будучи редактором львівського сатиричного журналу 
«Зеркало» (1882-1886), в якому неодноразово друкувався 
І. Франко, К. Устиянович добре пізнав можливості свого 
автора2. Тому вибір не був чимось випадковим. 

У фамільному маєтку Федоровичів у селі Вікно (тепер 
Гусятинський район Тернопільської області) зберігались 
оригінали художніх і наукових творів, обширна кореспон-
денція з 1835-1870 рр. – понад п’ять тисяч одиниць. 

«Листи кидають доволі світла на досить темні часи від 
1835-1846, на заходи польських демократів у 40-их роках, 
а особливо на події 1848 року, коли І[ван] Фед[орович] був 
послом з Тернополя до сейму Віденського», – захоплено пи-
сав І. Франко до М. Драгоманова у квітні 1883 р.3. 

Важливі знахідки очікували на І. Франка у рукописно-
му відділі бібліотеки Оссолінських у Львові. Там зберігало-
ся «досить багато матеріалу, особливо панщизняних інвен-
тарів з XVIII і XIX віку, також деякі урядові меморіали 
(недруковані)»4. 

Така величезна кількість джерел обумовила тривалий 
характер їх обробки, утруднила процес шліфовки складо-
вих частин монографії. Але договір із В. Федоровичем був 
охоче підписаний. 

Це властивий часові звичайний юридичний документ 
у сфері цивільних відносин. У ньому зазначені контракто-
ві умови праці – оплату та ідейний зміст5. Аналіз договору 
дозволяє говорити про те, що І. Франка привабили в одна-
ковій мірі особисті наукові зацікавлення і вагомі мате-

                                 
1 Франко І. До М.П. Драгоманова (Львів, 26 квітня 1890 р.) // 

Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 249. 
2 Нановський Я. Корнило Миколайович Устиянович. – Київ: Мис-

тецтво, 1963. – С. 18; Федорук О. Корнило Устиянович: Повість. – 
Київ: Веселка, 1992. – С. 114-119. 

3 Франко І. До М. П. Драгоманова (Нагуєвичі, 24 квітня 1883 р.). 
– С. 352. 

4 Там само. – С. 354. 
5 [Панашенко В.] Коментарі. Життя Івана Федоровича і його 

часи. – С. 593-594. 
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ріальні стимули. Винагорода і гонорари, які вправно ви-
плачував Володислав Федорович, на той час були життєво 
необхідними для молодого вченого і літератора. 

Мова біографії мала бути українською, як у газеті «Ді-
ло». За всю працю І. Франко мав дістати 500 золотих, а за-
кінчити її – 1 жовтня 1883 р., або за дев’ять місяців. Від 
початку праці В. Федорович давав авторові по 15 золотих 
щомісяця, а решту зобов’язався виплатити після завер-
шення рукопису. На кожну поїздку у Вікно замовник ви-
силав йому 15 золотих. 

Термін виконання роботи постійно зривався з вини 
І. Франка, зайнятого іншими справами. На 1 жовтня 1883 р. 
Іван Франко представив тільки п’ять розділів. Роботу над 
першою частиною закінчив лише на початку травня 1885 р. 

За чергову суму, отриману від В. Федоровича (150 фло-
ринів), І. Франко зміг оженитися: купив шлюбні обручки і 
новий костюм. У тому костюмі він зафіксований на відо-
мій весільній світлині, зробленій в фотоательє в Києві. 

Попри невиконані умови контракту, стосунки між його 
учасниками залишились дружніми і щирими. Коли Воло-
дислав Федорович прочитав у пресі, що Івана Франка ви-
пущено 1889 р. з арешту, то прислав йому 50 флоринів із 
сердечним поздоровленням. 

Принагідно зазначу, про які грошові одиниці мовить-
ся. Ринський (золотий ринський) – назва австро-угорсь-
кого гульдена (флорина). Внаслідок грошової реформи 
1892 р. з’явилася крона (корона), в обмінному співвідно-
шенні – 1 ринський за 2 крони. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАЦІ 
 
У цілому праця над монографією виявилася важкою і 

виснажливою. У листі до Уляни Кравченко (листопад 1883 р.) 
детально і відверто змальовано атмосферу творення за-
мовленої книги. Нагода писати її випадала тільки пізно 
ввечері та вночі, бо решту часу забирали журналістські 
клопоти у крайовій газеті «Діло». 

Одначе І. Франко усебічно використовував кожну 
можливість, аби завітати до Оссоленіуму, де вивчав руко-
писи і конспектував потрібну літературу. «Як би-м поро-
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бив так з 10 літ, то певно, що з моїх писань вийшло би на 
яких 50 здорових томів», – відзначив сам автор1. 

Обробка архівних матеріалів у Вікні забрала півтора ро-
ку. І. Франко мусив навідуватися декілька разів. Після ціло-
місячної гостини у березні-квітні 1883 р., вдруге він завітав 
до маєтку Федоровичів з одноденним візитом у середині 
жовтня того ж року на телеграфічний виклик господаря2. 

Рівно через рік І. Франко знову приїхав у Вікно, де й 
перебував протягом місяця. У цей період він заадресував 
доволі листів своїм щирим приятелям М. Павлику3, І. Бе-
лею4, О. Кониському5, М. Драгоманову6, К. Попович7, в 
яких яскраво передав усі нюанси дослідницької праці. 

Ось вельми красномовний уривок із листа до Олександ-
ра Кониського від 5 листопада 1884 р.: «Я досі ще в Вікні: 
плінений і недугуючий. Плінений тим, що щодня проглочую 
сотки листків та записок, себто читаю та ексцерпую, а не-
дугуючий і з сидження, і з воздуха, і з їди. Тут кваплюся, 
щоб чимборше покінчити і вернутися до Львова, де мені 
грозять відняти місце при «Ділі», роблю вдень і ніч... До-
дайте до того ще й цілковите отшельничество і цілковиту 
мовчанку, так як цілий дань майже нікого й на очі не 
бачу, живучи сам один у маленькому домику в огороді». 

                                 
1 Франко І. До Уляни Кравчевко (Львів, 30 листопада 1883 р.) 

// Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 378-383. 
2 Франко І. До М. І. Павлика (Львів, 9 або 10 жовтня 1883 р.) 

// Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 359. 
3 Франко І. До М. І. Павлика (Львів, 9 або 10 жовтня 1883 р.); 

До М. І. Павлика (Львів, 17 жовтня 1883 р.) // Франко І. Зібрання 
творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 358-364. 

4 Франко І. До І. М. Белея [Нагуєвичі, кінець травня – початок 
червня 1884 р.]; До І. М. Белея (Нагуєвичі, 11 червня 1884 р.); До  
І. М. Белея [Вікно, кінець грудня 1884 р.] // Франко І. Зібрання 
творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 452, 457, 514-515. 

5 Франко І. До О. Я. Кониського (Вікно, 5 листопада 1884 р.); 
До О. Я. Кониського (Вікно, 24 грудня 1884 р.) // Франко І. Зі-
брання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 488-490, 509-513. 

6 Франко І. До М. П. Драгоманова (Львів, 4 грудня 1883 р.) 
// Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 383-388. 

7 Франко І. До К. К. Попович (Львів, 28 березня 1884 р.) // 
Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 405-408. 
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Наприкінці листопада 1884 р. І. Франко від’їхав до 
Львова, встигнувши перед тим разом із В. Федоровичем 
відвідати графа Р. Чарторийського в с. Яблуневі, що біля 
м. Теребовля1. Але ненадовго. Бо скоро повернувсь і по-
працював у Вікні ще тиждень у грудні. 

Саме тоді між паперами він виявив ряд цікавих доку-
ментів, а передусім інвентар грималівського ключа (лати-
фундії, що охоплювала 35 сіл, у тому числі й Вікно) за 
1800 р. Виявлений інвентар став надалі головною архів-
ною знахідкою при дослідженні ним економічних відно-
син у Галичині другої половини ХVIII століття. Та руки до 
його спеціального аналізу дійшли аж у 1900 р.2. 

В останніх числах грудня 1884 р. Іван Франко поділив-
ся з Іваном Белеєм новиною про інвентар грималівського 
ключа та інші знайдені речі. Він зауважив, що виявлені 
матеріали при допомозі трьох секретарів («між ними одна 
панночка») були переписані3. 

Пройде чимало років і в автобіографічному нарисі (сі-
чень 1909 р.) І. Франко пригадає зроблене за час свого 
«триразового перебування у Вікні в рр. 1883-1885». Ма-
лись на увазі, очевидно, лише довготривалі візити, позаяк 
він навідувався частіше. 

Ішлося про «силу цікавих витягів з листів та щоденни-
ка Федоровича, ... том копій з різних документів, перепи-
саних для мене власноручно дівчиною Марією Карнець-
кою, що проживала в домі дідича»4. 

Далі вказано і розмір винагороди: отримував від Воло-
дислава Федоровича щомісячно 25 гульденів. У підсумку 

                                 
1 Медведик П. «На нашім золотім Поділлю...» // Шляхами Івана 

Франка на Україні: Путівник / Упоряд. М. Мороз. – Львів: Ка-
меняр, 1982. – С. 53. 

2 Франко І. Грималівський ключ в р. 1800 // Часопись прав-
нича і економічна. – 1900. – Т. 1 // Франко І. Зібрання творів у 
50-ти т. – Т. 44. – Кн. 2. – С. 550-611. 

3 Франко І. До І. М. Белея [Вікно, кінець грудня 1884 р.] 
// Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – С. 515. 

4 Франко І. До редактора видавництва «Henders Konversations 
lexicon» (Львів, 18 січня 1909 р.) // Франко І. Зібрання творів у 
50-ти т. – Т. 50. – С. 359. 
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була написана українською мовою перша частина моно-
графії, котра «лишилась в рукопису як приватна власність 
пана В. Федоровича». 

Із невідомих причин робота на цьому припинилася. Та 
це не завадило Івану Франку 1886 р. в журналі «Зоря» (№ 2) 
опублікувати добірку політичних афоризмів Володислава 
Федоровича під назвою «Народність. Слов’янство. Русь». 
Унаслідок того весь тираж конфіскувала цензура1. 

Також улітку 1887 р. І. Франко працював секретарем і 
кореспондентом етнографічної виставки, організованої 
В. Федоровичем у Тернополі на честь спадкоємця австро-
угорського трону Рудольфа. 

Праця над біографією Івана Федоровича не пропала 
марно. Матеріали віконського архіву стали основою для 
відомої праці Івана Франка «Панщина та її скасування 
1848 р. в Галичині», що вийшла у Львові 1898 р., а дру-
гим, виправленим і доповненим виданням – у 1913-му. 

На щастя, «Життя Івана Федоровича і його часи» дійш-
ло до наших днів, хоча архів у Вікні згорів у вогні Першої 
світової війни2. 

Причому не в розпал запеклого бою під селом 4 квітня 
1915 р. Самраз важко поранило австрійського солдата 
Йосифа Броза, згодом знаменитого югославського керів-
ника Броз Тіто3. Саме тут він потрапив у російський по-
лон, який став визначальним у його подальшій долі. 

27 липня 1917 р. в маєток Володислава Федоровича у 
Вікні вдерлися російські солдати, котрі відступали під на-
тиском австрійських військ. Старовинні книги, рукописи, 
документи вони винесли на подвір’я і підпалили. Втихо-
мирити мародерів намагався їхній офіцер. 

Переодягнувшись у селянський одяг, сам 72-літній гос-
подар заховався. Невдовзі він помер, імовірно у Києві 22 
грудня 1917 р. або – за іншими даними – 21 січня 1918 р. 
Місце його поховання невідоме. 

                                 
1 Франко І. До М.П. Драгоманова (Львів, 2 лютого 1886 р.) 

// Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 49. – С. 22-23. 
2 Гуменюк М. І.Я. Франко – дослідник І.А. Федоровича. – С. 392. 
3 Гиренко Ю. Йосиф Броз Тито: Политическая биография //  

Новая и новейшая история [Москва]. – 1990. – № 2. – С. 83. 
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Доречно зауважити, що чимало довколишніх сіл, як, 
приміром, Гостра Могила, були знищені пізніше – вже 
після Другої світової війни. Уціліле населення депортували 
у Сибір. Радянські війська, ставши на шлях злочину проти 
людяності, ліквідовували таким чином осередки опору 
Української повстанської армії. 

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
Наукова цінність монографії про Івана Федоровича вимі-

рюється насамперед широтою використання в ній друко-
ваних джерел про Галичину першої половини XIX століття. 
Теоретичні міркування з приводу кожної проблемної ситуа-
ції для І. Франка характерно підтверджувати фактами, 
почерпнутими з фахової літератури. 

При реконструкції генеалогічного дерева Федоровичів 
ХVII-ХVIII століть Іван Франко послуговувався збірником 
«Памятники, изданные временною Комиссиею для разбо-
ра древних актов» (Київ, 1852). 

Не залишились поза увагою автора і документальні свід-
чення та спогади про польське повстання 1831 р., які поба-
чили світ польською мовою під назвою «Збірник пам’яток до 
історії повстання на Поділлі, Волині та Україні» (Львів, 1878). 

Описи кровопролитних сутичок неодмінно супрово-
джуються просторими цитатами. Наприклад, при зобра-
женні подій 1843 р. дослідник скористався брошурою 
«Справа Цуцилівська в повіті Станіславськім». Депутатсь-
ку діяльність І. Федоровича (розділ ХІІІ) автор вважав за 
необхідне розкрити з допомогою багатотомного «Стеногра-
фічного звіту засідань австрійського рейхстагу»1. 

Досить повно автором дослідження опрацьовано ме-
муарну літературу. На підставі спогадів учасників боїв 1830-
1831 рр. написано п’ятий розділ монографії2. Особливо при-
хильний І. Франко до споминів у семи томах генерала Л. Ми-
рославського «Повстання народу польського в р. 1830 і 1831» 
(Париж, 1845-1860) і мемуарів Ф. Вротновського «Повстання 
на Волині, Поділлі та Україні в році 1831» (Лейпціг, 1875). 

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи // Франко І. 

Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 46. – Кн. 1. – С. 48, 183, 208-296. 
2 Там само. – С. 42-56. 
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Прикметний штрих про Франкову евристику знаходи-
мо в листі до І. Белея. Наприкінці травня 1884 р. Іван 
Франко працював над книжкою у рідному селі Нагуєвичі. 
Під рукою не виявилося потрібних видань і тому просив 
товариша «о визичення Мирославського (одного тому) або 
коли у Мирославського штурм Волі не досить гарно описа-
ний, о яке інше діло, містяче в собі той опис»1. 

Публікації головних дійових осіб польської еміграції со-
рокових років ХІХ століття, передусім керівників Демо-
кратичного товариства лягли наріжним каменем у канву 
монографії. Однак автор не подав скрупульозного аналізу 
цих спогадів, зокрема «Випадків в р. 1840» Я. Альціато і 
«Демократії польської» Гельтмана. 

Так само з мемуарами директора львівської поліції 1836-
1848 рр. Леопольда ріттера фон Захера-Мазоха «Польські ре-
волюції. Спогади з Галичини» (Прага, 1863)2. Спостерігаєть-
ся анотативність в оцінках написаного. 

Одначе вже 1886 р. в статті «Шевченко героєм польської 
революційної легенди» І. Франко критичніше відгукнувся 
про «Польські революції»: «Властиве історичне зерно тої 
книжки дуже мале; характеристики автора пристрастні і ка-
рикатурні, факти перекручувані, а іноді зовсім фантастичні. 
Та проте ся книжка цікава й для історика [як] вислів погля-
дів і симпатій (а радше антипатій) цілого круга тої бюрокра-
тії, що до 1848 року панувала неподільно в Галичині»3. 

Цікаво, що через десятки років Євген Кирилюк теж не 
обійшовся без тих свідчень директора львівської поліції, 
але тільки спопуляризував Франкові думки4. 

При висвітленні політичної кризи 1846-1848 рр. ілюс-
тративну функцію виконують часописи цього ж періоду5. 

                                 
1 Франко І. До І.М. Белея [Нагуєвичі, кінець травня – початок 

червня 1884 р.]. – С. 452. 
2 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 44-45, 66, 

86, 202-203. 
3 Франко І. Шевченко героєм польської революційної легенди //  

Зоря. – 1886. – № 6 // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 29. – 
С. 227. 

4 Кирилюк Є. Легенда чи епізод з біографіі // Іван Франко. 
Статті і матеріали. – 1964. – Вип. 11. – С. 87-97. 

5 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 94-95, 
186, 204, 222, 224, 233-234, 252. 
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Це польські газети «Рада народова», «Народна газета» і «Га-
зета Львівська», які щоденно виходили у Львові. 

Автор прагнув познайомити читача також з ідейним 
спрямуванням журналів «Рік», «Щоденник мод паризьких» 
і «Польський демократ», редакції котрих знаходилися в 
Познані, Парижі, Лондоні. 

Живу картину парламентських дебатів І. Франко ста-
рався відтворити посередництвом дотепних і влучних до-
писів сатириків з часопису «Віденська метушня» та ано-
німного фейлетону «Доброзичливці рейхстагу». 

Іван Франко не утримався, звісно, від перегляду худож-
ніх творів, написаних під безпосереднім впливом реальних 
подій. Оповідаючи про придушення російськими війська-
ми збройних виступів 1831 р., він майстерно вмонтував у 
сюжет дослідження свої зауваги про поему А. Міцкевича 
«Редут Ордона»1. Пізніше ця поема ним була перекладена 
на українську мову для газети «Діло» (1907). 

Екскурс у минуле роду Федоровичів супроводиться 
уривками з книги «Перелік гербів шляхти корони польсь-
кої» поета Вацлава Потоцького (1629-1695). Не оминув дос-
лідник і повість Т. Василевського «Пан Симон», публіцис-
тичний трактат Т. Вишньовського «Панславізм або все-
слов’янщина»2. Проте їх, гадаю, варто було авторові опус-
тити як несуттєві. 

Масштабність задуму «Життя Івана Федоровича» не-
можливо уявити без активного залучення доробку чільних 
представників австрійської, польської, української та ро-
сійської історіографії – Й. Гельферта, І. Лелевеля, М. Косто-
марова, В. Антоновича тощо. 

«Найкраще розказана історія «жовтневих днів» і слі-
дуючої за ними реакції в великім 5-ти томовім ділі Гель-
ферта», – таку, коротку, але промовисту оцінку дано студії 
професора права Краківського університету Йосипа Гель-
ферта (1820-1910). Вона з’явилася під назвою «Історія 
Австрії від жовтневих днів 1848 р.» (Відень, 1868-1886). 

Аналогічно мовлено про брошуру визначного австрій-
ського бібліографа Костанта Вурцбаха (1818-1893) «Гали-

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 10, 48. 
2 Там само. – С. 23, 120, 228. 
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чина в цьому ракурсі. Найважливіше про буремний час» 
(Відень, 1848)1. 

Прискіпливо простудіював Іван Франко монографічне 
дослідження колишнього радника і секретаря губернатора 
Галичини у 1832-1846 рр. Моріца Фрайгерра фон Заля. 
Його «Історія польських повстань із року 1846 (на аутентич-
них джерелах)» (Відень, 1867) привертала увагу І. Франка 
протягом довгого часу. 

У розвідці «Півстоліття. Нарис історії Австрії від р. 1840 
до 1890» (1891) відзначалось: «Історія Галичини за остан-
ніх 50 літ ще зовсім не написана. Крім цінних подробиць 
в спеціальних монографіях як Саля»2. 

Аналізуючи джерельну базу з історії подій 1846 р., Іван 
Франко у статті «Галицьке краєзнавство» (1892) висловив-
ся конкретніше і критичніше: «На жаль, джерела, якими 
користувався Саля при написанні своєї цінної праці... – 
це переважно судові акти, зізнання і протоколи допитів 
обвинувачених, яких нерідко катували... Тому незважаю-
чи на величезну кількість цінних і правдивих деталей, 
книжка Салі загалом не дає вірної картини подій і потре-
бує доповнень і спростувань, що їх можуть дати лише спо-
гади сучасників»3. 

Невдовзі у передньому слові до публікації «Спомини 
руського священика [о. Юрія Гладиловича] про різню 1846 
року» (1896) І. Франко твердив про «Історію польських 
повстань» фон Заля як про книжку, що «основана була на 
матеріалі, доступнім тілько одному авторові, очевидно, 
сторонничо, обробленім безкритично, – значить... мала ви-
разний характер офіціозний і апольогетичний»4. 

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 166. 
2 Франко І. Півстоліття. Нарис історії Австрії від р. 1840 до 

1890 // Народ. – 1891. – № 7, 9; // Франко І. Зібрання творів у 50-
ти т. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 8. 

3 Франко І. Галицьке краєзнавство // Kurjer Lwowskі. – 1892. – 
31 липня – 14 серпня; // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – 
Т. 46. – Кн. 2. – С. 137. 

4 Франко І. Спомини руського священика про різню 1846 року 
// Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1896. – Т. 12. 
– Misc. – С. 1. 
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Проте саме монографія Моріца Фрайгерра фон Заля 
покладена за основу ІV, V, IХ розділів життєпису І. Федо-
ровича1. Її фактаж доповнювали відомості, виявлені в 
історико-літературних нарисах. Наприклад, «Галицька різня 
1846 року» (Краків, 1848) публіциста А. Тессарчика була 
залучена завдяки тому, що містила багато «цікавих оригі-
нальних дописів від різнорідних людей – очевидців різні»2. 

Незавершене тритомне «Повстання народу польського 
в р. 1850 і 1831» (Париж, 1834), написане істориком Мау-
рицієм Мохнацьким (1804-1834), а рівно як і четвертий 
том монументального видання «Польща, історія та її спра-
ви» (Познань, 1846-1868) основоположника романтичної 
школи в польській історіографії Йоахима Лелевеля (1786-
1861), склали просторий екскурс в епоху польсько-ли-
товської унії, наполеонівських воєн, абдикації (зречення) 
царського трону Костянтином у 1822 р., виступу декабри-
стів у Росії. Таким чином постав ІV розділ «Життя Івана 
Федоровича»3. 

Іван Франко вважав за доцільне залучити також фа-
мільні хроніки. Про анонімну брошуру «Відомості про Фе-
доровичів» (1880) він зауважив, що це добротна робота, на-
писана на підставі «документів та печатних свідоцтв різних 
писателів». З’ясовуючи історичну правду про 1848 р., автор 
використовував працю «Домова хроніка Дзедушицьких» 
(Львів, 1865)4. 

Не обійдено увагою літературознавчі дослідження, зо-
крема «Історія польської літератури» (Варшава, 1882) Во-
лодимира Спасовича і «Критично-історичні та літературо-
знавчі студії» (Берлін–Познань, 1870) Юзефа Болеслава 
Островського. І. Франко показав помилковість їх виснов-
ків про польських соціалістів-утопістів як призвідників 
кровопролиття 1846 р.5. На мій погляд, в процесі шліфов-
ки книжки про І. Федоровича цей дріб’язок міг би бути 
виправдано випущеним. 

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 28-41, 

41-56, 81-116. 
2 Там само. – С. 91. 
3 Там само. – С. 28-41. 
4 Там само. – С. 13, 182, 197. 
5 Там само. – С. 90, 126. 
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Наукову неспроможність ідейно-теоретичних основ 
листа галицького поступовця Тадея Василевського до Іва-
на Федоровича від 23 квітня 1844 р. блискуче доведено на 
основі «Исследований о крестьянах Юго-Западной России 
по актам 1700-1798» видатного українського історика Во-
лодимира Антоновича (1834-1908). Його історичні погляди 
сполучили різні елементи: інтуїтивні (пізній романтизм), 
аналітичні (ранній позитивізм, просвітницький раціона-
лізм), прагматичні (культурницька програма українського 
національного руху). 

На думку І. Франка, алогічно вважати панщину на 
ранніх етапах добровільною комендацією. Неправомірно 
твердити і про розміри панщини в залежності від вартості 
та кількості землі «в різних часах, коли села повставали»1. 

Авторська позиція була солідарною із твердженнями 
В. Антоновича: панщина – несправедливість, примусова 
економічна і політична неволя; розмір панщини залежав 
від географічного і демографічного факторів (якості ґрун-
ту і заселеності території). 

Видатний історик Микола Костомаров (1817-1885) 
справив також сильне враження на молодого Івана Фран-
ка2. Наприкінці травня 1884 р. в листі до Івана Белея він 
просив виконати важливу річ: «Може б знайшовся хто у 
вас і виписав би з Костомарова книги «Богдан Хмельниць-
кий» опис битви під Зборовим, а іменно той уступ, де го-
вориться про Федоренка»3. 

Напевне, І. Белей не встиг задовольнити Франкове про-
хання, бо той своєчасно не мав під руками виписок, але в 
пам’яті чітко тримав виклад подій 1649 р., передусім «па-
м’ятний штурм, списаний обширно у Костомарова»4. 

Свого ровесника, ґрунтовного знавця Козаччини Кор-
нила Заклинського (1857-1884) Іван Франко знав особис-
то. Висвітлюючи генеалогію Федоровичів, він скористався 

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 126. 
2 Див.: Злупко С. Зв’язки М.І. Костомарова із Західною Украї-

ною // Український історичний журнал. – 1967. – № 5. – С. 42-49. 
3 Франко І. До І. М. Белея [Нагуєвичі, кінець травня – початок 

червня 1884 р.]. – С. 452. 
4 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 16. 
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відомостями, наведеними в статті К. Заклинського «Зно-
шення цісаря Рудольфа II з козаками і їх участь у війні 
угорсько-турецькій в роках 1594 і 1595» (1881). При цьому 
вірогідність праці не підлягала сумніву1. 

За моїми підрахунками, у дослідженні «Життя Івана 
Федоровича і його часи» використано понад сорок видань: 
8 позицій займають збірники документів, 9 – мемуарна 
література, 7 – періодика (газети і журнали переважно 
1848 р.), 14 – наукові праці, 5 – художні твори. 

Більшість із залучених публікацій зберігають і сьогодні 
далеко не тільки історіографічний характер. 

 
РОЛЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 
Вважаю слушним зауважити, що невтомна праця 

І. Франка в архівах і бібліотеках не була річчю винятко-
вою. Технічний бік його творчої лабораторії мало чим від-
різнявся від поширеної тоді практики. Головна відмінність 
полягала в індивідуальній манері верифікаційної обробки 
документів, виявлених у процесі інтенсивних пошуків. 

У Віконському архіві знаходилася маса джерел – «особ-
ливо його (Івана Федоровича. – Р. О.) власних дневників, 
записок і кореспонденцій (всіх листів около 5 000)»2. Це 
відкривало перспективу історико-порівняльного підходу, 
т. зв. «перехресного допиту документів» (за німецьким іс-
ториком Леопольдом фон Ранке). 

Водночас величезний рукописний масив утруднював 
пошуки істини. Багато часу забирало прочитання почер-
ку, бо коло знайомств Івана Федоровича охоплювало кіль-
ка десятків адресатів. 

Відзначу також, що Іван Франко не був першопрохід-
ником архівної збірки у Вікні. Задовго до нього, у 1872-
1873 рр., історик-архівіст Остап Терлецький серйозно по-
трудився над упорядкуванням документів. Він же «прила-
годив до друку вибір афоризмів пок[ійного] Івана Федоро-
вича, описав з оповідання пані Кароліни Федоровичевої, 

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 15. 
2 Там само. – С. 12. 
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матері Володислава, її спомини про її мужа і взявся був 
лагодити до друку великий філософічний твір Івана Фе-
доровича, що по його смерті полишився невикінченний у 
множестві копій та переробок»1. 

Вказаний трактат – «Теперішній стан Європи» – так і 
не був опублікований. Прочитавши його останній розділ, 
І. Франко зробив висновок про світогляд І. Федоровича як 
«панславіста федерального»2, тобто пропагатора ідеї злуки 
слов’янських народів на демократичних засадах. 

Звичайно, «Життя Івана Федоровича» не могло обійти-
ся без заглиблення у духовний світ головного героя. Благо-
родство і доброчинні поривання в часи молодості пока-
зано через аналіз його поетичних спроб. Вони подаються 
повністю мовою оригіналу (по-польськи): «Чи такая наша 
доля», «Мій 10-ий полк», «Плакала верба біля води», «Хто ця 
пані така чарівна»3. 

Паралельно дослідник уважав за доцільне привести 
тексти двох госпітальних свідоцтв, виданих у 1831 р. 
фельдфебелю десятого полку маневреної піхоти повстало-
го війська Яну (Івану) Федоровичу. 

Численні виписки із щоденника І. Федоровича, спогади 
його дружини Кароліни, лист брата Аріана мали допомог-
ти, на погляд І. Франка, простежити імпульсивний життє-
вий шлях центральної постаті від народження (1811 р.) і 
до подій 1848 р., описом яких обривається монографія4. 

На основі інтимної кореспонденції Кароліни та Івана 
Федоровичів до одруження написано фактично весь VIII 
розділ5. Використано близько десяти листів І. Федоровича 
(І. Франком датовано лише три) і один лист його нарече-
ної. Далі у канву твору включено ще з десяток листів по-
дружжя, що служили меті розкрити образ головного героя 
як зразкового сім’янина та обережного політика. 

                                 
1 Франко І. Д-р Остап Терлецький. Спомини і матеріали // За-

писки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1906. – Кн. 6; // 
Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 33. – С. 320. 

2 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 12. 
3 Там само. – С. 12-13, 53-54, 61-63, 65, 72. 
4 Там само. – С. 19-20, 67-68, 100, 111, 264. 
5 Там само. – С. 71-81. 
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Загалом, чільне місце відведено епістолярному надбан-
ню Віконського архіву. Мною підраховано, що в життєписі 
І. Федоровича використано 32 листи 17 кореспондентів. Із 
них – сім листів написані незадовго до 1848 р., решта ілюс-
трують революційний трагізм селянських виступів у Тер-
нопільському повіті. 

Авторові властиво аналізувати їх у порівнянні з іншими 
документами того періоду. Так, витяги з листів презеса (го-
лови) Тернопільської ради народової Дениса Поглодовського 
і представника єврейської громади Манеса Аксельрода по-
дані поряд з уривками невиголошеної промови Івана Федо-
ровича у парламенті на користь відкриття світської гімназії 
у Тернополі. Сюди залучено і петицію жителів Теребовлі1. 

На переконання Івана Франка, ситуацію в повіті, охоп-
леному аграрними заворушеннями та епідемією холери, 
здатні прояснити листи управителів маєтків І. Федоровича 
Бавера, Айгнера, Краснянського, його знайомих – земле-
власників Вислоцького і Боржемського2. Листи безпосеред-
ніх свідків подій особливо часто цитуються в ХІІ розділі3. 

Подеколи автор додавав коротку супровідну характерис-
тику використаному епістолярному джерелу. Так, міркуван-
ня власника села Туровка Адольфа Розвадовського (24 квіт-
ня 1848 р.), замолоду – радикала, про неможливість ліквіда-
ції кріпосного права прокоментовано: «Комічно виглядає то-
та гордість у демократа-революціонера, … коли панщина de 
facto була вже знесена цісарським патентом»4. 

Вдало підключено до сюжету і цікаві свідчення про «за-
разу патентову» (боротьбу за звільнення від кріпацтва), по-
черпнуті з листа 30 січня 1847 р. власника с. Грималово Ан-
тима Никоровича, з листів 18 жовтня 1846 р. тa 18 лютого 
1848 р. із Західної Галичини (с. Бірча) Адама Ковальського5. 

Найбільш цінними в джерелознавчому вимірі є листи 
заможного львів’янина Валентія Гіцкевича (приведено урив-
ки із семи листів). Пізніше у публікації «Причинки до істо-

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 246-251. 
2 Там само. – С. 153, 212-213, 225, 227, 278. 
3 Там само. – С. 162-208. 
4 Там само. – С. 154. 
5 Там само. – С. 105-106, 145. 
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рії 1848 р.» (1909) і «Батько й дочка (із паперів Івана Федо-
ровича)» (1910) вони поряд з iншими проаналізованими 
вище епістолярними свідченнями побачили світ1. У них 
відображено революційні зміни у Львові весною 1848 р. У 
примітках І. Франко доповнив їх витягами з офіційних ма-
теріалів. Це – звернення львівських демократичних кіл до 
австрійського уряду з вимогою автономії та політичних сво-
бод для Галичини, статут новоствореної гвардії народової2. 

Велику вагу мають розлогі листи Тадея Василевського 
до Івана Федоровича, в яких знаходимо глибокі аналітичні 
оцінки поточної ситуації. Наприклад, подавши його лист 
від 23 квітня 1844 р., Іван Франко використав прекрасну 
нагоду спростувати пізніші самовихваляння польської 
шляхти як ініціатора скасування панщини3. 

«Меморіал у справі стосунків підданчих, призначений 
для сейму станового 1842 р., запропонованої Казиміром 
Красіцьким у квітні 1841» зберігався в рукописному відділі 
Оссоленіуму (м. Львів). І. Франко детально проаналізував 
його в статті «К истории просвещения в Галиции» (1893)4. 

У «Житті Івана Федоровича» мала відбутися презента-
ція знайденого джерела. Дослідник вирішив зупинитися 
тільки на проекті земельної реформи К. Красіцького. 
Уважно вивчивши документ, він доходить висновку, що 
мова йде «не о надання хлопам власності, але попросту о 
побільшення хлопської гіпотеки, щоб хлоп не тільки своїм 
подвижним маєтком, але також і ґрунтом відповідав за 
податки, довги і за панщизняні повинності»5. 

Працюючи у бібліотеці Оссолінських у Львові, Іван 
Франко натрапив і на багатющий «Збір матеріалів до істо-

                                 
1 Франко І. Причинки до історії 1848 р. // Записки Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка. – 1909. – Т. 88. – С. 94-99; Його ж. 
Батько й дочка (Із паперів Івана Федоровича) // Там само. – 1910. 
– Т. 93. – С. 70-89. 

2 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 163-165, 
191-192. 

3 Там само. – С. 125-132. 
4 Франко И. К истории просвещения в Галиции // Киевская 

старина. – 1893. – Т. 43; // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – 
Т. 43. – Кн. 2. – С. 179-188. 

5 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 118-119. 
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рії знесення стосунків підданчих в Галичині» Мауриція 
Країнського, який склав окремий фонд. Тут зберігався і 
згаданий меморіал К. Красіцького. 

Учений наголосив, що «ті внески, а також інші мемо-
ранди, проекти, протоколи» з фонду М. Країнського варті 
окремої студії1. Вони були всебічно використані І. Франком 
згодом у книжках «Панщина та її скасування 1848 р. в 
Галичині» (1898)2, «Громадські шпихлірі в Галичині (1784-
1840)» (1907)3, статті «Лук’ян Кобилиця» (1902)4 та ін. 

Серед документів, зібраних М. Країнським, очевидно, 
зберігались і відбитки цісарських патентів (указів), які май-
же повністю наведено в монографії. Це патенти від 12 лис-
топада 1846 р., 17 квітня 1847 р., 17 квітня 1848 р., 15 серп-
ня 1849 р., а також деякі урядові постанови, на котрих 
відсутня атрибутика5. 

До сказаного вище варто додати, що пізніші дослідни-
ки подій 1846 та 1848 рр. у Галичині вельми схвально від-
значили Франкові пріоритети і унікальність проробленої 
праці6. Як відомо, архів у Вікні згорів. 

 
* * * 
 
Як бачимо, ранній Іван Франко-історик показав себе 

сумлінним науковцем. У цілому він подав зразок справж-
нього новаторства у пошуках адекватного жанру. 

                                 
1 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 142-143. 
2 Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині. – Львів, 

1898; // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 47. – С. 7-123. 
3 Громадські шпихлірі в Галичині. 1784-1840 / Збірка докумен-

тів і розвідка І. Франка. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 
1907. – LXXXIV + 168 с. 

4 Франко І. Лук’ян Кобилиця. Епізод із історії Гуцульщини в пер-
шій половині ХІХ в. // Записки Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка. – 1902 – Т. 49; // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 47. 
– С. 248-289. 

5 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи. – С. 139, 142, 
150-151, 155-156. 

6 Кузьмина З. Иван Франко и революция 1848 года в Галиции. – 
Петрозаводск: Карелия, 1971. – 130 с.; Полянский О. Крестьянское 
восстание 1846 г. в Галиции: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – 
Львов, 1985. – 28 с. 
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Характерними рисами наукового стилю монографії «Жит-
тя Івана Федоровича і його часи» є толерантні та лояльні 
підходи до кожного рукописного чи друкованого слова. 
Коментарі використаних джерел і літератури носять обе-
режний, почасти анотативний характер. 

Годі було очікувати іншого від молодого дослідника, 
котрому бракувало спеціальних знань. У подальших дослі-
дженнях Іван Франко став вимогливішим і принципові-
шим у критиці тих же матеріалів. 

Чи вдалося І. Франку виконати поставлене В. Федорови-
чем завдання? Безперечно, ні. Бо заглибився надто далеко у 
змалювання епохи, фону, забуваючи часто про свого героя. 

Стикнувшись з оригінальними архівними свідченнями, 
Франкові варто було би провести серйозну підготовчу ро-
боту – оперативно опублікувати ряд тематичних збірників 
із невеликими передмовами. Це суттєво би полегшило і 
прискорило процес написання «Життя Івана Федоровича», 
привело до повноцінного втілення задуму. 

У підсумку знайомство з Володиславом Федоровичем 
мало вирішальне значення для подальшої творчої долі Іва-
на Франка. Незважаючи на фіаско з історико-біографіч-
ним нарисом про І. Федоровича, затрачена праця була 
увінчана в майбутньому вагомими здобутками. 

Публікації, прямо чи опосередковано пов’язані з моно-
графією «Життя Івана Федоровича і його часи», склали ле-
вову частку в науковій спадщині І. Франка. Сама ж моно-
графія рівно століття пролежала рукописом, відомим тіль-
ки вузьким спеціалістам. 
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Археографічна діяльність 
Івана Франка 

у Науковому товаристві 
імені Тараса Шевченка  

у Львові 
 
 
Іван Франко належить до славної когорти українських 

інтелектуалів, які перетворили Наукове товариство імені 
Тараса Шевченка у Львові в академічну установу світово-
го рівня. 

Його обрали членом цього товариства та одночасно за-
ступником голови філологічної секції 14 червня 1895 р.1. 
Непересічний талант і титанічна працездатність одразу 
отримали високу оцінку колег. Тому вони затвердили 
І. Франка у січні 1896 р. заступником голови археографіч-
ної комісії2, а згодом і головою етнографічної комісії3. 

Це важлива віха у його творчій біографії. Однак до-
сить довго залишалися нереалізованими належно ідеї па-
тріархів франкознавства Михайла Возняка4 та Ярослава 

                                 
1 Центральний державний історичний архів у Львові. – Фонд 

309. – Опис 1. – Справа 33. Справозданє з діяльності виділу Нау-
кового товариства ім. Т. Шевченка. 

2 Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 309. 
– Оп. 1. – Спр. 24; Грушевський М. З товариства // Записки Нау-
кового товариства ім. Т. Шевченка. – 1896. – Т. 11. – С. 1. 

3 Грушевський М. З товариства // Записки Наукового това-
риства ім. Т. Шевченка. – 1898. – Т. 25. – С. 3. 

4 Возняк М. Велетень думки і праці (Шлях життя і боротьби 
Івана Франка). – Київ: Держ. вид-во худож. л-ри, 1958. – С. 307-376. 
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Гординського1, які націлювали на осібне й повне висвіт-
лення Франкової праці в цьому товаристві. 

Такий інтерес не толерувався в репресивну радянську 
пору, коли на акцентовані персоналії та цілі інституції на-
кладали заборону з ідеологічних мотивів. 

Урешті-решт свобода наукової творчості взяла верх аж 
у роки поетапного зламу тоталітаризму. Отож новаторсь-
кими були роботи Петра Бабляка та Ярослава Дашкевича 
про співпрацю Івана Франка з Володимиром Гнатюком і 
Михайлом Грушевським у названому контексті2. Відтак 
була захищена й кандидатська дисертація3. 

Вчені не одного покоління звертаються до спадщини 
Івана Франка-історика. У другій половині XX століття стій-
ке зацікавлення виявили Федір Шевченко, Іван Гуржій, 
Михайло Кравець, Леонід Коваленко, Ярослав Товстуха, 
Сергій Шевченко, Зоя Кузьміна, Віталій Сарбей, Олег По-
лянський, Володимир Мазепа. 

Добре висвітлена роль І. Франка в розвитку спеціаль-
них (допоміжних) історичних дисциплін в Україні – архі-
вознавства, бібліографії, маргіналістики. Велемовним під-
твердженням слугують праці М. Пчелінцевої, І. Корнєйчи-
ка, М. Дмитрієнко та І. Войцехівської, Я. Наконечного. 

Попри це дотепер усе-таки маловідомою є археогра-
фічна діяльність видатного українця. Маємо тільки дві 
студії по суті. У монографії «Іван Франко – історик Украї-
ни» (1971) Михайла Кравця, попри загальне позитивне 

                                 
1 Гординський Я. Сучасне франкознавство (1916-1932) // За-

писки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1933. – Т. 153. – 
Вип. 2. – С. 83-97; Його ж. Порадник молодих науковців // Іван 
Франко у спогадах сучасників. – Кн. друга / Упорядк., передм. та 
прим. О. Дея. – Львів: Каменяр, 1972. – С. 192-193. 

2 Бабляк П. Творчі взаємини Володимира Гнатюка з Іваном 
Франком // Українське літературознавство. – 1990. – Вип. 54. – 
С. 112-121; Дашкевич Я. Хто такий Михайло Грушевський? // Наука 
і культура. Україна. – Київ: Знання, 1989. – Вип. 23. – С. 192-201. 

3 Франко А. Науково-організаційна і видавнича діяльність Іва-
на Яковича Франка в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка: Дис. 
... канд. іст. наук: 00.07.02 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 
1995. – 226 с. 
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враження, достатньою мірою не проаналізовано принци-
пи і характер головних і дрібних публікацій джерел Фран-
ком, не показані творчі взаємини його як археографа1. 

Повідомлення «Іван Франко – джерелознавець та архео-
граф» (1986) засновника сучасної джерелознавчої наукової 
школи України Миколи Ковальського (1929-2006) – лише 
постановка проблеми. Учений запропонував схему дослі-
дження за видовою ознакою публікацій2. 

На мій погляд, варто розглянути творчу лабораторію 
І. Франка під іншим кутом зору: за обсягом і значимістю 
його археографічного вжинку, так би мовити, на основ-
ному робочому місці, про що нині не бракує сумлінних до-
сліджень різного характеру3. 

 
ЗБІРНИКИ ДОКУМЕНТІВ 
 
Як ґрунтовний знавець українських старожитностей, 

Іван Франко доклав чимало зусиль для введення в широ-
кий науковий обіг величезного масиву джерел, невідомих 
доти науковцям. У вказаній установі він був ініціатором, 
редактором, активним учасником нових археографічних 
видань, оскільки обсяг головного періодичного органу – 
«Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка у 
Львові» – не дозволяв оперативно публікувати новознайде-
ні та маловідомі документи. 

У п’ятому томі «Збірника історико-філологічної секції» 
(у попередніх і подальших, VI-XIII, томах виходила «Історія 
України-Русі» М. Грушевського) під редакцією І. Франка 
були надруковані цікаві відомості з історії Галичини ново-

                                 
1 Кравець М. Іван Франко – історик України. – Львів: Вид-во 

Львів. ун-ту, 1971. – С. 184-197. 
2 Ковальський М. Іван Франко – джерелознавець і археограф 

// Іван Франко і світова культура: Матер. міжнар. симпоз. ЮНЕСКО 
(Львів, 11-15 вересня 1986 р.): У 3-х кн. – Київ: Наукова думка, 
1990. – Кн. 2-3. – С. 125-128. 

3 Напр.: Зайцева З. «Записки Наукового товариства ім. Т. Г. Шев-
ченка»: започаткування та шлях до академічного стандарту (1892-
1914 рр.) // Український історичний журнал. – 2004. – № 2. – 
С. 104-112. 
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го часу1. Їх зібрали етнографи та історики-краєзнавці Ми-
хайло Зубрицький, Юрій Кміт, Іван Кобилецький, бібліо-
граф Іван Левицький, сам упорядник. 

Власне, збірка є значною мірою продуктом співпраці 
І. Франка та його однолітка – невтомного дослідника га-
лицької старовини Михайла Зубрицького (1856-1919), греко-
католицького священика села Мшанці Старосамбірського 
повіту. Інші обмежили свою участь передачею редактору по-
трібних документів, що були в їхньому розпорядженні. 

Про напружену працю Івана Франка як наукового ре-
дактора свідчать його листи до М. Зубрицького. Так, із 
листа від 17 листопада 1902 р. дізнаємось, що «Матеріали 
до культурної історії Галицької Русі з ХVIII i XIX віку» ар-
хеограф бачив першим томом серії «Архіву для історії ос-
віти і письменства України-Русі в ХVIII-XIX вв.»2. Тому про-
сив адресата належним чином доопрацювати раніше на-
дісланий матеріал, оскільки вважав, що вступна частина, 
атрибутика, хронологічний порядок і текстуальна передача 
документів не відповідали прийнятим у науці вимогам. 

Михайло Зубрицький визнав критику справедливою і 
вніс відповідні поправки. На допрацьований рукопис 
І. Франко відгукнувся розлогим листом 27-28 листопада 
1902 р. – своєрідним проспектом майбутнього видання3. 

Але структура «Матеріалів», які отримали дослідники-
україністи, суттєво відрізняється від первісного задуму. 
Очевидно, через брак належно підготовленого до друку 
матеріалу редактору довелося відмовитися від третьої час-
тини «Знадоби до історії письменства і науки». Тут мали 
бути листи ректора Львівського університету професора 
М. Гриневецького (1758-1823), твори відомих культурних і 

                                 
1 Матеріали до культурної історії Галицької Русі XVIII і XIX віку 

/ Зібрані М. Зубрицьким, Ю. Кмітом, І. Кобилецьким, І. Левиць-
ким, І. Франком; видані під ред. І. Франка. – Львів: Наукове това-
риство ім. Т. Шевченка, 1902. – 328 c. 

2 Франко І. До М.І. Зубрицького. 7 листопада 1902 р. // Фран-
ко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Київ: Наукова думка, 1986. – 
Т. 50. – С. 216. 

3 Франко І. До М.І. Зубрицького. [27-28 листопада 1902 р.] // 
Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 50. – С. 217-218. 
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громадських діячів С. Петрушевича (1772-1860), П. Лодія 
(1764-1829) та інших. 

Тим не менше, збірка з’явилась із добре продуманою 
структурою: передмова; два відділи, де матеріали згрупо-
вані по розділах з окремими супровідними поясненнями; 
різноманітні покажчики (літератури і архівних матеріалів, 
предметний, власних імен, географічний). 

У передмові зверталася увага наукової громадськості на 
необхідність комплексного вивчення історії національного 
відродження галицьких українців. Запропонована збірка 
значною мірою, на думку археографа, висвітлила багато не-
відомого з духовного життя простого народу та інтелігенції. 

У першому відділі «Матеріали до історії галицько-русь-
кого духовенства в ХVІІІ в.» подано близько десяти листів 
греко-католицьких єпископів, зокрема Афанасія та Лева 
Шептицьких. Вони красномовно засвідчують довготрива-
лий процес запровадження християнських обрядів і моли-
товних формул, боротьби духовенства з народними віру-
ваннями (С. 5-6, 1-16, 51-58). 

Тут уміщені також цікаві спостереження і знахідки 
Михайла Зубрицького про життя греко-католицьких свя-
щеників мшанецької сільської громади (С. 17-46, 47-50). 

У «Матеріалах до історії руського шкільництва. 1772-
1848» (другий відділ) знаходимо статут першого просвіт-
ного товариства в Галичині, котре діяло в 1816-1818 рр. 
(С. 258-276). 

Зробивши детальний опис трьох українських підруч-
ників (1806, 1815, 1829 рр.), Іван Франко переконливо за-
перечив версію польських істориків про те, що дозвіл ви-
кладати руською (українською) мовою у Львівському уні-
верситеті був скасований через незнання її вченими. На-
справді україномовні виклади припинились через дискри-
мінаційні заходи стосовно руських професорів: їм платили 
удвічі менше, ніж польськомовним (С. 278). 

Неоціненну послугу вітчизняній історичній науці зро-
била історико-філологічна секція Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка тим, що систематично публікувала нові 
документи в серії «Українсько-руський архів». У другому 
томі цієї серії вийшла збірка документів і матеріалів з роз-
відкою «Громадські шпихлірі в Галичині. 1784-1840». 
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Джерела, подані Іваном Франком, до цих пір залиша-
ються важливими при вивченні соціально-економічних 
відносин в українських землях XVIII-XIX століть. Усі 25 до-
кументів добре атрибутовані і перекладені на українську 
мову з латинських, польських і німецьких оригіналів1. 

Хронологічно охоплено більш як півстолітній період – 
від указу австрійського імператора Йосифа І про засну-
вання громадських шпихлірів (складів продовольства, 
своєрідного державного резерву) у Чехії та Моравії 8 черв-
ня 1788 р. до скарги громадян села Грималова Скалатсь-
кого повіту (нині Тернопільська область) на утиски місце-
вого поміщика у 1849 р. Практично всі матеріали були взя-
ті з рукописних фондів бібліотеки Оссолінських у Львові. 

Причому збірка у первісному варіанті – 17 документів, 
рукописна історія громадських фондів збіжжя (шпихлірів) 
руки бухгалтера К. Процінського – була підготовлена до 
друку ще в 1880-х рр. 

Тоді І. Франко звернув на неї увагу керівників Това-
риства ім. Т. Шевченка К. Сушкевича та Ю. Целевича. 
Проте через нестачу коштів видання не побачило світу. 

Отож збірку, доповнену новими знахідками (скарги се-
лянських громад, реферат станового виділу 1785 р.), на-
укова спільнота отримала аж у 1907 р. 

Позитивний відгук отримали також і нові матеріали з 
історії Галичини середини ХІХ століття, введені у науко-
вий обіг Іваном Франком у восьмому томі «Українсько-
руського архіву»2. 

Доля цієї книжки подібна до збірки документів про 
громадські шпихлірі, вона чекала свого видавця близько 
двадцяти років. На початку 1894 р. вчений отримав від 
Тереси Несторич копії рукописів, що залишились їй у спа-
док від батька – Григорія Шашкевича, відомого депутата 

                                 
1 Громадські шпихлірі в Галичині. 1784-1840 / Збірка доку-

ментів і розвідка д-ра Івана Франка. – Львів: Наукове товариство 
ім. Т. Шевченка, 1907. – LXXXIV + 168 c. 

2 Матеріали до історії азбучної війни в Галичині 1859 р. / По-
дав і вступом попередив д-р Іван Франко. – Львів: Наукове това-
риство ім. Т. Шевченка, 1912. – XXI + 180 c. (Вступ опубл. також: 
Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 47. – С. 549-560). 
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Віденського рейхсрату, сина чільного діяча «Руської трій-
ці» Маркіяна Шашкевича. 

Збірка «Матеріали до історії азбучної війни в Галичині 
1859 р.» служить добрим ілюстративним матеріалом до іс-
торії мовної боротьби української інтелігенції проти інспі-
рованої місцевою владою заміни кирилиці чужою латин-
ською абеткою. 

У ній вміщено 27 приватних листів до Г. Шашкевича з 
1859 р., що стосуються цієї проблеми. Серед адресатів ба-
чимо, зокрема, єпископа С. Литвиновича, вченого Я. Голо-
вацького. 

Крім того, вперше побачили світ українською мовою 
деякі офіційні документи: лист міністра освіти Австрії 
Л. Туна до намісника Галичини А. Голуховського, лист 
останнього до міністра внутрішніх справ О. Баха, що за-
свідчив остаточну перемогу української абетки (С. 73-74). 

Те, що окремі матеріали вже друкувалися німецькою 
мовою у відповідному збірнику Якова Головацького «Ру-
синська мова в Галичині» (1861), упоряднику було добре 
відомо. Тому він найбільше уваги приділив недрукованим 
або маловідомим документам. Однак найважливіші з них 
все-таки були вибрані археографом з уже тоді малодо-
ступного збірника Я. Головацького. 

 
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
«Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка» – ав-

торитетний журнал, з яким Іван Франко був тісно пов’яза-
ний близько двадцяти років – із 1896 до 1913 р. 

Улюбленою манерою І. Франка, як активного автора 
«Записок», була оперативна публікація нових документів і 
матеріалів у рубриці «Різне» (Miscellanea). У ній система-
тично з’являлись дрібні археографічні знахідки фахівців з 
української історії. 

За моїми підрахунками, Іван Франко-археограф висту-
пив у згаданій рубриці за весь час співробітницва близько 
сорока разів. Різноманітний характер публікацій красно-
мовно свідчить про багатогранні пошуки, передусім про-
тягом довготривалих студій над давньою українською лі-
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тературою. У його публікаціях переважають тексти оригі-
налів невідомих доти рукописних художніх творів, які су-
проводив розлогими коментарями. 

Хронологічно ці знахідки не виходять за рамки XVII-
XVIII століть. Насамперед – це широкомасштабна репре-
зентація більше ніж тридцяти віршованих творів, написа-
них польською мовою і знайдених у Музеї Чарторийських 
у Кракові та у бібліотеці Оссолінських у Львові. Вони відо-
бражають події національно-визвольної війни під прово-
дом Богдана Хмельницького 1648-1654 рр.1. 

Серед рукописів Оссолінеуму Іван Франко віднайшов і 
дві сатири на вибори польських королів, цінні звістки про 
Коліївщину 1768 р.2 

Погляд археографа привернули поетичні твори, котрі 
писалися під впливом агресивної політики російської ім-
ператриці Катерини ІІ, котра завзято вирішувала «східне 
питання». Ці вірші зберігались у бібліотеці Народного дому 
у Львові й були взяті І. Франком із рукописних збірок пер-
шої половини ХІХ століття3. 

Складений німецькою документ, що засвідчив участь 
галицьких русинів (українців) у битві 2 грудня 1805 р. під 
Аустерліцом, потрапив до публікатора з архіву 9-го полку 
піхоти4. Цей військовий підрозділ дислокувався у місті Пе-
ремишль (нині на території Польщі). 

Певна частина епістолярної спадщини українських 
культурно-громадських діячів ХІХ століття дістались отцю 

                                 
1 Франко І. Хмельницький – не признаний польський патріот; 

Хмельнищина 1648-1649 років у сучасних віршах // Записки На-
укового товариства ім. Т. Шевченка. – 1898. – Т. 23-24. – С. 1-6 
(Misc.); 1-114 (в іншій рубриці). 

2 Франко І. Руська сатира на польську елєкцію 1696 р. // За-
писки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1904. – Т. 57. – 
С. 1-6; Його ж. Польська поема про уманську різню // Там само. – 
1904. – Т. 62. – С. 1-40. 

3 Франко І. Вірша про російсько-турецьку війну 1787 – 1791 
років // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1905. – 
Т. 64. – С. 8-9. 

4 Франко І. Русини у битві під Аустерліцом 1805 р. // Записки 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1897. – Т. 17. – С. 4-5. 
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Богдану Кирчіву від покійного тестя М. Кобринського, па-
роха села Ценява Долинського повіту (нині Івано-Франків-
ська область). Він її радо передав І. Франку, зокрема листи 
професора Львівського університету Ізидора Шараневича 
(1829-1901), українського і російського славіста Якова 
Головацького (1839-1885). 

А от промеморіальні записки президента Віденського 
сейму 1848 р. Ф. Смольки, який народився і виріс у м. Ка-
луш (нині Івано-Франківська область), І. Франко купив у ан-
тиквара Гельцеля. А той – від Відмана, приятеля Смольки. 

Переважна більшість листів використовувалась їх пуб-
лікатором як суттєві аргументи проти усталених хибних 
суджень із приводу тих чи інших подвижників1. Так, на 
підставі легковажних слів Я. Головацького побутувало вра-
ження про авантюрну неврівноважену вдачу одного з спів-
засновників «Руської трійці» Івана Вагилевича (1811-1866). 

Іван Франко випадково знайшов у львівського анти-
квара Томасіка ряд цікавих матеріалів, написаних рукою 
І. Вагилевича і збережених графами Борковськими. Це 
дало змогу резонно спростувати запальні судження Я. Го-
ловацького у статті «Судьба одного галицько-руського уче-
ного. К биографии Ивана Николаевича Вагилевича», що 
з’явилась у журналі «Київська старина» (1907). 

Фігурально висловлюючись, І. Франко зауважив, що на 
початку сорокових років ХІХ століття І. Вагилевич «не був 
таким бездонним дурнем, як його малює Головацький»2. 

Мемуаристика зайняла окреме місце в археографічно-
му доробку Івана Франка. Друкуючи спогад священика із 
міста Хирів Юрія Гладиловича, написаний за намовою 
письменника Андрія Чайківського3, вчений отримав пре-

                                 
1 Франко І. Два автографи Ф. Смольки // Записки Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка. – 1900. – Т. 37. – С. 6-8; Його ж. Шість 
листів пок. Ісидора Шараневича з рр. 1862 – 1864 // Там само. – 
1902. – Т. 47. – С. 6-9; Його ж. Шість листів галицьких «старорусів» 
з рр. 1853-1863 // Там само. – 1902. – Т. 48. – С. 3-12. 

2 Франко І. До біографії І. Вагилевича // Записки Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка. – 1907. – Т. 79. – С. 97-141. 

3 Чайківський А. Мої спомини про Івана Франка // Спомини 
про Івана Франка. – Львів: Б-ка «Нового часу», 1926. – С. 30-43. 
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красну нагоду посперечатися з книгою австрійського істо-
рика М. фон Заля «Історія польського повстання 1846 р.». 

Завдяки тому, що «старенький автор споминів дуже 
живо тямить всі подробиці, назви, імена»1, І. Франко по-
казав зовсім іншу інтерпретацію. На думку дослідника, 
М. фон Заль користувався «матеріалом, доступним одному 
авторові», але опрацював його некритично. 

На сторінках «Записок Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка» І. Франко подав ряд матеріалів, що дають підставу 
назвати його одним із перших українських істориків, 
який звернув особливу увагу на етнопсихологічну мотива-
цію явищ і феноменів минулого2. У таких випадках у 
творчій натурі автора вдало поєднувалися яскрава образ-
на палітра письменника і безперечний хист ученого. 

Особливий інтерес археографа викликали малодоступ-
ні, але багатющі різнопланові писемні пам’ятки, що збері-
галися в сільських церковних архівах. Настирливість ви-
нагороджувалася щедро. Виписки з книги протоколів па-
рохіальної канцелярії у селі Довгополе Косівського повіту 
(нині Верховинського району Івано-Франківської області), 
подані Іваном Франком, переконали його в необхідності 
дальшої розробки архівних сховищ парохій3. 

Книги едиктів, розпоряджень світських і духовних 
властей, які вели священики, рисописи втікачів, відомості 
про розбої, скарги селян, записи народних звичаїв – важ-
ливий матеріал для історика соціальної ментальності, на-
разі духовенства і селянства. 

Приміром, при допомозі священика І. Озаркевича із 
села Болехів Долинського повіту (нині місто обласного під-
порядкування в Івано-Франківській області) І. Франко роз-

                                 
1 Франко І. Спомини руського священика про різню 1846 року 

// Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1896. – Т. 12. 
– С. 1-20. 

2 Франко І. Причинок до історії галицько-руського письменства 
XVIII в. // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1912. 
– Т. 107. – С. 110-115; Його ж. Записки руського селянина з почат-
ку XIX віку // Там само. – 1913. – Т. 115. – С. 155-166. 

3 Франко І. Причинки до історії Галичини у XVIII віці // Записки 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1899. – Т. 27. – С. 2-16. 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
192 

шукав кілька свідчень невідомого автора про настрої мі-
щан у період розпаду організаційних структур православ-
них братств1. 

«Історичний очерк розвою Товариства академічного 
“Дружній лихвар” опісля “академічне брацтво”» від часу 
єго заснування, себ то 21 цвітня 1871 р. по Загальні збори 
Товариства з дня 1 падолиста 1885» – теж безіменна пра-
ця, але вже з іншої історичної епохи. Її отримав І. Франко 
від ученого О. Сушка для статті про громадські об’єднан-
ня львівської молоді. 

У передмові до публікації зазначено скупе використан-
ня автором «Очерку» протоколів та інших документів з ар-
хіву товариства. Археограф припустив, що нарис писався, 
очевидно, для внутрішнього вжитку, а не для друку2. 

Матеріалами невеликої історичної цінності вважав 
І. Франко рукописні матеріали земського судді Т. Дусяць-
кого, котрі передав йому історик В. Кравченко3. Але, з 
моєї точки зору, ретельний розгляд оприлюдненого супе-
речить твердженню публікатора. 

У текстах бачимо доволі малознаних відомостей про ві-
ленських єпископів і литовських гетьманів, відомостей до 
шляхетського родоводу, історії шведофільської конфеде-
рації (друга половина ХVII століття) і тим паче. 

Велику послугу славістиці зробив Іван Франко, подавши 
1912 р. по-українськи оригінал франкомовної праці Ми-
хайла Бакуніна (1814-1876), написаної в червні 1848 р. під 
час бомбардирування Праги австрійськими військами4. 
Збереглися два листи до М. Драгоманова, з яких видно, 

                                 
1 Франко І. До історії церковних братств на Галицькій Русі 

// Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1898. – Т. 21. 
– С. 1-5. 

2 Франко І. З історії української молодіжі в Галичині 1871 – 
1884 // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1903. – 
Т. 55. – С. 1-26. 

3 Франко І. Щасливий чоловік. Образок із життя білоруського 
пана з XVII-XVIII в. // Записки Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка. – 1911. – Т. 105. – С. 148-165. 

4 Франко І. Основи слов’янської політики Бакуніна // Записки 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1912. – Т. 109. – С. 155-160. 
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що І. Франко досить інтенсивно працював над матеріала-
ми про російського революціонера, ідеолога анархізму і 
народництва1. 

Іван Франко рекомендував Михайлу Драгоманову звер-
нутися до німецького історика Е. Кестле (1851-1913), кот-
рого особисто знав. «Він спеціаліст по Бакуніну і міг би да-
ти вам інформації про його роль 1848 р., – відзначив 
І. Франко 14 вересня 1894 р. – Оскільки тямлю із розговорів 
з ним, усі названі мною речі про з’їзд празький він знає». 

Оригінал руки М. Бакуніна І. Франко отримав од свого 
приятеля І. Белея у 1880-х рр., а той – від галицького грома-
дсько-політичного діяча І. Борисікевича. 

 
ІНШІ ВИДАННЯ 
 
Протягом 1898-1906 рр. Іван Франко редагував «Літе-

ратурно-науковий вісник». На його сторінках він умістив 
шість важливих джерел з історії національного відроджен-
ня, у тому числі кілька листів і спогадів киянина Миколи 
Ковалевського (1841-1898), мецената українських прогре-
сивних видань у Східній Галичині. 

Ряд цікавих матеріалів, що заслуговують окремої роз-
мови, І. Франко подав в інших виданнях Наукового това-
риства ім. Т. Шевченка. У липні 1906 р. він очолив разом 
з ученим-економістом С. Дністрянським новостворену ста-
тистичну комісію, що видавала «Студії на полі суспільних 
наук і статистики». У цих «Студіях» опубліковано й обшир-
ний архівний матеріал І. Франка «Контракт слободи біля 
с. Нагуєвич 1779 р.» (1912). 

Цікавим є також один з томів «Етнографічного збірни-
ка», що виходив за редакцією Івана Франка. Оснащений 
численними редакторськими примітками і поясненнями, 
збірник містив праці авторитетних україністів М. Драгома-
нова, І. Франка, Р. Кайндля, Ф. Колесси, М. Дикарєва. Свого 
часу І. Франко навіть виконував обов’язки голови етногра-
фічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка. 

                                 
1 Франко І. До М.П. Драгоманова. 14 вересня 1894 р.; ... 18 ве-

ресня 1894 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 49. – 
С. 514-517. 
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*     *     * 
 
Окремі видання документів, підготовлені Іваном Фран-

ком і надруковані коштом НТШ, досі залишаються важли-
вою джерельною основою студій з соціально-економічної 
та культурної історії українських земель ХVIII-XIX століть. 
Це результат довголітніх пошуків археографа, свідчення 
його глибокої ерудиції та компетентності. 

За жанром ці археографічні знахідки розподілялися 
неоднаково. Найбільше опубліковано давніх художніх тво-
рів, значно менше – епістолярної спадщини, мемуарів, до-
кументів сільських парохій, рукописних праць. Всі вони 
вводилися вченим у науковий обіг уперше. 

Їх поява є наочним результатом паритетного співробіт-
ництва І. Франка з відомими представниками української 
громадськості другої пол. ХІХ – поч. ХХ століть (письменни-
ком А. Чайківським, істориками О. Сушком і В. Кравчен-
ком, журналістом І. Белеєм, священиками М. Зубрицьким та 
І. Озаркевичем), а також із нащадками славетних постатей 
минулого, антикварами (Томасіком, Гельцелем тощо). 

«Матеріали до культурної історії Галицької Русі ХVIII i 
XIX віку» (1902), «Громадські шпихлірі в Галичині. 1784-
1840» (1907), «Матеріали до історії азбучної війни в Гали-
чині 1859 р.» (1912) – цілком оригінальні археографічні 
збірники, в які увійшла велика кількість невідомих доти 
джерел – урядова та ділова документація, приватні листи, 
а також передруки маловідомих свідчень. 

Збірки оснащені точною атрибутикою, коментарями, ори-
гінали (церковнослов’янські, латинські, польські, німецькі), 
перекладені археографом українською мовою. Це справжні 
пам’ятки високої інтелектуальної культури І. Франка, а по-
ряд із тим – зразки української історичної думки того часу. 

Підсумовуючи типові риси Івана Франка як археогра-
фа, найперше відзначимо яскравий стиль його коментарів 
та інтерпретацій. Кожне із оприлюднених ним джерел за-
слуговує на окремий сюжет, має цікаву історію появи на 
світ у добре підготовленому науковому виданні. 

Актуальність і гостра полемічність окремих публікацій 
І. Франка служить доказом цілісності творчої натури пись-
менника і вченого, митця і громадянина. 
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Михайло Грушевський  
та Іван Франко: 
взаємини корифеїв 
української нації 

 
 
Постановка цієї наукової проблеми столітня за віком. 

Саме під такою назвою з’явилася стаття у газеті «Щоден-
ник польський» з компліментами на адресу Івана Франка. 
Він самраз підтримав особисто Михайла Грушевського під 
час конфлікту в Науковому товаристві імені Тараса Шев-
ченка 1913 р., але виступив проти його ідеї реорганізу-
вати цю установу в національну Академію наук1. 

У вітчизняній післятоталітарній гуманітаристиці пер-
вістком зміщення акценту з критиканства і заперечення у 
бік об’єктивізму в цьому питанні могла би стати свого ча-
су (1991 р.) стаття літературознавця Сергія Квіта2. Одначе 
рівня наукової сенсації вона не сягнула. 

Важлива проблематика отримала поверхове висвітлен-
ня, незважаючи на претензійний публіцистичний запал. 
С. Квіт не потрудився глибше розібратися в суті дуже де-
лікатних речей, за основу беручи до уваги факти, що лег-
ко потрапляють до рук: з опублікованої у тоталітарний пе-
ріод Франкової спадщини і дотичної мемуаристики. 

Алогічними виглядали спроби поєднати в одній статті 
суперечливі твердження, зокрема про те, як Михайло Гру-
шевський завантажував Івана Франка другорядною тех-

                                 
1 Dr. I. Franko i dr. M. Hruschewski // Dziennik polski. – 1913. – 

27 grudnia. Див.: Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Фран-
ко: 1908-1916. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 200. 

2 Квіт С. Іван Франко і Михайло Грушевський // Слово і час 
[Київ]. – 1991. – № 1. – С. 61-70. 
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нічною роботою, а сам в той же час мусів занурюватися у 
не менш рутинні деталі фінансової та матеріально-техніч-
ної бази Наукового товариства імені Тараса Шевченка. 

Керівництво установою М. Грушевський успадкував у 
доволі занедбаному стані, а тому, привносячи залізну дис-
ципліну щодо використання майна і грошей, нажив собі 
ворогів. Таке часто траплялося у всі історичні епохи і з 
усіма яскравими постатями. 

З одного боку, С. Квіт рішуче засудив численні нама-
гання сфальсифікувати й очорнити відносини І. Франка і 
М. Грушевського (як це безпардонно й систематично звик-
ла робити партійно-радянська історіографія та літературо-
знавство), а з другого – тільки поновив словесні форми 
давніх спекуляцій, знову ж таки, забуваючи контекст. 

Ось декілька хвацьких фраз, буквально кинутих на ві-
тер: «Він (М. Грушевський. – Р. О.) не хотів розуміти і бачи-
ти, що Франко – не звичайна людина, а великий талант», 
«і по-людськи ми не можемо зрозуміти і виправдати пози-
ції Грушевського, який, по суті, кинув напризволяще в бі-
ді й нестатках напівпаралізовану стару людину, чиї заслу-
ги неоціненні» і т. п. 

Михайло Грушевський і далі залишався в усьому вин-
ним. Все це свідчило здебільше про доволі скромний ха-
рактер роботи, написаної на злобу дня і важливої насам-
перед для становлення наукової індивідуальності самого 
автора. Це той приклад, коли інтерпретація більшою мі-
рою залежить від світоглядних уподобань самого дослід-
ника, а не від його поінформованості про наявні джерела 
чи ознайомленості із контекстом ситуації. 

Найфатальнішим для Сергія Квіта виявилося те, що 
йому на очі не потрапило надзвичайно принципове роз-
логе дослідження-спомин Володимира Дорошенка тридця-
тилітньої давності. Спочатку воно було виголошене як до-
повідь на Франківській конференції Української вільної 
академії наук 2 грудня 1956 р. в Нью-Йорку1.  

У праці В. Дорошенка кожна з інсинуацій, сподобаних і 
С. Квітом, отримала аргументоване спростування. Можливо, 

                                 
1 Дорошенко В. Іван Франко і Михайло Грушевський // Сучас-

ність [Мюнхен]. – 1962. – № 1. – С. 16-36; № 2. – С. 10-23. 
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«націоналістичний» літературно-мистецький журнал «Сучас-
ність», що видавався 1962 р. у Мюнхені та лежав хіба що у 
столичному бібліотечному спецфонді, був малодоступним. 

Але ж у київському щорічнику «Наука і культура. Ук-
раїна» за 1989 р., що вільно лежав на полицях бібліотек і 
книжкових магазинів, історик Ярослав Дашкевич толе-
рантно роз’яснив амплітуду цих резонансних стосунків і 
про спекуляції навколо них1. Йдеться про тісну співпрацю 
І. Франка і М. Грушевського: інтелектуальну (НТШ) та по-
літичну (обидва були серед засновників Української націо-
нально-демократичної партії у Львові 1899 р.). 

Сучасне відображення взаємин І. Франка і М. Грушев-
ського вже не тримається конфліктної парадигми, а базу-
ється на ширшому суспільно-політичному та інтелектуально-
му контексті, тривалій часовій ґенезі2. Тому М. Грушевсько-
го нині обминають звинувачення у погіршенні матеріаль-
ного і психічного стану І. Франка, а їхні побутові незгоди 
не тлумачать як світоглядні розбіжності. 

Отож до висвітлення сформульованої проблеми, що 
служить магнітом для наукових і науково-популярних за-
цікавлень уже кілька поколінь поспіль3, варто звертатися 
без упереджень і моралізаторства. 

Найоптимальнішій реалізації наміру, на мою думку, 
послужить запропонована дослідницька схема, в якій лег-
ко прочитати джерелознавчий підтекст і котру в майбут-
ньому доцільно розглянути скрупульозніше у спеціальній 
монографічній студії. 

                                 
1 Дашкевич Я. Хто такий Михайло Грушевський? // Наука і куль-

тура. Україна. – Київ: Знання, 1989. – Вип. 23. – С. 192-201. 
2 Тельвак В. Взаємини Івана Франка та Михайла Грушевського 

в історіографічній традиції // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 
– Вип. ІХ. – 2005. – С. 48-60. 

3 З останніх непретензійних популяризацій: Пашук Р. Іван Фран-
ко та Михайло Грушевський (До проблеми взаємин) // Вісник Луган-
ського інституту внутрішніх справ МВС України. – Луганськ, 1998. – 
Вип. 2. – С. 224-235; Розділ «У перегуку велетнів» у кн.: Гнатюк М. 
Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу. – Львів: 
Каменяр, 1999. – С. 95-106; Никифорук В. Чому посварився Іван 
Якович з Михайлом Грушевським // Галичина [Івано-Франківськ]. – 
2006. – 29 серпня. – С. 7; Малик Я. Іван Франко та Михайло Гру-
шевський: до питання взаємовідносин // Іван Франко: дух, наука, 
думка, воля. – Т. 2. – Львів, 2010. – С. 671-678. 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
198 

МІЖОСОБИСТІ СТОСУНКИ  
У ЛИСТАХ, СПОГАДАХ І ФОТОДОКУМЕНТАХ  
 
КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ 

 
У цілому дослідники виділять три періоди взаємин Іва-

на Франка і Михайла Грушевського1. Йдеться про особис-
те знайомство (від початку 1890-х до 1894 р.), тісне спів-
робітництво (1897-1907) та охолодження стосунків через 
важку хворобу І. Франка (1907-1916). 

На відміну від Івана Франка, на десять років молод-
ший Михайло Грушевський мав легшу ходу науковими і 
педагогічними щаблями2. Формально він не захищав док-
торської дисертації, а лише магістерську. Втім, вона ви-
глядала солідно. 

Імператор Франц Йосиф у березні 1894 р. номінував 
Михайла Грушевського звичайним професором загальної іс-
торії Львівського університету з 1 жовтня 1894 р. 22 травня 
1894 р. він захистив у Київському університеті магіс-
терську дисертацію, написану російською мовою і видану 
буквально в переддень у вигляді монографії під назвою 
«Барське староство. Історичні нариси (XV-XVIII ст.)» (414 
стор.). Її супроводили два томи документів, що налічували 
відповідно 372 та 498 сторінок. 

20 вересня 1894 р. М. Грушевський прибув до Львова, 
а за кілька днів, 30 вересня, у переповненій місцевим бо-
мондом залі прочитав першу вступну лекцію, присвячену 
княжій добі. У його активі з цього приводу була російсько-
мовна монографія «Історія Київської землі від смерті Яро-
слава до кінця XIV віку» (Київ, 1891, 520 стор.), випущена 
через рік після закінчення історико-філологічного факуль-
тету Київського університету. 

                                 
1 Гирич І. М. Грушевський і І. Франко: до історії взаємин // Укра-

їнський історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 35-67; Його ж. М. Гру-
шевський та І. Франко: громадське і приватне // Сайт Ігоря Гирича. – 
www.i-hyrych.name; Історична правда. - www.istpravda.com.ua. – 2010. 
– 14 жовтня. 

2 Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – Київ: Альтер-
нативи, 2005. – С. 39-41, 46, 48. 
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Невдовзі Михайло Грушевський припустився помилки, 
виступивши 14 грудня 1894 р. на засіданні габілітаційної 
комісії Львівського університету проти кандидатури Івана 
Франка на посаду доцента. Однаково ця комісія біль-
шістю голосів допустила І. Франка до габілітації. 

Чому тоді так сталося? Обидва фігуранти належали до 
протиборчих сторін. Грушевський – до «барвінщуків», кон-
серваторів-народовців, а Франко був драгоманівцем і ра-
дикалом. Тому М. Грушевський остерігався «Рижого» («Ру-
дого») (псевдо І. Франка), який міг зіпсувати польсько-ук-
раїнське порозуміння1. 

Проте вже за кілька років у М. Грушевського не було 
серед учених і політиків ближчої людини за І. Франка2. 
Жили вони сусідами, та навіть у січні 1904 р. поверталися 
вдвох із весілля Василя Стефаника. 

У 1908 р. у силу суб’єктивних обставин їхня тісна 
дружба вичерпала себе, але не вивітрилася повага. Відтоді 
Михайло Грушевський присвятив Іванові Франку низку 
нарисів і рецензій, котрі побачили світ у такій чита-
бельній тоді періодиці, як «Літературно-науковий вісник» 
(1908, 1913), популярна газета «Село» (1909), журнал «Ук-
раинская жизнь» (1916) тощо. 

Тому безпідставно переносити особисті непорозуміння 
у політичну площину чи імітувати світоглядний конфлікт, 
як це було притаманно радянській історіографії та літера-
турознавству3. Лінія міжособистих взаємин не завше рів-
на. Та й не варто блудити зигзагами, вибираючи якісь на-
чебто компрометуючі речі без цілісної картини. 

Не випадково, 29 червня 1913 р. на загальних зборах 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка, котрі проходили 
надто бурхливо, Іван Франко став на захист Михайла Гру-
шевського, котрого лише з третьої спроби переобрали го-
ловою. М. Грушевського ледве не здолав його ж учень і за-
пеклий противник Степан Томашівський. 

                                 
1 Гирич І. М. Грушевський та І. Франко… // www.i-hyrych.name. 
2 Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – С. 60, 80, 87-

89, 95, 125. 
3 Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916. 

– Дрогобич: Коло, 2006. – С. 191-203. 
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Духовно близькі обидва корифеї навіть своїми «собор-
ними шлюбами». 14 травня 1896 р. православний, дво-
рянин, громадянин Російської імперії, професор Львівсь-
кого університету Михайло Грушевський (1866-1934) та 
греко-католичка, громадянка Австро-Угорської монархії, 
учителька жіночої школи у Львові Марія Вояківська (1868-
1948) взяли шлюб у греко-католицькій церкві села Скала 
(нині Тернопільська область)1. 

Рівно десять років перед тим у православній церкві у 
Києві греко-католик, громадянин Австро-Угорської імперії, 
львівський журналіст Іван Франко одружився з православ-
ною, дворянкою, громадянкою Російської імперії, учитель-
кою за фахом Ольгою Хоружинською. 

Епістолярні джерела, оприлюднені в різний час, засвід-
чують доволі толерантне і приязне спілкування І. Франка та 
М. Грушевського. 

Так, опубліковано 43 листи І. Франка до М. Грушевсь-
кого (за період з 23 вересня 1897 р. до 4 квітня 1914 р.)2 та 
55 листів М. Грушевського до І. Франка (в часовому про-
міжку 23 лютого 1895 р. – 16 квітня 1914 р.)3. Водночас 
нині у вільному доступі електронного архіву перебувають їх 
оцифровані оригінали4.  

Окрему вибірку висловлювань про Михайла Грушевсь-
кого на основі листів Івана Франка зробив учений і громад-
ський діяч Марко Антонович5. 

                                 
1 Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – С. 69, 73. 
2 Див.: Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 50. Листи (1895-

1916) / Ред. М. Бернштейн, упорядк. та комент. М. Грицюти, 
О. Мишанича, Ф. Погребенника. – Київ: Наукова думка, 1986. – 703 с. 

3 Великий українець (Матеріали з життя та діяльності М.С. Гру-
шевського) / Упорядк., підгот. текстів і фотоматер., комент. та 
приміт. А. Демиденка; вступ. сл. Л. Кравчука; післям. Ф. Шевченка. – 
Київ: Веселка, 1992. – С. 244-260; Листування Михайла Грушевського 
/ Упоpядк., комент., вступ. ст. Г. Буpлака; передм. М. Жулинського, 
Л. Винара. – Кент (Огайо, США): Укр. істор. т-во, 1997. – С. 76-102. 

4 Листи до Франка; Листи Франка // www.lnu.edu.ua/istoryky/ 
franko-letters. 

5 Антонович М. Михайло Грушевський в листуванні Івана Фран-
ка // Український історик [Нью-Йорк – Київ]. – 1991-1992. – Ч. 110-
115. – С. 293-300. 
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Франкові листи написані зі Львова, з відпочинку на 
Гуцульщині (села Довгополе, Криворівня) та з лікування в 
Ліпіку (Хорватія). М. Грушевський писав зі Львова, Києва, 
Владикавказа, Парижа, Санкт-Петербурга, Москви та 
інших місцевостей, котрих не мав звички зазначати. 

В основному йдеться про редакційну роботу в «Літера-
турно-науковому віснику» та про поточні справи у Науко-
вому товаристві ім. Т. Шевченка. Властиве обопільне звер-
тання «Високоповажаний пане професоре!» та «Високопо-
важаний пане доктор!», а тон листування – товариський з 
офіційним відтінком, витриманий переважно в діловому 
дусі. У тому дехто бачить відсутність якоїсь особливої за-
душевності та інтимності у стосунках. Але ж на подібне 
зрідка натрапиш. 

Коли йшлося про М. Грушевського в листах до інших ад-
ресатів (М. Драгоманова, А. Кримського, Ф. Вовка, Б. Грін-
ченка та ін.), І. Франко з не меншою пошаною відгуку-
вався про свого колегу і, по суті, начальника (із 2 лютого 
1897 р. М. Грушевський очолював Наукове товариство 
ім. Т. Шевченка), а з тимчасових непорозумінь не робив 
пекучої проблеми. 

Як добре видно з листування, біди сипалися на Івана 
Франка не завдяки деспотичному характеру Михайла Гру-
шевського, справді надзвичайно вимогливого до себе і до 
підлеглих. Причини Франкового дискомфорту нерідко хо-
вались у побутовій невлаштованості та у несприятливому 
сімейному мікрокліматі. 

Причому І. Франко щиро заздрив практицизму М. Гру-
шевського, його вмінню якнайкраще влаштувати свій по-
бут і забезпечити сімейне благополуччя. Починаючи з 
1901 р. він в обідню пору часто заходив до родини Гру-
шевських похвалитися важливим результатом учорашньої 
праці, бо трудився вечорами і ночами. 

У Криворівні Франко заходив до літньої садиби Гру-
шевського. Вони разом ходили у центр Львова на каву і 
морозиво. Улюбленими були кав’ярні «Монополь» і «Ві-
денська кава». 

Нерідко, повертаючись із кав’ярні, де читав вечірні газе-
ти, Іван Франко заходив того ж дня удруге. Він мав сильні 
нерви, нерідко писав серед крику і гармидеру дітей та слуг. 
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Натомість Михайло Грушевський та його дружина не 
заходили до своїх сусідів. Справа в тому, що Ольга Фран-
ко була постійною антагоністкою родини Грушевських і 
не раз влаштовувала бучні з’ясування стосунків на побу-
товому підґрунті1. 

У скрутні моменти, особливо під час будівництва влас-
ного будинку у Львові в 1901-1902 рр., І. Франко завше 
знаходив матеріальну підтримку в М. Грушевського, в 
якого нерідко позичав значні суми (до 1 тис. корон). Їхні 
нові помешкання стояли поруч, але відгороджені високим 
глухим парканом із дощок. 

Якщо виникали між ними якісь нарікання, нерідкісні 
для сусідських взаємин, то не зволікали з їх залагоджен-
ням. Наприклад, І. Франко у 1906-1907 рр. неодноразово 
позбувався своїх собак, що нічним гавкотом дратували 
М. Грушевського. Також Франко тримав кролів, які нерід-
ко завдавали шкоди городу Грушевського. 

Зрештою, позичку в сумі 12 тис. корон, взяту в банку 
1902 р. для закінчення будівництва власної хати, І. Фран-
ко не виплатив до самої смерті. Залишилося більше 8 тис. 
корон. Тому спеціальна судова комісія взялася за оцінку 
його майна. Зокрема, бібліотеку і рукописи вона оцінила в 
15 тис. корон2. 

Так само збереглося шість листів його синів (два від 
Петра за 1906 р., чотири від Тараса за 1908-1910 рр.) до 
М. Грушевського як головного редактора «Літературно-
наукового вісника» у Києві3. Вони пропонували до друку 
свої переклади художніх творів із різних мов. Окрім того, 
Т. Франко просив у М. Грушевського 1910 р. дозволу на 
облаштування спортивного майданчика навпроти «Акаде-
мічного дому» у Львові. 

 

                                 
1 Гирич І. М. Грушевський та І. Франко… // www.i-hyrych.name. 
2 Мельник Я. Особиста бібліотека Івана Франка // Жовтень 

[Львів]. – 1986. – № 6. – С. 92-98. 
3 Старков В. Штрихи до біографій Івана Боберського та Петра і 

Тараса Франків (З епістолярної спадщини Михайла Грушевського) 
// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту. – [Харків,] 2003. – № 15. – С. 30-34. 
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СПІВПРАЦЯ 
 

Особливо високо цінував Іван Франко подвижницьку і 
невсипущу діяльність Михайла Грушевського на посаді го-
лови Наукового товариства ім. Т. Шевченка (див. лист до 
Бориса Грінченка, Львів, 20 листопада 1901 р.). 

Наприкінці свого життя він засумнівався (правда, в 
делікатній формі та, здається, один-єдиний раз) чи варто 
сприяти популяризації праць – «фальшиві історичні конст-
рукції» – М. Грушевського різними мовами. Мовляв, рівень 
української історичної науки значно виріс, тому їх «слабість 
та нетривкість уже тепер відчуває кождий історик» (лист до 
Володимира Дорошенка, Львів, 4 листопада 1915 р.). 

На жаль, тоді І. Франко вже втратив дієздатність і мав 
судом визначеного опікуна. Тому до його надміру емоцій-
них висловлювань останніх років життя потрібно підходи-
ти виважено і коректно. 

Необхідно брати за основу пік його творчої форми, як-
от есе з історії української літератури, опубліковане в ро-
сійському «Енциклопедичному словнику Брокгауза та Еф-
рона» (Санкт-Петербург, 1904. – Т. 41). Він відзначив ви-
сокий науковий рівень багатотомної історії М. Грушевсь-
кого. Щиро порадів за схвальні відгуки («лестные отзывы») 
про неї в зарубіжній періодиці1. 

Як відомо, Іван Франко був обраний членом Наукового 
товариства ім. Т. Шевченка і одночасно заступником голови 
філологічної секції 14 червня 1895 р.2. 4 квітня 1904 р. його 
удостоїли звання почесного члена цього товариства. 

Ще раз підкреслю, що непересічний талант і титанічна 
працездатність І. Франка відразу отримала високу оцінку 
колег, які затвердили його в січні 1896 р. заступником го-
лови археографічної комісії3, а згодом і головою етногра-
фічної комісії4. 

                                 
1 Франко І. Южнорусская литература // Франко І. Зібрання тво-

рів у 50-ти т. – Т. 41. – Київ: Наукова думка, 1984. – С. 156. 
2 Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 309. 

– Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 1-16. 
3 Грушевський М. З товариства // Записки Наукового товарист-

ва ім. Т. Шевченка. – 1896. – Т. 11. – С. 1. 
4 Там само. – 1898. – Т. 25. – С. 3. 
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Позаяк 1895 р. австрійське міністерство освіти відмо-
вило йому зайняти вакантну посаду доцента кафедри ук-
раїнської мови і літератури Львівського університету, то Іван 
Франко у Науковому товаристві ім. Т. Шевченка продовжив 
свою наукову кар’єру з постійною місячною платнею. 

Правда, спочатку це були, кажучи сучасною мовою, 
трудові відносини за сумісництвом, бо до 1897 р. І. Фран-
ко мав постійне місце праці у польській щоденній газеті 
«Кур’єр Львівський». 

Протягом десятиліття – з 1897 р., коли І. Франко втра-
тив працю в «Кур’єрі Львівському» і знайшов заробіток у 
Науковому товаристві ім. Т. Шевченка, аж до 1906 р., як 
М. Грушевський переніс «Літературно-науковий вісник» 
(виходив тиражем 1 тис. прим.) та основну свою діяль-
ність до Києва – взаємини між двома визначними поста-
тями української історії були дуже теплими і приязними. 

Приміром, є загальновідомими і символічними фото-
графії, зроблені у Львові, де в центрі Михайло Грушевський 
та Іван Франко разом серед представників західноукраїнсь-
кої інтелігенції в 1898 р., у колі родини і друзів у 1901 р., 
серед викладачів і студентів українських літніх наукових 
курсів 1904 р. тощо1. Ба більше – у вересні 1906 р. і Гру-
шевського, і Франка обрали почесними докторами Харківсь-
кого університету. 

За сприяння М. Грушевського І. Франко з листопада 
1897 р. став одним із двох редакторів «Літературно-науко-
вого вісника». До березня 1899 р. його щомісячна редак-
торська зарплатня зросла майже втричі: із 35 до 100 зо-
лотих ринських. Виробнича норма – 7 друкованих аркушів. 
Окремо передбачався річний гонорар за понадурочну робо-
ту. Це був доволі серйозний постійний заробіток, що знач-
но полегшив становище І. Франка, котрий не вельми аку-
ратно й ощадливо поводився з грішми. Отож не випадко-
во він похвалив М. Грушевського за появу «Літературно-

                                 
1 Див.: Михайло Грушевський: Фотоальбом / Авт. тексту Л. Ре-

шодько. – Київ: Україна, 1996. – 140 с.; Горак Р., Пилип’юк В. Іван 
Франко. Завжди вчитель: Фотоальбом. – Львів: Світло й тінь, 2006. 
– 272 с. 
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наукового вісника», відкритого замість журналу «Зоря», що 
морально вичерпав себе1. 

Також 7 лютого 1899 р. у Львові започаткували Ук-
раїнсько-руську видавничу спілку. Ясна річ, директором 
став М. Грушевський, заступником – І. Франко, секрета-
рем – В. Гнатюк. Саме ця спілка зіграла вдячну роль най-
більшого популяризатора Франкових творів: усього за його 
життя вийшло 60 окремих видань, третина з них надруко-
вані її коштом. 

У той період опоненти М. Грушевського по Науковому 
товариству ім. Т. Шевченка справедливо зачисляли І. Фран-
ка разом із В. Гнатюком і С. Томашівським (у 1913 р. від-
крито перейшов у протилежний табір як автор надруко-
ваної брошури «Наша політика і проф. Грушевський») до 
його вірних соратників. Або, як тоді говорили, до кліки чи 
фамілії М. Грушевського. 

У книзі протоколів етнографічної комісії, історико-фі-
лософської та філологічної секцій Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка за 1893-1914 рр. І. Франко (як голова за-
сідань різних секцій та комісій) підписав 68 протоколів2. 
Загалом він був солідарний з головою товариства, відкри-
то захоплюючись його організаційним хистом, який спри-
яв процвітанню інституції. 

І в 1901 р. (коли плели інтриги навколо Михайла Гру-
шевського), і в 1913 р. (коли накопичились хворобливі 
особисті образи) Іван Франко рішуче виступив на захист 
доброго імені свого давнього товариша. Він засудив бро-
шуру-пасквіль «Перед загальними зборами Товариства 
імені Шевченка» (Львів, 1913), де М. Грушевського звину-
вачено в особистому збагаченні коштом установи у межах 
100 тис. корон, у публічному виступі на власне загальних 

                                 
1 Франко І. Передмова [Покажчик змісту «Літературно-наукового 

вісника», т. I-XX (1898-1902) / Зладив В. Доманицький. – Львів, 
1903] // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 34. – Київ: Науко-
ва думка, 1982. – С. 469-495. 

2 Бабляк П. Творчі взаємини Володимира Гнатюка з Іваном 
Франком (на матеріалах особистого архіву Володимира Гнатюка та 
інших архівів і документів) // Українське літературознавство 
[Львів]. – 1990. – Вип. 54. – С. 112-118. 
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зборах 29 червня 1913 р. А захищав брошуру Франків 
приятель – художник Іван Труш. 

Ті гарячі дебати засвідчують листи С. Дністрянського 
до членів Товариства (1901 р.), а також С. Громницького 
(27 листопада 1901 р.) і М. Лозинського (29 липня 1913 р.) 
до В. Гнатюка. Вони безпосередньо спостерігали за пере-
бігом запеклого конфлікту, котрий супроводжувався поле-
мікою у крайовій пресі1. 

Фаховими істориками генезу цих ворожих стосунків, 
як не парадоксально – у переддень Першої світової війни, 
прослідковано чи не до найменших деталей2. По суті, в інте-
лектуально-організаційному двобої всеукраїнська політика 
М. Грушевського стикнулася з галицьким партикуляризмом, 
акумульованим Національно-демократичною партією. 

Їхні чисто людські стосунки витримали розмаїті випро-
бування. У квітні-червні 1908 р. М. Грушевський провідав 
хворого І. Франка у львівській лікарні та пожертвував осо-
бисті гроші на його лікування3. Перед тим, у 1907 р., На-
укове товариство ім. Т. Шевченка надало І. Франку сер-
йозну матеріальну допомогу в розмірі 1,5 тис. корон. 

У січні 1910 р. воно встановило І. Франкові, уражено-
му важкою хворобою, пожиттєву місячну платню в сумі 
200 корон. Також йому з нагоди 40-річчя творчої діяльно-
сті за пропозицією М. Грушевського до 1 березня 1913 р. 
виплатили 1000 корон. 

Крім того, у 1898-му і 1913-му з ініціативи співробітни-
ків цієї академічної установи (В. Гнатюк та ін.) були про-
ведені ювілейні збори коштів для вшанування 25- і 40-літ-
тя творчої діяльності. Зібрали всього відповідно 20 і 30 тис. 
корон. 

Франко одержав в особі Грушевського протектора і на-
дійний заробіток. Відтак доробився власного будинку. У 

                                 
1 Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 309. – 

Оп. 1. – Спр. 273. – Арк. 52-53; Спр. 2267. – Арк. 88-90; Спр. 2276. – 
Арк. 7 (зворот). 

2 Винар Л. Михайло Грушевський і Загальні Збори НТШ у 
1913 р. // Український історик. – 1984. – Ч. 81-84. – С. 64-81; Гри-
цак Я. Конфлікт 1913 року в НТШ // Український історик. – 1991-
1992. – Ч. 110-115. – С. 319-332. 

3 Мельник Я. І остатня часть дороги… – С. 46, 48, 52, 77. 
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щоденнику М. Грушевського за 1904-1910 рр. І. Франко – 
найзгадуваніший. Про нього говориться у двох сотнях по-
денних позицій1. Цей показник у кілька разів випереджає 
усіх інших осіб, навіть родичів Грушевського. Із 1908 р. 
Франко частіше заходив на пиво до львівського закладу 
Брайтмаєра. Це теж зазначив Грушевський. 

 
НА ВІДПОЧИНКУ 

 
Обидва корифеї українського відродження були не 

тільки колегами на роботі, добрими сусідами, але нерідко 
однаково планували свій літній відпочинок і подорожі. 

Цікаво знати також і такий епізод. Вперше родина 
Грушевських загостили до «українських Атен» (так тоді на-
звали село Криворівню у нинішній Івано-Франківській об-
ласті) у липні 1902 р. і зупинилися в «першого богатира 
криворівнянського і старшого брата церковного» Пилипа 
Зеленчука. 

Криворівня розташована у долині річки Чорний Чере-
мош, за 7 км від теперішнього районного центру Верхови-
на (раніше – Жаб’є) і за 28 км од Косова. Власне, українсь-
кими Афінами неофіційну столицю літнього відпочинку 
інтелігенції назвав етнолог Володимир Гнатюк. У віт-
чизняній класиці це село відображено найнесподіваніши-
ми гранями. 

За столітній відрізок довкілля тут майже не змінилося, 
хіба що ліси порідшали. Століття тому, як і тепер, у Кри-
ворівні було близько 1800 мешканців. Так само розкидане 
село невеличкими хуторами. Найдальша хата знаходиться 
за 14 гірських кілометрів від сільської ради. 

У 2006 р. сільським головою обрали вчителя-філолога 
Василя Зеленчука. Обійстя його прадіда Пилипа Зелен-
чука колись гостинно прийняло Михайла Грушевського. 
Коли ж М. Грушевський купив у селі хату, то за своєї від-
сутності письмово доручив П. Зеленчуку доглядати маєт-
ність2. Це доручення зберігається дотепер. 

                                 
1 Гирич І. М. Грушевський та І. Франко… // www.i-hyrych.name. 
2 Нові Афіни з гуцульською харизмою // Україна молода. – 

2008. – 16 січня. 
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Місце літнього оздоровлення Грушевським підказав Іван 
Франко. Сам він уперше тут відпочивав із дружиною та 
дітьми в липні-серпні 1901 р. У свою чергу, туди потрапив 
за рекомендацією В. Гнатюка. Проживав у хаті селянина, 
народного цілителя Проця Мітчука, пізніше (1907, 1910-
1914 рр.) – у Василя Якіб’юка, музики, різьбяра, фотографа1. 

У Криворівні вранці, а інколи після обіду І. Франко 
охоче ходив до Черемошу чи потоку Суха ловити пстругів, 
тобто форель. Або ж збирав гриби, в чому вважався дос-
коналим знавцем. 

Спершу Іван Франко із сім’єю жив на правому березі 
Черемошу в оселі старого знахаря Проця Мітчука, котрий 
володів секретами лікування цілющими травами і знав 
безліч легенд. 

Потім перебрався на лівобережжя, в сучасний центр 
села, до заможного селянина Василя Якіб’юка. Господар 
уславився на всю Австро-Угорську імперію витонченою 
різьбою по дереву, за що удостоївся від цісаря Франца Йо-
сифа чотирьох медалей на виставках у Відні. У його хаті, 
що збереглася після незначної реконструкції, в післявоєн-
ні роки відкрився музей Івана Франка. 

Власне, тоді ж, у липні-серпні 1901 р., «українські Ате-
ни» і були започатковані тісними контактами Івана Фран-
ка із славнозвісним творчим подружжям Лесі Українки і 
Климентія Квітки. 

Як І. Франко, так і М. Грушевський мав дружні стосун-
ки з місцевим парохом (із 23 жовтня 1893 р. до 10 лютого 
1923 р.) Олексою Волянським (1862-1947). Причому О. Во-
лянський став навіть довіреною особою М. Грушевського2. 

У Криворівні М. Грушевський купив у гарному місці 
будинок із городом у три морги. Разом із сім’єю до 1914 р. 

                                 
1 Білинкевич І. Гуцульщина манила його: [І. Франка] // Жов-

тень. – 1986. – № 8. – С. 95-101. 
2 Гирич І., Ульяновський В. Релігія та церква в житті й твор-

чості Михайла Грушевського // Грушевський М. Духовна Україна 
/ Упорядк. і дод. І. Гирича, О. Дзюби, В. Ульяновського. – Київ: Ли-
бідь, 1994. – С. 532; Кушмелин Д., Гуменюк В. Олекса Волянський 
– покровитель «муз і талантів» // Іван Франко – письменник, мис-
литель, громадянин. – Львів, 1998. – С. 137-141. 
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включно відпочивав тут у літню пору1. У серпні 1911 р. 
він уповноважив приятеля-священика захищати свої інте-
реси під час обраховувань урядовою комісією збитків від 
повені на Черемоші. 

Відступаючи, російські війська у липні 1917 р. спалили 
хату Грушевських у Криворівні, де зберігалася значна час-
тина приватної бібліотеки історика. Він і тут «на час ферій 
мав свій науковий варстат»2. 

У Криворівні та неподалік – у селі Буркут улітку поде-
коли збиралися гранди українського відродження з Над-
дніпрянщини і Галичини – Іван Франко, Михайло Грушев-
ський, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Ольга Коби-
лянська, Олександр Олесь, Федір Вовк, Володимир Гнатюк, 
Гнат Хоткевич, Василь Стефаник, Марко Черемшина та ін-
ші. Бували гості з Угорської Русі (Олександр Бонкало). 

У своїх спогадах отець Олекса Волянський та лікар 
Іван Куровець в один голос відзначили надзвичайно това-
риські стосунки обох поважних гостей Криворівні. Зокре-
ма, І. Франко з М. Грушевським разом ходили до сільської 
греко-католицької церкви на службу Божу. 

Тому не випадково у комуністичну пору незмінний упо-
рядник спогадів про І. Франка літературознавець Олексій 
Дей фрагменти про приязні стосунки обох корифеїв ско-
рочував (О. Волянського) або взагалі не подавав (І. Куров-
ця)3. До речі, він безжально вилучив і решту місць, які 
приземлювали постать І. Франка. 

Штучно створювався образ про надзвичайно бурхливу 
ворожнечу між революціонером-демократом І. Франком і 
буржуазним націоналістом М. Грушевським4. Але навіть 

                                 
1 Волянський О. Мої спомини про Івана Франка // Спомини 

про Івана Франка. – Львів: Б-ка «Нового часу» (Ч. 7), 1926 [1927]. – 
С. 58-81. 

2 Куровець І. Іван Франко в моїх згадках // Спомини про Івана 
Франка. – С. 17-29. 

3 Порівн.: Волянський О. Мої спомини про Івана Франка //  
Іван Франко у спогадах сучасників / Упорядк. та прим. О. Дея та 
Н. Корнієнко, передм. «Живий Франко» (С. 3-58) О. Дея. – Львів: 
Кн.-журн. вид-во, 1956. – С. 487-500. 

4 Іван Франко у спогадах сучасників. – Львів, 1956. – С.28-30; 
Спомини про Івана Франка / Упоряд., вступ. ст. «Очима сучасни-
ків» (С. 3-28), прим. О. Дея. – Київ: Дніпро, 1981. – С. 17-20. 
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тенденційно опубліковані спогади, за винятком кількох 
незначних відомостей в основному не з особистих спосте-
режень (дочки Ганни Франко-Ключко1, Андрія Дутчака, 
котрий секретарював в І. Франка в 1913 р.2), це не під-
тверджують і засвідчують протилежне. Так, російськомов-
не видання спогадів сучасників про Івана Франка підготу-
вав Михайло Пархоменко. Він скрупульозно підійшов до 
справи і брав для перекладу лише першодруки, зокрема 
уривки зі споминів Михайла Мочульського 1938 р.3. 

Йдеться тут про звичку Івана Франка навідуватися в 
гості до подружжя Михайла і Марії Грушевських, яким на 
знак щирої поваги присвятив свою повість «Перехресні 
стежки» (1900). Він почував себе у гостинних господарів 
завше дуже затишно. 

Відомо, що остання повість Івана Франка «Великий 
шум» вийшла у світ 1907 р. Вітчизняні вчені довго прохо-
дили мимо того факту, що саме М. Грушевський спонукав 
І. Франка написати цей великий прозовий твір із відтво-
ренням «Весни народів» у провінції – у Галичині 1848 р. 
До того ж, деякі скорочення в тексті зробив М. Грушевсь-
кий за згодою І. Франка4. 

Уже в умовах свободи слова у передруці з першого ви-
дання споминів Г. Франко-Ключко «Іван Франко і його ро-
дина» (Торонто, 1956) редакція прогресивного львівського 
журналу «Дзвін», «коли це не йшло на шкоду сюжетові»5, 

                                 
1 Франко-Ключко Г. Останній поцілунок // Іван Франко у спо-

гадах сучасників. – Львів, 1956. – С. 397-398. 
2 Дутчак А. Із споминів про Івана Франка // Іван Франко у спо-

гадах сучасників. – Книга друга / Упорядк., передм. «Очима сучас-
ників» (С. 3-16) та прим. О. Дея. – Львів: Каменяр, 1972. – С. 278-279. 

3 Мочульский М. Из последних десятилетий жизни Ивана 
Франко // Иван Франко в воспоминаниях современников / Сост., 
подгот. текста, вступ. ст. и коммент. М. Пархоменко. – Москва: 
Художественная литература, 1966. – С. 192-208. 

4 Якимович Б. Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-ті 
роки XIX ст. – 1916 р.): Автореф. Дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.08 / Нац. 
б-ка України ім. В. Вернадського НАН України. – Київ, 2008. – С. 23. 

5 Див.: Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина / Публ. 
І. Франко, передм. О. Сенатович // Дзвін [Львів]. – 1994. – № 2-3. 
– С. 109-145. 
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вилучила окремі фрагменти, що публікувалися О. Деєм у 
1981 р. Звісно, не шкодили сюжетові гострі емоційні ряд-
ки про М. Грушевського. Нічого не вдієш – посткомуніс-
тична кон’юнктура. 

Не треба забувати і про інший маловідомий факт. Іван 
Франко радо відгукнувся на запрошення Михайла Грушев-
ського спільно вирушити в туристичну мандрівку за кордон. 
Вони подорожували Італією разом упродовж 5-17 квітня 
1904 р., побували у Венеції, Флоренції та Римі. Скорис-
талися транс’європейським потягом зі Львова через Відень. 

Про це І. Франко захоплено розповів у нарисі «Римські 
враження». Скорочений варіант цього нарису, на диво, ви-
друкувано у перекладі в коментарях до останнього (п’ят-
десятого) тому його «Зібрання творів» (1986). 

Після повернення до Львова Іван Франко редагував ні-
мецький переклад першого тому «Історії України-Руси» 
Михайла Грушевського. Влітку того ж року обидва взяли 
участь в українознавчих курсах для студентів із під-
російської України. У вересні 1904 р. Франко переклав ні-
мецькою двадцятисторінкову статтю Грушевського про 
перше десятиріччя Наукового товариства ім. Т. Шевченка 
для «Archiv für Slavische Philologie». Влітку 1905 р. він пе-
рекладав «решту історії Грушевського» німецькою мовою. 

Правда, на початку 1905 р. І. Франко пустив неправ-
диву поголоску, що мусів їхати з М. Грушевським до Італії 
у вагоні нижчого класу1. Грушевський вимушено провів 
«очну ставку» з приводу чуток про його морально-фінансо-
вий тиск на Франка. Останній натомість у 1907 р. огляд 
публікацій журналу «Украинский Вестник» (числа 1-10 за 
1906 р., 740 стор.), що виходив у Петербурзі, перетворив 
на панегірик Грушевському2. Це виглядало своєрідною 
моральною компенсацією. 

Щодо образи Івана Франка за перенесення Михайлом 
Грушевським редакції «Літературно-наукового вісника» зі 
Львова до Києва. Вона була короткочасною, швидко забу-

                                 
1 Гирич І. М. Грушевський та І. Франко… // www.i-hyrych.name. 
2 Франко І. Українська трибуна в Росії // Літературно-науковий 

вісник. – 1907. – Кн. 8. – С. 335-343; Передр.: Франко І. Мозаїка. – 
Львів, 2001. – С. 184-191. 
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лася. Як відомо, втретє і востаннє І. Франко перебував у 
Києві в 1909 р. – з 4 по 12 квітня за старим стилем. Нас-
лідки його хвороби зовні були дуже помітними. Тоді він 
спільно з визначним істориком Дмитром Дорошенком від-
відав редакцію «Літературно-наукового вісника» і книгар-
ню при ній, Українське наукове товариство1. Обидві орга-
нізації, витворені М. Грушевським, знаходились на вулиці 
Володимирській, 28. 

Справді ображеній людині було б не до таких візитів, 
які могли б роз’ятрити якісь душевні рани. Лише через ви-
падкові обставини М. Грушевський та І. Франко у Києві 
тоді не побачилися. 

 
ОБ’ЄКТИВІЗМ І КОН’ЮНКТУРА  
ВЗАЄМНИХ НАУКОВИХ ОЦІНОК 
 
«Бажаючи причинитися до спопуляризовання великої та 

патріотичної праці проф. Грушевського» та «глибоко пова-
жаючи автора сих праць і бачачи в ньому одного з визнач-
них двигачів нашої національної ідеї», Іван Франко зробив 
вибірковий критичний аналіз його головних здобутків – се-
ми перших томів «Історії України-Руси» (Львів, 1898-1909), 
«Очерка истории украинского народа» (Санкт-Петербург, 
1904) та «Ілюстрованої історії України» (Київ – Львів, 1911)2. 

Внаслідок цього у Львові 1912 р. побачили світ 196-
сторінкові «Причинки до історії України-Русі. Часть пер-
ша» (як шостий том «Писання Івана Франка»). Тут указані 
хиби і недогляди М. Грушевського у висвітленні лише дея-
ких проблем під кутом зору літератора і вченого-джерело-
знавця. Адже зреферовані праці мали міцні та широкі ос-
нови, котрим «не страшна ніяка критика». 

Суттєві недоліки, відзначені І. Франком, стосувалися 
такого: відсутність дару групування історичних фактів; 

                                 
1 Горбатюк М. Перебування Івана Франка в Києві... – С. 207. 
2 Франко І. Причинки до історії України-Русі. Часть перша // 

Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – Т. 47 / Ред. А. Санцевич і 
В. Сарбей, упоряд. і комент. Л. Москвич і Ю. Пінчука. – Київ: Нау-
кова думка, 1986. – С. 419, 453-455. 
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маса подробиць; більша увага до подій, ніж до історичних 
осіб; нерівномірне джерельне підтвердження викладеного 
матеріалу; манера писати «холодною прозою»; засміченість 
мови русизмами і полонізмами; фактичні помилки і дру-
карські огріхи. 

До речі, стиль Михайла Грушевського коробив не тіль-
ки Івана Франка, але й сучасників – авторитетних знавців 
української мови, наприклад, письменника Івана Нечуя-
Левицького. 

Все відзначене, на думку І. Франка, могло б слугувати 
імпульсом для подальшої дискусії, корисної обопільно: і 
автору, і загальноукраїнській справі. 

Закономірно, що в «Причинках» у словесному портреті 
історика М. Грушевського, виконаного І. Франком, бачимо 
«невтомного вченого», котрий «належить, без сумніву, до 
найплодовитіших і найрухливіших письменників сучасної 
України». Окрім того, це – «авторитетний історик та уні-
верситетський професор», «невтомний ініціатор та дуже 
тямучий дискутант», «знаменитий організатор». 

Тут же зустрічаємо слова І. Франка про М. Грушевсь-
кого, проникнуті глибоким змістом, котрі можуть слугувати 
епіграфом відповідних біографічних студій: «Сума духової 
праці, яку вкладає в своє життя сей незвичайний чоловік, 
мусить наповняти подивом кождого, особливо такого, що 
мав нагоду пізнати його ближче». 

Неводнораз у радянський час вітчизняні історики ду-
же суб’єктивно і, головне, всупереч уже добре відомому1 
категорично висловлювалися про наукову неспроможність 
праць М. Грушевського. При цьому вони використовували 
шляхом виривання з контексту потрібні цитати з Франко-
вих «Причинків»2. 

Починаючи з 1990 р. акцент офіційної історіографії в 
Україні змінився, висловлювання з того приводу стали ней-

                                 
1 Домбровський О. Критичні завваги І. Франка до «Історії» М. Гру-

шевського // Український історик. – 1970. – Ч. 25-27. – С. 122-131. 
2 Прим.: Сарбей В. До питання про наукову спадщину акаде-

міка М.С. Грушевського // Український історичний журнал. – 
1989. – № 10. – С. 123-124. 
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тральними1. Тепер, як і належить, оцінки випливали з конс-
труктивізму висловлених І. Франком критичних зауважень. 

Але треба мати на увазі (автор цих рядків провів від-
повідну звірку), що М. Грушевський так і не прислухався 
до Франкової критики, не поправив навіть стилістичних і 
фактографічних помилок, хоча була для цього кількаразо-
ва можливість. «Очерк» перевидався 1911 р., «Ілюстрована 
історія» – у 1913-му і 1921-му, перший том «Історії Украї-
ни-Руси» – 1913 р. 

«Причинки» І. Франка у фактографічній площині є не 
стільки критикою М. Грушевського, скільки джерельним 
доповненням прогалин, неточностей та спірних питань, 
які можуть мати кілька розв’язань. Ідеться про скіфський 
період, норманську теорію, давньоукраїнську колонізацію, 
молдавську політику Б. Хмельницького і дрібніші аспекти. 

Так, М. Грушевський був переконаним автохтоністом і 
крайнім антинорманістом, йому імпонувала «етнічна чис-
тота» держави2. І. Франко, навпаки, не відкидав норман-
ську теорію. І був ближчий до істини. Бо автохтонній тео-
рії суперечив норманський склад військової дружини на 
початках давньоруської держави. Інший приклад. Сучасні 
історики не відкидають хрещення Володимира в Корсуні, 
з чим погоджувався і Франко, але був проти Грушевський. 

Варто ще раз підкреслити, що одночасно в ідеоло-
гічному й концептуальному сенсі І. Франко був союзником 
М. Грушевського. 

                                 
1 Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. 1 / 

Репринт. вид. 1913 р.; вступ. ст. «Видатний історик Украіни» 
(С. VIII-XXXIX) В. Смолія та П. Соханя, «Історіософія Михайла Гру-
шевського» (С. XL-LXXIII) О. Пріцака, «Повернення Михайла Грушев-
ського» (С. LXXIV-LXXVI) Ф. Сисина. – Київ: Наукова думка, 1991. – 
С. XXXVIII; Грушевский М. Очерк истории украинского народа 
/ Сост. за изд. 1911 г. и послесл. «М. С. Грушевский: Краткий очерк 
жизни и научной деятельности» (С. 345-365) Ф. Шевченка и В. Смо-
лия; примеч. В. Рычки и А. Гуржия. – Киев: Лыбидь, 1990. – С. 350-
352, 364-365; Грушевський М. Ілюстрована історія України / Пере-
друк. вид. 1921 р.; вступ. ст. «Михайло Грушевський та його “Ілюст-
рована історія України”» (С. 5-25) В. Смолія та П. Соханя. – С. 10-12. 

2 Гирич І. М. Грушевський та І. Франко… // www.i-hyrych.name. 
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Серед радянських літературознавців «причтею во язи-
цях» стала цілком робоча колізія між Іваном Франком і 
Михайлом Грушевським з приводу підготовки синтетичної 
праці з історії української літератури. У догоду політичній 
кон’юнктурі придумали глибоку ідейну конфронтацію між 
І. Франком і М. Грушевським, для постійного підтвердже-
ння котрої підтасовували цитати. 

Про одну з таких спроб у своїй рецензії аргументовано 
висловилася Зіновія Франко1. Звернуто увагу на те, як не-
сумлінно наводились оцінки першого тому «Історії України-
Руси» з Франкової статті «Із лектури наших предків XI в.», 
вперше опублікованій у 1924 р. 

Трохи згодом З. Франко присвятила питанню, що мною 
в цілому розглядається, окрему студію2. Отож насправді 
наукові взаємини двох видатних сучасників були цілком 
лояльними і зваженими. Знову ж таки, не треба далеко 
ходити у пошуках прикладів. 

Аналізуючи прозову традицію усної народної творчос-
ті, М. Грушевський високо оцінив «Галицько-руські на-
родні приповідки» (1901-1910) у шести томах, котрі зіб-
рав, упорядкував, пояснив І. Франко й оприлюднив в «Ет-
нографічному збірнику» Наукового товариства ім. Т. Шев-
ченка (томи 10, 16, 23, 24, 27, 28). 

Цитую: «Збірки приповідок – в тім роді, як величезний і 
гарно впорядкований корпус галицьких приповідок Фран-
ка – являються немов регістратурою колишнього літератур-
ного архіву, де коротко записані теми різних оповідань – 
отаких пояснень природи, байок, новел, анекдотів і т. д.». 

У примітці М. Грушевський зауважив, що «перші томи 
збірки, на бажання [Франка], читав і я в коректурі та 
провіряв пояснення»3. Це зауважено в першому томі «Істо-
рії української літератури» (Київ – Львів, 1923). 

                                 
1 Франко З. Рец.: Микитась В. Іван Франко як дослідник дав-

ньої української літератури. – Київ: Наукова думка, 1988. – 316 с. 
// Радянське літературознавство [Київ]. – 1989. – № 6. – С. 72-74. 

2 Франко З. М. Грушевський і І. Франко // Український істо-
рик. – 1991-1992. – Ч. 110-115. – С. 278-292. 

3 Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т. 9 кн. – 
Том I / Упоряд. В. Яременко, передм. П. Кононенка (С. 7-36), прим. 
Л. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – С. 166. 
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У наступному томі М. Грушевський розділ «Книжна 
словесність Київської доби» присвятив пам’яті І. Франка, 
як авторитетному знавцю давньої української літератури1. 

У цій «Історії», що з’явилася друком у Києві та Львові в 
1923-1927 рр., М. Грушевський взагалі щедро покликаєть-
ся на знахідки і коментарі І. Франка. Причому в різних 
обставинах, подеколи уточнюючи окремі моменти. 

У М. Грушевського є також три спеціальні літературо-
знавчі публікації про твори І. Франка2. Усі вони з’явилися 
у «Літературно-науковому віснику». Це значного обсягу ре-
цензії 1898 р. на повість «Для домашнього огнища» і збір-
ку «Мій Ізмарагд», бібліографічна нотатка 1909 р. з приво-
ду четвертого перевидання поеми «Лис Микита». Останню 
М. Грушевський вважав однією з найпопулярніших ук-
раїнських книжок, що вирізняється незрівнянним гумо-
ром, а її автор – «високий талант». 

Як бачимо, Грушевський тяжів до великих проектів – 
створення фундаментальної історії України та української 
літератури. Франко ж працював у малих і середніх фор-
мах, був чорноробом у науці та літературі, брався за будь-
яку проблему, коли цього вимагали обставини і соціальне 
замовлення. Для нього публіцистика була рідною стихією. 
Він був неперевершеним полемістом софістичного талан-
ту, бо міг довести навіть протилежну тезу3. 

 
ЮВІЛЕЙНІ ПРИСВЯТИ.  
СТАНОВЛЕННЯ ФРАНКО-  
і ГРУШЕВСЬКОЗНАВСТВА 
 
Наукова студія «Нестор і літописці» (С. 130-138) М. Гру-

шевського належить до найцікавіших матеріалів видання 
«Привіт д-ру Івану Франку в 25-літній ювилей літературної 
його діяльности складають українсько-руські письменни-

                                 
1 Грушевський М. Історія української літератури. – Том II / Упо-

ряд. В. Яременко, прим. С. Росовецького. – Київ: Либідь, 1993. – С. 5-50. 
2 Бурлака Г. Літературна творчість Івана Франка в оцінці Ми-

хайла Грушевського // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – 
Т. 2. – С. 663-670. 

3 Гирич І. М. Грушевський та І. Франко… // www.i-hyrych.name. 
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ки» (Львів, 1898. – IV + 240 с.). Про цей збірник М. Грушев-
ський оперативно подав свою бібліографічну нотатку в 
«Літературно-науковий вісник» за той же рік. 

У свою чергу І. Франко навзаєм разом з В. Гнатюком, 
Д. Коренцем, І. Кревецьким і С. Томашівським ввійшов у 
1906 р. до редакційного комітету, котрий підготував ана-
логічний «Науковий Збірник присвячений професорови 
Михайлови Грушевському учениками й прихильниками з 
нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894 
– 1904)» (Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1906. 
– VIII + 564 с.). 

У його передмові діяльність «на землях Ярослава й Да-
нила» автора монументальної «Історії України-Руси» визна-
на епохальною. Іван Франко розмістив тут дві важливі 
розвідки «Наливайко в мідянім биці» та «Причинки до ук-
раїнської ономастики». 

До того ж, 25 лютого 1906 р. І. Франко виголосив окрему 
доповідь про життя і наукову діяльність М. Грушевського1. 

Вереснева книжка «Літературно-наукового вісника» за 
1913 р. (том 63) вийшла з редакційною присвятою «Івано-
ви Франкови в сороклітє його літературної діяльности в 
глибокім поважанню». Михайло Грушевський оприлюднив 
тут ювілейне есе2. 

І. Франко отримав прекрасну афористичну оцінку, що 
могла б теж слугувати за чудовий епіграф для тематично-
го дослідження: «По слову апостола він спішив віддати на 
будову його (народу. – Р.О.) все що могло знайтись у його 
під рукою: чисте золото наукової мислі, дороге каміння 
натхнення, і камінь і дерево і тростину праці – навіть 
механічної, чорноробочої, невдячної, котрої не цурався 
також, не вважав для себе занадто низькою і непочесною, 
коли справа йшла на потреби рідного життя». 

                                 
1 Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в га-

лузі фольклористики, літературознавства та мовознавства. – Париж 
– Нью-Йорк – Сідней – Торонто: Наукове товариство ім. Т. Шевчен-
ка, 1987. – С. 51. 

2 Гр[ушевський] М. Сороклітній подвиг // Літературно-науко-
вий вісник. – 1913. – Т. 63. – С. 258-259. 
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«Іванови Франкови в сороклітє письменської діяльнос-
ти» був приурочений в 1913 р. й здвоєний випуск «Запи-
сок Наукового товариства ім. Т. Шевченка» (Том CXVII – 
CXVIII. – Львів, 1914). Він склав пізніше другу (наукову) 
частину літературно-наукового збірника «Привіт Іванови 
Франкови в сороклітє його письменської праці. 1874 – 
1914» (Львів, 1916. – 390 с.). 

Опубліковано роботи 24 учених, у тому числі шанова-
них у світі славістів, таких як Ф. Корж (Москва), В. Ягич 
(Відень), А. Брюкнер (Берлін), А. Єнсен (Стокгольм), Ї. По-
лівка (Прага). Своєї праці сюди М. Грушевський не долу-
чив, зате широко представлені його учні С. Томашівський, 
І. Кревецький, І. Крип’якевич. 

Вістка про смерть Івана Франка застала Михайла Гру-
шевського на засланні в Казані. Він одразу ж надіслав у 
московський журнал «Украинская жизнь» свою статтю 
«Светлой памяти Ивана Франка», де наголосив на різно-
бічності таланту та високій продуктивності покійного1. 
Для Грушевського це «великий поет, першорядний белет-
рист, навдивовижу різноплановий і талановитий вчений, 
видатний публіцист, єдиний за своєю невичерпністю, нев-
пинною енергією діяч національного відродження». Най-
більшою науковою працею Франка він вважав поважну 
монографічну студію «Святий Климент у Корсуні» (1905). 

М. Грушевський свідомо став одним з ініціаторів і нат-
хненників глибокого вивчення громадсько-політичної та 
наукової діяльності І. Франка. Про це свідчить інтенсивне 
листування у 1924-1931 рр. із фундатором франкознавст-
ва Михайлом Возняком2. Власне, він (Возняк) і першим 
ужив сам термін «франкознавство» у 1925 р. 

Зокрема, повернувшись з еміграції до Києва, М. Гру-
шевський замовляв львів’янину М. Возняку (на той час 
польському громадянину) статті про участь Івана Франка 
в соціалістичному русі, що мали тоді великий попит у на-
укових і політичних колах Радянської України. 

                                 
1 Грушевский М. Светлой памяти Ивана Франко // Украинская 

жизнь. – 1916. – № 6. – С. 12-18. Передр. у перекладі укр. мовою: 
Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 3. – Львів: Світ, 2005. – 
С. 481-485. 

2 Великий українець. – С. 298-312. 
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Одночасно до 1926 р. аж три видання витримала моногра-
фія авторитетного літературознавця Сергія Єфремова «Іван 
Франко. Критичний біографічний нарис» (Київ, 1926. – 256 с.). 

На той момент у Житомирі діяв Волинський інститут 
народної освіти імені Івана Франка, котрий видавав із 
1926 р. свої наукові щорічники під назвою «Записки». 

Із нагоди 70-ліття з дня народження І. Франка, 28 
травня 1926 р. у Харкові навіть відбулося святкове засі-
дання Всеукраїнського Центрального Виконавчого Коміте-
ту1. Головну промову виголосив народний комісар народ-
ної освіти Олександр Шумський, котрий самраз відпові-
дав за здійснення українізації. 

В україномовних комуністичних виданнях близького 
зарубіжжя, що непрямо фінансувалися СРСР, побачили 
світ тематичні номери. Не стала винятком крайова газета 
«Карпатська правда» (відповідальний редактор І. Мондок), 
яку в Ужгороді для Підкарпатської Русі видавала Комуніс-
тична партія Чехословаччини, що входила на правах сек-
ції у III Комуністичний Інтернаціонал. 

13 червня 1926 р. «Карпатська правда» у спеціальному 
чотиришпальтовому числі (23-му) подала біографічний на-
рис «Іван Франко» з його фотопортретом (С. 1-2), ідеологіч-
ну статтю «Франко – борець за кращу долю працюючих» 
(С. 2-3), добірку пролетарських поезій («Наймит», «Указ 
проти голоду») (С. 2), інформацію «Як святкують пам’ять   
І. Франка» у Харкові, Києві та Галичині (С. 4) з двома 
строфами із збірки «Semper tiro». 

Для комуністів було природним знайти розраду в міфо-
логічних конструкціях. Отже, Іван Франко виявився тита-
ном, який «усе життя боровся з своєю і чужою буржуа-
зією» (С. 1). У статті «Франко – борець за кращу долю пра-
цюючих» цитувався «галицький український буржуазний 
митрополит» Андрей Шептицький. Його фразу 1916 р. на 
смерть І. Франка наведено повністю: «Постигла нас най-
тяжча жертва, тяжча за всі наші дотеперішні жертви сві-
тової війни». 

У 1926 р. Іванові Франку був присвячений академіч-
ний журнал «Україна» (книга 6, 192 стор.), що вийшов у 

                                 
1 Українська влада пам’яти Франка // Карпатська правда 

[Ужгород]. – 1926. – 27 червня. – С. 2. 
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Києві тритисячним тиражем1. У цій шостій журнальній 
книзі Михайло Грушевський умістив і свій спомин «Апостол 
праці», а його брат Олександр торкнувся впливу М. Дра-
гоманова на раннього І. Франка. Поруч розміщені наукові 
розвідки Д. Багалія, М. Возняка, К. Студинського, спогади 
І. Житецького, О. Киричинського, І. Коссака, І. Лизанівсь-
кого, М. Мочульського. 

Крім того, в інших числах «України» теж висвітлені грані 
життя і творчості Івана Франка. Катерина Грушевська, 
донька видатного історика, торкнулася його внеску у шев-
ченкіану (1925, кн. 1-2). Михайло Возняк заглибився в епіс-
толярну спадщину (1927, кн. 5), Ярослав Гординський – у 
його літературно-наукову діяльність 1912-1913 рр. (1931, 
травень-червень). 

Стенограма «Урочисте прилюдне засідання на честь 
ювілею академіка Михайла Сергійовича Грушевського в 
актовій залі Київського інституту народної освіти, 3 жовт-
ня 1926 р.» зафіксувала дуже важливу думку розчуленого 
ювіляра: «Я хочу ще жити, щоб працювати, страждати і 
боротись разом із вами (гучні оплески всієї зали), щоб при-
вітати той момент, що колись провіщав українському на-
родові мій довголітній товариш по праці, покійний Іван 
Франко оцими словами: 

 
Та прийде час, і ти огнистим видом 
Засяєш у народів вольних колі, 
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 
Покотиш Чорним морем гомін волі. 
І глянеш, як хазяїн домовитий, 
По своїй хаті і по своїм полі...»2. 
 
Через п’ять років (1931), у Харкові коштом держави у 

«Бібліотеці малописьменного» з’явився нарис про життя і 
творчість Івана Франка поважним тиражем (100 тис. прим.) 

                                 
1 Науковий часопис українознавства «Україна» (1907 – 1932). 

Покажчик змісту / Упоряд. Р. Майборода, В. Врублевський. – Київ: 
Ін-т укр. археографії АН України, 1993. – С. 6, 41. 

2 Великий українець. – С. 426; Шаповал Ю., Верба І. Михайло 
Грушевський. – С. 257-258. 
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і за доступною ціною (20 коп.)1. Щоправда, текст надруко-
вано великим шрифтом на дешевому папері. 

У першому абзаці брошури йшлося: «Нечувана в світі 
річ: уряд оголошує святом день смерті першого робітничо-
селянського письменника. Це можливе тільки в Радянській 
країні» (С. 3). У кінці стояли 14 запитань читачам (С. 60-61). 
Цікаво звучало останнє: «Чи читали ви Франкові оповідан-
ня? Якщо ні, то дістаньте в книгозбірні і перечитайте». 

Парадокс: тоталітарний режим, проти якого рішуче 
виступав І. Франко ще на теоретичній стадії (у дискусії 
про державний соціалізм), провів його «робітничо-селянсь-
ку канонізацію». 

Якщо долучити тодішню українську діаспору, то на по-
чатку 1930-х рр. франкознавство оформилося у міждис-
циплінарну галузь2. Вчені говорили тоді про понад 6,6 тис. 
публікацій Франкових творів і близько 2 тис. окремих ви-
дань, статей та рецензій про І. Франка. 

Нинішнє франкознавство поділяється вже на чотири 
дослідницькі етапи: прижиттєве, міжвоєнне, післявоєнне, 
сучасне (починаючи з 1990-х рр.)3. Але це виходить за ме-
жі пропонованої студії. 

 
*        *        * 
 
Ідеального, в принципі, знайти неможливо. Іван Фран-

ко і Михайло Грушевський – постаті рівновеликі, а їхнє то-
вариське співіснування впродовж тривалого часу може 
служити прикладом і для визначних представників су-
часної української еліти. 

Їхні обопільні оцінки справедливі та об’єктивні. Осо-
бисті стосунки відзначалися благородством, з етичного бо-
ку бездоганні. Ніхто перед ніким не завинив і ніхто нікого 

                                 
1 Шевченко Р. Іван Франко. – Харків: Радянська школа, 1931. – 63 с. 
2 Гординський Я. Сучасне франкознавство (1916 – 1932) // За-

писки Наукового товариства ім. Т. Шевченка [Львів]. – 1933. – 
Т. 153. – Вип. 2. – С. 83-97. 

3 Гнатюк М. Періодизація українського франкознавства // Іван 
Франко – письменник, мислитель, громадянин... – С. 32-40. 
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не залишав напризволяще. Кожен був ковалем свого щас-
тя, виходячи з власних уявлень про цю дефініцію. 

Тут не повинно бути місця для спекуляцій, графо-
манського замилування нижньою білизною. Правда в 
тому, що один був романтиком, а другий – прагматиком. 
Один виявився незрівнянно сильнішим організатором, а 
другий – ширшого інтелектуального формату. Це підсилю-
вало їх обох, коли вони були поряд при житті та здоров’ї. 
Від цього виграла загальна справа українського націо-
нального відродження. 

Велемовним аргументом на користь всіх озвучених тез 
є наступальна позиція М. Грушевського щодо вивчення і 
популяризації творчої спадщини І. Франка, котрого пере-
жив на 18 років. У 1920-х рр. він активно долучився до 
професіонального оформлення франкознавства як між-
дисциплінарної галузі гуманітарних знань на всіх україн-
ських землях, розірваних державними кордонами. 
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Олександр Мишуга  
та Іван Франко  
очима сучасників 

 
 

МЕЦЕНАТСТВО ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ 
 
Великий маестро, лірико-драматичний тенор Олександр 

Пилипович Мишуга виступав на сцені під творчим псев-
донімом Філіппі-Мишуга – на честь батька, селянина-шев-
ця. Прожив неповних 69 років. Народився 7 червня 1853 р. 
у селі Новий Витків, нині Радехівського району Львівської 
області. Помер 9 березня 1922 р. після тривалої хвороби у 
місті Фрайбург, Німеччина. Похований у рідному селі, ку-
ди доправили його забальзамоване тіло шведські приятелі. 

Цей соловейко оперного мистецтва був шанованим про-
фесором, який за власною методикою виплекав плеяду само-
бутніх співаків. Сам же закінчив Львівську учительську се-
мінарію, вчився у Львівській та Міланській консерваторіях. 

Музичні критики – сучасники двох видатних тенорів 
Олександра Мишуги (1853-1922) та Енріко Карузо (1873-
1921) відзначили наступне. Якщо голос Карузо вражав блис-
ком сили і металу, то Мишуга зачаровував таємничою екс-
пресією, гіпнотичним настроєм1. 

Водночас уже як прем’єр Варшавської та Львівської 
опер О. Мишуга відзначився щедрим меценатством. Його 
пожертви на користь галицької культури вражають, а со-
ціальна благодійність – загальновідома. 

Особливу чуйність він проявляв до потерпілих від 
стихії. У львівській газеті «Діло» на третій сторінці числа за 
21 березня 1902 р. читаємо: «Олександр Мишуга пожерт-

                                 
1 Билоштан Я., Дубина Н. Гений песни: [О. Мишуга] //Радуга 

[Київ]. – 1965. – № 2. – С. 152-159. 
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вував 2 тисячі крон на допомогу селянам села Полового 
коло Радехова, господарства яких згоріли»1. 

Чулість серця, властива Олександрові Мишузі, найпов-
ніше проявилася в стосунках з Іваном Франком. Досі за-
лишається маловідомим їхнє довготривале товаришуван-
ня. Є свідчення про обопільне листування, хоч кореспон-
денцій не збереглося. 

У той же час оприлюднено 17 листів за 1902-1914 рр., 
котрі О. Мишуга написав львівській учительці Варварі Лі-
тинській (померла у грудні 1923 р. у віці 59 років)2. Через 
неї, власне, маестро розподіляв свої пожертви на різні по-
треби української громади, у тому числі згаданим погоріль-
цям у Половому. Про Івана Франка у тих листах не йдеться. 

Учениця О. Мишуги, оперна співачка Олександра Лю-
бич-Парахоняк у 1961 р. пригадала розмову півстолітньої 
давнини, 1912 р., коли щойно стала студенткою консерва-
торії у Варшаві: 

«– А Франка не бачили? – в кінці розмови спитав він. 
Я відповіла, що зустрічала його недавно. 
– Як його здоров’я? Як він живе, не чули ви? 
Я сказала, що він хворий, погано виглядає, дуже занепав. 
– Він писав мені, – задумався маестро, – що начебто 

все гаразд, але Франко говорив коли, що в нього біда? Про 
інших побивається – і на тому все його життя сходить»3. 

У «Зібранні творів» Івана Франка у 50-ти томах та інших 
виданнях жодних листів до Олександра Мишуги не вмі-
щено. Проте це не значить, що вони не існували в принципі. 

Знайомство двох подвижників, очевидно, розпочалося 
на початку 1890-х рр. У листі до свого ідейного натхнен-
ника Михайла Драгоманова 6 жовтня 1893 р. Іван Франко 
зазначив радісну подію – сонячний промінь посеред нега-

                                 
1 Мишуга О. Спогади. Матеріали. Листи / Упоряд. М. Голова-

щенко. – Київ: Музична Україна, 1971. – С. 410. 
2 Драган А. Душа Мистця. Олександер Мишуга в світлі його 

листів // Календар «Свободи» на переступний рік 1956: У 100-ті 
роковини народження Івана Франка. – Джерсі-Сіті: Український 
народний союз, 1956. – С. 40-52. 

3 Видатний співак Олександр Мишуга / Спогади зібрав Іван 
Деркач. – Львів: Каменяр, 1964. – С. 95; Мишуга О. Спогади. Ма-
теріали. Листи. – С. 191-197. 
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раздів і нестатків: «Мені удалося найти тут чоловіка, кот-
рий готов дати наклад на невеличкий журнальчик, а спе-
ціально фольклористичний»1. 

Про кого йшлося – достеменно невідомо. Але справді 
«Житє і слово» – «вісник літератури, історії, фольклору» – 
видавався І. Франком із січня 1894 р. до кінця 1897-го. У 
коментарях до цих рядків упорядник епістолярного тому 
розтлумачив, що на видання цього журналу дружина Оль-
га Франко віддала значну частину свого посагу. 

Крім неї, «Житє і слово» фінансували український співак 
О. Мишуга та російський філолог-орієнталіст К. А. Фрейтаг, 
учень Франкового приятеля Агатангела Кримського2. 

Промовистим є вельми цікавий епізод, який трапився 
влітку 1896 р. під час гастролей славетного співака у 
Львові. Саме тоді в брата Олександра гостювала сестра 
Ганна (у заміжжі Соболта) (1867-1957). 

Їй запам’яталася розмова О. Мишуги з якимось привіт-
ним чоловіком (як виявилося потім – І. Франком) після по-
становки опери «Галька» Станіслава Монюшка. У ній го-
ловну роль (Йонтека) зіграв Олександр Мишуга. Прощаю-
чись, співрозмовник мовив: «Буду в редакції “Кур’єра”, за-
ходь. Подарую “Зів’яле листя”»3. 

Пізніше це свідчення набуде нового змісту. Але зараз 
дозволимо собі невеличкий відступ. 

Написання і видання збірки «Зів’яле листя» належить 
до захопливих сюжетів, які олюднюють постать Івана 
Франка, виразними штрихами вимальовують його психо-
логічний портрет. 

За таких обставин найвірогідніше потрапити у пастку, 
котру підмітив відомий французький історик Марк Блок4: 
«І історія, дуже часто віддаючи перевагу нагородному спис-
ку перед лабораторним зошитом, набула рис найбільш не-

                                 
1 Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 49. – Київ: Наукова дум-

ка, 1986. – С. 419. 
2 Там само. – С. 723. 
3 Соболта-Мишуга Г. Зустріч із братом і знайомство з Франком 

// Мишуга О. Спогади. Матеріали. Листи. – С. 254-258. 
4 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. – Москва: 

Наука, 1986. – С. 80. 
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точної з усіх наук – бездоказові обвинувачення блис-
кавично змінюються безглуздими реабілітаціями». 

Щаслива лише та людина, котра наділена хистом зро-
зуміти та увійти жаданою у світ душі генія, пережити ра-
зом із ним тягучі хвилини розпачу і надлому, безсонні ночі 
творення того, що довіку зачаровуватиме. 

Не всім таке до снаги. 
Франкове «Зів’яле листя» є безпосереднім відгуком на 

нещасливе кохання до польки Целіни Журовської (у заміж-
жі Зигмунтовська). Ця легковажна і недалека жінка не 
варта була тих душевних мук1. Та хіба примусиш серце 
стримати пристрасть. І мелодія душевних струн відлунила 
в пречудових строфах – шедеврах інтимної лірики. Як сім-
надцятий вірш у «Другому жмутку» (1895): 

 
Як почуєш вночі край свойого вікна, 
Що щось плаче і хлипає важко, 
Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна, 
Не дивися в той бік, моя пташко! 
 
Се не та сирота, що без мами блука, 
Не голодний жебрак, моя зірко! 
Се розпука моя, невтишима тоска, 
Се любов моя плаче так гірко. 
 
Допоміг поетові видати вистраждану збірку Олександр 

Мишуга. Не тільки тому, що вірив у нетлінність Франко-
вих творів. Сам він незадовго перед тим пережив трагічну 
загибель своєї коханої Марії Вісновської. 

За невідомих мотивів у Варшаві 30 липня 1890 р. її, ві-
дому артистку і вокалістку, застрелив російський офіцер, 
корнет гусарського полку Бартєнєв – племінник фрейліни 
цариці, себто вельможної особи, близької до імператора 
Олександра III. Злочинець відбув незначне покарання. 

В «Епілозі» до «Першого жмутка» (1886-1893) Іван Фран-
ко наче промовляв і від його, Олександра Мишуги, душі: 

                                 
1 Цьому присвячено розділ у повісті-есе Романа Горака «І тричі 

мені являлася любов» (Київ: Дніпро, 1987). 
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Розвійтеся вітром листочки зів’ялі, 
Розвійтесь, як тихе зітхання! 
Незгоєні рани, невтишні жалі, 
Завмерлеє в серці кохання! 
 
Варто сказати, що за фінансової допомоги О. Мишуги 

вийшло у світ не тільки «Зів’яле листя», але й перший том 
фундаментального дослідження «Українське мистецтво» 
(Полтава). Матеріально він допомагав театру Миколи Са-
довського, щоденній газеті «Рада» (Київ). А своє майно і 
гроші заповів Вищому музичному інститутові імені Мико-
ли Лисенка у Львові, де заснував кілька стипендій для ма-
лозабезпечених студентів. 

Справа в тому, що свого часу – у 1881 р. – благодійни-
ки зібрали 1200 золотих ринських для того, щоби 28-річ-
ний Олександр Мишуга поїхав до світової музичної сто-
лиці Мілана опанувати свій фах. Коли він досяг профе-
сійних висот і належного достатку, то, за знаменитим ви-
словом землевласника і мецената Євгена Чикаленка, воіс-
тину «любив Україну до глибини власної кишені». 

Повернімося у 1896 р. Якось під час літніх гастролей у 
Львові шкільний товариш О. Мишуги гімназійний професор 
Лучаківський розповів про злидні І. Франка – журналіста то-
ді (у 1887-1897 рр.) польського щоденника «Кур’єр Львівсь-
кий». За словами учня Михайла Микиші та племінника Луки 
Мишуги, схвильований розповіддю маестро наступного дня 
знайшов І. Франка у редакції та вручив йому 500 золотих1. 

Син Івана Франка Тарас теж запам’ятав слова батька, як 
О. Мишуга вручив гаманець із грішми. За тих 500 золотих 
І. Франко видав «Зів’яле листя»2. Один із примірників у день 
виходу книжки автор надіслав О. Мишузі з написом «Вели-
кому Артистові і Другові з пошаною і подякою Іван Франко». 

Олександр Мишуга часто провідував родину Франків у 
Львові. А особливо теплою була київська зустріч 1909 р. 
Маестро працював у Києві. Письменник ненадовго тут за-

                                 
1 Видатний співак Олександр Мишуга. – С. 84; Мишуга О. Спо-

гади. Матеріали. Листи. – С. 45-83, 149-154; Спогади про Івана 
Франка. – Київ, 1981. – С. 341-342; Спогади про Івана Франка. – 
Львів, 1997. – С. 332-333. 

2 Мишуга О. Спогади. Матеріали. Листи. – С. 309-312. 
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тримався, повертаючись з Одеси, де лікував, словами ме-
муаристів, нервове захворювання – контрактуру обох рук. 

Неодноразово О. Мишуга надсилав І. Франкові значні 
суми грошей, навіть не ставлячи зворотної адреси. Його 
ювілейний дар – з нагоди 40-ліття творчої діяльності Івана 
Франка – дорівнював одній тисячі австрійських корон. 

До самого святкування маестро не зміг приєднатися, 
зате його учень – тенор Михайло Микиша з піснями на сло-
ва Івана Франка блискуче виступив на концерті, влашто-
ваному студентською громадою. Однак, О. Мишуга сердеч-
но привітав ювіляра телеграмою через впливову львівську 
газету «Діло» в день свята 2 липня 1913 р. Назвав його «ду-
ховним годувальником» українського народу, котрий заслу-
жив «громозвучного гімну» у свою честь1. 

Невдовзі розпочалася Перша світова війна. Іван Фран-
ко завершив свій земний путь. Свої ж останні роки Олек-
сандр Мишуга провів у нейтральній Швеції. 

 
P. S. 
 
Два десятиліття тому опрацював я доступний мате-

ріал, як зазвичай кажуть, той, що перебуває в науковому 
обігу. Йдеться про оприлюднені книжки документів, ме-
муаристики та епістолярії, пов’язаної з Олександром Ми-
шугою, котрі побачили денне світло у 1938-1971 рр2. 

Тоді за мету не ставилося написати велику статтю. Тим 
паче повсякчас доводилося натикатися на рифи доціль-
ності: наукові збірники виходили тоді зі скрипом, а для 
газети потребувалося лаконічності. 

На початку нового XXI століття до 150-ліття Олександ-
ра Мишуги випустили оновлене й доопрацьоване видання 
вже тридцятирічного віку, а також диск «Золоті голоси Ук-
раїни» (ціною 54 гривні, або 12 доларів США). Там пред-

                                 
1 Іван Франко. Документи і матеріали. 1856-1965. – Київ: Нау-

кова думка, 1966. – С. 300-301. 
2 Олександер Мишуга. Мистець і людина / Ред. І. Німчук, О. Бод-

нарович. – Львів, 1938. – 206 с.; Видатний співак Олександр Мишу-
га / Спогади зібрав І. Деркач. – Львів: Каменяр, 1964. –119 с.; Олек-
сандр Мишуга: Спогади, матеріали, листи / Упоряд. М. Голова-
щенко. – Київ: Музична Україна, 1971. – 779 с. 
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ставлені лише два записи його співу, що зачаровує ніжніс-
тю та інтимністю. На жаль, техніка столітньої давності не 
дозволила зберегти більше1. 

Відтак у 2006 р. з’явилося друком і невелике досліджен-
ня про побратимські взаємини двох геніальних українців 
– І. Франка та О. Мишуги2. Вони склалися приблизно між 
1890 і 1896 рр. Самраз матеріальне становище Франка бу-
ло складним через боргові зобов’язання. 

Несподівані грошові дарунки Олександра Мишуги гли-
боко врізалися в пам’ять багатьох сучасників. Зокрема, 
Михайло Павлик пригадав пожертву на виборчу кампанію 
Івана Франка у розмірі 50 гульденів, а Тарас Франко – 
приватні візити Мишуги до родини Франків: «Ставний, 
красивий, у дорогому костюмі, і, обов’язково, з подарун-
ками для нас». 

Віриться, що багато захопливих подробиць досі криєть-
ся в невідомих і недоступних у силу технічних та інших 
причин архівних зібраннях. Однак ще 1990 р., студіюючи 
проблему «Іван Франко як археограф і джерелознавець», я 
радо поділився із земляками своїми враженнями про те-
нора О. Мишугу, вихідця з моїх країв3. 

Якраз у журналі «Дніпро» з’явилася нова рубрика «Не-
крополь України», тому я відразу порадив запровадити 
щось подібне у районній газеті. Нові знахідки і роздуми 
читачів із цього приводу не забарилися4. А я ще кілька 
років сумлінно шукав чарівний ключ до творчої лаборато-
рії Івана Франка, аби осягнути всю велич його генія. 

                                 
1 Олександр Мишуга – король тенорів / Упоряд. М. Головащен-

ко. – Київ: Музична Україна, 2004. – 610 с.; Золотые голоса Украи-
ны: Модест Менцинский, Соломия Крушельницкая, Михаил Голин-
ский, Александр Мишуга. – Гал Рекордс, 2003. – Компакт-диск. 

2 Бойчук Л. Олександр Мишуга та Іван Франко – побратими та 
однодумці // Етнокультурні процеси в українському урбанізовано-
му середовищі ХХ століття. – Вип. 2. – Івано-Франківськ: Нова Зо-
ря, 2006. – С. 291-294. 

3 Офіцинський Р. Маестро і Каменяр: [Про взаємини О. Мишу-
ги з І. Франком] // Зоря комунізму. – 1990. – 5 квітня. – С. 2. 

4 Матиящук В. Творча співпраця (Повертаючись до надрукова-
ного) // Зоря комунізму. – 1990. – 12 квітня. – С. 2. 
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Коментарі  
до п’ятдесятитомника  

Івана Франка  
і Леопольд ріттер фон 

Захер-Мазох 
 
 
 

ЯК ЦЕ ВИГЛЯДАЛО У БЕРЕЗНІ 1990 РОКУ 
 
Не доводиться переконувати в тому, що Іван Франко – 

непересічна постать української та світової історії. Вабить 
він не одне покоління дослідників. Крізь нашарування по-
верхового і кон’юнктурного пробиваються паростки із зе-
рен усвідомлення його істинної величі. 

Дотепер називаємо Івана Франка своїм сучасником і 
провидцем. Витримали випробування часом його обґрунто-
вані передбачення про утопічність соціоцентричної марк-
систської теорії, висловлені в науково-популярних есе «Що 
таке поступ?» і «Мислі о еволюції в історії людськості». 

Заново відкриваємо Івана Франка. Вагомою сходин-
кою в його неповторний світ стало «Зібрання творів» у п’ят-
десяти томах, видане у 1976-1986 рр. 

Звичайно, кожна велика справа чи діло меншої ваги 
не обходиться без похибок. Нічого не вдієш. Така вже діа-
лектика наукового життя: не завжди вдається отримати 
бажане. Тому має беззахисні точки і п’ятдесятитомник. 

Кажу про це не для того, щоби присоромити «винува-
тих» – редакторів, упорядників, коректорів, друкарів. За-
здалегідь загострюю увагу наступного покоління видавців 
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уже «Повного зібрання» колосального доробку Івана Фран-
ка, котре, безумовно, нескоро з’явиться. Подібне загалом 
трапляється не рідше як раз на півстоліття. 

У 1989 р. вийшов із друку Довідковий том до «Зібран-
ня творів» у 50-ти томах Івана Франка1. Назрів і додаток, 
в якому варто відобразити помічені помилки у текстах і 
коментарях до них, яких припустилися наукові та техніч-
ні працівники. 

У видавничій справі здавна ведеться, що у солідні ба-
гатотомні видання завше закрадаються технічні похибки. 
Почасти лежать вони і на совісті київських друкарів і ви-
давництва «Наукова думка». 

Певно, не весь тираж у 4,5 тисячі примірників, а тіль-
ки примірник автора цих рядків – книга перша тому 46 – 
вийшов у 1985 р., наприклад, із непослідовно склеєними 
сторінками (із 320 до 355). Іноді вони хаотично розкидані. 
Це не смертельно, але все ж ложка дьогтю. 

Трапляються серйозніші огріхи у коментарях, які ми-
мовільно без лихого наміру інколи спотворюють ідею і 
зміст деяких творів Івана Франка. Чимало коментарів мо-
рально застаріли, вони є відбитком зашореного тоталітар-
ним мисленням часу, протягом якого здійснили видання. 

У кожного упорядника своє розуміння абстрактних ре-
чей. Та несхитною є заповідь, що помилки у констатації 
фактів – неприпустимі. На жаль, подібне стрічається дуже 
часто. У робочому порядку їх не виправити. У передмовах і 
примітках така можливість часто навіть не обумовлена. 

Як тут не згадати французького історика Марка Блока: 
«Наша суспільна думка, отруєна догмами і міфами, навіть 
коли вона не ворожа просвітництву, втратила смак до 
контролю. У той день, коли ми, спочатку потурбувавшись 
про те, щоби не відлякати її марним педантизмом, зуміє-
мо її переконати, що цінність твердження треба вимірю-
вати готовністю автора покірно чекати спростування, си-
ли розуму здобудуть одну із блискучих своїх перемог. Що-
би її підготувати, і трудяться наші скромні примітки, наші 

                                 
1 Довідковий том до Зібрання творів у 50-ти томах Івана Франка 

/ Упоряд. О. Безпальчук та ін. – Київ: Наукова думка, 1989. – 326 с. 
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маленькі, дріб’язкові посилання, з яких, не розуміючи їх, 
глузують нинішні пересмішники»1. 

Стосовно п’ятдесятитомника не ставилося за мету 
скласти реєстр усіх виявлених нонсенсів. Зупинюся на ха-
рактерному випадку, взятому з другої книги 46 тому. У 
статті «Галицьке краєзнавство» Іван Франко зауважив: 
«Вийшли … сповнені ненависті до поляків спогади дирек-
тора поліції у Львові Сахера під назвою «Polnische Revolu-
tionen»… Вони оточили 1848 рік і час, що йому передував, 
ореолом легенд і вигадок, інколи потворних»2. 

У коментарях із цього приводу роз’яснено, що мовить-
ся про видання «Польські революції. Спогади з Галичини» 
(Прага, 1863) німецького письменника Сахера-Мазоха Лео-
польда (1835-1895), «у творчості якого тенденційно зобра-
жувалось життя селян і дрібного міщанства»3. Насправді 
вийшла плутанина, хоч і незначна, але не через заголовні 
літери С і З, рік народження. Адже батька ототожнили із 
сином, що частенько буває. 

Іван Франко сам роз’яснив у листі до дружини Ольги, 
відправленому зі Львова 10 серпня 1891 р.: «Щодо Захер Ма-
зоха ти помиляєшся: він ані не жид, ані з Іспанії родом, а 
справді галичанин, син бувшого 1840-1848 у Львові директо-
ра поліції Сахера. А що він про Галичину бреше несотворенні 
речі, се звісно цілому світу, крім французів і москалів»4. 

Тут, мабуть, не обійшлося без зовнішньополітичних інт-
риг. Річ у тому, що саме в союзників Росії та Франції (конку-
рентів і противників Австро-Угорської монархії) художні 
твори Леопольда фон Захер-Мазоха мали найбільший успіх. 
Про це свідчать численні їх перевидання масовими наклада-
ми у 1870-1880-х роках російською і французькою мовами. 

Його творчість високо оцінювали видатні французи 
Віктор Гюго, Еміль Золя, Гюстав Флобер, Альфонс Доде, 
батько і син Дюма (обидва Александри), не менш знаме-
нитий норвежець Генрік Ібсен. 

                                 
1 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. – Москва: 

Наука, 1986. – С. 52. 
2 Франко І. Галицьке краєзнавство // Франко І. Зібрання тво-

рів у 50-ти т. – Т. 46, кн. 2. – Київ: Наукова думка, 1985. – С. 187. 
3 Там само. – С. 387. 
4 Там само. – Т. 49. – Київ: Наукова думка, 1986. – С. 286. 
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Не випадково президент Франції нагородив Захер-Ма-
зоха орденом Почесного Легіону (1886), а король Людвіг II 
Баварський бачив у ньому споріднену душу. 

У п’ятдесятитомнику творів Івана Франка зустрічаємо 
й близьке до істини судження. Воно хоч і стереотипно-не-
гативне, але відображає сутність. Процитуємо: «З патало-
гічними мотивами еротичних романів Леопольда Захера 
Мазоха (“Венера в хутрах” та ін.) пов’язане походження 
терміну “мазохізм”»1. 

Скористаємося толерантною статтею, що дивом вміще-
на в радянській «Літературній енциклопедії» 1930 р.2. У 
ній відзначено, що, крім усього, Захер-Мазох для німець-
кої літератури відкрив народне життя Східної Європи, то-
му повноправно заслужив звання «національного поета 
Галичини». І далі: «Він прекрасно знав становище, побут і 
звичаї, мораль усіх народностей Галичини і завжди під-
ходив до кожної з них, як учений». 

З огляду на озвучену контраверсивність зазначеної 
персоналії логічним було б продовження публікації Петра 
Кравчука «Письменники Західної України» (Літературна 
Україна, 14 грудня 1989 р.). Наявні штучні прогалини ви-
магають нині нових підходів до історії літературних ба-
талій, що точилися на західноукраїнських землях. Поки 
що ця проблематика поза увагою літераторів і науковців. 

Автора цих рядків спокусила інтрига. Він узявся за 
вивчення місця і ролі Леопольда фон Захер-Мазоха у куль-
турному житті Галичини, Австрії та Європи. Виявлено ба-
гато цікавих нюансів. 

Отак Іван Франко надихає на встановлення істини, при-
наймні – не зовсім удалі коментарі до п’ятдесятитомника. 

З повагою, Роман Офіцинський, 
студент II курсу історичного факультету 
Ужгородського державного університету. 

                                 
1 Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 48. – Київ: Наукова 

думка, 1986. – С. 688. 
2 Шиллер Ф. Захер-Мазох, Леопольд фон // Литературная энци-

клопедия. – Москва: Изд. Коммунист. акад., 1930. – Т. 4. – С. 322-
324. Те саме стисло: Краткая литературная энциклопедия. – Т. 2. – 
Москва: Сов. энциклоп., 1964. – С. 1002. 
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[Відправив я статтю (із посиланнями у тексті) у «Літе-
ратурну Україну» 5 березня 1990 р., але не отримав жод-
ної відповіді]. 

 
СТАНОМ НА БЕРЕЗЕНЬ 2010 РОКУ 
 
Відтоді проминуло двадцятиліття. Анонсовані студії за-

лишилися на рівні творчої ідеї. Сам я цим більше не пе-
реймався, але в Росії, образно кажучи, мій голос почули. У 
1992 р. з’явилося друком видання творів Захер-Мазоха, 
перше після тривалого табу радянської доби. 

Відтак поновився глибший науковий інтерес, який че-
рез півтора десятиліття підсумувала Лариса Полубоярино-
ва у літературознавчій монографії «Леопольд фон Захер-
Мазох – австрійський письменник епохи реалізму» (2006)1. 
Нині його тлумачать попередником модернізму і порівню-
ють з Іваном Тургенєвим – класиком російської літератури. 

В Україні ж ударилися в епатаж. У 1991 році художни-
ки Ігор Подольчак, Ігор Дюрич, режисер Роман Віктюк 
утворили у Львові «Фонд Мазоха». Він діє досі та прово-
дить мистецькі акції. 

Представники іноземних мас-медіа, чиї українські ві-
зити часто пов’язувалися з Чорнобилем, на початку XXI ві-
ку з’їжджалися, щоби написати про місцеву політику. 

З легкого пера Патріка Кокберна з британської «The In-
dependent» (26 лютого 2001 р.), Україна на свій мазохістсь-
кий штиб нарешті стверджується на карті Європи. Проте, 
за П. Кокберном, 51 мільйон українців претендують швид-
ше на статус жертв, аніж мазохістів2. Коли вони втратили 
надію на самоідентифікацію, надійшла допомога у вигляді 
найгучнішого на континенті політичного скандалу – «спра-
ви Гонгадзе». 

Дещо раніше широковідома «The New York Times» (27 
січня 2001 р.) розповіла про кропіткі пошуки (між Украї-
ною і Росією) справжньої духовної батьківщини Леопольда 
фон Захер-Мазоха, народженого у Львові. 

                                 
1 Полубояринова Л. Леопольд фон Захер-Мазох – австрийский 

писатель эпохи реализма. – Санкт-Петербург: Наука, 2006. – 646 с. 
2 Cockburn P. Sacher-Masoch’s birthplace stays true to his «ism» 

// The Independent. – 2001. – 26 February. 
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Трохи згодом на вулиці Сербській, 7 у Львові в квітні 
2008 р. відчинили кав’ярню «Мазох» на 50 місць із двома 
залами – перший поверх і підвал. Інтер’єр прикрасили ма-
зохістськими предметами – нагайками, ланцюгами, кай-
данками, еротичними зображеннями і цитатами. 

Перед входом Захер-Мазоха увічнили у статуї висотою 
1,7 м. На грудях пам’ятника вмонтували лупу, через яку 
видно еротичні картинки, що змінюються. У ліву кишеню 
можна просунути руку і нащупати прутень статуї. 

Самі ж твори Захер-Мазоха українською мовою знову 
з’явилися 1994 р., двома роками пізніше першого російсь-
кого видання. Журнал «Всесвіт» тоді подав повість «Дон 
Жуан з Коломиї» і «Жіночі образки з Галичини». Пізніше у 
Львові побачило світ декілька окремих книжок, зокрема й 
поважного обсягу1. 

Чому знову? Бо його перекладали і видавали в Галичи-
ні XIX століття. Роман «Новий Йов» подав часопис «Роди-
мий листок» (1879), уривок повісті «Бал руських питомців», 
історичний нарис «Княгиня Любомирська» – журнал «Зоря» 
(1880, 1882). Оповідання і новели «Привид», «Єврейський 
Рафаель», «Дикуни», «Слов’янські жінки», «Відродження», 
«Миша», «Пан і пани Рись», «Заскія», «Три весілля» в 1882 – 
1893 рр. надрукували газети «Слово», «Червона Русь», «Бе-
сіда», «Галичанин». 

І це не повний перелік. Українських перекладачів ва-
били «галицькі сюжети», натхненно й тепло відбиті в ху-
дожньому письмі начебто чужинцем, але патріотом землі, 
рідної за народженням. Найкращі новели з народного 
життя ввійшли, зокрема, до збірки Захера-Мазоха «Гали-
цькі оповідання» (1876). 

Про нього нині легко знайти достовірний матеріал в 
електронній «Вікіпедії – вільній енциклопедії»2. Звісно, як-
що у пошуках вагомих нюансів порівняти тексти, напи-
сані кількома мовами – українською, російською, польсь-
кою, французькою, німецькою, англійською. 

                                 
1 Захер-Мазох Л. Вибрані твори. – Львів: Літопис, 1999. – 400 c.; 

Його ж. Криваве весілля у Києві. – Львів: Сполом, 2001. – 49 c.; Його 
ж. Венера в хутрі: Повісті. – Львів: Піраміда, 2008. – 234 с. 

2 Зокрема: Леопольд фон Захер-Мазох // uk.wikipedia.org. 
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Отже, Леопольд ріттер фон Захер-Мазох (Leopold Ritter 
Sacher-Masoch) (27 січня 1836 – 9 березня 1895) народився у 
Львові в родині поліцай-президента Королівства Галичини і 
Володимирії (Königreich Galizien und Lodomerien), а помер у 
селищі Ліндгайм, що поблизу Франфурта-на-Майні (Ні-
меччина). Ріттер – дворянський титул, нижчий від барона. 

Його батько – Леопольд Йоганн Непомук ріттер фон 
Захер (Leopold Johann Nepomuk Ritter von Sacher) походив 
із богемських німців, а мати Шарлотта (Кароліна) фон 
Мазох (Caroline Josepha von Masoch) була донькою ректора 
Львівського університету Франца фон Мазоха, медика за 
фахом. У версії французьких дослідників – донька ук-
раїнського медика (fille d’un médecin ukrainien), англійсь-
ких – з української шляхти (a Ukrainian noblewoman). 

Для тодішніх аристократів питання родоводу й непе-
рервності побутування родинного прізвища було принци-
повим. Отож, як бачимо, прізвище письменника складене 
з двох частин – батькового і материного. Обидва батьки 
належали до католицького віросповідання. 

Немовлям його віддали на вигодування до української 
селянки Ганни у село Винники під Львовом. З її молоком 
він всмоктав і любов до землі свого народження. Почуте з 
уст годувальниці згодом уплітав у канву своїх новел. 

Коли Леопольдові було 12 років, родина переїхала до 
Праги. Злу роль у дитинстві зіграла родичка з боку батька 
– графиня Ксенобія, красива, але жорстока жінка. Він 
став свідком її шлюбної зради і подружних любовних утіх 
із причиненням фізичного болю. Саме від її ударів хлоп-
чик відчув задоволення. 

В університетах Праги і Ґраца Захер-Мазох вивчав 
юриспруденцію, математику та історію. У віці 19 років 
став доктором права. Працював приват-доцентом в уні-
верситеті Ґраца, де 1858 р. анонімно оприлюднив роман 
«Одна галицька історія. Рік 1848». Експериментуючи з літе-
ратурними жанрами, писав історичні та літературно-кри-
тичні есе, п’єси, фейлетони, а також редагував журнали. 

У 1860 р. Леопольда фон Захер-Мазоха запросили чи-
тати лекції з історії у Львівському університеті, про що не 
збереглося точних відомостей. Повністю присвятив себе лі-
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тературі після успіху повісті «Дон Жуан з Коломиї» (1872). Во-
на написана французькою мовою й опублікована в Парижі. 

Захер-Мазох увійшов не тільки в історію літератури. У 
1886 р. психіатр і невролог Ріхард фон Крафт-Ебінґ із Від-
ня у своїй книзі «Psychopathia Sexualis» ввів у психіатрію 
та сексопатологію нове поняття. Він назвав мазохізмом 
патологію, пов’язану з отриманням задоволення від болю і 
підкорення. 

У творах Леопольда фон Захер-Мазоха відображено 
сексуальну насолоду від фізичного та емоційного насиль-
ства з боку жінок. Майже автобіографічними є повісті «Роз-
лучена жінка» і «Венера в хутрах» (1870), де виписано спе-
цифічну любовну формулу: радість кохання в тому, що 
сильна мужня жінка мучить слабкого і жіночного мужчину. 

Письменник двічі одружувався, але не зазнав сімей-
ного щастя. У 1881 р. оселився у Лейпцігу і решту життя 
провів у Німеччині під психіатричною опікою. 

Повернемося до головного героя монографічного дослі-
дження – Івана Франка. Нагадаю, що свою точку зору що-
до письменника Захера-Мазоха він подав у листі до дру-
жини Ольги Франко у серпні 1891 р. («про Галичину бреше 
несотворенні речі»). Надалі її не пом`якшив. Як і стосовно 
писань батька – директора львівської поліції, примітних 
«ореолом легенд і вигадок, інколи потворних» (1892). 

Із двох приводів однакова оцінка. Батько й син злили-
ся в один образ, несприйнятний для І. Франка на емоцій-
ному рівні. 
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Іван Франко як історик 
 
 

Робоча програма спецкурсу 
для спеціальності «Історія» історичного факультету 

(IV курс денної форми навчання, VII семестр) 
 

Затверджена на засіданні кафедри історії України  
30 серпня 1998 року [перезатверджувалася щороку, 
востаннє – 30 вересня 2003 року, протокол № 1] 

 
Обсяг 25 годин, у тому числі 18 – лекцій, 4 – семінарських, 

1 – консультацій, 2 – залік 
 

Вступ. 
Загальні особливості спецкурсу. Актуальність і новиз-

на. Історіографічний огляд наукової франкіани. Методоло-
гія та джерела. Мета і завдання, місце спецкурсу в нав-
чальному процесі. 

 
Тема 1. Історіософія Івана Франка. 
1. Ідейно-теоретична зорієнтованість. Кодекс честі та 

правила гри історика з точки зору І. Франка у різних пе-
ріодах його наукової діяльності.  

2. Науковий інструментарій. Популяризація методоло-
гічних новинок вітчизняних і зарубіжних істориків. 

3. Основна проблематика історичних зацікавлень. Крає-
знавчі праці. Ґрунтовні студії на полі вітчизняної історії но-
вого часу. Науково-популярні екскурси у світову історію. 

 
Тема 2. Монографія Івана Франка «Життя Івана 

Федоровича і його часи» (Джерелознавчий аспект). 
1. Організація дослідницької праці у Віконському ар-

хіві – приватній власності родини Федоровичів (Тернопіль-
щина). Специфіка наукових розшуків у бібліотеках й архі-
вах Львова. 

2. Інтерпретація опублікованих джерел. Документальна і 
фактографічна перенасиченість монографії. Влучність і гос-
трота оцінок у авторських коментарях до окремих епізодів. 
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3. Роль архівних документів та їх значення з огляду на 
загибель архіву в селі Вікно в роки Першої світової війни. 

 
Тема 3. Археографічна діяльність Івана Франка в 

Науковому товаристві імені Тараса Шевченка. 
1. Характеристика опублікованих І. Франком збірників 

документів з української історії XVIII-XIX ст. 
2. Археографічні публікації І. Франка у «Записках Науко-

вого товариства імені Тараса Шевченка». Види і тематика. 
3. Франкові першопублікації документів в інших ви-

даннях Наукового товариства імені Тараса Шевченка у 
Львові. 

 
Тема 4. Іван Франко про історію Закарпаття. 
1. Франкознавчі студії закарпатських культурологів у 

1956-1991 роках. Аналіз здобутків І. Яська, Я. Штернбер-
га, О. Мазурка та ін. 

2. Етнопсихологічна модель Закарпаття у працях Івана 
Франка та його послідовників – І. Панькевича, Ю. Яворсь-
кого, О. Мишанича та ін. 

3. Джерелознавча основа праці Івана Франка «Карпато-
руське письменство XVII-XVIII вв.». Активні контакти вченого 
із сільськими священиками і дяками Карпатського регіону. 
Роль і місце апокрифів, учительських євангелій тощо. 

 
Тема 5. Михайло Грушевський та Іван Франко 

(Міжособисті та наукові взаємини корифеїв українсь-
кого відродження). 

1. Міжособисті стосунки М. Грушевського та І. Франка 
у листах, фотодокументах і спогадах.  

2. Оцінки наукових доробків один одного у відпо-
відних наукових працях. Співвідношення кон’юнктури і 
об’єктивності. 

3. Позиція М. Грушевського у 1920-х роках щодо вив-
чення і популяризації спадщини І. Франка. Становлення 
франкознавства як міждисциплінарної галузі знань. 

 
Підсумки. 
Перспективні франкознавчі проблеми. 
 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
240 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях. 
– Київ: Наукова думка, 1983. – 456 с. 

Дей О. Іван Франко: життя і діяльність. – Київ: Дніпро, 
1981. – 355 с. 

Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнародного 
симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.): 
У 3-х кн. – Київ: Наукова думка, 1990. – Кн. 1. – 
526 с.; Кн. 2. – 504 с.; Кн. 3. – 94 с. 

Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Ма-
тер. міжнар. наук. конфер. (Львів, 25-27 вересня 
1996 р.) / Ред. М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів: 
Світ, 1998. – 871 с. 

Кравець М. Іван Франко – історик України. – Львів: Вид-во 
Львів. ун-ту, 1971. – 203 с. 

Мазепа В. Історіософські ідеї Івана Франка // Київська 
старовина [Київ]. – 2000. – № 1. – С. 62-72; № 2. – 
С. 18-32; № 3. – С. 38-50. 

Офіцинський Р. Джерелознавча основа праці Івана Фран-
ка «Карпаторуське письменство XVII-XVIII вв.» // Те-
зи III народознавчої науково-практичної конферен-
ції, присвяченої 100-річчю від дня народження 
Олександра Маркуша. 25-26 жовтня 1991 р. – Хуст, 
1991. – С. 59-60. 

Офіцинський Р. Франкознавчі студії закарпатських куль-
турологів у 1956-1991 роках // Актуальні питання 
історії Закарпаття / Упоряд. В. Мельник. – Ужгород, 
1992. – С. 35-40. 

Офіцинський Р. Етнопсихологічна модель Закарпаття у пра-
цях Івана Франка та його послідовників // Українсь-
ка мова на Закарпатті у минулому і сьогодні: Матер. 
наук.-практ. конфер. (Ужгород, 5-6 травня 1992 р.). 
– Ужгород, 1993. – С. 246-251. 

Офіцинський Р. Археографічна діяльність Івана Франка в 
Науковому товаристві ім. Т. Шевченка // Молодь – 
Україні [Ужгород]. – 1994. – Т. 2. – С. 50-60. 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

241

Офіцинський Р. Монографія Івана Франка «Життя Івана 
Федоровича і його часи» (Джерелознавчий аспект) // 
Молодь – Україні. – 1994. – Т. 3. – С. 81-96. 

Офіцинський Р. Михайло Грушевський та Іван Франко 
(Міжособисті та наукові взаємини корифеїв україн-
ського відродження) // Спадщина великого україн-
ця: Матер. наук.-практ. конфер. (Ужгород, 5-6 жовт-
ня 1996 р.). – Ужгород: Патент, 1997. – С. 46-51. 

Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – Київ: Наукова дум-
ка, 1976-1986. – Т. 47 / Ред. А. Санцевич, В. Сарбей, 
упоряд. і комент. Л. Москвич, Ю. Пінчука. – 455 с.; 
Т. 50. Листи (1895 – 1916) / Ред. М. Бернштейн, упо-
рядк. та комент. М. Грицюти, О. Мишанича, Ф. Погре-
бенника. – 703 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
242 

Франкознавча бібліографія 
Романа Офіцинського 

 
ПУБЛІКАЦІЇ 

 
1. Маестро і Каменяр: [Про взаємини Олександра Мишуги 

з Іваном Франком] // Зоря комунізму [м. Радехів 
Львівської обл.]. – 1990. – 5 квітня. – С. 2. 

Відгук: Матиящук В. Творча співпраця (Повертаючись до 
надрукованого) // Зоря комунізму. – 1990. – 12 квіт-
ня. – С. 2. 

2. Джерелознавча основа праці Івана Франка «Карпато-
руське письменство XVII-XVIII вв.» // Тези III народо-
знавчої науково-практичної конференції, присвяче-
ної 100-річчю від дня народження Олександра Мар-
куша. 25-26 жовтня 1991 р. / Гол. ред. кол. М. Тиво-
дар. – Хуст, 1991. – С. 59-60. 

3. Франкознавчі студії закарпатських культурологів в 1956-
1991 роках // Актуальні питання історії Закарпаття: 
Зб. наук. студент. робіт / Упоряд. В. Мельник. – Уж-
город, 1992. – С. 35-40. 

4. Етнопсихологічна модель Закарпаття у працях Івана 
Франка та його послідовників // Українська мова на 
Закарпатті у минулому і сьогодні: Матеріали науково-
практичної конференції (Ужгород, 5-6 травня 1992 р.) 
/ Відп. ред. Б. Галас. – Ужгород, 1993. – С. 246-251. 

Відгук: Товтин В. Іван Франко та Закарпаття // Ужгород. 
– 2000. – 16 вересня. – С. 11; Pop I. Franko Ivan // En-
cyclopedia of Rusyn history and culture / Editors Paul 
Robert Magosci and Ivan Pop. – Toronto – Buffalo – Lon-
don: University of Toronto press, 2002. – P. 120. 

5. Археографічна діяльність Івана Франка в Науковому то-
варистві ім. Т. Шевченка // Молодь – Україні. – 1994. 
– Т. 2. – С. 50-60. 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

243

6. Монографія Івана Франка «Життя Івана Федоровича і 
його часи» (Джерелознавчий аспект) // Молодь – Ук-
раїні. – 1994. – Т. 3. – С. 81-96. 

7. Михайло Грушевський та Іван Франко (Міжособисті та 
наукові взаємини корифеїв українського відроджен-
ня) // Спадщина великого українця / Упоряд. В. Мель-
ник, Р. Офіцинський. – Ужгород: Патент, 1997. – 
C. 61-72. 

8. Дебют Івана Франка в жанрі історико-біографічного на-
рису // Іван Франко і Буковина: Матер. міжнар. на-
ук. семінару, Чернівці, 22-23 вересня 2006 р. / Гол. 
ред. Г. Кожолянко. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 402-
408. – Співавтори Володимир Задорожний, Олек-
сандр Богів. 

9. Історичне Закарпаття у працях Івана Франка та його 
послідовників // Іван Франко: дух, наука, думка, во-
ля: Матер. міжнар. наук. конгресу, присв. 150-річчю 
від дня нар. І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 
2006 р.). – Т. 2. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту 
ім. І. Франка, 2010. – С. 1117-1129. – Співавтор Воло-
димир Задорожний. 

 
ВИСТУПИ НА НАУКОВИХ ЗІБРАННЯХ 
 
1. Підсумкова студентська наукова конференція Львівсь-

кого державного університету ім. І. Франка. Секція 
історичних наук (Львів, 20 квітня 1991 р.). 

Монографія Івана Франка «Життя Івана Федоровича і його 
часи» (Джерелознавчий аспект). 

2. III народознавча науково-практична конференція, при-
свячена 100-річчю від дня народження Олександра 
Маркуша (Хуст, 25-26 жовтня 1991 р.). 

Джерелознавча основа праці Івана Франка «Карпаторусь-
ке письменство XVII – XVIII вв.». 

3. Міжвузівська олімпіада 1991/1992 навчального року із 
спеціальності «Історія» для студентів педагогічних інс-
титутів і університетів України (Київський держав-



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
244 

ний педагогічний інститут ім. М. Горького, 14-18 квіт-
ня 1992 р.). 

Археографічна діяльність Івана Франка в Науковому то-
варистві ім. Т. Шевченка. 

4. Науково-практична конференція «Українська мова на 
Закарпатті у минулому і сьогодні« (Ужгород, 5-6 трав-
ня 1992 р.). 

Етнопсихологічна модель Закарпаття у працях Івана Фран-
ка та його послідовників. 

5. Міжнародна конференція, присвячена 130-річчю від дня 
народження першого Президента України, всесвіт-
ньовідомого історика Михайла Грушевського (Буда-
пешт, 6-7 грудня 1996 р.). 

Михайло Грушевський та Іван Франко (Міжособисті та на-
укові взаємини корифеїв українського відродження). 

6. Міжнародний науковий семінар «Іван Франко і Буковина». 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федь-
ковича, 22-23 вересня 2006 р. 

Дебют Івана Франка в жанрі історико-біографічного нарису. 

7. Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко: дух, нау-
ка, думка, воля». Львівський національний універси-
тет ім. І. Франка, 27-30 вересня 2006 р. 

Історичне Закарпаття у працях Івана Франка та його по-
слідовників. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

245

ЗМІСТ 
 
Мої франкознавчі стежки  3 
 Оглядів – Радехів – Ужгород  3 
 Львів – Київ – Чернівці  4 
 Відень  8 
 Будапешт  9 
 Ужгород – Свалява – Рахів – Колочава  11 
 Дрогобич  12 
 
Виміри Франкової величі  16 
 Надчасове у споживчих координатах  16 
 Глибина. Покази інтелектуального ехолота  24 
 Історіософська призма  29 
 Проміння Нобелівської премії  32 
 Освітні та наукові відзнаки  34 
 Політичний резонанс  43 
 Походження і самовизначення  50 
 «Вільна любов» і «соборний шлюб»  57 
 Особисте: сім’я, хвороби  64 
 
Закарпатське франкознавство у 1898-2011 роках  70 
 Зачинателі. Юрій Калман Жаткович. Гіядор Стрипський  71 
 Основоположник. Іван Панькевич  78 
 Виховник. Володимир Бірчак  83 
 Модернізатор. Микола Ясько  91 
 Першовідкривач. Яків Штернберг  95 
 Пропагатори. Юрій Качій. Павло Лісовий  99 
 Ґранди. Василь Микитась. Олекса Мишанич  107 
 Скептик. Олег Мазурок  110 
 Рубіжні підсумки: покажчики, брошури, обласна преса  120 
 Ужгородський університет як осередок франкознавства  124 
 Вшанування: мистецькі та інтелектуальні маркери  131 
 
Минуле Закарпаття  
у працях Івана Франка та його послідовників  137 
 Проблемно-хронологічний зріз  138 
 Творча лабораторія  142 
 Історико-культурні та етнополітичні трактовки  145 
 Інтерсуб’єктивна перевірка науковості  151 

 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
246 

Дебют Івана Франка  
в жанрі історико-біографічного нарису.  
Монографія «Життя Івана Федоровича і його часи»  158 
 Мотиви і стимули  161 
 Організація дослідницької праці  166 
 Інтерпретація опублікованих джерел  170 
 Роль архівних документів  176 
 
Археографічна діяльність Івана Франка у Науковому  
товаристві імені Тараса Шевченка у Львові  182 
 Збірники документів  184 
 Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка  188 
 Інші видання  193 
 
Іван Франко і Михайло Грушевський:  
взаємини корифеїв української нації  195 
 Міжособисті стосунки  
      у листах, спогадах і фотодокументах  198 
   Комунікабельність  198 
   Співпраця  203 
   На відпочинку  207 
 Об’єктивізм і кон’юнктура взаємних наукових оцінок  212 
 Ювілейні присвяти. Становлення франко-  
 і грушевськознавства  216 
 
Олександр Мишуга та Іван Франко  
очима сучасників  223 
 Меценатство за покликом серця  223 
 P. S.  228 
 
Коментарі до п’ятдесятитомника Івана Франка  
і Леопольд ріттер фон Захер-Мазох  230 
 Як це виглядало у березні 1990 року  230 
 Станом на березень 2010 року  234 
 
Іван Франко як історик. Робоча програма спецкурсу  238 
 
Франкознавча бібліографія Романа Офіцинського  242 

 

 



Іван Франко в історіографічному трикутнику:  
інтерпретації, джерела, взаємини 

247

Наукове видання 
 

ОФІЦИНСЬКИЙ  
Роман Андрійович 

 
 

ІВАН ФРАНКО  
В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ 

ТРИКУТНИКУ: 
інтерпретації, джерела, взаємини 

 
Монографія 

 
Видання здійснено коштом МПП «Ґражда». 

 
Редактор Іван Ребрик 

Художньо-технічна редакція Андрія Ребрика 
Коректура Галини Тамаровської  

 
Підписано до друку 28. 09. 2011.  

Формат 70х100/32. Гарнітура Bookman Old Style.  
Друк офсетний. Облік.-вид. арк. 10,2.  
Замовлення № 49. Наклад 350 прим.  

 
На обкладинці (зверху вниз):  

1. Портрет Івана Франка роботи Івана Труша. 1908 р. Олія, 90 х 70. 
Зберігається в Закарпатському обласному художньому музеї  

імені Йосипа Бокшая в Ужгороді;  
2. Пам’ятник Іванові Франку у Сваляві (скульптор Михайло Лисенко). 

1960 р. Залізобетон, гіпсо-цемент;  
3. Пам’ятник Іванові Франку в Колочаві (скульптор Петро Штаєр). 

2010 р. Тонований бетон;  
4. Пам’ятник Іванові Франку в Рахові (скульптор Богдан Гладкий). 

2006 р. Бронза. 
 

МПП “Ґражда” 
Свідоцтво про державну реєстрацію видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.  
Серія 3т № 22 від 1 вересня 2005 р. 

88000, м. Ужгород, вул. Орлина, 1, т./факс (0312) 61-51-81 

 



Роман ОФІЦИНСЬКИЙ 
248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіцинський Роман Андрійович 

О 91 Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпрета-
ції, джерела, взаємини: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2011. 
– 248 с. 

ISBN 978-966-176-070-6 

В історіографічній за жанром монографії на проблемному рівні 
дано відповіді на класичну тріаду: якість розробки Іваном Фран-
ком вибраних пластів минулого, достовірність отриманих резуль-
татів, непомічені ним перспективні розв’язки. 

Деякі фрагменти пропонованого дослідження раніше не були 
апробовані. Автор оприлюднив їх уперше, зі спізненням у два де-
сятиліття. Але старе вино, добре витримане – незрівняно ліпше й 
значно дорожче, ніж нашвидку, із поспіхом зроблене зі щойно зір-
ваних грон. 

УДК 930.1(477) І. Франко ББК Т1(4 УКР) 

 


