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Iван Денисюк

ФРАНКОЗНАВСТВО: ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ

Дослiдження зв’язкiв Iвана Франка з сербами, як i з iншими 
народами, неможливе без врахування сучасного стану франкознав-
ства, його актуальних проблем i перспектив.

На мiжнародному франкiвському форумi (1986) було подаро-
вано представниковi ЮНЕСКО панові Е. Монiку п’ятдесятитомне 
зiбрання творiв ювiляра, i вiн, дякуючи, сказав: „Я поставлю цi п’ят-
десят томiв на найлюднiшому мiсцi в примiщеннi ЮНЕСКО, i нехай 
кожен зупиниться бiля них i подумає: ‚Хто такий Iван Франко?‘“ Це 
iмпозантне видання спадщини велетня українського письменства у 
той час було нашою гордiстю. Але, на жаль, на поставлене питання 
вiдповiдi дати не може свiдомо скалiчене видання, за бортом якого, 
за пiдрахунком внучки письменника Зинаїди Франко, залишилося 
ще якихось 30-ть томiв. Досить поглянути, як трагiчно спустошено 
цикл Україна у збiрцi З вершин i низин. Не передруковано творiв, 
якi нас тепер у незалежнiй Українi цiкавлять найбiльше, – творiв з 
самостiйницькою державотворчою iдеєю. Тому на часi знову тепер 
стоять проблеми едиторської франкiани: видати окремими тома-
ми те, що зазнало калiцтва копіювання, опублiкувати найвагомi-
ше з замовчаного. Слiд би донести до нашого сучасника унiкальнi у 
свiтовiй культурi шеститомнi Галицько-руськi народнi приповiдки. 
Варто перевидати окремi поетичнi й прозовi, а також лiтературно-
публiцистичнi збiрки Івана Франка. Було б непогано видавати певнi 
добiрки критичних матерiалiв про письменника, наприклад, добiр-
ку прижиттєвих вiдгукiв про нього, бодай бiблiографiю їх, а також 
своєрiдну хрестоматiю статей про окремий твiр чи збiрку, скажiмо, 
про Мойсея, Зiв’яле листя. Пора приступити до систематичної пу-
блiкацiї архiву письменника, акий зберiгається в Iнститутi лiтера-
тури iм. Т. Шевченка в Києвi.

Звільнившись вiд iмперського iдеологiчного пресу, франкоз-
навство перестало бути колонiальним i повинно розвиватися в 
руслi концепцiї української лiтератури, тобто в тому руслi, в якому 
мислив свою творчiсть сам Франко. У час демократiї з одного бо-
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ку є всi можливостi показати несфальшованого Франка, а з друго-
го – необхiдно спростувати рiзнi необгрунтованi вигадки про ньо-
го, якi постають на хвилях антиукраїнських тенденцiй. Цi тенден-
цiї полягають у тому, щоб дискредитувати свiточiв українства чи 
то на побутовому рiвнi, чи на рiвнi мистецькому. Одне з часткових 
питань франкознавства – це питання ставлення Франка, як лiдера 
українського лiтературного процесу кiнця ХIХ – початку ХХ ст., до 
нових модернiстичних напрямiв. Варто нагадати, що Франко кри-
тикував представникiв нових мистецьких напрямiв не за те, що во-
ни були модернiстами, а що були модернiстами заслабкими. У 1904 
р. вiн писав: „Лiтературнi формули перестали у нас належати до на-
цiональних святощiв, реалiзм, а навiть символiзм i всi роди неоро-
мантизму знайшли до нас доступ i пустили, хоч, правда, блiденькi 
та слабенькi паростi в лiтературi. Музика показалася консерватив-
нiшою...“ 1

У радянськi часи франкознавство часто мало якоюсь мiрою 
парадно-бравурний характер. Досить численнi монографiї, якi, на-
приклад, появилися до Франкового сторiччя, були однотипними й 
через свою надмiрну соцiологiчнiсть швидко застарiли. Об’єктом 
розгляду у більшiй мiрi ставала позатекстова дiйснiсть, ніж худож-
нє твориво. Питання поетики тексту довго залишалося перебувати 
на останньому мiсцi. Менi здається, що нинi при певному скоро-
ченнi свого розмаху франкознавство намагається йти не у широту, 
а в глибину, вiд глобальних загальникiв до мiкроаналiзу. Добре, що 
воно не втратило характеру перманентностi, i в цьому значна заслу-
га Львiвського унiверситету. Той унiверситет, якому не пощастило 
на своїй кафедрi мати професором Франка, уперше вписав його як 
письменника в академiчну науку. Маю на увазi тих 150-ть сторiнок, 
якi присвятив своєму учневi професор Огоновський в Iсторiї лi-
тератури руської, і при всiй пошанi до нашого вчителя академiка 
Возняка, для франкознавства колосальні. Вiн, так би мовити, но-
сив важкий камiнь i цемент для того емпiричного пiдмурiвка, без 
якого вищi стадiї франкознавства не можливi. Вiн був генератором 
наукових iдей i вихователем франкознавчих кадрiв. За його старан-
ням почав виходити франкiвський збiрник – щорiчник Iван Фран-
ко: Статтi i матерiали (пiзніша назва – Українське лiтерату-
рознавство). До речi, цього року ми святкуємо не лише 140-річчя 
Iвана Франка, а й сорокарiчний ювілей франкознавчого осередку, 
що мав спочатку статус кабiнету, а тепер перерiс в Інститут фран-
кознавства. Сорок томiв франкознавчого наукового збiрника – це 
основний показчик дiяльностi цього осередку. Iнститут франкоз-
навства видав теж Словник поетичних творiв Iвана Франка, вiн – 

1 I. Франко: Зiбрання творiв у 50-ти томах. Київ, 1976–1986. т. 41, с. 89.
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органiзатор двотижневої франкiвської школи у Криворiвнi, а також 
центру виховання молодих франкознавцiв через аспiрантуру. Як-
що шевченкознавчий науковий щорiчник в умовах кризи припинив 
своє iснування, то франкознавчий – „вiн живе, вiн ще не вмер“. Збiр-
ник виходить систематично, пiдвищуючи свiй науково-теоретич-
ний рiвень, оновлюючись методологiєю дослiду. На жаль, це поки 
що лiтературознавчий орган i позалiтературної спадщини Франка 
не охоплює. Останнiм часом редколегiя щорiчника особливу увагу 
надає публiкацiям невiдомих i маловiдомих матерiалiв. Нещодавно 
тут були опублiкованi листи Михайла Грушевського до Iвана Фран-
ка та спогади iсторика про спiвпрацю з останнiм, феноменальний 
лист Андрія Шептицького стосовно питання Франко i релiгiя. Це 
важливий документ глибокого розумiння з боку свiтлого митропо-
лита Франкових заслуг перед українською нацiєю. До речi, у листах 
М. Павлика до родини Драгоманових, якi будуть опублiкованi на 
сторiнках ЗНТШ, є iнформацiя про те, що цей меценат української 
культури прагнув купити для Нацiонального музею у Львовi архiв 
Франка й бiблiотеку Драгоманова. Згаданi ЗНТШ – найсолiднiше 
перiодичне видання нашого часу – охоче вмiщають франкiвськi ма-
терiали. Тут надруковано щоденник самогубця Супруна, про який 
iде мова у передмовi першого видання Зів’ялого листя, слiди про-
читання якого там помiтила ще Уляна Кравченко – Беатрiче цього 
щоденника.

Франко – художник par exellence, цiла епоха в художньому мис-
леннi. Поетика мистецької спадщини письменника – одна з цен-
тральних проблем франкознавства. Методологiчнi засади iнтерп-
ретацiї одного твору, засади стереометричного прочитання тексту 
заклав сам Франко. Мабуть, не буде перебiльшенням, коли скон-
статуємо, що герменевтика тексту, close reading одного твору, або 
монографiчний його аналiз – нехай кожен називає це як хоче – то 
прикмета львiвської франкознавчої школи, представники якої спе-
цiалiзуються на мiкроаналiзi Франкових поем (А. Скоць), лiрично-
го вiрша або циклу (В. Корнiйчук, Л. Бондар), роману (С. Щурат, М. 
Iльницький, Л. Сеник, Т. Пастух), новели (I. Денисюк, Л. Боднар, I. 
Тростюк). Сюди примикають тернопiльчани (Р. Гром’як, М. Ткачук) 
та дрогобичани (З. Гузар). Жанровий аналiз прози, а ширше – фран-
кознавча генеалогiя, специфiка новаторських дисертацiй наших, 
сказав би Франко, „молодих духiв“ – I. Тростюка, М. Легкого, Т. 
Пастуха, Р. Чопика, Р. Голода. Докторанти В. Корнiйчук i Б. Кир’ян-
чук у своїх студiях секретiв творчостi Франка-поета i Франка-про-
заїка успiшно застосовують новi аспекти аналiзу. Франко в критицi 
– проблема докторського дослiдження М. Гнатюка, який, до речi, 
до нинiшнього франкiвського ювiлею пiдготував нове видання ме-
муарiв про письменника, здебiльшого невiдомих. Чи не пора фран-
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кознавцям повернутися до драматургiї Франка? Щодо поетичних 
збiрок, то франкознавцi у деякiй мiрi зацикленi на З вершин i ни-
зин та Зiв’ялому листi хоч i їх треба розглядати по-новому. У їх тiнi 
якось залишаються Semper tiro, Мiй Iзмарагд, Iз днiв журби – речi 
високої мистецької проби.

Художній унiверсум Франка – „безмежнеє поле в снiжному за-
вої“, широчезна арена дослідницьких пошукiв. Скомплектована, 
смiливо-новаторська жанрова система поезiї, прози, драматургiї 
вiдображає водночас у примхливiй дiалектицi франкiвський мис-
тецький монументалiзм i мiнiатюризм. Ми ще недооцiнили енер-
гiю, яка пробиває рiзнi пласти, твердi породи життя, захоплює у 
своє неспокiйне русло типаж найрiзноманiтнiшого психiчного й на-
цiонального та соцiального складу з азрою його болючих проблем 
– iнтимних, соцiальних, полiтичних. На iнтенсифiкованому часо-
просторi загнiздилися i новела тайн, i love story, i полiтичне опо-
вiдання, i психологiчна драма, витворюючи якусь своєрiдну син-
тетичну епiку. Такий гiбридний жанр сприяє напрузi читацького 
зацiкавлення. Романи велетнiв європейської прози – попередникiв 
i сучасникiв Iвана Франка (Жорж Санд, Бальзак, Золя) у порiвнян-
нi з франкiвськими здаються вже романами нудьги. Ще не дослi-
джений стиль прози Франка, у якому спiвiснують (найчастiше не в 
межах одного твору) манера українського орнаменталiзму, котрий 
асоцiюється з орiєнтальним стилем, i прийоми „холодної прози“, 
характернi для захiдноєвропейських письменникiв, дiалог „салон-
ної конверсацiї“ i внутрiшнiй монолог, близький до потоку свiдо-
мостi, i той селянський, речево-господарський стиль, про який пи-
сав Франко у статтi Bel parlar gentile.

Біографiя письменника, його свiтогляд так багато i так мало 
зроблено у цiй галузi франкознавства. „Мало“ – у значенні завуже-
ностi, односторонностi зробленого. Франко мислив кожного пись-
менника у такому трьохвимiрi: людина, митець, громадянин. На-
укової біографiї Франка й досi немає. Є певнi етюди до неї, за ви-
нятком всестороннього дослiдження останнього десятилiття жит-
тя письменника, яке нещодавно захистила як кандидатську дис-
ертацiю Я. Мельник. Ще й досi ототожнюють оповiдання Франка 
про школу з бiографiєю автора. Не вивченi психологiчнi основи ха-
рактеру Франка, як людини. А без них незрозумiлими стають де-
якi „скоки“ (вислiв М. Павлика) у поведiнцi письменника. У такiй 
же мiрi незрозумiлими є деякi моменти в поведiнцi Михайла Дра-
гоманова, Олени Пчілки, Лесi Українки – без збагнення специфiки 
„драгоманiвського характеру“. Має рацiю проф. Г. Грабович, твер-
дячи, що у Франка був комплекс Мiцкевича. Був у нього i комплекс 
Кулiша, Драгоманова, навiть Павлика. Стримуванi спочатку, деякi 
вияви дразливого реагування на критику загострилися пiд час хво-
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роби, на що слушно звернула увагу Я. Мельник. Франковi довго й 
уперто довелося боротися за утвердження своєї творчої особистос-
тi, i це, мабуть, зумовило певнi амбiвалентнi елементи його вдачi.

Франко i його оточення – тема невичерпна. Варто застосува-
ти династичний пiдхiд у вивченнi Франкової сім’ї, члени якої за-
раховувалися в лiтературну й громадську дiяльнiсть. Уже почало-
ся об’єктивне вивчення контактiв Франка з грандiозними з точки 
зору радянського франкознавства постатями – з М. Грушевським, 
Б. Барвiнським, С. Петлюрою. На черзi – висвiтлення складних, не-
одновимiрних взаємовiдносин Франка i Драгоманова. Не можна 
сказати, щоб тут була „дружба-вражда“ (є такий термiн у росiйсько-
му лiтературознавствi), скорiше це „antagoniym wieszczуw“, за тер-
мiнологiєю польських дослiдникiв, непримиренностi Мiцкевича i 
Словацького, хоч у нашому випадку надмiрної непримиренностi не 
було. Для вирiшення цiєї проблеми необхiдно мобiлiзувати й дра-
гоманознавство, а воно у нас поки що у зародковому станi. Деякi 
принижувачi Драгоманова, як правило, його не читали. Не забу-
ваймо, що то Франко назвав Драгоманова сумлiнням України, дру-
гим пiсля Кулiша українським нацiональним письменником (тре-
тiм вважав М. Грушевського). То ж Драгоманов вiдвернув Франка й 
Павлика вiд москофiльства i вказав їм для лiтературного вжитку на 
рiдну мову. На початку 80-х рокiв ХIХ ст. Драгоманов взагалi сто-
яв чи не на найвищому щаблi нацiональної свiдомостi серед укра-
їнцiв. У своєму монографiчному дослідженнi Новi українськi пiснi 
про громадськi справи предметом студiї вiн обрав проблему нацi-
ональної свiдомостi українцiв, виявленої у їхнiх пiснях, i прийшов 
до переконання про закономiрнiсть i необхiднiсть побудови укра-
їнської незалежної держави.

Франковi погляди необхiдно трактувати як його власну ево-
люцiйно складену фiлософську систему – „франкiзм“, у якiй є ори-
гiнальна вiзiя людського прогресу, гуманiзму, обстоювання прав 
одиницi на свою суверенність i прав нацiї на самостiйну, незалежну 
власну державу. Є теж критика завужених, одностороннiх догма-
тичних доктрин, у тому числi марксизму, зокрема його теорiї класо-
вої боротьби, як релiгiї ненавистi мiж людьми, спрямованої проти 
консолiдацiї нацiї. Замовчаний i заборонений за часiв комунiстич-
ного режиму Франковий нацiональний гiмн „Не пора, не пора“ ака-
демiк Є. Кирилюк мав вiдвагу нагадати громадськостi. У моногра-
фiї Вiчний революцiонер слова „не пора москалевi, ляховi служить“ 
дослiдник переводить у класову площину: Франко, мовляв, закли-
кав не служити росiйському царатовi та польськiй шляхтi. Але як 
же бути з закликом „не пора в рiдну хату вносити роздор“? Це ж 
проти класової боротьби! Академiк змушений визнати у цьому су-
перечнiсть у поглядах автора, хоч i за таку смiливо-несмiливу iн-
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терпретацiю вiрша Є. Кирилюка переслiдували. Який же парадокс! 
Якщо б Франко написав „пора в рiдну хату вносити роздор“, то це 
було б правильно, по-марксистськи. А як пояснити Франкову попу-
ляризацiю соцiалiзму? На це питання вiн пише про захоплення не-
перевареними соцiалiстичними iдеями певної частини української 
молодi. У зрiлому вiцi вiн вважає появу соцiалiзму ще бiльшим го-
рем для українства, нiж заборона українського слова, оскiльки во-
на вела до денацiоналiзацiї молодi. „Розумiється, що заборона укра-
їнського слова для таких людей не мала нiякого значення, а дехто 
навiть готов був бачити в нiй прислугу для росiйського поступу“.2 
Франко мислив столiттям наперед. Бо чи ж сучаснi соцiалiсти не 
є антиукраїнiстами? Чи ж не працюють вони „для росiйського по-
ступу“ – для росiйської мови, росiйської iмперсько-колонiальної 
полiтики? Франко збагнув, що росiйське народництво i росiйська 
соцiал-демократiя ворожi українству, i вважав за недоцiльне брати 
українцям участь у цих рухах. Цей погляд, висловлений у статтi З 
кiнцем року, Ленiн назвав „реакционным“.3 

Франко – вчений, iсторик лiтератури, фольклорист. Ця про-
блема перебуває на початковiй стадiї вивчення. Плач деяких сучас-
никiв, що „апокрифи з’їли Франка“, був даремний. Свiй девiз „для 
України жить!“ письменник розумiв дуже широко. Зокрема, вва-
жав, що наукова робота – то документ шляхетства, яким кожна на-
цiя вкуплюється в гроно цивiлiзованих нацiй. Наукова методоло-
гiя Франка починає цiкавити нинi таких дослiдникiв, як А. Скоць, 
Я. Гарасим. Франкова концепцiя нацiональної лiтератури не тiльки 
чекає вдумливого дослiдника, а й практичного застосування її в на-
ших працях про лiтературний процес. На жаль, деякi дослiдники 
не втомлюються у навiшуваннi принизливого ярлика на українську 
лiтературу як на „народницьку“, хоча Франко давно спростував цю 
вигадку й довiв, що селописно-народницькою нова наша лiтерату-
ра нiколи не була.

Франкова наукова методологiя не втратила свого значення й 
понинi. Зокрема, вона може бути з успiхом використана при ви-
вченнi українсько-сербських фольклорних i лiтературних зв’язків. 
Бінарнi контакти Франко розглядав на широкому тлi – на пере-
хрестi орiєнтальних i європейських цивiлiзацiйних течiй. Всупереч 
тенденцiям тодiшнього компаративiзму абсолютивiзувати фактор 
впливу, український учений наголошував на необхiдностi дослi-
джувати трансформацiю впливiв на нацiональному грунтi кожної 
культури. Кожна нацiя, на його думку, потребує освiжуватись iнга-
ляцiєю впливiв iнших культур при одночасному опору цим впли-
2 Там само: т. 41, с. 472.
3 ,,Ленинский сборник”, 1937.
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вам. Художнiй процес словесностi складається з автохтонних еле-
ментiв i „привозних“, запозичених. Переважають у ньому першi з 
них, а запозиченi нацiоналiзуються. Порiвняльний аспект аналiзу 
явищ словесностi її носiїв. Так Франко розглядає героїчний епос 
сербського й українського народiв. Вiн намагається показати зу-
мовленiсть рiзними факторами рiзницi мiж лiро-епiкою україн-
ських дум та епiкою сербських гайдуцьких пiсень, дослiджує теж 
нацiональну специфiку гумору українцiв i росiян. Крiм iсторико-
порiвняльного методу, користується Франко теж методологiчни-
ми пiдходами культурно-iсторичної школи з її увагою на генетизм 
явищ, їх детермiнацiю географiчними i суспiльними факторами, а 
також її орiєнтацiєю на дослiдження ступеня нацiональної само-
бутностi явища словесностi.

Франко був річником дружби мiж народами. Однак вiн усвi-
домлював, що мости дружби, „золотi мости мiж народами“, необ-
хiдно будувати на добре укрiплених берегах – на засадах суверен-
ностi цих народiв. Як не дивно, все ще треба нагадувати багатьом 
вчення Франка про нацiоналізацію впливiв, про важливiсть нацiо-
нальної неповторностi письменства у час, коли багато в кого комп-
лекс своєї меншевартостi виражається в комплексi мiфiчного євро-
пеїзму. Франко ж мав на оцi цивiлiзацiйнi типи, цивiлiзацiйнi те-
чiї, вiн дуже добре розумiв вартiсть не лише європейської культури, 
а й орiєнтальної, яка в минулому в багатьох аспектах переважала 
європейську. Вже першi студiї над проблемою Франко i орiєнталь-
на культура показують нам складники франкiвської фiлософської 
системи в новому ракурсi.

Франкознавчi мiжнароднi конференцiї є однiєю з форм кон-
солiдацiї дослiдницьких сил з усiх континентiв земної кулі. Трьох-
томне видання результатiв одного такого форуму – „Франко i свiто-
ва культура“ – непоганий учинок мiжнародної спiвпрацi франкоз-
навцiв. Хотiлося б, щоб у горнилi творчих дискусiй на нинiшньому 
форумi викристалiзувалися задуми нових ефективних форм студiй 
спадщини письменника, i форм спiвпрацi його дослiдникiв. Чи не 
пора б нам подумати, як почати спiльну споруду – франкiвську ен-
циклопедiю? 

Франко – унiверсальний генiй, невичерпний атом, i заглиблен-
ня у його гiгантську спадщину за допомогою вiдточеного по-сучас-
ному дослiдницького iнструментарiю неодмiнно дасть коштовнi 
„перли дивнi“. 
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РЕЗИМЕ

Проучавање веза Ивана Франка са Србима и другим нација-
ма немогуће је без осврта на тренутни ниво франкологије, на њене 
проблеме и перспективе. Главни проблем је како уредити само 50 
томова када едиција садржи барем 80. Радови који нас данас у неза-
висној Украјини највише интересују – радови са националним иде-
јама, изостављени су из едиције од 50 томова. Бројне сојветске мо-
нографије о Франку, презасићене социјалистичким идејама, заста-
реле су. Проблем поетике текста годинама је у франкологији игно-
рисан. Уметнички универзум Ивана Франка је најшира тема за об-
раду. Модерна франкологија креће се од изучавања стварног у тек-
сту до веома детаљне анализе сваког рада посебно. Водећа у овом 
послу је Лавовска школа настала на темељима Института франко-
логије на Универзитету. У школи се велика пажња посвећује ана-
лизи архивског материјала и франколошке периодике, а у данашње 
време публиковању новог архивског материјала као и проучавању 
ауторових контаката са активистима украјинског ослободилачког 
покрета.

Аутор заступа гледиште да погледи Ивана Франка стичу од-
лике новог филозофског система („франкизам“), јер садржи ориги-
налне визије развоја човечанства, хуманизма и одбране права сва-
ког народа на суверенитет.

За даље изучавање украјинско-српских веза веома делотво-
ран може бити Франков концепт прихватања различитих утицаја, 
и отпора према њима у исто време.

SUMMARY

A study of Ivan Franko’s ties with Serbs, as well as with other na-
tions, is impossible withut taking into the consideration the actual lev-
el of frankology, its problems and perspectives. A major problem here 
is the editorial one, since the 50-volume edition of contained at least 
80 volumes. The wokrs which now interest us most in the independent 
Ukraine, the works filled with the national idea, were lleft off-board the 
50-volume edition. Rather numerous Sovieet monographs on Franko 
were too much oversocialized and soon became obsolet. The problem of 
the textual poetics in Frankology was for years being ignored. The Ar-
tistic Universum of Ivan Franko is the broadest area for reseacg. Mod-
ern Frankology passes from the study of the out of text reality to the 
micoroanalisis of aech individual work. In this, taking the lead is the 
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Lviv school, based upon the Institute of Frankology at the University. 
Its main achievement is great attention is paid not only to the analysis 
of the new archival materials and to the frankologicl annual, in which, 
nowadays, great attention is paid not only to the publication of the new 
archival materials and to the study of the writer’s contacts with the ac-
tivistes of the Ukrainian national-liv\beration movement.

The writer’s outlook shuld be considered as an original philosophi-
cal system – Frankism, which conteins original views upon the progress 
of mankind, humanism, the defernce of the rights of the individual and 
the nation for their sovereignty.

The study of Franko’s heritage as a scholar, of his research the 
Ukrainian scholar, of his scientific methodology is still in the initial 
stage. In his research the Ukrainian scholar, using a historical-compar-
ative method, also did not ignore the Sserbian folklore.

For furher study of Ukrainian-Serbian ties, Franko’s cocept of the 
inhalation of influences combined with simultaneous resistece to them, 
their nationalization can be prolific.
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