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Лариса Бондар

IВАН ФРАНКО – АТЕЇСТ ЧИ ЄВАНГЕЛIСТ

„Атеїст певний, завзятий“,1 – стверджував Г. Костелник. I не 
тiльки вiн. „Ворогом Христа“ вважав Франка Н. Садовський.2 „Свi-
тогляд Франка нiякий вiруючий нарiд на свiтi рiшуче прийняти не 
може“, – категорично заявляв О. Назарук.3 У радянському фран-
кознавствi гiпотеза про Франкiв атеїзм набула характеру офiцiйної 
доктрини, отож запроваджувалася доволi iнтенсивно,4 хоча сучас-
ник Франка О. Застирець протестував: „Нiколи не можу погодити-
ся з гадкою, щоби великий чоловiк, дiяч або поет, який вирiс в на-
шiм народi, мiг бути нерелiгiйним“.5 I, здається, мусило б постави-
ти всi крапки над „i“ найавторитетнiше судження митрополита А. 
Шептицького про те, що коли б навiть Франко i був атеїстом, то йо-
го атеїзм не страшний, бо вiн стократ перекривається вагою i зна-
ченням Франка як нацiонального письменника.6

До того ж, додамо ми, письменника, якому не чужi були i єван-
гельськi мотиви. Його генiй – це генiй унiверсальностi, це апофеоз 
Культури, i, цiлком природно, що християнство не могло не увiй-
ти складовою частиною до його свiтогляду. Як вiдзначав замордо-
ваний у сталiнському ГУЛАГ-у росiйський фiлософ О. Горський: 
„Никто не сможет и не сумеет отрицать значимости Христа как ху-
дожественного образа. С Ним, следовательно, посчитаться, с Ним 
1 Г. Костельник: Ламання душ, Львiв, 1923, с. 71.
2  Н. Садовський: Християнське становище в справi 40-лiтнього ювилею Iв. 

Франка. Жовква, 1013, с. 10.
3 О. Назарук: Свiтогляд Iвана Франка. Фiлядельфiя, 1926, с. 12.
4  М. Третяк: Атеїзм I.Я. Франка.„Науковi записки, Київ. держ. ун-ту iм. Т. Г. 

Шевченка“, т. 13, вип. 2, Зб. фiлософського факультету. № 1, 1954, с. 173–216; А. 
Брагiнець: Iван Франко – видатний атеїст-просвiтитель. Вид. Львів. держ. 
ун-ту, 1956, 67с.: М. Челак: Iван Франко – атеїст. Прапор, 1956, № 8, с. 13–20; I. 
П. Головаха: Атеїзм Iвана Франка, Київ, 1961, 44 с. i т.п.

5  О. Застирець: Провiднi гадки в справi конечної реформи наших народнiх шкiл 
та учительських семiнарiв., Вiдень, 1017, с. 14.

6  А. Шептицький: До Преосвященного єп. Константина Богачевського в 
Фiлядельфiї. „Укр. лiтературознавство“, Львiв, 1995, с. 40–41.
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встретиться лицом к лицу обязан теперь каждый художник, пре-
тендующий на сколько-нибудь крупные задачи в искусстве. Одно 
из двух: либо это не есть образ Современного Человека и тогда ху-
дожнику предстоит мудреная задача – начертать образ „другого“, 
более „современного“, более нас удовлетворяющего (но всякая та-
кая попытка роковым образом сводится к „начертанию зверя“, обе-
зьяночеловека); либо жизнь этого Человека есть подлинно гени-
альный образ человеческой жизни, вообще – „образ образов“. В та-
ком случае в него упирается путь каждого искусства. Этим и только 
этим образом измерит сам себя до конца человек. Вот откуда вы-
растает необходимость в наше время для каждого художника ска-
зать какое-то свое слово о Христе, к евангельским повествованиям 
Матвея, Марка, Луки, Иоанна прибавить рассказ о своей встрече с 
Тем, Кто к своим пришел, хотя свои его не узнали. Всякий худож-
ник вынуждается ныне силою вещей стать Евангелистом“.7 

Цi слова були написанi в 20-тi роки, уже пiсля Франкової смер-
тi, проте такi завдання стояли й перед ним. Саме Франко якраз пе-
редбачав сакраментальнi спроби „начертания зверя, обезьяноче-
ловека“. Як не гiрко було гарячому пропагандистовi марксистських 
iдей, що пiзнав за свої погляди усiх форм переслiдування, аж до тю-
ремного ув’язнення, що зазнав через свої переконання, несумiснi з 
поглядами консервативної бiльшостi, „мильон терзаний“, прирече-
ний через цi переконання на матерiальну невлаштованiсть до кiн-
ця своїх днiв, – йому прийшлося констатувати виродження улю-
бленого вчення в нову страшну релiгiю. У передмовi до збiрки Мiй 
Iзмарагд: „Ненавистi, антагонiзмiв намножилося серед людей, ще 
недовго ждати, а будемо мати (а властиво, вже й маємо!) формальну 
релiгiю, основану на догмах ненавистi та класової боротьби. При-
знаюся, я нiколи не належав до вiрних тої релiгiї i мав вiдвагу се-
ред насмiхiв i наруги її адептiв нести смiло свiй стяг старого, щиро 
людського соцiалiзму, опертого на етичнiм, широко гуманнiм ви-
хованню мас народних, на поступi й загальнiм розповсюдженню 
освiти, науки, критики i людської та нацiональної свободи, а не на 
партiйнiм догматизмi проводирiв, на бюрократичнiй регламентацiї 
всiєї людської будущини, не на парламентарнiм шахрайствi, що має 
вести до тої ‚свiтлої будущини‘“.8 

Ця Франкова пересторога вражає дивовижною прозiрливiс-
тю: як чiтко i повно накреслив вiн зачароване коло наших минулих 
фантасмагорiй – партiйний догматизм, деспотизм проводирiв, бю-
рократична регламентацiя в ім’я свiтлої будущини (причiм, цiлком 
7  С. Семенова: ,,Все ночи читал я твой завет”. Образ Христа в современном ро-

мане. ,,Новый мир”, 1989, с. 230.
8 I. Франко: Мiй Iзмарагд. Львiв. 1898, с. VIII.
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у дусi початку 90-х рокiв ХХ ст., зовсiм по-сучасному: „свiтлому“ 
– у лапках!) i навiть не забув передбачити парламентарне шахрай-
ство. Можна тiльки пошкодувати за тим, що цього тверезого голо-
су не почули, як i голосiв усiляких iнших „ревiзiонiстiв“. Їх замовча-
ли. Або просто вiдмахнулися вiд них. Вiдмахнулися вiд щиролюд-
ського соцiалiзму (як це нагадує „соцiалiзм iз людським обличчям“ 
Олександра Дубчека!), вiдмовилися вiд етичного гуманiзму, вiдмо-
вилися вiд поступу – i прийшли до застою, вiдмовилися вiд широ-
кого розповсюдження освiти, науки, критики i, в результатi дiстали 
безкультур’я, вiдсталiсть, злочинне однодумство („значит, так на-
до“), вiдмовилися вiд людської та нацiональної свободи i отримали 
„архіпелаг ГУЛАГ“ i кривавi мiжнацiональнi конфлiкти.

Однак, повернемося до самого початку, до того мiсця, де Фран-
ко говорить про формування нової релiгiї, заснованої на догмах не-
навистi та класової боротьби. Чому вiн вистояв перед спокусою 
прийняти цю релiгiю, спокусою, перед якою не встояли деякi iз ви-
значних дiячiв людства? Думається, що однiєю з причин могло бу-
ти й те, що Франко добре знав i глибоко поважав iншу релiгiю – не 
формальну, а ту, що глибоко закорiнилася в народi, засновану не на 
догмах ненавистi та класової боротьби, а на любовi до ближнього, 
хто б вiн не був. Можуть заперечити: але Франко вiдкидав усiляку 
релiгiю! Так, є в нього вiдверто атеїстичнi твори (вiрш Страшний 
суд, поема Ex nihilo з промовистим пiдзаголовком Монолог атеїс-
та), а також максималiстськi юнацькi заклики:

Не молiться вже бiлше до бога:
„Най явиться нам царство твоє!“
Бо молитва – слаба там пiдмога, 
Де лиш розум i труд у пригодi стає.9

Проте, покладiмо руку на серце – коли б Франковi прийшлося 
обирати помiж „тихою молитвою“ i незагнузданою пристрастю до 
руйнування, то вiн, звичайно ж, обрав би першу. Такої альтернати-
ви життя перед письменником не поставило, як поставило її пiзнi-
ше перед його нащадками, однак, сам вiн обрав для себе гуманiзм, 
просвiту, культуру, демократiю, невсипущу працю. Певна рiч, його 
не можна назвати закiнченим євангелiстом, як це розумiв, примi-
ром, уже згаданий О. Горський, але магічно благотворну силу єван-
гельского джерела вiн постiйно вiдчував. Для нього, як художника 
слова, Біблiя завжди була криницею творчого натхнення, до того ж 
не можна забувати й про релiгiйне виховання в сiм’ї та школi. Тому 
не дивно, що недавнiй випускник Дрогобицької гiмназiї, новоспе-

9 I. Франко: Зібр. творiв у 50-ти т., Київ, 1976, т. 3, с. 336
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чений дев’ятнадцятирiчний студент Львівського унiверситету пи-
ше на замовлення друзiв-семiнаристiв вiршi на честь митрополита 
Сембратовича Хрест:

Хреста нас знаменем хрестили,
Ростем пiд знаменем хреста:
З хреста пливуть всi нашi сили
I вiра наша пресвята.
I пiд знаком хреста пречудним
Боролись нашi предки все 
I поступали шляхом трудним,
Як той, що тихо хрест несе.
I пiд знаком хреста лягали
Вони за вiру в тьму могил,
I пiд знаком тим побiждали,
Як Той, що пекло побiдив.10

Усього через два роки настроєний на божественну хвилю ав-
тор цих вiршiв буде засуджений за соцiалiстичну, а разом з тим i за 
атеїстичну пропаганду, стане страховиськом в очах мiсцевих свя-
щеникiв i їхнiх дочок, а одна з них, Ольга Рошкевич, змушена буде 
пiд тягарем обставин вiдмовитися вiд кохання до юного бунтiвни-
ка i вийти замiж за iншого. Та, поки що це все в майбутньому, хоча 
й зовсiм недалекому, а зараз на честь коханої пишуться вiршi. У 18-
76 роцi виходить перша збiрка, присвячена „дiвицi Надєждi“ – так 
зашифрував Франко Ольгу, бо афiшувати свої взаємини вважало-
ся „непристойним“ у суровому священицькому середовищi. Твори, 
якi складають збiрку Балади i роскази, – це в основному перекла-
ди, вiршi на iсторичну тему, балади в романтичному стилi. Найва-
гомiший її твiр, вiн завершує книжку i це знаменно, то – Коляда. 
Вiрш викликав захоплення навiть у сурового Франкового критика 
Г. Костельника, який у статтi Плюси i мiнуси в поезiї I. Франка, умi-
щенiй у книзi Ламання душ, писав: „У збiрцi є чимало мiсць, де зна-
ходимо правдиве поетичне малювання. А вже найкраще зi всього 
– Коляда. На мою думку, Франко нiде бiльше (хоч так багато напи-
сав) не подав так визначно поетичного малюнку, так щирого, лю-
бого, яскраво плястичного. Маємо тут „хождення Марiї“, яке в на-
шiй лiтературi попередило Скорбну матiр Тичини. Зауважую, що 
чи не в усiх християнських народiв мотив „хождення Марiї“ в на-
роднiй словесностi буває дуже поетично оброблений“.11 Знаємо, що 
10  Стих в честь... Iосифа Сембратовича... в нарочитий день тезоименiя 26 

декамбря 1875. Львiв, 1875, с. 3.
11 Г. Костельник: Ламання душ, Львiв, 1923, с. 50.
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в останнi гiмназiйнi лiта Франко посилено збирав фольклор, до то-
го ж вiн як селянський син з дитинства був занурений в атмосферу 
народних звичаїв, обрядiв, свят, тому не дивно, що фольклорна по-
етика у формi стилiзацiї в дусi народних колядок йому легко даєть-
ся до рук. Не можна без хвилювання читати про страждання Божої 
Матерi, яка пiсля розп’яття єдиного сина ходить по землi, повсюду 
шукає його, не може знайти i плаче:

Пречиста Дiва весь свiт сходила,
Весь свiт сходила, сина глядiла.
Гiркiї сльози все проливала,
Бiлiї ручки з жалю ламала.
А де упаде її сльозонька,
Там тобi стане зимна криниця.
Де бiлi руки з жалю заломить,
Там тобi стане шумна дiброва,
Шумна дiброва з вiтром говорить.
А де iз жалю зiтхне до Бога,
Там тобi роєм ярi пчiлоньки,
Ярi пчiлоньки медок збирають.
Пречиста Дiва весь свiт перейшла,
Весь свiт перейшла, сина не знайшла.12

Вражає не тiльки сила i глибина материнських почуттiв, суго-
лосних скорботi всiх матерiв, якi коли-небудь утратили своїх дiтей, 
але й велика божествена сила, що перетворює безмiрну тугу в добро 
й красу. Надзвичайно зворушливо, що всi цi чудеснi перетворення 
дуже земнi, поданi нiби на рiвнi селянського сприйняття, особливо 
промовистi ярi бджiлоньки, що збирають мед i, якi утворилися iз 
зiтхань Пречистої Дiви – тут i народна спроба пояснення сотворен-
ня свiту, i чудесно-наївна поєднанiсть краси й утилiтарностi, „кра-
сивого й корисного“, за термiнологiєю Рильського. Коляда – пер-
ший твiр Франка, у якому виступає один iз євангельських персона-
жiв – Богоматiр. Вiрш не був помiщений у пiдготованому в застiйнi 
роки 50-ти томовому зiбраннi творiв, яке виходило протягом 1976-
1986 рокiв. Пильні цензори, очевидно, вважали прославлення Пре-
чистої Дiви просто грiхом молодостi Франка. Тут ще пiдключився, 
либонь, i нацiональний момент: вiрш побудовано на контрастi двох 
образiв – старшої сестрицi України i молодшої – Польщi, молодша 
всiляко кривдить старшу – перестрахувальники переживали, щоб 
це не пiдiрвало дружбу українського й польського народiв, бо то 
були часи, коли актори Львiвського театру iменi М. Заньковецької 

12 I. Франко: Баляди i роскази.Львiв, 1876, с. 28.
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кепкували самi з себе: „Не можна показувати на сценi негативних 
персонажiв нi полякiв, нi євреїв, нi – не доведи, Господи! – росiян, 
а можна тiлькi туркiв“. Логiка обмежувачiв була неймовiрно пере-
конливою. Проте, повернемося до вiрша Коляда. Так, вiн iз першої 
збiрки. Однак Франко, коли в кiнцi життя переглядав усi свої ран-
нi твори i переробляв їх, надрукував його у своїй останнiй збiрцi Iз 
лiт моєї молодостi, не змiнивши в ньому нiчого, хiба що правопис 
– етимологiчний принцип був замiнений фонетичним, i додалися 
вказiвки, якi рядки повиннi повторюватися, коли б колядку вирi-
шили спiвати.

До того ж, навiть коли вилучити схиляння Франка „перед об-
разом Мадонни“ (Тичина), то завжди пiд рукою залишилося iнше, 
не менш важливе. Це майже хрестоматiйний сонет Сикстиньська 
мадонна, який завжди входив навiть до вибраних однотомникiв:

Хто смiв сказать, що не богиня ти?
Де той безбожник, що без серця дрожi
В твоє лице небесне глянуть може,
Неткнутий блиском твої красоти?

Так, ти богиня! Мати, майська рожа,
О глянь на мене iз свої висоти!
Бач, я, що в небесах не мiг найти
Богiв, перед тобою клонюсь тоже.

О бозi, духах мож ся сумнiвати
I небо й пекло казкою вважати,
Та ти й краса твоя – не казка, нi!

I час прийде, коли весь свiт покине
Богiв i духiв, лиш тебе, богине,
Чтить буде вiчно – тут, на полотнi.13

13  I. Франко: Зiбр. творiв... т. 1, с. 147. На сербську мову цей сонет переклав Лука 
Гайдукович:

Да богиња ниси, ко реч кличе?
Безбожник где је који без дрхтаја
Небесним лицем твојим вид напаја
А сјај га лепоте не дотиче?

Богиња си, да! Мати, док рај сањам,
Погледај ме са своје висине!
Ја, што на небу не нађох ине
Богове, гле, смерно се теби клањам.
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Дивно, але факт, саме цього вiрша не сприйняв вдумливий ви-
сновок: „Франко – атеїст певний, завзятий“. Цей генiальний ше-
девр Франка, написаний за класичними законами жанру, вартий 
того, щоб зайняти своє мiсце в свiтовiй скарбницi сонета. I спра-
ва не тiльки у вiртуозному володiннi технiкою вiрша, а перш за все 
в духовному його наповненнi. А джерел духовностi тут три – вну-
трiшнiй свiт самого Франка, мистецьке творiння Рафаеля i єван-
гельський образ Богоматерi. I останнє з них, здається, наймогут-
нiше. Це втiлення краси, яка рятує свiт, за Достоєвським, однак не 
просто краси, а краси моральної досконалостi. Нi одна з релiгiй не 
створила настiльки величного культу матерi, як християнська, у 
цьому один iз секретiв її впливу i розповсюдження в свiтi.

Але, звiсно ж, ступiнь авторитетностi хритиянства у першу 
чергу пов’язаний з центральним євангельським персонажем – Iсу-
сом Христом. Згадаймо Горського – це „подлинный идеальный об-
раз человеческой жизни“, „образ образов“. I. Франко впритул пiдiй-
шов до нього, щоб „посчитаться с ним“. Для нього, як i для Горсько-
го, Христос – це втiлений людський iдеал, „образ образов“, iнакше 
кажучи: „Учитель, свiтло свiта, що за слова любові умер на хреснiм 
древi, за правду завiщав усiм вiнцi терневi“.14 Ці рядки взято з Свя-
товечiрньої казки, надрукованої напередоднi Рiздва Христового у 
львiвськiй газетi „Дiло“ в 1883 роцi, передрукованої згодом у збiрцi 
Давнє i нове (1911). У 50-ти томовому зiбраннi їй мiсця, як i Колядi 
не знайшлося також. Це, як i у випадку з Богоматір’ю, дещо приглу-
шує євангельське звучання поезiї Франка, та цiлковито заглушити 
його було неможливо. В одному з Тюремних сонетiв Христос пода-
ється як iдеал людини, яка страждає в iм’я любовi до людей:

Христос, бичами зсичений, кривавi
Терни в волоссю, хрест свiй приволiк.
В руках, ногах вiд гвоздiв дiри ржавi,
Стоїть i шепче: „Ось я, чоловiк“.15

Це перша строфа сонета, що вiдкриває цикл Кривавi сни. П’ять 
сонетiв, якi входять до його складу, мають на метi звеличити об-

Бози и дуси чак под сумњу падну,
Небо и пакао, у причу складну,
А чар твоја ни бајци се не да!

Долази час када свет неће знати
Бога и духове; само ће звати
Вечно твој лик што са зида гледа.

14 I. Франко Давнє i нове. Львiв, 1911, с. 3.
15 I. Франко: Зiбр. творiв. т. 1, с. 170.
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рази борцiв за перемогу гуманiстичних iдей, розповiсти про муки, 
яких вони зазнали вiд ворогiв поступу на протязi столiть, почина-
ючи вiд сурового Середньовiччя (Джордано Бруно, Кампанелла), i 
вже за ближчих часiв (Дамiан, Каракозов, Софiя Перовська, яка для 
поета уже просто „Соня“, Достоєвський, Шевченко). А перший у ці-
лому ряду страдникiв i борцiв – Христос.

Христос i Марiя – це головнi дiйовi особи в тому драматич-
ному дiйствi на євангельський сюжет, що його вибудовує до Iсу-
са з мистецьким завданням письменник. Так, антиподом Христа 
у Франка виступає не Юда, а Пiлат, якого у всiх Євангелiях поти-
хеньку намагаються виправдати. Франко ж не знаходить йому ви-
правдання. Спостерiгаючи злочини, що дiються в свiтi, вiн спокiй-
но перераховує їх, буцiмто класифiкує, пiдходячи до цих явищ чи-
сто по-філософському: зло є зло, що з нього вiзьмеш? Проте, немає 
прощення добру, коли воно потурає злу:

Та чесний чоловiк, що злому служить,
Своєю честю покриває мiдний
Лоб пiдлоти, а стиха плаче й тужить, –
Се вид найвищої погорди гiдний,
Се вид Пiлата, що Христа на муки
Вiддав, а сам умив прилюдно руки.16

У Легендi про Пiлата Франко порiвнює Пiлата з Каїном i при-
ходить до висновку, що Пiлат гiрший вiд Каїна, той не мив рук пiс-
ля вбивства Авеля, вiдчував провину, тiкав вiд людей. Пiлат же – 
найбiльший грішник. Тут же, пiсля його злочинства, помирає йо-
го дружина, його дитина, а згодом i вiн сам. Його труп не приймає 
земля, вiн не горить, не тоне у водi i засуджений вiчно плавати в 
океанi, наводячи жах на всiх, кому вiн трапиться на дорозi.

В образi Пiлата Франко таврує безпринципнiсть, конформiзм. 
Вiн тут нiби перегукується з вiдомим афоризмом Бруно Ясеньсько-
го: „Не бiйтеся ворогiв, бо вони можуть вас тiльки вбити, не бiйтеся 
друзiв, бо вони можуть вас тiльки зрадити. Бiйтеся байдужих, бо з 
їх згоди здiйснюються всi вбивства та зради на землi“. По сутi, ця 
формула цiлковито запозичена з Євангелiя – у Христа були воро-
ги (єрусалимськi першосвященики), були друзi (один iз них – Юда, 
що його зраджує) i байдужi (Пiлат). Франко свiй гнiв спрямовує не 
на ворогiв i навiть не на друзiв, а саме на байдужiсть, на намаган-
ня виконувати правила доброго тону при аморальностi поведiнки, 
на спробу перекласти провину за негiднi вчинки на когось iншого, 
ухилитися вiд хреста вiдповiдальностi, святого й тяжкого обов’яз-

16 Там само, т. 1, с. 168. 
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ку. Сам Франко нiколи не ухилявся вiд святого й тяжкого обов’яз-
ку служити людям:

Важке ярмо твоє, мiй рiдний краю!
Не легкий твiй тягар!
Мов пiд хрестом, отсе пiд ним я упадаю...17

Франко благословляв свiй, добровiльно взятий на свої плечi 
тягар, благословляв тернистий шлях свiй, своїх товаришiв i навiть 
камiння, яким закидало суспiльство поколiння сiячiв. Усе життя 
його пройшло „пiд знаком хреста“, пiд знаком любовi до людей, пiд 
знаком страждання, боротьби й милосердя. Отже, „атеїстом пев-
ним i завзятим“ Франко нiколи не був.

РЕЗИМЕ

Геније Ивана Франка је универзални гениј, апотеоза културе, 
те је, сасвим природно, хришћанство постало део његовог погле-
да на свет. Он се, наравно, не може сматрати проповедником јеван-
ђеља, али је у њему увек постојала снажна, здрава снага јеванђеоске 
речи. На захтев својих универзитетских колега Франко је 1875. го-
дине написао песму под називом Крст, посвећену пречасном Семб-
ратовичу. Године 1876. Франко издаје своју прву збирку песама под 
називом Баладе и приче; у песми Кољада први пут се појављује лик 
Девице Марије. пошто су јој разапели сина, Марија га свуда тражи 
и плаче јер не може да га пронађе. Кољада је прво дело у Франко-
вом огромном опусу у коме се слави Девица Марија, али није и је-
дино. Сетимо се само Сикстинске Мадоне, Франковог ремек-дела, 
које по вредности заслужује да уђе у светску баштину сонета (Лука 
Хајдуковић га је превео на српски језик).

Централна личност јеванђеља (Исус Христос), такође је описан 
у Франковим делима. Њему је посвећена Божићна бајка, која при-
пада жанру такозваних божићних прича. У једном од Тамничких 
сонета Христос је приказан као идеално људско биће које страда 
у име љубави према ближњима. Христос и Марија су главне лично-
сти те узбудљиве приче засноване на јеванђељима. Осим њих, ту се 
појављују и апостоли и обични смртници. Они имају већи или ма-
њи значај, не према томе колико су блиски Христу, већ према пиш-
чевом ставу; свака од тих личности мора да кореспондира са кре-
ативношћу писца. Тако се, као Христов антипод, не појављује Јуда 

17 Там само: т. 2, с. 183.
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него Пилат. У Легенди о Пилату Франко пореди Пилата и Каина и 
закључује да је Пилат гори од Каина јер је највећи грешник. На ње-
говом примеру Франко оштро осуђује бескрупулозност, конформи-
зам; он је љут на своје савременике због њихове равнодушности и 
бежања од сваке врсте одговорности. Сам Франко никад није бежао 
од свете и тешке дужности да служи народу. Читав свој живот про-
вео је под „обележјем крста“, љубави према ближњима, патње, бор-
бе и милосрђа.

SUMMARY

Ivan Franko genius is the genius of universality, it is an apotheosis 
of Culture, and, quite naturaly, Christianity became a part of his world 
outlook. Of course, he can not be called an evangelist, but he always felt 
a powerful salutary srength of the evangelic source. In 1875, on the re-
quest of his fellow-seminarists, Franko, in honour of Rev. Sembratovich, 
writes verses called The Cross (Khrest). In 1876, Franko publishes his 
first collected volume Ballads and Stories (Balyady i Roskazy), where for 
the first time the image of the Virgin Mary appears in the poem Koly-
ada: Mary, after the crucifixion of her son, walks everywhere looking 
for him, cannot find him and weeps. Kolyada is Franko’s first work in 
which the Virgin Mary is praised, and, in his gigantic heritage it is not 
the only one. Let us recollect Syktynska Madonna, the great master-
piece of Franko, worth to take its place in the world treasury of the son-
net (it was translated into the Serbian language by Luka Hajdukovich). 
The central evangelic personage Jesus Christ is also depicted in Franko’s 
works. A Christmas Faire Tale (Svyatovechrnya Kazka), which belongs 
to the genre of the so-called Christmas Story is devoted to him. In one 
of The Prison Sonnets (Tyuremni sonety) Christ is depicted as the ide-
al of a human being, who suffers in the name of love to people. Christ 
and Mary are the main personages in that dramatic action, based on 
the evangelic plot. Besides them, there appear the apostoles and simple 
mortals, all of them have their own role, bigger or amaller, – it is de-
termined not by the closeness to Christ, but by the autor’s attitude, the 
evangelic personage must correspond with the writer1s creative task. 
Thus, not Judas, but Pilate appears here as Christ’s atipode. In The Leg-
end About Pilate (Legenda pro Pilata) Franko compares Pilate whit Cain 
and comes to the conclusion that Pilate is more evil than Cain, he is the 
biggest sinner. On his exemple Franko stigmatizes unscrupulousness, 
conformity, angry with his contemporaries’ indifference, with their at-
tempts to avoid any responssibility. Franko himself never tried to avoid 

ЛАРИСА БОНДАР



147

a sacred and difficult duty of serving poeple. All his life passed ,,undre 
the sing of the cross”, under the sing of love to poeple, under the sign of 
suffering, struggle and charity.
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