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І. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

3,5 
Галузь знань 

(шифр, назва): 

01 Освіта / 

Педагогіка 

 

Нормативна дисципліна 

Модулів - 2  

Напрям 

(шифр, назва): 

014.01 Середня 

освіта  

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

2 

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 
Українська мова та 

література 

1-й 

Семестр 

Загальна 

кількість  105 

 

1-й 

 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

 

Аудиторних – 2 

Самостійної 

роботи студента – 

9,1 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: «магістр» 

16 год. 

 

Практичні, семінарські 

 

16 год. 

Самостійна робота 

 

73 год. 

Вид контролю: іспит 
 

  



ІІ. Загальні положення щодо вивчення дисципліни.  

Мета та завдання курсу 

2.1. Актуальною є провідна теза нормативної дисципліни про тенденції 

взаємовпливів освіти і громадянського суспільства – Франкові інтенції 

засвідчують його антитоталітарне світосприйняття, постійне прагнення до 

розвитку креативного і творчого мислення в освіті. Франко активно 

заперечував своєю науковою та публіцистичною продукцією канони 

тоталітарного уніфікованого суспільства, що засвідчує ментальну і ціннісну 

належність до демократичного освітнього укладу і західного, європейського 

гуманітарного простору. 

 

2.2. Об’єкт вивчення – науково-просвітницька діяльність українських 

діячів, передусім Івана Франка, у формуванні національної свідомості у 

другій половині 19-го – поч. 20 ст. через літературну і педагогічну діяльність.  

 

2.3. Предмет дослідження і вивчення – творча спадщина, наукова й 

культурна діяльність Івана Франка в галузі освіти; праці класика, які були 

вилучені із історії української літератури та педагогіки, купюровані або ж 

тенденційно потрактовані.  

 

2.4. Мета нормативної дисципліни – вивчити та актуалізувати 

педагогічну концептосферу Івана Франка, яка посідає вагоме місце в історії 

вітчизняної та європейської освіти і є продуктивною для розвитку 

національної педагогіки. Інтегрувати у підготовку магістрів філології 

методологічні концепти Франка про специфіку української літератури як 

навчальної дисципліни у площині системного вивчення теорії та практики 

методичних основ викладання у середній і вищій школі; вивчити погляди 

дидакта про аксіологічні цілі та роль літературної освіти у розвитку 

громадянського суспільства, думки про особистість учителя, лекторську 

майстерність, програми викладання та навчальні підручники з української 

літератури. Розглянути ідеї Франка про розвиток творчих здібностей 

слухачів, проблеми сучасної рецепції його художніх і наукових текстів з 

педагогічною тематикою, мовний світ митця, окцидентальну ментальність та 

еволюційний розвиток менторської парадигми мислителя від позитивістської 

педагогіки до педагогіки прагматизму. 

 

2.5. Основними завданнями дисципліни заплановано: 

 

1) біо-біліографічне опрацювання і змістове вивчення наукових, 

публіцистичних і художніх текстів Івана Франка через призму розвитку 

історії і теорії української і загальноєвропейської педагогічної і 

філологічної науки;  



2) практичну реалізацію історичного досвіду національної педагогіки 

через погляди І. Франка на методику викладання української 

літератури, які абсолютно позачасові, дуже корисні для реалізації 

назрілої потреби оновлення методології дидактичної взаємодії у 

процесі вивчення української літератури; 

3) актуалізацію педагогічного дискурсу головно в контексті розвитку 

історії національної освіти, теоретичному та методологічно-

методичному ракурсах, спрямованих на практичну площину вивчення 

української літератури у навчальних закладах. 

Для досягнення загальної надмети навчальної дисципліни 

передбачено виконання таких локальних завдань, які головно й 

окреслюють і визначають передбачувані знання та уміння студентів: 

A. визначити джерела Франкового критицизму щодо стану викладання 

української літератури в Галичині та причини сьогоднішнього 

тенденційного і необ’єктивного трактування цього питання; 

B. обʼєктизувати Франкові спогади і судження про його вчителів і 

викладачів; редукувати оцінки вченого і публіциста освітніх систем 

Австро-Угорщини і Росії як протилежних у цивілізаційному плані; 

C. артикулювати погляди І. Франка про роль рідної мови в освітньому 

процесі в умовах москвофільських (полонофільських, 

мадярофільських, германофільських) впливів. 

D. вивчити основи викладацької стратегії І. Франка, його особистої 

лекторської практики; дослідити та застосувати Франкові рекомендації 

про принципи комплектації шкільної програми та підручник з 

української літератури;  

E. актуалізувати Франкову методологію аналізу художнього твору, 

представити продуктивні можливості його суджень про шкільну та 

університетську лектуру; 

F. простежити еволюцію рефлексій Франка-педагога на освітянську 

проблематику, конкретизації збірного образу українсько-галицького 

інтелектуала; наголосити на актуальності Франкових ідей 

«ліберального націоналізму» у шевченкознавстві та розвитку 

університетської освіти; 

G. виокремити основні дидактичні ідеї у науковій практиці вченого; 

проартикулювати продуктивні педагогічні концепти Франка, які 

залишаються позачасовими. 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен розвинути загальні 

компетентності: 

 ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 



 ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

та фахові компетентності: 

 ФК 2. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання, 

спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей учнів, з 

урахуванням їхніх вікових фізіологічних і психологічних особливостей, 

формувати дослідницьку компетентність учнів, розвивати в них 

критичне мислення.  

 ФК 8. Здатність орієнтуватися у психолого-педагогічних засадах 

мовно-літературного розвитку дітей та молоді, враховувати 

психофізіологічні характеристики дитини у процесі навчання 

української мови та літератури, бути модератором індивідуальної 

освітньої  траєкторії учня.  

 ФК 9. Усвідомлення художньо-виховного, національно-світоглядного, 

творчо-розвивального потенціалу мови та словесного мистецтва для 

дітей та молоді, здатність формувати ціннісні ставлення в учнів.  

 ФК 13. Здатність екстраполювати національні, етнічні, регіональні 

соціокультурні цінності та традиції в освітнє середовище в процесі 

навчання української мови та літератури. 

 ФК 14. Здатність взаємодіяти з  усіма учасниками освітнього процесу 

(учнями, батьками, колегами) на засадах  партнерства та підтримки, 

демонструвати високу філологічну та педагогічну культуру у процесі 

спілкування.  

 ФК 15. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної  науки.  

 ФК 19. Уміння діагностувати й корегувати власну професійну 

діяльність (філологічну, педагогічну), оцінювати педагогічний досвід у 

галузі викладання філологічних дисциплін з метою професійного 

самовдосконалення й свідомого вибору шляхів вирішення проблем у 

навчально-виховному процесі, проєктувати індивідуальну 

дослідницьку траєкторію. 

 

Очікуваними результатами є: 

ПРН 1. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН 5. Застосовувати традиційні та інноваційні технології навчання 

філологічних дисциплін у середній школі, упроваджувати сучасні 

технології  та методики  особистісно зорієнтованого, компетентнісного 

навчання, виховання і розвитку учнів. 



ПРН 9. Застосовувати індивідуальні підходи, ефективні методики 

формування та розвитку національного світогляду, ціннісних  ставлень 

учнів до української  мови, мистецтва, культури,  держави, до себе 

самих та інших осіб.  

ПРН 11. Використовувати ефективні прийоми мотивації учнів до 

навчання, стимулювання їхньої навчально-пізнавальної діяльності,  

розвивати творчо-пошукові здібності учнів,  організовувати їхню 

дослідницьку діяльність з філології, керувати проєктами,  здійснювати 

моніторинг науково-дослідницької діяльності учнів. 

ПРН 21. Планувати і здійснювати дослідження в галузі  педагогіки та 

філології на належному рівні.   

 

2.6. Методологічні засади і зв’язок з іншими галузями знань. 

Навчальний курс створено відповідно до принципів історизму і 

загальнометодологічних принципів пізнання,  сформовано у рамках 

наукових програм, планів і тематики загальної науково-дослідної роботи у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі 

української літератури імені академіка Михайла Возняка, серед наукових 

пріоритетів якої – інтердисциплінарне комплексне дослідження історії 

українського літературного процесу, історії педагогіки, теорії та 

практичної методики навчання та учіння літератури у школах, гімназіях і 

вишах на основі сучасних теоретико-методологічних досягнень 

літературознавства і педагогіки. Чільне місце в наукових програмах і 

планах кафедри посідає вивчення творчого доробку Івана Франка, його 

педагогічної спадщини, зокрема поглядів на методику вивчення 

літератури. Змістотворчими матеріалами для навчальної дисципліни стали 

також положення і висновки, що їх використовують у лекційних курсах та 

практичних заняттях з методики викладання української літератури у 

середній і вищій школі, історії української літератури, спеціального 

авторського курсу «Іван Франко і методика викладання української 

літератури» для студентів філологічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

2.7. Контроль. Нормативна дисципліна завершується іспитом. 

  



 

ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. 

 

ФОРМУВАННЯ І РЕЦЕПЦІЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

НАРАТИВУ ІВАНА ФРАНКА. АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ 
 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ 
 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади і періодизація вивчення та 

рецепції педагогічної концептосфери Івана Франка 

 

В умовах московсько-української війни і неминучої трансформації 

системи освіти як країни-кандидата до Євроунії, безперечно треба засвоїти 

свої уроки минулого, у тому числі настанови Івана Франка, який 

небезпідставно вважав, що стале прагнення до розвитку, кшталтування 

особистості освіченого Українця у напрямку загальнолюдських вартостей 

повинне засновуватись на ґрунті патріотизму, національної гідності, на 

знанні достойної участі свого народу в європейській історії та сучасності. 

Для нинішнього життя характерним є швидкий темп змін довколишнього 

світу, кумуляція криз, у тому числі кризи моральних цінностей. Франко ж 

відзначав універсальність літературних знань, їхній вплив на уміння бути 

індивідуальністю, життєздатність і конкуренційність як основні ознаки та 

наслідки доброї літературної освіти і стверджував, що лише всебічно 

розвинута людина, з гармонією пропорцій між здобутими знаннями та 

моральністю, емоційністю, може бути творчою особистістю. Освітня 

доктрина на перехідному етапі трансформації тоталітарного 

постколоніального суспільства мала б передувати або ж хоча би 

супроводжувати загальний процес демократизації, і цим визначається 

важливість точного вибору стандартів та цілей навчання, можливість 

вільного відродження аксіологічних принципів та дидактичної телеології у 

школі, повернення до універсальних цивілізаційних цінностей та 

висновування з них навчальної аксіології. Основні зміни в освіті, які 

відбуваються в Україні останнім часом, зумовлені трансформацією 

тоталітарного, постколоніального суспільства у демократичну, громадянську 

спільноту. Так, принаймні, хочеться це бачити.  Між тим, ще Іван Франко 

писав понад століття тому у статті «Критичні письма о галицькій 

інтелігенції»: «Заким може початися серйозна, тверда праця розуму, мусить 

уперед дух людський прилагодитися не тільки наукою, але й зрушеннями 

чуття; заким почнеться рух, мусить постати бажання руху; заким мисль 

увійде у свої права, мусить постати задума»
1
. Мислитель сформувався та 
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творив у «західних» цивілізаційних обставинах та уникнув ідеологічних 

«схематів», характерних для багатьох діячів материкової України.  Звісно, 

педагогічні постулати вченого позачасові не тільки тому, що жив у певних 

обставинах, а насамперед завдяки глибокій суті. Нинішній стан вивчення 

доробку і рецепції Франка-педагога є незадовільним, бо і сьогодні головно 

сприймається тенденційно, крізь призму «радянської» педагогіки. Для 

вирішення цього питання передусім потрібно систематизувати педагогічне 

франкознавство, а для цього ще раз виокремимо його основні етапи та 

головні проблемні вузли. 

Першим періодом можна вважати прижиттєві розвідки, рецензії, огляди, 

на деякі з яких прореагував ще І. Франко. Розпочались вони від розділу в 

«Історії літератури руської» Ом. Огоновського (1893 р.), були продовжені 

працями С. Єфремова, І. Ющишина, Г. Войташевського, М. Возняка про 

Франка-педагога. Дискусійними є два ракурси сприйняття робіт цих 

франкознавців, у публікаціях яких бачимо багато цінного фактажу про етапи 

та особливості шкільної, гімназійної та університетської освіти Франка, 

лектуру у «тривіальній» та «нормальній» школі, впливи вчителів та 

викладачів, освітні та політичні пріоритети.  По-перше, це джерела 

Франкового максималізму (так званого «цвинтарництва») в ранніх оцінках 

австрійської освітньої системи; по-друге, автобіографізм белетристики про 

школу. Йдеться про те, що соціологічні штампи її поцінування авторства С. 

Єфремова запозичили частково М. Возняк та І. Ющишин, а пізній Франко 

активно спростовував «характеристику своїх дитячих літ»
2
. Ця полеміка була 

продовженням низки франкових публікацій у львівських часописах 1912 

року, у яких письменник категорично спростовував шерег політичних, 

національних і педагогічних стереотипів і кліше, що їх сформувала вже тоді 

про нього українська, польська та російська критика і журналістика. 

Другий період представляє франкознавство міжвоєнного двадцятиліття 

із його поділом на дві основні магістралі в окупованих Росією і Польщею 

частинах України та відповідними оцінками дидактичних елементів 

спадщини мислителя. Знову ж таки відзначимо дві домінантні лінії доби 

«Розстріляного відродження»: 1) соціологічну, яка набула невдовзі форми 

вульгарно соціологічної (В. Коряк); 2)  формальну, або ж наукову (учні 

філологічної школи В. Перетца –  М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, а 

також М. Євшан).  Вагомим досягненням стало видання у Харкові 29 томів 

(32 книги) творів Франка, що їх було реалізовано за редакцією С. Пилипенка, 

а підготував до друку І. Лизанівський. Характеристичним для наступних 60-

ти років став розділ «Іван Франко» в «Нарисі історії української літератури» 
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Володимира Коряка
3
, у якому комуністичний історик літератури 

сформулював ідеологічну парадигму, що стала «зразком» для більшості 

дослідників Франкової педагогічної спадщини і, на жаль, так чи так 

залишається частково продуктивною.  Натомість позитивно оцінювали 

систему освіти для українців в Австрійській монархії представники 

тодішньої «формальної» або ж «наукової» школи франкознавства у 

підрадянській Україні М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович. Важливою 

для рецепції Франкових ідей у педагогічній сфері упродовж міжвоєнного 

періоду у Галичині стала широка дискусія між літературознавцями і 

педагогами різних мистецьких та ідеологічних груп про можливість так 

званого «культу Франка» у школі (О. Назарук, К. Чехович, О. Мох, М. 

Рудницький, Б.-І. Антонич, Г. Костельник та ін.) та системотвірна діяльність 

М. Возняка з його емпіричним етапом дослідження і систематизації текстів 

та епістолярію Франка, публікаторською і реноваторською діяльністю 

засновника франкознавства. 

Третій період – це дослідження педагогічних ідей Франка у 1950-1980-х 

рр., активізованих особливо до 100-го ювілею письменника, коли утворилися 

два антагоністичні центри: радянський та діаспорний. Кращими зразками 

підцензурних методичних розвідок про Франка-педагога є праці О. 

Мазуркевича, В. Смаля, О. Дзеверіна, Б. Степанишина, І. Денисюка, З. Гузара 

та ін. Деяким ученим, попри неминуче ідеологічне нашарування у їхніх 

працях, почасти вдалося реалізувати свій науковий потенціал. Варто ще раз 

відзначити, що до найважливіших здобутків франкознавства того часу 

заслужено належить комплектація та опублікування збірника педагогічних 

статей і висловлювань класика, що його здійснив О. Дзеверін у 1960 році
4
, 

вперше переклавши українською мовою дев’ятнадцять польсько– та 

німецькомовних публікацій Франка про освітні проблеми. Вільними від 

ідеологічного тиску були розвідки українських учених-франкознавців в екзилі, 

однак на їхній роботі позначилась відсутність архівів, періодики та наукового 

академічного середовища. Діаспорне літературознавство в рамках 

функціонування кількох незалежних наукових інституцій (НТШ, УВУ у 

Мюнхені, УВАН, Фундації ім. Шевченка та ін.) масштабно відзначило 100-і 

роковини письменника та видало десятки праць про нього, що мають 

неперехідне значення до сьогодні. З-поміж багатьох досліджень варто 

відзначити праці таких авторів, як С. Сірополко, В. Дорошенко, Л. Луців, Є. 

Маланюк, В. Янів, Л. Рудницький, Ю. Шевельов та ін.  

Четвертий період представляють поліфонічні франкознавчі студії часів 

незалежності України, коли виникла можливість синтетичного вивчення 

Франкового педагогічно-літературознавчого дискурсу та оформились два 

основні франкознавчі центри (львівський і дрогобицький), утворено 

Інститути Франкознавства у Львівському та Дрогобицькому університетах. 

Об’єднавчою і генераційною стала діяльність І. Денисюка, який, окрім 
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згаданих повище програмних статей, написав шерег інших розвідок про 

освітній «життєпис» класика та автобіографізм його художніх текстів про 

школу, про проблеми міжнаціональних стосунків і шкільну лектуру, про 

методику викладання української літератури та аксіологічні дилеми у 

публіцистичних і педагогічних творах І. Франка. Денисюкові рецензії на 

франкознавчі збірники і видання, полемічні статті про наповнення шкільних 

та університетських програм текстами Франка, про генологічну специфіку 

вивчення художніх творів у школі і виші, про новаторство письменника та 

його концепцію національної літератури стали класикою франкознавства, 

ґрунтовною методологічною базою для будь-якого виду наукового пізнання 

спадщини мислителя, звісно ж – також у ракурсі літературознавчо-

педагогічному.

 Аналітичний огляд франкознавчих монографій у 

«денисюківське» десятиріччя з 1998 до 2008 року здійснили М. Легкий і С. 

Пилипчук
5
, зреферувавши книги Т. Пастуха, М. Легкого, В. Микитюка, Р. 

Голода, Р. Чопика, М. Гнатюка, А. Скоця, Б. Тихолоза, В. Корнійчука, В. 

Працьовитого, І. Денисюка, Т. Салиги, Л. Сеника, Я. Мельник, Р. Горака та 

Я. Гнатіва, Л. Бондар та інших франкознавців.  

Системно проаналізовано розвиток франкознавства у Львівському 

відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України від 1991 

року, зроблено огляд франкознавчих монографій до часу заснування власне 

Інституту Івана Франка 2011 року у статтях Є. Нахліка («Сучасний стан 

франкознавчих досліджень і місце Львівського відділення Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України») та Тамари Гундорової 

(«Сучасне українське франкознавство: між «життям» і «творчістю»), 

опублікованих у продовжуваному збірнику Інституту (Іван Франко: Тексти. 

Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана 

Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: М. Жулинський 

(голова) та ін.; Відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. – Київ; Львів, 2011. – 

Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – 440 с.).  

Етапним для розвитку франкознавства стало проведення у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 1996 року Міжнародної 

наукової конференції «Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин» та 

у 1998 році Міжнародної наукової конференції «Українська філологія: 

школи, постаті, проблеми» з нагоди 150-річчя заснування першої кафедри 

української словесності; Міжнародного наукового конгресу до 150-річчя від 

дня народження патрона університету 2006 року. Як уже було зазначено, 

фундаментальне значення для розвитку сучасного франкознавства має 

академічне коментоване довидання Франкового 50-томовика: «Додаткові 

томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах» (Т. 51; Т. 52; Т. 53; Т. 54; 

видання «Покажчик купюр: (до Зібрання творів Івана Франка у п’ятдесяти 
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томах)» (К., 2009), що його здійснили науковці Інституту Івана Франка НАН 

України. Чимало наукових педагогічно-методичних ідей реалізовано у 

процесі роботи над проектом «Іван Франко: Літературна енциклопедія», яка 

підготовлена в Інституті Франка у семи томах, зокрема опубліковано 1-й том 

(Франківська енциклопедія: у 7 т. Т. 1: А–Ж. – 2016. – 680 с.).  

Ще одним центром франкознавства часу незалежності України є 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, де 

передусім у дидактичному, навчально-методичному сегменті франкознавства 

створили потужну наукову школу, яку представляють декілька оригінальних 

осередків: Інститут Франкознавства, кафедра теорії та історії літератури, 

кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 

університету. Збірники наукових праць «Франкознавчі студії» (2001–2016), 

книги матеріалів циклу Міжнародних наукових конференцій «Нагуєвицькі 

читання», регулярні фахові збірники праць із серії «Людинознавчі студії» 

мають важливе фактологічне і методологічне значення, в університеті 

сформовано самобутню наукову школу «Історія, теорія і практика 

української освіти і виховання», у рамках якої чимало розвідок спрямовані на 

вивчення педагогічної спадщини І. Франка. Загалом упродовж часу 

державності у науковий обіг увійшли без перебільшення тисячі 

різнопланових і різновартісних праць (серед них багато міждисциплінарних і 

суміжних із педагогікою та літературознавством студій із історичних, 

філософських, політологічних, правових та інших галузей), що дозволяє по-

новому, по-сучасному осмислити та синтезувати педагогічну методологію І. 

Франка. Чимало публікацій про педагогічні погляди мислителя, що вийшли у 

90-их роках ХХ-го сторіччя, все ще інертні, зі значними фактологічними і 

смисловими помилками. Попри все є ще і в 21 сторіччі анахронічні за 

методологією і фактажем педагогічні «біографії» І. Франка, базовані на 

безкритичній компіляції праць радянських науковців 3-го періоду 

педагогічного франкознавства.
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Тема 2. Від філантропізму до прагматизму: розвиток новочасних 

шкільних систем у педагогічному дискурсі Івана Франка 

 

Першу наукову біографію Франка, фактично перше монографічне 

дослідження про творчість письменника написав його університетський 

викладач української мови і літератури професор Омелян Огоновський, 

відомий передусім як автор основоположного цілісного корпусу історії 

української літератури. Як вважає Лариса Бондар, «… поява цього розділу 

стала сама по собі явищем наскрізь революційним: у найширший 

національно-літературний контекст було вписано постать письменника, який 

у той час перейшов тільки половину літературного шляху, до того ж учня, і 

не завжди вдячного, що міг собі дозволити інколи не зовсім «поштиві» 

висловлювання про вчителя (зазначмо тут одразу подиву гідну об’єктивність 

і шляхетність цієї людини, професора Омеляна Огоновського). Сам Франко 

був приємно вражений…»
6
 Відзначу, що на сторінках цього найбільшого за 

обсягом огляду в «Історії літератури руської» завідувач кафедри української 

словесності розглядає також і просвітницько-педагогічну діяльність свого 

студента чи, точніше, студентів. Йдеться про програму журналу «Народ», що 

його редагували Франко із Михайлом Павликом від 1890 року. Звісно, що 

чільний народовець оцінює часопис радикальної партії крізь призму 

міжпартійного протистояння, однак зауваження голови «Просвіти» головно 

стосуються того факту, що молоді радикали «стукають у відкриті двері», 

адже гасла, які вони проголошують, поділяють і здійснюють організації 

національного крила. Що ж маніфестувала редакція «Народу»: «За підвалину 

всяких заходів між світлими Русинами ми маємо того, хто нас усіх своєю 

кервавицею згодував, – народ, простих робітних людей... наша перша й 

остання ціль була віддавна: допомогти двигнути матеріально та справді 
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просвітити наш народ… Для того вказуватимемо приклади з життя інших, 

більш освічених народів на заході Європи та в Америці, на всесвітні 

здобутки людської думки й праці і, в дорогих для всіх людей справах, будемо 

накликати до згоди з прихильними нам людьми з інших народностей, 

особливо з нашими сусідами поляками, москалями та ін.  …Щоб же від 

нашого народу не відривалося молоде покоління в школах, і щоби з тих шкіл 

плив для народу безпосередній хосен, то доконче треба, щоби й у всіх 

школах серед нашого людства навчали так само – по-народному. В інтересах 

народного поступу, а той самої інтелігенції лежить також, щоби взагалі всі її 

духовні плоди були як найдоступніші для народу, хоч би навіть прийшлося 

обмежитися шкільним і так званим простолюдським письменством, на яке 

ми, правда, зовсім інакше дивимося, як більша частина інтелігентних 

русинів, бо бажали б ми, щоб воно було цікаве і повчальне і для інтелігентної 

людини, тобто щоби стояло на висоті теперішньої всесвітньої науки. 

Розвиваючи так народ, ми тим самим якнайкраще розвинемо й нашу мову, і 

наше письменство. Тоді й вирішиться справа про те, якою мовою будуть 

говорити колись всі русини, і чи будуть вони чи не будуть єдині з москалями. 

А до того часу, до цілковитого зрушення народу в добрі й освіті, інтелігентні 

русини, поступаючи так по-педагогічному, виграють те, що самі не 

відірвуться від народу та не пропадуть марно, для нього і для себе. Тоді ж 

настане для русинів час узятися і до високополітичних справ, бо буде на кого 

опертися і що з ким зробити, – буде маючий, світлий, самосвідомий народ»
7
.  

На жаль, ці програмні світоглядні параметри все ще актуальні, 

педагогічні ідеї І. Франка й досі не втратили можливості значного впливу на 

розвиток нації, адже все ще продовжуються інспіровані дискусії про 

цивілізаційний вектор розвитку, полеміка про доцільність і продуктивність 

західноєвропейських педагогічних постулатів в Україні, які пропагував і 

розвивав у своїй практиці той самий Франко, часто випереджаючи час, 

артикулюючи концептуальні ідеї, впровадити які буде можливо лише за 

допомогою розвинутих громадянських інституцій. Франкова освітня 

парадигма була виключно проєвропейською, демократичною та 

гуманістичною, опиралася на передові на той час філантропічні концепції 

Жана Жака Руссо, Йоганеса Бернгарда Базедова, Йогана Гайнріха 

Песталоцці, Йогана Ігнаца Фельбігера, Хрістіана Ґотгільфа Зальцмана та 

інших знаних представників цієї педагогічної течії 18-19 століття, яку добре 

знав, пропагував і розвивав в українському соціумі наш педагог. Дефініцію 

філантропізму, або ж філантропінізму маємо у сучасній довідково-

аналітичній праці
8
. Ідеологія Просвітництва справді головно засуджувала 
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панування зубріння та вербалізму в навчанні, засилля у школах вивчення 

давніх мов, відсутність продуманої системи шкільних підручників, слабкість 

підготовки учителів, – що і стало основним об’єктом критичного аналізу у 

багатьох текстах Франка про освітні проблеми в тогочасному шкільництві. 

Філантропічні виховні ідеї засновувались на світосприйнятті громадянського 

суспільства, що формувалось у Німеччині та Швейцарії, тому новаторська 

педагогіка ставила за мету виховувати діяльних та оптимістичних громадян-

патріотів, намагалась поєднати навчання із природою і життям, засуджувала 

жорстку шкільну «муштру», дискримінацію учнів за національними, 

конфесійними та соціальними ознаками. Принципи наочності, переходу від 

конкретного до абстрактного, активності навчання, поєднання розумової і 

фізичної праці, шкільна система гімнастики, відповідальність педагогів за 

своїх учнів, врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини, – 

ось основні ознаки цієї педагогічної течії, апологетом якої був й Іван Франко, 

а основні риси зберігають свою вагомість і сьогодні.  

 Якщо безпосередньо звернутись до Франкового знайомства із 

доробком філантропістів, то перша згадка про швейцарського педагога 

Йогана Гайнріха Песталоцці є в листі від 12 жовтня 1881 року з Нагуєвич до 

Івана Белея у справі про наповнення чергового числа журналу «Світ».  

Апелюючи до педагогічної концепції Песталоцці, Франко відзначив її 

гуманізм та демократичність як неодмінні складові, що їх вкрай необхідно 

залучати у родинне і шкільне виховання. Основою виховної системи має 

бути повага до особистості учня, його гідності, а вже зовсім неприйнятною є 

практика биття і приниження. Педагог разом з європейськими ученими 

категорично виступив проти фізичної кари, яка мотивувалась в українському 

і польському суспільстві того часу навіть церковною фразеологією. «Дитину 

люби як душу, а тряси як грушу», «Карай свойого сина від молодості, то 

будеш мати спокій у старості», «Не попускаючи бий дитя, бо коли б’єш його 

паличкою, не вмре, але буде живе, здорове. Бо б’ючи його по тілі, ти рятуєш 

його душу від вічної смерті. Коли маєш доньку, держи її під погрозою, то 

забезпечиш її тіло. Люблячи свого сина, часто завдавай йому рани, щоб 

пізніше ти радувався ним. Не смійся зі своєю дитиною і не бався з нею, бо як 

трохи послабиш, то багато потерпиш і пізніше наб’єш оскомину на душу 

свою», «Дух святий радить бити діточок різочками...»
9
 Ці та інші «художні 

приписи» й «оди» на честь різки і нагайки Іван Франко вважав справжнім 

богохульством і висновував із цих анахронічних і нецивілізованих способів 

виховання та навчання риторичне запитання-твердження: чи ж не через це 

українці як нація не можуть добитися між іншими народами такого 

становища, яке би нам належалося? Тим більше, що «[...] навіть ніби 

справедливі кари та побої бували такі, що не причиняючися до його 

моральної поправи, вчили його лише на другий раз ліпше стерегтися, робили 
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його хитрішим, завзятішим, гіршим»
10

, – переконано писав Іван Франко, який 

у багатьох своїх художніх текстах змалював жахливі наслідки жорстокого 

поводження в освітніх закладах, зокрема, в оповіданнях «Малий Мирон», 

«Оловець», «Грицева шкільна наука», «Отець-гуморист», «Schönschreiben» та 

ін.  

 Загальні постулати навчання і виховання усталювалися упродовж 

тисячоліть, особлива ж роль Й. Песталоцці в історії педагогіки полягає у 

тому, що основне завдання вчителя він вбачав у сумлінному виконанні 

виховних функцій, був переконаний, що хороший учитель повинен не тільки 

навчати, а й планомірно здійснювати виховну роботу з дітьми. В умовах 

тогочасної школи це означало, що вчитель, на думку Песталоцці, повинен 

вибрати групу підопічних та перебувати з ними у постійному контакті, 

буквально жити з ними: разом їсти, ночувати в одній спальні, виконувати 

певні правила розпорядку, брати участь в іграх, привчати до порядку, 

організовувати їхній розпорядок дня. Сам Й. Песталоцці, будучи фанатично 

відданим своїм підопічним, цінував у вчителів такі якості, як любов до дітей, 

життєрадісність, творчу налаштованість, скромність, безпосередність, високу 

морально-етичну відповідальність, адже тільки так можна здобути симпатію 

дітей, їхню прихильність, авторитет і повагу. Песталоцці був прикладом 

величезної людської енергії, наполегливості, любові до дорослих і дітей. 

«Все для інших, нічого для себе» – слова, написані на його могильному 

пам’ятнику, вичерпно характеризують видатного педагога-гуманіста. Теорія 

елементарної освіти Песталоцці об’єднала інтелектуальне, морально-етичне, 

фізичне і трудове виховання, щоб у результаті забезпечити гармонійний 

розвиток молодої людини. До справи становлення і формування молодої 

людини не повинні бути допущені «ремісники від виховання», – це дуже 

містка, влучна і, на жаль, позачасова педагогічна метафора Песталоцці була 

близькою та зрозумілою Іванові Франкові, адже ця проблема безпосередньо 

торкалась і його навчання в гімназії й університеті. Франко називав таких 

«ремісників» «суплєнтами», і передусім це стосувалось вивчення української 

мови та літератури у середніх школах. Хоча українська за законом у східній 

Галичині була однією із рівноправних крайових мов, у більшості освітніх 

закладів її вивчали як шкільний предмет факультативно, «надобов’язково», а 

викладали філологи, історики чи катехити, які знайомились з українською 

літературою «[...] доперва на годинах, з тих же читанок, котрі мала молодіж, 

– т. є. змушені були супроти тої молодіжі найтись дуже часто в тім прикрім 

положенні, що знали менше, ніж ліпші між учениками»
11

.  

  Як уже було зазначено, дуже радикальною і категоричною була 

Франкова позиція щодо відповідальності вчителя за учнів, адже письменник 

щиро вважав, що педагог зобов’язаний зацікавити, захопити своїх 
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підопічних, наситити інтелектуальне й духовне життя, щоби не залишалось 

місця для неморальних діянь. Не завжди аргументи з його белетристики є 

переконливими. Так, до прикладу, у Франковому романі «Не спитавши 

броду» є образ «нещасливого» у сімейному житті Міхонського, який став 

жертвою зради своєї молодої дружини та улюбленого учня. Натомість в 

оповіданні, котре постало з неопублікованого роману, персонаж-педагог 

проголошує абстрактні дидактичні схеми про те, щоб «виплекати гарну 

ростину – чесну одвертість та правдивість характеру»
12

. Йдеться про 

Епамінонду-Бориса, якого «виростив» власне Міхонський, реалізувавши 

доволі цікаву програму виховання неординарної особистості.  

Те, що Франко знав та розвивав передові європейські освітні ідеї на 

українському національному ґрунті, підтверджує суголосна думка відомого 

американського філософа й педагога-прагматика Джона Д’юї, який дещо 

пізніше за нашого мислителя писав: «Песталоцці намагався впровадити 

експеримент, переконуючи індивідів-філантропів, які мають багатство і 

владу, наслідувати його принципи. Однак навіть Песталоцці розумів, що 

ніякі ефективні переконання стосовно нових освітніх ідеалів не промовляють 

до людей без підтримки держави. Нова освіта покликана сформувати нове 

суспільство, і її впровадження залежатиме все-таки від діяльности держави. 

Рух за демократичну ідею неминуче породив рух за публічне керування 

школами»
13

.  

Франко, як ніхто з українських культурних діячів того часу, намагався 

у своїй практичній просвітницькій діяльності письменника, журналіста-

редактора і журналіста-практика, філософа, політика досліджувати й 

корегувати національний освітній процес, добре знав та застосовував 

педагогічну систему Песталоцці, який навчання та виховання розглядав як 

основний засіб перебудови суспільства на розумних і справедливих началах, 

одним із перших серед педагогів звернувся до питання загальної освіти. 

Власне, саме швейцарський учений запровадив у науковий педагогічний обіг 

поняття «трудової елементарної освіти», що мало, на його думку, 

сформувати у молоді підвалини загальної культури праці, а запорукою 

розвитку цього «політехнічного» школення вважав взаємозв’язок сім’ї та 

школи у вихованні дітей. Розробляючи свою теорію, Песталоцці передбачав, 

щоб вона була простою і доступною для опанування кожній матері, тому 

систематизував завдання, зміст і методику першочергового виховання і 

навчання у сім’ї, що має удосконалюватись у школі. Релігійно-моральне 

виховання дітей за системою Песталоцці полягає у вихованні дієвої любові 

до людей, а основна роль у цьому належить сім’ї, власне – матері. 

Найпростішим моральним почуттям Песталоцці називав інстинктивну в 

немовляти любов до матері, що її поступово усвідомлює дитина i переносить 
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спочатку на батька, сестер, братів, потім на вчителя i шкільних товаришів i, 

врешті, на свій народ, націю, на всіх людей. Моральні, розумові та фізичні 

сили людського єства (за його визначенням – сили серця, розуму і руки) 

мають властивість до саморозвитку, а материнське виховання покликане 

допомогти саморозвитку і спрямувати його у потрібному напрямку. Тобто, 

основним у вихованні Песталоцці вважав знаменитий принцип 

«природовідповідності», сутністю якого, на думку вченого, є те, що властиві 

кожній дитині від народження задатки сил і здібностей можна розвивати, 

управляючи ними у тій послідовності, яка відповідає природному порядку та 

законам розвитку дитини, а метою виховання повинен бути різнобічний і 

гармонійний розвиток всіх природних сил та здібностей.
14

  

 У цьому ракурсі варто повернутись до дебюту Франка-видавця та 

популяризатора європейських педагогічних ідей ще на початку його шляху – 

редагування у 1875 році журналу «Друг». Під назвою «Женщина-мати» 

Франко публікував свою статтю-компіляцію упродовж 1875–1876 рр., у 

вступі зазначивши: «Під тим заглавієм станем ми в нашім «Друзі» поміщати 

цілий ряд статей, трактуючих о становиську женщини яко матері і газдині 

взглядом общества. Не сумніваємся, що статті тії стануть нашим женщинам 

не тільки приємною і занимательною лектурою, но також подадуть їм не 

одну здорову і практичну гадку взглядом їх перезначення і їх обов’язків»
15

. У 

науковий обіг цю статтю Франка повернула Наталя Тихолоз, вперше 

переопублікувавши у додатках до своєї монографії текст за першодруком  

Слідуючи Г. Кленке, Франко у статті «Женщина-мати» консервативно, 

навіть доволі «по-чоловічому», шовіністично писав про місце і роль жінки у 

суспільстві, цілком у дусі традиційного німецького стереотипу «трьох К»: 

«Презначення женщини єсть викормлення і виховання дитини на чоловіка 

здорового, морального і обществу полезного, її обов’язком єсть розвивати 

природні дарования дитини і провадити тії на властиву дорогу. [...] В 

матернім вихованні лежить зарід всього того, чим дитя в житті станеться. 

То єсть високе і дуже важне презначення женщини, і Творець щедро 

обдарив її всім, що потребне до виповнення тих великих і святих обов’язків. 

Всі її тілеснії і душевнії дарования всказують всегда ісключно лиш на її 

відношення яко матері ко своїй дитині. Мужчина має совсем иниї цілі, иниї 

обов’язки, следовательно, також і иниї дарования. Життя мужчини – то 

широкий світ, життя женщини – тихий родинний круг. Природа сама 

освободила мужчину од занимання ся дитиною, – він єсть голова, хранитель 

родини, громадить добро в дом; женщина, в тіснішім крузі жиючи, удержує, 

порядкує і заховує потребне на потребну хвилю»
16

.  
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Як відомо, Франко не завершив цієї статті, адресованої спеціально 

молодим жінкам-матерям, написавши тільки крім «Вступу» розділи «Мати і 

школа» та «Лектура для дітей». Можливо, відчувши своєрідний дискомфорт 

щодо маскулістичної доктрини Кленке, можливо – внаслідок цензурних 

переслідувань студентського часопису та власне відсутності шпальт для 

продовження публікації. Попри пересадний німецький консерватизм чи 

навіть певну одіозність деяких суджень («Мати-женщина рідко коли або і 

ніколи не має правдивого плану науки, котрий доперва зділати може 

образовання логічним, основним»
17

; «Читання шкодить тілесному і духовому 

здоров’ю дітей. Раз розчитавшися, заохотяться до дальшого читання. При тім 

мусять довго сидіти в кімнаті, що не годиться з їхнім організмом. Через то 

стають з них недотиски, а на старість часто так звані бібліомани, котрих годі 

почислити до найщасливіших і обществу найполезніших людей»
18

, у статті 

бачимо чимало цікавих Франкових думок. Зокрема, про вибір текстів для 

дітей дошкільного віку, про основні педагогічні та психологічні принципи 

формування цієї лектури. Франко наголошує на тому, що українська 

національна література, попри її порівняно з іншими європейськими 

літературами «убогість» на той час, мала вже тоді багатий дидактичний 

матеріал. Тому, поруч із текстами Бічер Стоу, Даніеля Дефо, Фенімора 

Купера, пропонує читати українські твори Основ’яненка, Устияновича, 

Шевченка
19

. Власне, вже у цій ранній і вельми несамостійній статті Франка 

зримо простежуються педагогічні постулати Песталоцці, адже саме 

швейцарець одним з перших досліджував проблему взаємозв’язку сім’ї і 

школи та вважав основним у формуванні молодої людини родинний вплив, 

насамперед – материнський. Гармонійна сім’я – це перший приклад науки 

життя в спільноті, зразок взаємної допомоги, дії, а справжня любов до 

малюка вимагає мудрого і твердого ставлення, – стверджував Песталоцці, 

який завжди підкреслював межу між стриманістю і суворістю, а головними 

умовами виховання й освіти вважав працю, простоту, дисципліну, родинну 

атмосферу, а насамперед – добру матір. В. Корнійчук вважає, що ця 

публікація засвідчує факт того, що Франко з професійного обовʼязку 

звертався до цієї проблематики, адже будував плани свої майбутньої карʼєри 

гімназійного вчителя: «Молодий автор мовби тоді готував себе до 

майбутньої педагогічної діяльності. Він високо підносив роль жінки-матері… 

І. Франко природно вважав, що мати повинна розбудити дух дитини, а 

вчитель – розширити й упорядкувати знання, тобто продовжити справу 

домашнього виховання»
20

. 

Запропонований Песталоцці підхід до виховання і навчання дітей мав 

індивідуалізаційний характер, що було новаторським для того часу, і що, 

безперечно, поділяв І. Франко, який також вимагав від освітян врахування у 
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практиці навчання індивідуальності дитини, надання їй не тільки 

елементарних відомостей, але й кшталтування та розвитку її духовних сил, 

морального і суспільного ушляхетнювання. Боротьба Песталоцці за рівність і 

справедливість у здобуванні освіти для всіх соціальних верств, його 

навчально-виховні заклади для суспільних «низів» у Нойгофі, Станці, 

Івердоні і Бургдорфі стали зразком для багатьох націй у створенні таких 

педагогічних осередків. Не могли не привабити «мужицького сина» Франка 

гуманізм та демократичність педагогічної системи філантропістів, які, 

інспіровані великою мірою творчістю Руссо, стверджували у своїй 

педагогічній практиці потребу «природнього виховання», розвивали шкільне 

навчання, поєднане із працею, пленером, різноманітними іграми і забавами, 

що забезпечувало потреби фізичного розвитку та здоров’я. Дух та ідеї 

«песталоццизму» промінювали надалі у розвитку європейської освіти на 

діяльність його найближчих наступників, зокрема Вільгельма фон Гумбольта 

(1767–1835), Йогана Гербарта (1776–1841), Августа Фребеля (1782–1852), 

які, хоч і на інших філософських засадах, – ідеях неогуманізму та етизму, 

творили педагогічний канон 2-ї пол. 19-го – поч. 20 ст. Власне, як і Франко, 

який, досконало знаючи європейську педагогічну теорію і практику, 

проектував таку школу і такого шкільного вчителя, які зуміли б виховати в 

поколіннях українців національний патріотизм та прагнення до єдності, адже 

наш педагог аж ніяк не заперечував дидактичну виховну роль рідної 

літератури. Якщо ж вести мову про філософські основи саме педагогічної 

системи Франка, то передусім це була позитивістська та утилітарна течії, що 

тривали і розвивались упродовж всього 19 ст. Як і в літературознавстві, у 

педагогічній царині наш мислитель дуже добре знав і розвивав погляди 

Оґюста Конта (фр. Auguste Comte) (1798–1857), Джона Стюарта Мілля 

(1806–1873), Герберта Спенсера (1820–1903). Тому наш учений-педагог у 

розвитку освіти вбачав реалізацію глобальних завдань: поступ народу, 

порядок у суспільстві, кшталтування «людськості» (гуманізацію). 

Критикуючи класичну школу, Франко наголошував на потребі підготовки 

учня до життєвої боротьби, стверджував так зване навчання наукове, корисне 

для майбутньої самореалізації молодої людини. Тому, на його думку, освіта 

має підготувати до виконання неуникних суспільних і національно-

політичних обов’язків. Навчити як здобувати собі і своїм близьким засоби 

для проживання, приготувати молоду людину до виконання сімейних і 

батьківських функцій. Дати орієнтири для розуміння себе і свого місця у 

світі. Врешті, показати незвичайну приємність і неабияку користь із 

спілкування і пізнання мистецтва у всіх його проявах. Труднощі світоглядні і 

суспільні у Європі, що наростали разом із промисловою революцією, тобто 

розвиток соціалістичного руху, спричинили і певне зацікавлення молодого 

Франка марксизмом та суспільно-економічною теорією соціалізму. 

Марксистські гасла про надання всім доступу до шкільної освіти, звільнення 

науки і знань від кайданів, у які їх закували класова нерівність і влада, не 

могли не викликати  симпатії. Пізнання фальшивості і згубності цієї ідеології 

забрало у Франка немало часу, поки соціалізм і комунізм він назвав 
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«сентименталізмом фантастів», що прикриває змагання до домінування 

однієї нації над іншою.  

Проміжним підсумком початкового дослідження європейських 

педагогічних концепцій, які вивчав, реалізовував і розвивав у своїй 

практичній науковій і творчій діяльності Іван Франко, є незаперечний факт 

органічного тривання нашого науковця у європейській цивілізаційній 

простороні.  

Франкова пізня концепція людини також не містить детермінізму буття 

особистості, не визнає індивідуума обʼєктом і жертвою обставин. Хоча, з 

іншого боку, людина теж не є абсолютно вільною, не є повним субʼєктом, 

однак за нею залишається право оцінювання дійсності і вибору, зумовленого 

відповідальністю за реалізований чи не здійснений вчинок. З точки зору 

прагматистів не існує абсолютної і незмінної правди, як і не існує 

«правильних» знань: навчання і пізнання – це лише динамічний шерег 

процесів, спрямований на формування, «ліплення» особистості. За Франком, 

неможливо дійти у рецепції художнього тексту до «правильної» відповіді, 

лишень до «якоїсь», а здобутий таким чином досвід і знання будуть 

корисними тільки за межами навчального закладу, в індивідуальному 

«дорослому» житті. Тобто, бачимо сповідування основних постулатів 

прагматизму як теорії пізнання, яка передбачала, що справжність і 

функціональна вартість знань залежить від обставин і місця, особи і часу. 

Прагматизм приваблював Франка також і світським демократичним 

індивідуалізмом, і різкою критикою традиційної освіти. Безперечно до 

педагогіки прагматизму належить непримиренне несприйняття українського 

вченого-педагога репродуктивного навчання, передусім літературного. 

Франко стало заперечував підготовку учнів до суспільного життя через 

«переказування» навчального матеріалу, через «кутє», засвоєння готових і 

доконаних знань і відповідей. Звідси – нещадна критика шкільних 

підручників як конденсованої «мудрості поколінь», з допомогою яких 

учителі наповнюють старанних і послушних учнів «правильними» знаннями і 

моральними приписами. Врешті, наш педагог постійно реалізовував у своїй 

практиці головне гасло прагматистів про те, що навчання має бути 

повсякденним і неперервним, освіта є реальним досвідом, натомість школа й 

університет є місцями, де триває підготовка до майбутнього, і триває дійсне 

життя.  
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Тема 3.  Конкретизації образу українсько-галицького інтелектуала: 

теоретичні та емпіричні пошуки ідеалу особистості вчителя 

 

 Одну з варіацій Франкового шляху, його життєдолі, відображення його 

самого у його ж текстах було названо «Pro foro externo»

 (Франкові 

конкретизації образу українсько-галицького інтелектуала). Маю на увазі 

процес конкретизації як набуття реальності, дійсності, що існує, 

представлена конкретними діями та індивідуумами. Тамара Гундорова, 

аналізуючи особливості вияву авторського «я» у Франкових текстах, 

сформулювала містку дефініцію: «Автобіографізм у Франкових творах 

ставав культурним біографізмом. Власні психологічні та моральні колізії 

письменник сприймав і аналізував як умови становлення певного культурно-

психологічного типу – нової української інтелігенції. Культурному 

біографізмові, у якому Франко наголошував його власне літературну, 
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артистичну природу, підпорядковано й документальність письменникових 

творів»
21

. Власне, у більшості персонажів його текстів легко відчитати або ж 

авторський еволюційний шлях та наратив, або ж alter ego – тих, хто йому 

протистояв чи супроводив. Життя Івана Франка як публічної людини 

безперечно залежало від «публіки» і «для публіки» було присвячене, 

слугувало зразком, прикладом для наслідування, представленою наочно 

можливістю для українського інтелектуала і митця жити з «кінчика пера». 

Однозначно, що від початку своєї публічної діяльності (точніше – від 

львівського часу) Франко не сприймав детерміністичну концепцію людини у 

суспільстві, бо вважав, що долю жодної особи, а особливо освіченої людини, 

не визначає виключно провидіння, збіг обставин, навіть суспільні чи 

національні умови життя. Хоча не вважав людину також й абсолютно 

вільною щодо свого оточення. Ця, здавалось би, проблемна ситуація 

вирішується у з’ясуванні життєвої філософії Франка доволі просто – позиція 

людини визначається її здатністю до оцінювання тих чи тих особистих чи 

суспільних явищ та норм, здатністю зробити вибір. Можливість оцінювати і 

вибирати є головною ознакою інтелектуала, особи мислячої. Звісно, що 

будучи прихильником емпіричного натуралізму, Франко бачив себе і 

людство загалом невід’ємною частиною природи, яка в процесі еволюції 

набула здатності мислення, що і має «ціхувати» людину вільну, тобто, – 

відповідальну за свої вчинки. Власне, і сам Франко еволюціонував у своїх 

поглядах, хоча, либонь, якщо йдеться про початок його навчання у Львові, то 

радше варто говорити про швидкі революційні зміни у світогляді.  

Рельєфно реалії українського інтелектуального середовища, у якому 

стартував студент філософського факультету, змалював І. Ющишин: «Перші 

твори з молодечих літ Івана Франка особливо його «Петрії і Добощуки», 

мають більше значення історичне чим літературне. Вони живий свідок того 

історичного процесу й національного еволюціонізму, що їх перебуло наше 

громадянство в 70-их роках минулого століття. Наші чільніші мужі й 

патріоти тих часів, не маючи ніякої національно-політичної ні соціально-

економічної програми, просто гнили в атмосфері туманних історичних 

традицій і народно-демократичного фразерства, в якім неможливо було 

доглянути яку-небудь здорову думку і реальний зміст. Така сама була й 

тодішня література: шаблонова, безкровна, оспівуючи на тисячні лади одні й 

ті самі псевдо-національні святощі й ідеали. Отже недосвідченість або брак 

таланту стояли на перепоні молодому авторові. Франкові найбільше шкодила 

в початках його літературної кар’єри тодішня літературна «мода» серед 

галицьких Українців, з якої вродилася й власна тенденція молодого 

письменника наблизити нашу мову до російської, писати «вищим стилем», з 
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чого виходила якась макаронічна саламаха, недоладна мішанина мови 

української з російською, польською та церковно-слов’янською»
22

. 

Неможливо переоцінити вплив на вибір молодого Франка, на його 

мовну ідентифікацію Михайла Драгоманова, про що сказано уже дуже 

багато, однак, хоча галицьке українське середовище на той час уже значно 

інституалізувалося (чого варті університетські кафедри словесності  і права, 

товариство «Просвіта», НТШ та ін.!), але не змогло зразу ж «абсорбувати» 

свого найвидатнішого у майбутньому діяча. Це зумовили багато як 

об’єктивних, так і особистісних чинників. Франко пізніше мав підстави 

оскаржувати «тупий індиферентизм», болісні удари і цинічні насміхи від 

одноплемінників, від тих українських інтелігентів, про яких він сам писав як 

про рутенців, що «вмивають руки» від розмов про загальноукраїнську націю і 

її мову, про твори Шевченка та українську літературу, про Драгоманівські 

ідеї, про все, що відмежоване «чорножовтими стовпами» між Галичиною і 

російською імперією. Важко навіть гіпотетично «реконструювати» можливий 

Франків шлях у народовському таборі українського національного руху, що 

був найбільш організованим та чисельним уже у 70–80-х роках 19 ст. «...На 

відміну від польських еліт, освічені русини потерпали від кризи національної 

ідентичности. Вони були поділені між собою на українофільську, 

русофільську та полонофільську орієнтації. Суперництво між ними є 

істотною частиною історії національного відродження галицьких русинів у 

1830-1914 рр.»,
23

– констатує дослідник, відзначивши патріотизм Франка, 

який, на відміну від шукачів «легшого і забезпеченішого життя» не 

виемігрував, а залишився на своїй землі долати «культурну прірву, яка 

відділяла здебільшого малограмотне східнохристиянське населення від 

секуляризованої та вестернізованої еліти»
24

.  

У контексті цього виклику особливої ваги набувала освітня педагогічна 

програма, до якої настійно прагнув долучитися Франко вже навіть на 

початках свого побуту у Львові. Доброю ілюстрацією його тодішніх поглядів 

на роль освіти для всіх людей, «незалежно від походження, стану і маєтку», є 

стаття «Наука і її взаємини з працюючими класами», написана для 

польськомовної робітничо-друкарської газети-двотижневика «Praca» 1878 

року. Публікація доволі дискусійна, певною мірою – профановано-наївна, 

про-пролетарська, не так марксистська, як просвітницька, але промовистими 

є слова про писемність та освіту, що стала можливою завдяки «рухомій 

літері», – винайденні друку: «Найбільший, найстрашніший для нижчих 

класів і досі найупертіше боронений привілей панів, князів і багачів, – 

привілей розумової вищості, привілей більшого виховання, привілей 

глибокої думки, освіти, пізнання прав божественних і людських, – упав під 

ударами рухомої літери, розсипався в порох, як старий мур, а сонце нового 
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поступу, істинно людського, заясніло першим світанком»
25

. Власне, 

симптоматичним є той факт, що свої «про-соціалістичні» публікації у 1878–

1879 рр. Франко друкує польською мовою («Про солідарність», «Що таке 

соціалізм?», «Солідарності!»), а у брошурі «Що таке соціалізм?», яку пізніше 

в автобіографії назвав «Катехізмом економічного соціалізму», ще й 

ідентифікує себе з поляками: «Але, може, для нас, поляків (письмівка моя – В. 

М.), вистачить самого патріотичного почуття? Може, саме тільки виборення 

політичної незалежності ощасливить наш народ, а тому соціальна реформа 

нам не потрібна?»
26

 Звісно, що в 50-томовику укладачі потрактували цей 

загальник як звернення до «трудящих – представників різних 

національностей Східної Галичини»
27

, хоча радше така форма звернення до 

читачів засвідчує не так незавершений процес національної 

самоідентифікації  Франка, як вплив соціалістичних постулатів про 

«стирання національних меж» у спільній боротьбі з «соціальним рабством». 

Варто зазначити, що така ідеологія в польській суспільності якщо й не 

завжди була маргінальною, то ніколи не домінувала, а по «десятирічній 

панщині у наймах у сусідів»

 Франко теж остаточно пізнає ілюзорність та 

облудливість міжнаціональної «соціалістичної» співпраці, у якій гасла 

братерства і рівності прикривають прагнення домінування одної нації над 

іншою. Щодо ж «дрейфу» Франка на шпальти польськомовної соціалістичної 

преси, то чи не основною причиною став його арешт у 1877 році, після чого 

народовська еліта (а «народовська» – це майже абсолютний синонім до 

епітета «українофільська»!) «виелімінувала», «проскрибувала» молодого 

студента-філософа фактично за те, чого він не робив. До арешту Франка 

досить важко було назвати соціалістом за переконаннями, але опісля (також і 

через психотип «Проти хвиль плисти, проти рожна перти»!) він наче 

наперекір усім і для власної сатисфакції публікує повище названі 

польськомовні праці. Великого вибору і не залишалось, адже                                                                   

більшість українофільських освітніх і просвітніх інституцій та преси 

контролювали народовці, які аж ніяк не належали до «секуляризованої 

еліти». Навпаки, – більшість учасників і проводу становило українське греко-

католицьке духовенство чи члени їхніх родин. Знову ж таки, історія 

переорієнтації «Академического кружка», де Франко разом із колегами 

здійснив «демократичний переворот», сповна засвідчила відкидання також 

москвофільського вибору, що однозначно закривало стежку і до 

русофільських видань та інституцій, щедро спонсорованих Петербургом. Що 
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Іван Франко: 1908–1916 / Ярослава Мельник. – Дрогобич : Коло, 2006. – С. 224–225. 



показово, уже 1905 року Франко надзвичайно цікаво пояснить цей свій 

вчинок «соромом перед чужими», маючи на увазі передусім свій вибір 

тридцять років назад: «Отже, сей психологічний момент – с о р о м  п е р е д  

ч у ж и м и (письмівка Франкова – В. М.) – був імпульсом до звороту в таборі 

молодих галицьких москвофілів. Характерне явище! Пригадую, що досить 

аналогічний факт трафився в тім самім таборі перед чверть століттям, в 

«Академическім кружку» 1875–76 рр. Тоді молодіж також набралася сорому. 

Драгоманов у своїх листах до ред[акції] «Друга» також дорікав їй неуцтвом, 

незнанням російської мови й літератури, ретроградством та безідейністю. Та 

історія хоч повторяється, але все з варіантами. Тоді наслідком ідейного 

ферменту, внесеного писаннями Драгоманова, був зворот усього загалу 

москвофільської молодежі до народної мови, була проба злуки обох 

студентських товариств, проба, ударемнена заходами «старих», був нарешті 

зворот одної часті молодежі до новочасних ідей соціалізму та радикалізму. А 

що ж бачимо тепер?»
28

  

«Чужим» тоді для Франка був «росіянин» Драгоманов, «чужим» і для 

народовців (через свій антиклерикалізм, нігілізм і невимовно «страшний» 

соціалізм!), і для москвофілів (через однозначне відкидання 

«общерусскости», орієнтацію на українську мову у творчості, науці та освіті  

і, головно, – несприйняття тоталітаризму та абсолютизму Росії) став Франко. 

Це і зумовило його тривалу співпрацю із польськими часописами лівого 

спрямування, а паралельно працю на утвердження і розвиток радикального 

(модерного) політичного проекту. По-різному можна оцінювати подальший 

період діяльності Франка, зокрема його редакторську роботу, що її системно 

проаналізував Я. Грицак, влучно означивши етапи «центральної фігури у 

створенні нових журналів»: «Між радикалами і народовцями»; «Між 

українцями та поляками». «Справжні зміни сталися на початку 1883 р., коли 

Франко повернувся до Львова, купивши це повернення ціною співпраці з 

колишніми опонентами, галицькими народовцями. Вона давала йому 

постійний заробіток і можливість утримати себе в місті, однак не була 

породжена самою тільки життєвою скрутою. Її диктував новий розвиток 

подій у русько-українському таборі»,
29

– пише франкознавець, комплексно 

розглядаючи політичну активність народовців, видання для селян газети 

«Батьківщина» (з 1879) та «Діло» (1880) для «інтелігенції», сатиричного 

журналу «Зеркало» та участь у цих пресових проектах Франка. Грицак 

вважає, що Франко свідомо йшов на опортуністичний (звинувачення 

Драгоманова!) компроміс із народовцями, а також наголошує у цитованому 

розділі той факт, що до початку 1880-х років народовці зосереджувалися на 

«культурно-просвітницькій» роботі, у політику «не пхалися»
30

. Також 

слушно дослідник відзначив, покликаючись на епістолярій Франка, що 
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«…розходження між народовцями та радикалами бачилося йому (Франкові – 

В. М.) не антагонізмом між двома таборами, а як розходження усередині 

одного українського табору».  

Отож, Франко мав змогу «модернізувати» українську (і не тільки!) 

галицьку (теж не тільки!) суспільність і через свою літературну та 

публіцистичну діяльність, і через журналістську працю, можливість якої 

стала результатом його популярності як белетриста. Таким чином, завдяки 

редакторській праці у «Зорі» у 1884 році була написана чи не найбільш 

«шкільна» стаття Франка («Конечність реформи учення руської літератури 

по наших середніх школах». – № 12, с. 89–91; № 13, с. 101–102), однак 

повернімось до висвітлення у художніх текстах збірного образу тодішнього 

галицького інтелектуала. До зображення у творах Франкового сучасника-

інтелігента, або ж, інколи, автотематизму, «самомалювання», що й творило 

отой «культурний автобіографізм». Звернемось до кількох текстів, які, окрім 

типових образів інтелігента, відтворюють загальну картину тодішнього 

галицького соціуму, зокрема освітнього середовища та його представників. 

Досить показовим у цьому плані  є оповідання
31

 «Моя стріча з Олексою», 

що було вперше надруковано в неперіодичному збірнику «Дзвін»

 (Львів, 

1878. С. 285–296) з підзаголовком «Оповідання Мирона Сторожа». 

Комплексний підхід до аналізу генологічних, стильових та наратологічних 

проблем цього тексту І. Франка застосував І. Денисюк у двох розвідках 

початку 80-х років ХХ ст.
32

 Зокрема, у монографії дослідник відзначив, що 

Франко власне і дефініював жанр «політичного оповідання (або ж – 

політичної казки)»: «Йому належить заслуга введення самого терміна 

“політична поема”, “політична поезія” стосовно творчості Тараса Шевченка, 

а також “політичне оповідання”, “політична казка” як підзаголовки його 

власних прозових оповідок, що виражали не якісь другорядні формально-

структурні ознаки, а змістовну домінанту твору – його викривальний ідейний 

пафос»
33

. У початковій же статті «Політичне оповідання І. Франка», 
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 «Дзвін» – літературно-політичний збірник, що його видавали І. Франко та М. Павлик після закриття 

«Громадського друга» в 1878 р. як його продовження.  
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номінувавши у самій назві основний жанр, І. Денисюк вказував на 

своєрідний автобіографізм твору «Моя стріча з Олексою» та, покликаючись 

на Франкову генологічну систему, писав: «Оповідач-інтелігент говорить тут 

від себе просто й щиро, у доступній для селянина формі, як брат до брата.  І. 

Франко викладає факти своєї революційної біографії, називає себе Мироном 

(тодішній псевдонім письменника). За достовірністю персонажів і фактів це, 

по суті, нарис. Але серед франківської жанровизначальної термінології 

знаходимо і поняття “белетристичний нарис”. Такими белетристичними 

засобами тут є нарощування і вибух емоцій – новелістичний пуант – як 

момент повного взаєморозуміння двох бунтарів»
34

.  

Отож, центральний образ твору – образ «проскрибованого»: людини, 

відкинутої більшістю суспільства на маргінес, поза межі традиційного 

консервативного «товариства», яке у тексті саркастично названо «люди 

чесні», «багаті», «сильні», «практичні»
35

. Історія арешту і несправедливого 

звинувачення у всіх «смертних гріхах» теж відтворена іронічно, адже 

оповідач проводить думку, що причиною арешту та відторгнення від 

суспільства стало нерозуміння його діяльності, що не мала на меті ніякого 

«перевороту, революції, різнí»
36

, ані «касування бога»
37

. Оповідач-герой 

Мирон Сторож у своїй передісторії констатує, що зробив свій вибір життя 

«проскрибованого» свідомо і не жалкує про це, а шукає місця в товаристві 

таких же «витручених». Навпаки, відчув щось подібне до катарсису, 

переродження, «почувся свобідним, як птах у воздусі (як той німець каже: 

vogelfrej)»
38

.  

Другим сюжетотворчим образом твору стала постать Олекси Сторожа – 

«стрийного» (двоюрідного) брата оповідача, одного з трьох синів рідного 

брата батька Мирона. Власне, збірний образ сім’ї Сторожів становить окрему 

сюжетну лінію, що доволі розлого та деталізовано підводить до 

кульмінаційного моменту оповідання – розмови та порозуміння двох 

«проскрибованих» братів. Історію родини Сторожів – сільських 

правдоборців, – І. Франко описує дуже деталізовано, на майже третині 

тексту, що не дозволяє назвати цей компонент вставним епізодом чи 

екскурсом у минуле. Навпаки, в історії родини Сторожів є свої внутрішні 

динамічні вставні епізоди. Наприклад, історія про сутичку Олекси із 

представниками «інтелігенції»: старостою та повітовим лікарем, що 

«лікував», не виходячи з брички; чи бійка із війтом (виборним головою). 

                                                                                                                                                                                           

обставинами» (с.92); дослідник показав, що І. Франко дотримувався у цей період творчості постулатів 
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Цікавим є те, що Франко наголошує на невдячності сільської громади, коли 

Олексу по-справжньому використовували для захисту та обстоювання прав 

села, але все-таки вважали потім і розбійником, і злодієм, тобто, – також 

«проскрибованим» для «свічної» та «чесної громади». «Коли на людей 

приходив який-небудь дотисок, – треба було десь стати остро, посваритися, 

упімнутися, – то люди пхали Олексу туди. “Ти-ді йди, бо тобі що? О ласку 

його не стоїш, ну, а нам, знаєш, – різно буває!” А Олекса, гаряча голова, не 

питав, що робить собі на кожнім боці чимраз, то більше ворогів, – ішов і 

пускався осою в очі кривдителеві»
39

.  

Франко опонує цим образом «правдоборця» тій частині нашого 

суспільства, що спричинила незадовільну самоорганізацію українців 

Галичини, передусім інтелігенції, яка мала би провадити селянство, 

домагатися національних прав, зокрема у шкільництві. Усталеною є думка, 

що революційна хвиля 1848 року застала нашу націю в Австрійській імперії 

зненацька, наше передівництво не мало сформульованої культурно-

політичної програми, натомість брало участь у чужорідних політичних і 

культурних рухах. А між тим, «Міністерство освіти, що 1848 р. постало у 

Відні, проголосило народну школу в засаді за національну школу, себто 

навчання в ній має відбуватися в рідній мові»
40

, – констатував історик освіти, 

зазначивши, що у період від утворення «Головної руської ради» (1848) до її 

ліквідації (1851) було утворено понад 1500 народних шкіл з українською 

мовою. Як відомо, після цієї чотирирічної «хвилі» демократизації в Австро-

Угорщині відбувалась реставрація абсолютизму, а в справах шкільництва це 

виявилось також і в «оцерковленні» освіти, коли клір розпочав агресивно 

втручатись у внутрішнє функціювання шкіл і отримав вирішальний голос у 

призначенні вчителів. Звідти – те засилля квазірелігійно-морального 

виховання, цензура шкільних підручників і програм, ігнорування «реальних» 

навчальних предметів, – з чим так наполегливо боровся Франко у своїх 

публіцистично-педагогічних і художніх творах. Польська суспільність 

Галичини, будучи більш організованою і монолітною, успішно 

використовувала суперечки і протиріччя у середовищі українських 

інтелектуалів упродовж всього 19 сторіччя. Поділ на народовців і 

москвофілів, «азбучна війна»
41

, що тривала майже півстоліття, відсутність 

педагогічної традиції, освітніх інституцій, попросту «угодовство» та 

«хрунівство» знесилювали нас у протистоянні з поляками за право розвивати 

національну школу та освіту.  

Попри дуже прогресивні, либонь, чи не найкращі на той час у Європі, а 

однозначно найкращі в українській колоніальній історії державні закони про 

рівне право усіх громадян на елементарну освіту, про право кожного народу 

на збереження і розвиток своїх національних прикмет через розвиток 

шкільництва рідною мовою, про відлучення школи від церкви (1868), 
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львівська Крайова шкільна рада насправді полонізувала освіту в Галичині. 

Звісно, можна справедливо звинувачувати наших сусідів у їхній агресивності, 

прагненні домінувати, псевдокультуртрегерстві, бо статистика засвідчує 

значний кількісний регрес українських шкіл упродовж 70–80 рр. 19 ст., 

зростання кількості утраквістичних та польських. Тобто, поляки, взявши у 

свої руки керування освітою, провадили її відповідно до своїх національних 

інтересів. А можна шукати причини тимчасового локального програшу не 

лише у підступності «воріженьків», а, як болісно писав Франко, передусім у 

власній дріб’язковості, егоїзмі, двоєдушності, відсутності справжніх 

характерів, що робило нас нацією обважнілою, незграбною, 

сентиментальною, позбавленою гарту й сили волі, так мало здатною до 

політичного життя, а такою плідною на перевертнів найрізноріднішого сорту. 

Франко у цій гіркій епістолі епатує аж таким виявом національної 

самокритики, тим більше – зверненим до польського читача, однак саме цей 

письменник мав найбільше права так болісно мобілізувати свій народ. Тим 

більше, що ця характеристика стосується передусім української інтелігенції – 

у тексті автобіографії-передмови до видання творів Франка польською 

мовою зазначено: «Зрозуміло, знаю між русинами декілька винятків, декілька 

осіб чистих і гідних усякої пошани (говорю про інтелігенцію, не про селян), 

але ці винятки, на жаль, тільки стверджують загальний висновок»
42

.  

Наші «парохи», наша інтелігенція, представлена головно маловченими, 

часто сполонізованими у побуті греко-католицькими священиками (або ж із 

патерналістськими сподіваннями щодо Росії!) виявилася поки-що неготовою 

до духовного провідництва народом, що і привело до домінування польської 

меншини. Колосальна просвітницька та організаційна робота і національної 

церкви, і світських політичних та громадських інституцій українців Галичини 

уже у 1880-х роках дозволять змінити певною мірою тенденції розвитку у бік 

зростання, але загалом розвиток українського шкільництва йшов поволі. 

Відзначити варто утворення 1881 року «Руського товариства педагогічного», 

діяльність якого була спрямована на розвиток і народних шкіл, і на 

підготовку більшого числа учнів-українців до навчання у середніх школах, а 

також і на зміну загальної атмосфери в українській суспільності до потреби 

навчання загалом, пропаганді заснування та підтримки національних шкіл.  

Іван Денисюк зазначив: «По-новому, зокрема, слід пояснювати ставлення 

Франка до соціалізму. У молоді роки окремі положення цього модного тоді 

вчення Франко популяризував. Але, виробивши свій незалежний світогляд як 

оригінальну філософську систему, яку можна назвати “франкізм”, 

критикував марксизм за його догматизм і деспотизм та антинаціональне 

спрямування»
43

. Оригінально підійшов до прочитання таких тенденцій 

франкознавець Микола Ткачук, який, вивчаючи особливості Франкового 
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бачення соціалістичних ідей та їхнього вираження у його ранній прозі, 

використав пізніше Франкове тлумачення «пропаганди» соціалізму у творах 

Е. Золя. Дослідник відзначив, що через двадцять років після написання 

«політичного оповідання» «Моя стріча з Олексою» І. Франко у розвідці 

«Еміль Золя, його життя і писання» (1898), аналізуючи твір «Жерміналь», 

написав: «Не в соціалістичних або нігілістичних теоріях бачить Золя задатки 

кращої будущини, а в праці, чесноті і прикметах характеру того люду, хоч і 

на них дивиться досить скептично»
44

. Отож, М. Ткачук слушно вважає, що, 

«експлікуючи критерій художньої правди в літературно-критичному 

дискурсі, Франко захищав розуміння митцем динамічності розвитку 

дійсності, знання ним суспільних законів і духовного світу людини та 

усвідомлення того, що саме вона покликана перебудувати життя на засадах 

справедливості й гуманізму»
45

. Тобто, якщо зіставити Франкові сумніви і 

критику «праці, чеснот і прикмет характеру» тих людей, що зображені у 

тексті аналізованого оповідання, та героїв Золя, то йдеться про найслабшу 

складову соціалістичної доктрини – людину, її морально-етичні якості. 

Центральними топосами оповідання, найбільш значними підрозділами 

художнього простору узагальнено можна назвати сучасне авторові галицьке 

місто і село, а основним способом художнього зображення в оповіданні «Моя 

стріча з Олексою» – контраст. Окремі локуси «людей порядних», «чесних», 

«свічних» протиставляються локусам «проклятих», «проскрибованих», 

«витручених», що без інакомовлення та образності виражає авторський задум 

протиставлення внутрішнього спокою, сили і ясності переконань, чистої 

совісті і посвяти боротьбі за громадське благо, – з одного боку;  темноті, 

фальші та дармоїдству – з протилежного.  

 Таким чином, можна зробити проміжний висновок словами історика-

франкознавця («Франко намагався поєднати соціалізм із націоналізмом, і 

таке поєднання було ядром його візії модерної української ідентичности»
46

), 

який слушно визначає адресата і специфіку його текстів: «Його праці були 

призначені насамперед русько-українській інтеліґенції, особливо тому 

поколінню, що виходило на громадсько-політичну сцену в останній третині 

ХІХ ст. Для молодих людей Франко виконував роль певного зразка, за яким 

вони намагалися моделювати свою діяльність і творчість. Він виконував цю 

роль не як реальний фізичний Іван, а як уявний Мирон – певний архетип, що, 

з одного боку, уособлює найкращі риси селянства, а з іншого, леґітимізує 

працю інтеліґенції серед народу»
47

.  

Власне, збірний образ тієї «лінивої», «картярської», консервативної  

«русько-української інтелігенції» (і народовської, і, передусім, 
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москвофільської!), що жила в «одному з наймодерніших міст Східної 

Європи» змальовує Франко також і в есеї «Наша публіка», що був уперше 

надрукований в журналі «Товариш» 1888 року у Львові (№ 1. С. 53–65) з 

підзаголовком «Замість фейлетона».
 

В основі Франкового твору – пряма 

авторська реакція-інтерпретація суспільних, педагогічних, мистецьких, 

літературно-наукових проблем, адже упродовж 80-х років 19-го століття 

Франко активно ангажувався у справи журналістські та освітні. Автора 

приваблювала така форма, що давала можливість безпосереднього, швидкого 

реагування на актуальні, гострі проблеми сьогодення, вільний спосіб 

висвітлення різних поглядів, коли протилежну позицію висловлює у тексті 

уявний чи конкретний мовець, в уста якого вкладаються загальновідомі, 

стереотипні уявлення та позиції. Есе, як літературна форма та жанр, існує на 

межі белетристики і публіцистики, є суміжним та спорідненим з полемічним 

трактатом, статтею, фейлетоном чи рецензією, має також ознаки 

філософського чи літературознавчого трактату, написаного з використанням 

художньо-виражальних експресивних засобів

.  

Тобто, можна констатувати, що саме у Франкових текстах відображено 

реалії розвитку українського громадянства Галичини, у якому чи не 

головною проблемою був процес дифузії національної інтелігенції, чимала 

частина якої доволі часто вибирала пропольську (прогерманську, 

промосковську) орієнтацію, ослаблюючи, обезкровлюючи можливості 

модернізації свого народу. Без сумніву, головну роль у такому поступі мала 

відігравати національна школа, освіта рідною мовою, що в умовах 

конституційної монархії було можливо. Тому саме на освідомлення, 

просвітництво «нашої публіки», поборення її пасивності і «яловості» 

спрямований зокрема і цей текст Франка, у якому актуалізовано проблеми 

тодішньої літературної освіти українською мовою, розвитку книжкової 

мережі, спеціалізованої преси, загальноукраїнської культурної єдності. 

Письменник настільки ангажується у громадські проблеми у цьому творі, що 

сам стає учасником зображуваних подій, учасником полеміки із своїми 

читачами. Тобто, функція автора-оповідача, «образ автора» настільки 

конкретизований, що оповідання та новели інколи дістають забарвлення 

репортажу, не будучи публіцистикою. У «Нашій публіці» основною формою 

побудови наративу є розмова з самим собою (письмівка моя – В. М.), або 
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 Цей жанр є втіленням західноєвропейського цивілізаційного індивідуалізму, що постав як симбіоз 

античності й християнства, а зачинателями були відомі англійські і французькі філософи, зокрема, Ф. Бекон 

і М. Монтень. Генеалогічно есе сформувалося у 16-му столітті, але ознаки цього жанру помітні ще у 

старосвітських майстрів, в «Діалогах» Платона, «Моралі» Плутарха, «Листах про мораль до Луція» Сенеки 

та ін. Високу навчально-розвивальну функціональність жанру шкільного есея, необхідність упровадження-

повернення його в сучасну освітню практику зовсім недавно відзначив Григорій Клочек. Див.: Клочек Г.  

Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Д. Клочек // Дивослово. 

– К., 2017. – Число 2. – С. 8–9. 



Солілокум  (Soliloquim). Назва походить від титулу твору св. Августина 

(Soliloquiа, 4–5 ст. після Різдва Христового), написаного у формі діалогів із 

самим собою, метою яких було заглибитись у себе, пізнати свою сутність. 

Наратор у «Нашій публіці» немовби прихований, «розмитий» за 

зображуваними конкретними й уявними, збірними постатями представленого 

світу, а авторське «я» у постійному діалозі із нав’язаними «згори», «від 

себе», світоглядними та морально-етичними постулатами. Отже, можна 

говорити про «поліфонічний» текст, «поліфонічний» наратив у творі, у 

якому, наприклад, відповідно до феноменологічної матриці Романа Інгардена 

діалог виражений за допомогою безпосереднього, але не зовсім 

неадекватного обміну (чи перекладу) між персональними світоглядними 

позиціями, що зберігають свою іманентну специфіку. Тобто, діалог у 

Франковому творі вже не просто має зовнішню мовно-композиційну форму, 

а є внутрішньою складовою його поетики.  

Звісно, це великою мірою умовність та гіперболізація (за Р. Інґарденом 

– «квазісудження»), адже необхідною особливістю, сутнісною рисою власне 

літературного твору є специфічний характер речень, що творять текст. Якщо 

у науковій статті чи у розмовному висловлюванні бачимо стверджувальні 

речення, що передають логічний, понятійний сенс, речення у літературному 

творі мають характер «удаваних» суджень, або ж – «квазісуджень». Тобто, 

Франкові суб’єкти висловлювання у «Нашій публіці» представляють 

інтенційні, а не реальні предмети та поняття, а локалізувати їх може лише 

читач, і то по-різному. Отже, «Нашу публіку» можливо розглядати як 

«межовий» текст, що існує в багатьох автономних «конкретизаціях» 

реципієнтів, але все-таки зумовлений інтенціями автора, контекстом 

тодішнього  суспільно-політичного та естетичного світогляду Франка, якщо 

застосовувати літературознавчу стратегію феноменологічної епістемології.  

«Що се таке  – публіка? Тьфу, до чорта! Адже ж не вовк у лісі і не 

апокаліптична бестія, а всі ми. <…> Всі ми поодиноко, кождий для себе, – 

так собі, люди як люди, а разом узяті мали б бути таким тираном, такою 

апокаліптичною бестією? Мали б жадати, щоб наші редактори, письменники, 

вчені, наші духові світочі перед нами брехали, кривилися і пускали нам дим 

у очі замість світла? <…> Невже ж у нас клоччя замість серця і кисіль замість 

крові, так що нас не порушить те, що порушує інших нормальних людей?»
48

 

– так окреслював Франко адресата свого послання, «нашу публіку», 

«молодих й старих, вчених і невчених», перераховуючи усі соціальні верстви 

населення Галичини та апелюючи до них. 

Твір І. Франка «Наша публіка» можливо відчитувати через призму 

адресатів тексту, їхнє можливе і фактичне сприйняття, у контексті 

тодішнього  суспільно-політичного та естетичного світогляду автора. Як і в 

більшості апологетів такої літературознавчої стратегії головною інспірацією 
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у того ж Інґардена
49

 була феноменологічна епістемологія – концепція 

пізнавання літературного твору разом і через (письмівка моя. – В. М.) 

пізнавання концепції читача

. Тобто, якщо до твору Франка застосувати 

формулу аксіологічної функції з концепції феноменолога, то прочитання 

цього тексту стає можливим у двох ракурсах, що їх визначав Інґарден: 

«споживача» і «дослідника».  

Особливо цікавою є семантика Франкової формули-метафори «корифеї 

нашої літератури», що безпосередньо корелює з означенням «гімназійні 

вчителі». Як сприймати ці оцінні характеристики провідної культурної 

верстви українського соціуму Галичини 2-ї половини 19-го століття: через 

призму художнього твору? Тоді, за Інґарденівською концепцією, це тільки 

квазісудження, тому не може, а, точніше, апріорі не мусить бути правдивим 

чи хоч би точним, хоча цілком могло би таким бути, якщо його вивести поза 

межі мистецького тексту та застосувати щодо цієї рецензії і щодо твору-

предмета нашого дослідження. Власне, цей феноменологічний критерій 

несвідомо і застосували укладачі 50-томового видання творів Франка, 

помістивши «Нашу публіку» серед художніх творів і, таким чином, піддавши 

сумніву Франкову об’єктивність. Отже, жанр твору «Наша публіка» 

споріднений з літературно-критичною статтею, рецензією, шкіцом, 

фейлетоном, має ознаки і поетичної прози, а з іншого боку – 

публіцистичного твору та філософського роздуму з вільним способом 

висвітлення і розв’язання цікавих авторові проблем, поданням різних 

поглядів на актуальні суспільно-національні теми. Есеїстична форма твору 

була дуже експансивною, розкутою, атракційною, дозволяла проектувати та 

оцінювати, не вдаючись до детальної і докладної мотивації та пояснень. Есе 

Франка поєднало у собі історичність, документалізм і художність, що, 

власне, і стало пізніше причиною популярності цього жанру в ХХ столітті, 

коли його культивували А. Камю, Ж. П. Сартр, А. Жід, Д. Орвелл, Х. Ортега-

і-Гассет, Т. Манн, Ч. Мілош, Й. Віттлін та ін. Франковий текст був залежним 

від суспільно-історичного контексту, став продуктом культурно-історичної 

ситуації. 

                                                           

 Треба зазначити, що у методології Інґардена далеко не основною була власне інтерпретація 

літературного твору, натомість багато важило осмислення можливості інтерпретації як такої. Можливості 

пізнання як у площині онтологічній (як побудований літературний твір), так і в площині епістемологічній 

(як пізнати літературний твір). Данута Уліцька, аналізуючи феноменологічну філософію літератури, 

справедливо зазначає, що сформувалася вона на ґрунті осмислення літератури і літературознавчої науки. 

Особливо це стосується так званої «реалістичної» версії феноменології Романа Інґардена, що вирізнялась від 

класичної для напрямку філософії Едмунда Гусерля, від фундаментальної онтології Мартіна Гайдеґґера, 

екзистенціалізму Жана Поля Сартра, герменевтики Ганса Ґеорга Ґадамера та інших представників цієї теорії 

особливим взаємопроникненням літературознавства і власне белетристики, поглибленим й основним 

вивченням саме літератури. Вплив концепції Інґардена на феноменологічне літературознавство був 

найбільш помітним і значним. Див. : Уліцька Д. Феноменологічна філософія літератури / Данута Уліцька // 

Література. Теорія. Методологія / Упор. і наук. ред. Д. Уліцької; Пер. з польської С. Яковенка.  – Київ : 

Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 114–115. 

 Спосіб існування літературного твору, його будова, «квазісудження» як концепція фікції-художності, 

конкретизації літературного твору, суб’єктивні аксіологічні структури читача-дослідника, естетична і 

дослідницька позиція літературознавства – ось основні пуанти Інґарденової філософії літератури, що мала 

більш теоретичне, ніж практичне застосування в літературознавчих дослідженнях ХХ століття. 



Щодо твору Франка «Наша публіка» варто говорити про так звану 

дифузію жанру, коли обидві творчі сфери не так протиставлені, як 

взаємодоповнюють одна одну, а спричинило Франкове звернення до цього 

способу вираження своїх думок про галицько-українські освітні, літературні, 

журналістські та інші загальнонаціональні проблеми його «цікаве» 

становище на розламі між народовським і радикальним угрупованням. 

Активно співпрацюючи з народовськими інституціями Галичини (журнали 

«Діло» і «Зоря», товариство «Просвіта», НТШ, підготовка чотиритомового 

видання творів Т. Шевченка та ін.) з середини 80-х років, Франко часто 

вдавався до тактичних відступів, своєрідних реверансів у бік народовського 

угрупування української інтелігенції Галичини, у якому переважало 

уніатське духовенство, що, попри певний клерикалізм та провіденський 

офіціоз, вийшло тоді на перші ролі у культурному й політичному житті, 

провадило виразно націєтворчу та просвітницьку роботу, важливість і 

результативність якої Іван Франко бачив та вважав за доцільне доповнювати 

та розвивати. Своєрідний опортунізм радикала з народовською партією 

закономірно не подобався матеріалістові та «космополітові» Драгоманову, 

який ревниво спостерігав, як його учень щораз тісніше самостійно 

інкорпорується з тими, кого професор-емігрант вважав ретроградами та 

безнадійними консерваторами. Звідси – своєрідне балансування, часто – 

пошук спільників на особистому, приятельському ґрунті. 

Промовистою є історія із запрошенням до праці у редакції «Діла». 

Франко після одруження активно шукав джерел заробітку і надіявся знайти 

відповідну журналістську працю у виданнях, «<…> підлягаючим цензурі не 

професорській, а тільки прокураторській»
50

. «Професорська» цензура – це і 

буквальне, і метонімічне означення консервативно-клерикальної позиції 

домінуючої у «Просвіті», НТШ, редакціях газет і журналів народовської 

партії. Лукич, будучи ще з студентських часів послідовним прихильником 

національно-патріотичного народовського табору, виконував роль 

своєрідного «містка», «лучника» між Франком та надзвичайно впливовими у 

80-х роках 19-го сторіччя «священицькими» й «учительсько-

професорськими» колами.  Франко як історик літератури відзначив успішну 

боротьбу Лукича-редактора з громадською цензурою, консерватизмом та 

регіональною замкненістю, внаслідок чого часопис став популярним 

загальноукраїнським органом із великим числом передплатників, що 

закономірно викликало заборону російської цензури: «У тім факті треба 

бачити велику заслугу Василя Лукича; “Зоря” під його редакцією уперве 

пробила китайський мур, який ділив нас від ширшої української громади. 

При тій нагоді показалося, що й по найглухіших закутках України, 

присипане попелом офіціального обрусенія, тліє невигасле українське 

почуття, готове при кождім свобіднішім подуві спалахнути ясним полум’ям; 

                                                           
50

 Франко І. Лист до Василя Лукича 9 липня 1886 р. / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 49 / Іван Франко. – 

К. : Наук. думка, 1986. – С. 71. 



показався факт, якого ми в Галичині догадувалися, та який дехто з 

українських соціал-демократів старався нам ґрунтовно вибити з голови»
51

. 

У спогадах Лукич наголосив на причинах, що зумовили появу в 

москвофільському гуртку чималого числа учасників, яких називали 

«угодовцями» через їхню головно народовську національно-політичну 

орієнтацію: студентів приваблювала у цій організації наявність свого 

просторого приміщення від «Народного дому», читальні, солідної бібліотеки, 

стипендій і позичок, пільгових квитків у театр і т.п. Московська експансія 

вже тоді була «гібридною» за формою і передбачала передусім фінансове 

дотування «п’ятої колони». Лукич згадував про своєрідний переворот у 

москвофільському товаристві, куди вписалось близько тридцяти народовців і 

провели демократичні перевибори управи, відзначив чільну роль Франка 

власне як редактора зреформованого «Друга»: «Нема що й казати, що душею 

всього був Франко, як справжній літературний талант»
52

.  

Отож, можна стверджувати, що предметом Франкових суміжних, 

межових публіцистично-педагогічних текстів відповідно до законів жанру 

стала вільна, авторська реакція-інтерпретація суспільних, педагогічних, 

мистецьких, літературно-наукових проблем свого часу. Безпосередньо 

інспірувало Франка до есеїстичної форми, що була доволі поширеною у його 

мистецькій практиці, українське консервативне, клерикальне, регіонально 

замкнуте у Галичині тодішнє суспільство з його своєрідним дилетантизмом 

та агресивністю. Особливо у цей період Франко ангажувався у справи 

журналістські та освітні. Можливо, визначало це спрямування і 

нереалізоване прагнення кар’єри гімназійного учителя та університетського 

викладача, редакторські «круги пекла» у багатьох часописах, конфлікти як з 

москвофільською, так і народовською частиною українського соціуму в 

Галичині. Тобто, дуже часто Франко вибірково і доволі суб’єктивно 

трактував у своїх наукових і публіцистичних працях художню та суспільно-

національну діяльність своїх політичних супротивників, намагаючись 

балансувати між вимогами непримиренного М. Драгоманова та об’єктивною 

доцільністю брати участь у провідному народовському струмені 

національно-культурного життя Галичини 2-ї половини 19-го століття. 

Консервативна «шкільна естетика» стала об’єктом критики Франка 

невипадково, адже у світлі позитивістської філософії «праці над основами», 

«органічної роботи», «теорії малих справ» роль освітянських інституцій була 

визначальною. Про те, що ця проблематика була дуже важливою для Франка, 

свідчать десятки художніх текстів белетриста, де так чи так висвітлено 

образи педагогів та їхніх вихованців, а також більше ніж сто сорок статей, 
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оглядів, рецензій, у яких дослідник ангажувався у тогочасні педагогічні 

проблеми. Якщо у романтичній традиції тематично школа поставала у 

текстах головно у вигляді біографічного епізоду для вираження поглядів 

автора про виховання та методику навчання молоді, «охарактеризовували» 

окремі «світлі» і «темні» постаті педагогів, то ситуація кардинально 

змінилася в епоху позитивізму. В основі романтичної моделі свідомості був 

індивідуалізм, а художня література і літературна критика як правило 

висвітлювала негативну роль педагогічних інституцій для формування і 

росту окремих незвичайних, інтелектуально обдарованих чи чуттєвих і 

вразливих особистостей, які стикалися замість навчання з жорстокими 

реаліями світу. Позитивісти змінили загальну тональність зображення теми 

школи в літературі і критиці, і пов’язано це було із новою «навчальною» 

(знову просвітницькою) моделлю свідомості, коли на перший план виходила 

роль освітніх інституцій у піднесенні морального та інтелектуального рівня 

всіх верств населення. Завданням і письменників, і критичного супроводу 

було не створення нової освітньої моделі, а в першу чергу руйнування 

недосконалої старої. Лише в окремих текстах Франка кінця 19-го та початку 

20-го століття помітне уже виразне прагнення до об’єктивізації опису 

шкільництва. Це було загальноєвропейською тенденцією розвитку і 

белетристики, і літературної критики, і публіцистики того часу. Основною 

функцією була нещадна критика «взагалі», вказування на анахронічність як 

самої школи, так і панівних у ній методик навчання і виховання, 

деспотичного та авторитарного характеру педагогіки. Ці цивілізаційні ознаки 

виразно виявились і в творчій спадщині Івана Франка з педагогічною 

тематикою, і в його критичних рефлексіях із суспільною та освітянською 

проблематикою, зокрема в белетристичному нарисі «Моя стріча з Олексою» 

та есе «Наша публіка». Ці межові генологічні форми у виконанні нашого 

письменника також можемо вважати втіленням західноєвропейського 

цивілізаційного індивідуалізму, і направду діяльність Франка, спрямована на 

трансформацію «ідентичностей і відповідно українського національного 

руху, стала результатом появи тут радикальної політичної культури, 

побудованої на запозичених модерних західноєвропейських зразках»; 

зокрема і його педагогічна і просвітницька робота справді мала на меті 

«деконструкцію старої “руської” релігійно-протонаціональної ідентичности 

модерною національною українською в австрійській Галичині в останній 

третині 19-го ст.»
53

 Франковий вибір, Франкова участь в 

«українофільському» русі, а саме співпраця соціаліста-радикала з 

патріотичним «народовським», а потім і націоналістичним табором насправді 

мала синергетичний ефект для українського національного поступу, 

українського націєтворення, що аж ніяк не було просто «проектом»

. В його 
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 Спротив певною мірою викликає сама термінологія «модерного націєтворення», сказав би – «калькуляція» 

«проекту»,  відповідне «відкидання» чи «відсікання» історичного національного розвитку, водночас не 
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дискурси і сам «персоніфікований» Франко – «символ динамічної модерної культури», допомогли здолати 



освітній і педагогічній діяльності, реалізованій у художній та публіцистичній 

продукції, зокрема у текстах «Моя стріча з Олексою» і «Наша публіка», 

відображено також і суспільний остракізм щодо вестернізованої радикальної 

еліти, і той факт, що «Найбільша… перешкода полягала в існуванні у 

суспільстві великих сеґментів, байдужих до модернізаційних дискурсів 

націоналізму і соціалізму»
54

. Відсутність свого інформаційного та освітнього 

простору призводить не тільки до ідеологічних, але й економічних втрат, 

адже популістські проекти однозначно перемагають в малоосвіченому, 

культурно відсталому середовищі, яким легко маніпулювати. Не тільки 

Франковий «символічний капітал» «національного поета-генія-пророка», але 

й передусім його виразно європейські цивілізаційні ідеї, спрямовані на 

розвиток і самоорганізацію громадянського українського суспільства, 

зокрема у сфері освітньої політики, сьогодні все ще актуальні. 
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русофільський рух принаймні у Галичині, що уможливило й утвердило наші самостійницькі національні і 

громадянські стремління на століття, сформувало «поступове», модерне українофільство. Історик  бачить 

Франка як «геніального творця» й послідовно «виволікає» його з «мулярського, каменярського карʼєру» до 

храму (чи колізею!) інтелекту. 
54

 Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886) / Ярослав Грицак. – К. : 

Критика, 2006. – С. 439. 



10. Ткачук М. Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл 

та романи з життя інтелігенції): Монографічне дослідження. Наук. ред. 

і післямова Р. Гром’яка / Микола Ткачук. – Тернопіль : [б. в.] 2003.  

11. Франко І. [Що таке соціалізм?] / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. 

Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986.  

12. Франко І. «Ідеї» й «ідеали» галицької москвофільської молодежі / Іван 

Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. 

думка, 1986.  

13. Франко І. Дещо про себе самого / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 

т. Т. 31 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981.  

14. Франко І. Еміль Золя, його життя і писання / Іван Франко// Зібрання 

творів : у 50 т. Т. 31 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981.  

15. Франко І. З остатніх десятиліть ХІХ в. / Іван Франко // Зібрання творів : 

у 50 т. Т. 41 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1984.  

16. Франко І. Лист до Василя Лукича 9 липня 1886 р. / Іван Франко // 

Зібрання творів : у 50 т. Т. 49 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. 

17. Франко І. Моя стріча з Олексою / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 

т. Т. 15 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978.  

18. Франко І. Наука і її взаємини з працюючими класами / Іван Франко // 

Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986.  

19. Франко І. Наша публіка / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / 

Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978.  

20. Ющишин І. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – Львів, 

1913. – Число 2.  

 

 

Тема 4. Іван Франко проти «фанатиків москвофільства»: національні 

ідеали в освітньо-виховній та просвітницькій діяльності. «Двоязичність і 

дволичність» 

 

Національна пам’ять (або ж відсутність її!) головно є вислідом 

культурного та політичного життя народу, бо, на жаль, об’єктивні наукові 

знання занадто мало впливають на більшість соціуму. Особливо це помітно 

зараз, коли роль інформаційних ресурсів, масової культури непомірно 

велика. Можна говорити про міфотворчість, про свідомо сформовані міфи, 

що майже не корелюються із об’єктивними знаннями, які мають лише свій 

обмежений академічний ареал. Стосовно Франка маємо усталений, 

артикульований упродовж майже сторічного домінування чужорідного 

ідеологічного режиму, міф про його соціалістичну (космополітичну, 

інтернаціоналістську) ідентичність. Звісно, на території академічних знань, 

де визначальною є все-таки інакша від масових уявлень логіка фактів та 

аргументації, таке трактування давно уже є анахронічним та виразно 

однобічним. Франко надзвичайно скомплікований феномен українського 



інтелектуала з виразною європейською ідентичністю. Приклад його 

діяльності, історичне значення його «біографії» і його «спільноти» активно 

впливає на формування світоглядної позиції сучасної України, майже 

половина якої все ще ідентифікує себе із міфічною «східнослов’янською» 

спільнотою, відмежовуючись від європейської історії. Чи, точніше, будучи 

штучно відмежованою. У цьому сенсі варто ще не раз наголосити на тому, 

якого значення Франко надавав національній школі, рідній мові навчання, 

наскільки послідовним був щодо цього, бо ж так активно експлуатують цю 

поширену і вигідну антиукраїнським політичним колам ідеологему про 

певний «космополітизм», «наднаціональний соціалізм»  Франка. Особливо – 

у вісімдесятих роках, коли надто ще впливав на нього «гуру» Драгоманов. 

Звернімось же натомість ще раз до полеміки 26-ого Франка із 63-им  

Пантелеймоном Кулішем

 у дуже значимій саме цим аспектом статті 

«Хуторна поезія П. О. Куліша», а надто до купюр цієї розвідки. «Хто знає, чи 

не була б нині Україна освіченою, самостійною країною, коли б при помочі 

Мазепи удалось було шведам побити під Полтавою Петра?»
55

, – емоційно 

опонував Франко, однак історія не знає умовного способу.  

Наголосити ж хочу на ще одному моменті у цій статті, коли молодий 

критик приймає даність, що всі українські письменники того часу робили 

свідомий національний вибір, «…і хоть пишучи на чужій, н[а]пр[иклад], 

московській мові, могли б швидко заробити собі і більше слави, і більше 

грошей, вони все-таки обіт положили собі писати тільки українським 

словом!»
56

 Власне, можна припустити, що і самого Франка чекала би 

блискуча кар’єра, матеріальний добробут, якщо б він ідентифікував себе не-

українцем. На жаль, у цьому немає сумніву.  

Іван Франко як ніхто інший направду надзвичайно багато зробив для 

справи міжнаціонального єднання, свідомо йшов у «найми до сусідів», однак 

пізніше назвав «сентименталізмом фантастів» і «фарисейством» гасла 

«інтернаціонального єднання народів»
57

, які камуфлювали змагання до 

панування однієї нації над іншою, й у статті про суспільно-політичні погляди 

свого вчителя стверджував: «Коли б було можливе, що вся суспільність, уся 

інтелігенція перейнялась би таким «демократизмом», то над нами як над 

нацією була б висипана могила»
58

. 

Стосовно питання мови творчості, то Франкові погляди та й практика 

уже відрізнялася від, до прикладу, позиції Тараса Шевченка, який питання 

національної мови розглядав як засадничий критерій народності літератури 

та зіставляв для порівняння творчість нашого Г. Сковороди та Роберта 

                                                           

 Чи не тут треба шукати причини особистої неприязні між двома майстрами нашої літератури, а зовсім не у 

конкуренції за «пальму першості» після Шевченка? 
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Бернса

, вважаючи справді народним саме шотландського поета. Між тим, 

Франко як ніхто з нашого письменства і науки дуже багато писав чужими 

мовами, однак стосовно потреби і можливості здобування освіти рідною 

мовою, особливо початкового і середнього рівня, був однозначно 

категоричним. Учений рішуче протистояв спробам заміни української 

наукової мови російською, польською чи німецькою як «більш 

поширеними», «доступними», що, буцімто, краще служитиме «загальному 

прогресові». Стрижневі тези нашого мислителя беззаперечно знайшли 

розвиток у подальшому європейському національному розвиткові, 

багатоманітності та індивідуалізмі західної культури. У філософському 

дискурсі Г.-Ґ. Ґадамера, який виявляв постійний інтерес до питань літератури 

і мистецтва, а його доробок завершив сучасний етап формування 

філософської герменевтики (після В. Ділтея та Ф. Шляйєрмахера), цікавим 

для нашого ракурсу дослідження є постулати про «духовну реальність», про 

спорідненість сфер герменевтики і поетики
59

. Ґадамер у дослідженні-

доповіді «Різноманітність мов і розуміння світу» вже у 1990 році чітко 

формулює: «Моє завдання як філософа полягає в тому, щоб уточнити 

поняття, з якими нам тут доводиться працювати. Слід запитати себе, що 

означає «мова», а що – «світ» і також що таке «багато» та «один». 

Вавилонська вежа – це зворотне віддзеркалення проблеми єдності й 

множинності. Єдність виступає як небезпека, а множинність – як подолання 

небезпеки»
60

. Філософ оригінально інтерпретує біблійну історію 

Вавилонської вежі, коли Господь змішує мови «єдиного» народу для того, 

щоб позбавити його гордині, войовничості та непогамовного прагнення до 

панування в світі. Мимохіть, зазначає філософ, починаєш думати, що єдність 

і солідарність, які виникають за наявності єдності мови, уособлюють 

нездоланну енергію волі та безмежну віру в те, що люди покликані панувати. 

Однак сучасний світ свідомо обирає розмаїття мов, бо це є важливим 

«запобіжником» у процесах глобалізації людства, коли прагнення окремих 

народів домінувати над іншими набуває таких загрозливих форм 

протистояння, що щораз більше подібне на успішне самогубство. Історія 

постання і розвитку імперій засвідчує незаперечний факт, що одним із 

домінантних питань у їхній практиці було і є прагнення до уніфікації, 

зокрема – у мовній сфері. Особливо яскраво це бачимо в українській історії, в 

українсько-російському протистоянні. Імперія завжди прагнула і прагне 

«Вавилонської вежі», ритуалу підкорення та психопатичного бажання 

помірятися силою з іншою частиною людства. Досвід Європи дав не один 
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приклад того, «… що не математика, а мовний стан, в якому перебуває 

людство, закладає підвалини сучасної цивілізації»
61

.  

Франко чітко бачив небезпеки «вавілонщини», завжди захищав рідну 

мову і літературу, сам досконало володіючи багатьма мовними 

інструментами, пишучи не тільки наукові, але й художні тексти чужими 

мовами

. Однак у його науковій і мистецькій практиці не виникало почуття 

«втрати мовної батьківщини» через втрату навичок комунікативного 

мовлення, через відчуженість від споконвічного, від звичаїв, традицій, 

рідного і знайомого світу. У праці «Батьківщина і мова» Ґадамер влучно 

відзначив: «Звичайно, кожен, хто досконало володіє своєю рідною мовою, 

може вивчити інші мови й, зрештою, досягти певної межі досконалості й в 

них. Проте вирішальний момент полягає ось у чому: хто живе у вигнанні, той 

не може сам повернутися до власного мовного світу зі своєї власної волі. 

Коли прибулий у чужу країну почувається як гість у мовному середовищі цієї 

країни, він ще не втратив своєї батьківщини»
62

.  

Юрій Барабаш відзначає цікаву психологічну мотиваційну деталь на 

прикладі вимушеної еміграції Тараса Шевченка: «Парадоксально, але факт: 

саме чужий Петербурґ часто-густо змушував українця по-новому глянути на 

свою Україну, мовби вперше відкривав йому очі на рідний край і на самого 

себе, ставав каталізатором пробудження й загострення національної пам’яті, 

імпульсом до національної самоідентифікації»
63

.  

Це те явище, про яке герменевт афористично зазначав, що «Рідна мова 

вміщує для кожного елемент зв’язку зі споконвічною батьківщиною. Це 

маємо й у випадку, коли людина володіє багатьма мовами і навіть коли вона 

чує рідну мову і розмовляє нею лише зрідка, недовгий час спілкуючись зі 

своїми земляками. Кому ж випала доля жити у вигнанні, той завжди живе 

між бажанням забути й бажанням запам’ятати, між прощанням і згадкою, 

між втратою і новим початком. Життя – це заглиблення в мову»
64

. 

Про те, наскільки все таки різною була мовна політика двох імперій, 

що поділили більшість українських земель між собою, велемовно свідчать 

матеріали допиту І. Франка під час арешту 1889 року від 18 серпня до 29 

жовтня. Абсурдні підозри австрійської поліції про співучасть письменника у 

діяльності «російських емісарів» з метою «відірвати Галичину від Австрії» 
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виникли внаслідок «просвітницького» приїзду групи київської молоді 

(головно студентів) до Львова на запрошення дружини І. Франка Ольги. 

Сергій Деген із сестрами, Федір Кістяківський, які приїхали пізнати 

українську Галичину та Прикарпаття, були безпідставно підозрювані у 

шпигунській діяльності, як і галичани, що їх гостили. У протоколах 

Львівського крайового суду про допит від 17 вересня занотовано запитання 

до Франка: «Із слідства видно далі, що у Львові українські студенти на честь 

Дегенів і решти київських гостей влаштовували етнографічні вечорниці і 

якийсь товариський вечір. Що вам про це відомо?» На що Франко відповів: 

«Цей вечір затягнувся десь за північ. На ньому Лопатинський читав вірш 

«Каменярі», співали українські пісні і були промови з цієї нагоди. Так, 

студент Трильовський виступив з вітальною промовою до київських гостей, 

дякував їм за приїзд. Дякували панам Деген за честь, що відвідали 

товариство, а Федір Кістяківський у промові дякував за дружній прийом. При 

цьому згадував про різницю умов життя українців на Україні і тут, в 

Галичині. [В Галичині] можна по-українськи писати, вчитись, розвивати 

українську мову, а, навпаки, в Росії, це все заборонено, і тому подібне в 

цьому дусі»
65

.  

Франко на допиті в поліції відкрито говорить про необхідність 

взаємного пізнання українців Східної України і Галичини, вивчення звичаїв, 

мови, літератури і заперечує будь-які натяки в соціальному чи політичному 

напрямку, всіляко вигороджує своїх «східних» друзів. Либонь, у матеріалах 

цього допиту навіть прочитується певне «захвалювання», «лестощі» 

австрійській ліберальній мовній політиці на противагу шовіністичній 

асиміляторській практиці щодо українців в російській імперії

. 

Часто у своїй публіцистиці Франко підкреслював той факт, що 

українська культура і література зокрема були джерелом і засобом 

формування основ тогочасної російської, особливо у 17–18 ст.,  натомість 

новопостала імперська метрополія «віддячувала» заборонами і репресіями. У 

знову ж таки польськомовній, фундаментальній для української історіографії 

статті «Характеристика української літератури XVІ–XVIII століть»

 історик 

літератури зазначив: «Відхід київської митрополії під московський 
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патріархат у 1685 р. завдав сильного удару цьому останньому осередкові 

самостійної південноруської літератури. Щоправда, Москва спершу не 

думала про її пригнічення, а радше абсорбувала її. Цілий ряд видатних 

південноруських учених, письменників, теологів, проповідників мандрує до 

Москви, серед них Стефан Яворський, Симеон Полоцький, Димитрій 

Ростовський, Епіфаній Славинецький, Теофан Прокопович та інші. Вони 

вносять потужний струмінь світла і думки в темні, заскорузлі в бездушній 

формалістиці, московські уми, вносять багато звичаїв, звичок і поглядів, 

перейнятих із Заходу, з Польщі і незнаних в тогочасній Москві»
66

.  

Через десять років Франко уже більш категорично оцінював українсько-

російську співпрацю, констатуючи її безперспективність і навіть шкоду для 

«загальнослов’янського» поступу, адже шалене шовіністичне прагнення 

переважної більшості російських еліт всі народи «утопити» в «русском 

море», підживлене абсолютистською політикою царизму з його агресивним 

«православієм», нівелювало спроби гіпотетичної «вестернізації» Росії. У 

статті «Михайло П[етрович] Старицький» купюровано таку фразу: «Що 

українці ще від свого державного сполучення з Москвою не переставали 

працювати для російської науки й просвіти – се доказує маса блискучих імен, 

починаючи від Прокоповича, Туптала, Яворського, а кінчачи Гоголем, 

Костомаровим, Ковалевським. Що українці здавна шукали волі разом з 

чільними великорусами або й наперекір їм – се доказує довга низка імен від 

Мазепи й Сірка аж до Желябова, Лизогуба й Драгоманова. Та тільки одно й 

друге чи може вважатися аргументом, що так воно й надалі має бути? Мені 

здається, що навпаки: коли б українці здавна були працювали для себе 

(письмівка Франкова – В. М.), для своєї національности, не оглядаючися на 

абстрактний общерусизм, то не тільки піддвигнули б були Україну високо, 

але й загальноруська й загальнослов’янська сила була б у сумі багатша та 

більша»
67

.  

Не дивно, що всі колонізатори традиційно намагалися впроваджувати 

свою адміністрацію, освіту та базові культурні цінності. Зрідка, але бувало 

так, що панівна нація все-таки запозичувала цивілізаційні надбання 

завойованого народу, використовуючи їхні економічні і суспільні здобутки. 

У випадку ж колонізації України московитами  бачимо той відразливий 

приклад, коли колонізатори замість того, щоб формувати на основі 

розвинутої культури сусіднього етносу свою власну, зосереджуються на 

імітації процесу, намагаються «перекупити» кращих представників релігії, 

письменства, педагогіки. Ментальні риси російської суспільності не 

дозволили сприйняти і засвоїти європейські засади індивідуалізму та права 

окремої особистості на вибір і розвиток, що вже тоді складали основні 

напрямні зокрема і європейської педагогіки. Натомість, схильність великої 
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частини російської людності до авторитаризму і деспотії у її різних формах 

знайшла своє вираження у мовчазному потуранні багатовікової 

денаціоналізації тимчасово завойованого українського народу 

самодержавними інституціями. Франко системно висвітлював оцю імперську 

політику «обмоскалення». Фахово критикуючи вади європейської освітньої 

системи, передусім стосовно навчання українців, він водночас зіставляв 

можливості наддніпрянців і наддністрянців щодо самого факту навчання хоч 

би у початковій, так званій народній школі. Незважаючи навіть на найбільш 

елементарну, базову потребу навчання рідною мовою, статистичні дані 

показують неспівмірність реалій власне можливості набуття освіти. Цифри є 

надзвичайно промовистими, а Франко був чудовим аналітиком статистики. У 

статті  «Народні школи на Правобережній Україні»

 він оперує такими даними: 

«В усіх трьох губерніях, з котрих кожда мало чим менша від Галичини, є 

міністерських шкіл всього-на-всього 788 (в Галичині є народних шкіл поверх 

3000)…»
68

 Йдеться про Київську, Волинську і Подільську губернії, про тодішні 

початкові школи на їхній території. Франко зазначає, що були ще церковно-

приходські, попівські конфесійні школи, «неспосібні до порівняння», а також 

пише: «Існують, крім того, по всіх трьох губерніях таємні школи польські, на 

котрі «Киевлянин»

 дуже злиться і проти котрих уряд російський придумує 

різні способи, бо вони, звісно, перепиняють його змагання до обмоскалення 

краю»
69

. Отож, польська суспільність теж зазнавала тотального 

русифікаторського тиску, по-своєму боролася проти російського 

економічного та денаціоналізаційного тиску, що і відзначив Франко. 

Український письменник добре знав белетристичну творчість тих польських 

митців, які поєднували її із активною педагогічною діяльністю у своїй 

суспільності, а це передусім Адольф Диґасінський, Стефан Жеромський, 

Болеслав Прус, Еліза Ожешко та ін. Польське шкільництво того часу (також і 

на автохтонних українських землях Волині, Поділля і Київщини) історики 

польської освіти оцінюють так: «Дійсний стан освіти в «Краю 

Надвіслянськім» ставав щораз похмурішим. … Публічне шкільництво було 

цілковито зрусифіковане. Найважчі часи припали на період 1879–1897, коли 

куратором Варшавського Наукового Округу був Алєксандр Апухтін. 

Ліквідація багатьох шкіл спричинила зростання анальфабетизму. Польське 

шкільництво виживало через приватне або домашнє навчання; бувало, що 

«ховалося» за допомогою різних форм громадської діяльності або 

«переходило у підпілля»
70

. Як бачимо, освітні проблеми поляків під 

російським «берлом» були подібними до наших, і треба визнати, що 
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боролися вони з русифікацією у силу комплексу об’єктивних причин значно 

успішніше. А дуже часто ставали прямими опонентами для українців, 

намагаючись полонізувати через освітню політику уже частину нашого 

народу. Особливо це стосувалось української інтелігенції, передусім у 

Галичині. Боротьба за національну школу українців і поляків була 

безпосередньо пов’язана із політичними змаганнями за майбутню 

державність, тому набувала запеклого і безкомпромісного характеру, однак 

провадилась усе-таки за певними цивілізованими правилами, що їх 

встановлювала конституція Австро-Угорщини. Натомість, «В России нет 

закона, Но столб, а на столбу корона», – так писав Франко про особливості 

функціонування державного устрою іншої імперії, використавши 

афористичний вислів А. Пушкіна як мотто у надзвичайно гострій за 

стилістикою викривальній статті «Правове становище української літератури 

в Росії»
71

. Як про нинішні реалії тоталітарного російського державного 

устрою Франко писав: «Зрозуміло, що через те говорити про “юридичний” 

статус будь-чого – справа проблематична. Такий стан не змінився там і досі. 

“Свод законов” там сягає сотні томів, але, на думку іншого видатного 

російського письменника Щедріна, ті “закони” друкуються лише для того, 

щоб бути окрасою канцелярських полиць, а країною і долями людей, що 

мешкають у ній, керує “планета”, тобто випадок, сваволя вже не якоїсь однієї 

людини, а воля якихось невідомих елементарних сил»
72

.  

Публіцист підкреслив, що цензурні утиски передусім розпочалися щодо 

використання української мови у сфері релігійній та освітній: «Перше 

вилучення українського слова з-під загальних законів преси відбулося в Росії 

1863 року, коли синод як духовна цензура заборонив будь-які українські 

друки релігійного змісту, а міністерство внутрішніх справ у відділі світської 

цензури заборонило друкувати українські книжки популярно-наукового та 

педагогічного змісту»
73

. Зрозумілими є причини, через які ця стаття Франка 

на захист української мови не була передрукована у 50-титомовику, адже у 

ній концентровано показано різницю правового статусу двох частин 

розділеного народу, підкреслено репресивний характер «братньої» 

слов’янської держави: «Отже, юридичний статус українського письменства в 

Росії нині виглядає так: 

1. Не можна видавати українських книжок релігійного, популярно-

наукового та педагогічного змісту. 

2. Не можна друкувати українських книжок наукового змісту. 
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3. Не можна привозити в Росію без окремого дозволу головного відомства 

у справах преси жодних українських книжок, брошур і часописів, 

надрукованих за межами Росії. 

4. Не можна нічого друкувати іншим правописом, за вийнятком: а) 

історичних документів і пам’яток – правописом оригіналу; б) словників, 

белетристики і музичних нот російським правописом або тим правописом, 

що використовувався на Україні не пізніше, ніж у XVIII ст. 

5. Не можна виголошувати будь-яких лекцій чи рефератів українською 

мовою. 

6. Не можна існувати театрам суто українським (українське товариство, 

драматичні  трупи мусять поруч з українським твором грати також 

російський). 

7. Навіть усе те, що не є забороненим, може друкуватися тільки з умовою, 

тобто лише тоді, коли головне відомство у справах преси в Петербурзі 

визнає рукопис як такий, що надається до друку. 

8. Вистави українських драм можливі також лише за умови, тобто тоді, 

коли генерал-губернатор за кожним разом дасть дозвіл. 

Так виглядає сьогодні правове становище української мови в Росії!»74 

Власне, Франко аргументовано і переконливо формулює ту тезу, яка 

невдовзі стане «крилатою», називною, і буде «приписана» головно 

Володимирові Винниченку: «Російський демократ закінчується там, де 

починається українське питання»

. Між тим, саме Франко одним із перших у 

багатьох публікаціях піднімав питання відповідальності російської 

ліберально-демократичної інтелігенції (тобто – націоналістичної) за 

українсько-російські міжнаціональні взаємини. Про (без)відповідальність 

шовіністичної російської «еліти» (фактично – нацистської), бюрократії і 

чиновництва Франко писав також, однак абсолютно без ілюзій. Щодо ж 

російських ліберальних кіл висновував реальні плани політико-культурної і 

громадянської співпраці, яка могла би стати прикладом і запорукою мирного 

співіснування двох народів і двох держав у майбутньому. Цід історії 

засвідчив, що ліберальна російська інтелігенція завжди була в абсолютній 

меншості, а більшість московитян стають шовіністами, коли йдеться про 

українське питання. Актуальними як ніколи є Франкові слова з 1905 року: 

«Були «віяння» і течії, ліберальні пориви та соціялістичні агітації серед 

російської суспільности, але не було й серед неї дружнього, голосного 

протесту проти сього соромного указу з р. 1876. І добре так, бо українська 

суспільність мала нагоду переконатися, що справа у к р а ї н с ь к о г о  слова, 

                                                           
74

 Франко І. Правове становище української літератури в Росії / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання 

творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 

53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – 

К. : Наук. думка, 2008. – С. 470–471. 

 Передусім говоримо про Винниченків «Відкритий лист російським письменникам»  (Винниченко В. 

Открытое письмо к русским писателям // Украинская жизнь. – 1913. – № 10. – С. 29–30). Також вислів, що 

став уже фразеологізмом, інколи приписують В. Вернадському, Лесі Українці, С. Петлюрі, Н. Герцену, М. 

Бердяєву – йдеться про факт того, що ці діячі так чи так аналізували українсько-російські міжнаціональні 

взаємини у цьому ракурсі. 



у к р а ї н с ь к о г о  розвою чужа для великоруської суспільности; що та 

суспільність, також засліплена своїм державним становищем, у справах 

державних думає (з виємком немногих високих умом і серцем одиниць) так 

само, як її бюрократія, чи, иншими словами, що російська бюрократія – 

невідродна дочка російської суспільности, і, видержавши остру боротьбу з 

отсею всесильною бюрократією, українській суспільності прийдеться 

видержувати хронічну, довгу, але не менше важку боротьбу з російською 

суспільністю та крок за кроком відвойовувати собі у неї право на 

самостійний розвій»
75

. Франко апелює навіть до еміграційних пресових 

органів російських конституціоналістів, очолюваних П. Струве, які, попри 

безцензурні умови, жодним словом не обмовилися на захист українського 

слова, а між тим, «Злочин, сповнюваний російським правительством на 

Чернишевськім, болів і пік нас, як злочин, сповнюваний на кимось із рідних, 

близьких, дорогих нам усім»
76

. Ідеалізм та наївна віра українських соціалістів 

і соціал-демократів у можливість цивілізованої співпраці з російськими 

«братами»: есерами, есдеками, кадетами, лібералами, – байдуже з ким, – є 

помилкою та, за Франковим влучним словом, «самоошукою». Либонь, 

пишучи 1905 року по відомих революційних подіях ці тези, Франко так чи 

так знову полемізував із М. Драгомановим, тобто, – з його доктриною 1860–

80-х років про можливість «вкупі з Північною Руссю вступити в свободу»

, 

адже «Прийшла й остатня весна – брехлива, фарисейська, оперта на пустім 

слові і здмухнена одним словом – і знов не піднявся з-посеред російської 

суспільности ані один смілий і рішучий голос в обороні українського слова, 

ані один грімкий протест проти соромного указу. Правда, й самі українці 

потішали себе тим, що, допомагаючи здобути реформи в ліберальнім дусі, 

вони тим самим розширять рамки також для розвою української нації. Чи не 

було й се самоошукою, як була нею для всієї російської суспільности 

пам’ятна «весна» з кінця 1904 року?»
77

  Не піднявся чутний голос і в час 

теперішньої російсько–української війни з 2014 року, зокрема й у фазу 

найвищу – «спєцоперації» 2022 року, імперського нацистського нападу на 

державу Україну.  
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України як незалежної держави у часи Франка не існувало, тому чи не 

головним завданням стає боротьба за саме право здобувати освіту рідною 

мовою. Якщо внаслідок хвилі національно-визвольних рухів у середині 19-го 

століття, пізніше названої «весною народів», західна частина української 

нації в умовах австрійської колонізації здобула певні умови для розвитку 

принаймні початкової освіти, то шкільництво в російській державі служило 

основним засобом «обрусіння». Закономірно, що це засвідчувало абсолютно 

різний цивілізаційний стан розвитку суспільства двох імперій, різні 

соціально-економічні устрої, різні культури, релігії та політичні цілі. Єднало 

обидві імперії послідовне прагнення до придушення будь-яких політичних 

аспірацій в поневолених українців, однак через спільність релігійних і, 

відносно, мовних рис між «братніми» слов’янами, денаціоналізаційна 

політика росіян набула особливо відразливого та варварського характеру 

порівняно із германізаційними процесами. Таким чином, Франкова боротьба 

за українське шкільництво у Галичині головно полягала у модернізації 

національної освіти, у протистоянні консервативним клерикально-

селянським проявам застарілої педагогіки (фізичні покарання, анахронічна 

методологія  навчання, допотопні програми, підручники, загальноосвітній 

рівень учительства і т. і.) та з дискримінацією прав свого народу у змаганнях 

з польським у сфері освіти, бо поляки дуже часто спекулятивно і кривдно 

стосовно українців використовували свій «шляхетський» капітал. У них була 

ще зовсім «свіжа» традиція державного досвіду, збережені педагогічні і 

наукові інституції, врешті, – уже століттями усталена літературна польська 

мова, яку до російського «потопу» ніхто не забороняв. Репресії росіян 

стосовно польської мови незіставні із політикою винародовлення та повної 

заборони української мови, тому Франкові публікації про освітянську 

проблематику в Росії головно зводяться до нещадної публіцистичної критики 

дикунської політики русифікації українських дітей у школах. Франко пише 

про ту незмінну тенденцію в російському істеблішменті, незалежно від рівня 

чи ступеня політичного лібералізму чи демократизму, що передбачає повну 

заборону для 25 мільйонів українців навчатись рідною мовою: «Тридцать 

лет, и всё на эфтом самом месте!» …Та все-таки в основнім погляді на 

українство, на його національний характер і національні права між 

зацвяхованим бюрократом 1880 р. і ліберальним міністром 1904 р. не бачимо 

ніякісінької різниці. «Мнение… составлено раз навсегда бесповоротно», а се 

«мнение» йде до того, що української мови не слід допускати навіть у 

сільських школах до ранги викладової мови! Сьогодні варшавські поляки вже 

приготовляються до вибору послів на свій національний сойм у Варшаві, 

укладають лісти професорів для свого національного польського 

університету в Варшаві, а українці потішають себе тим, що з заведенням 

ліберального режиму в Росії впадуть окови з українського слова і вільно буде 

друкувати книжки, брошури та газети українською мовою. Про дальші права, 

про сотворення українського шкільництва, про права української мови в 

судах, урядах і церкві там навіть теоретично нема розмови, немов би се все 

розумілося implicite в самім знесенні указу 1876 р. Чи не буде се знов одна з 



тих фатальних ілюзій, якими така багата історія українського оплаканого 

відродження?»
78

  

Тоді, коли більшість Європи дискутує про потребу позитивістського 

реформування навчання і виховання у школах, абсолютна більшість 

європейців здобувають початкову освіту, а боротьба триває про права жінок 

здобувати вищу, українці, які зробили так багато для розвитку та 

«окультурення» російської держави, у 20-му столітті змушені все ще 

боротися за право на рідну мову в освіті. Франко знову наголошує на 

фальшивості так званого російського панславізму, адже зовсім не визволення 

слов’янських народів завжди мала (і має сьогодні!) на меті агресія 

московського царизму, а непогамовне бажання імперії до поневолення та 

псевдовеличі  «русского міра». Українське питання, – це лакмусовий 

папірець, що виявляє справжню абсолютистську та тоталітарну сутність цієї 

«тюрми народів». «На шляху того питання стоїть сухий пень – указ 1876 р. – 

не тільки завада в комунікації, але соромна пляма на Росії, на всій історії 

відносин між двома «русскими» народностями. Сим указом, виданим у 

передодень «освободительної» війни Росії за слов’ян, російське 

правительство а priori поклало на всіх своїх ніби-то народо- і свободолюбних 

заходах печать фальші, нещирости, фарисейства. Хто хоче справді давати 

иншим можність культурного життя, той не буде у себе дома відгороджувати 

25 мільйонів людей неперелазним муром від джерела культури, яким є рідна 

мова. Хто хоче побивати турків, чи китайців зверхніх, той повинен поперед 

усього розігнати «турків внутрішніх»

. Инакше йому грозить те, до чого 

звичайно веде суперечність між словами і ділами»
79

, – експресивно писав 

Франко, бо «… в числі мучеників, каторжників, кайданників, засуджених без 

суду, адміністраційним порядком, гонених без цілі, без глузду ми бачимо 

цілий один народ, один із найбільших у Слов’янщині, народ, що колись 

добровільно прилучився до Росії, що своїм приступленням до неї розламав ту 

китайську стіну, якою вона перед тим була відгороджена від решти світа, 

втягнув її в концерт европейських держав та в живе супірництво 

европейської політики, народ, що працею своїх найчільнійших синів допоміг 

дуже багато, найбільше з усіх посторонніх, до її европеїзації, народ, що 

ніякою спеціяльною провиною, ніяким злочином не дав причини до такого 

тяжкого суду, який упав на нього в р. 1876»
80

.  
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Чудова метафора («концерт європейських держав») буквально 

корелюється із Шиллеровою «Одою до радості»

, символізує ту ж спільність 

цінностей, єдність у різноманітті, виражає ідеали миру, свободи і 

солідарності. Годі і говорити, наскільки профетичним є Франко у цій статті 

стосовно розуміння сутності московської держави, агресивного колективізму 

«самодєржавія, народності і православія», наскільки точно визначив наш 

мислитель фальшивість та людиноненависницьку суть імперії, облудність 

«жандарма Європи», який і нині маскується «освободительною» війною Росії 

«за слов’ян», хоча вже тільки «рускоговорящіх».  

Франко уже не розглядає питання національної ідентифікації, 

міжнаціональне протистояння між українцями і росіянами як щось, що має 

історичну семантику, наукові підходи та методологію, а переводить його у 

площину морально-етичну. Зокрема, після сторіччя репресивних дій щодо 

українців у межах материкової колонізованої України, що мали на меті 

неприховане прагнення повної асиміляції, після піввікової експансії щедро 

фінансованого Москвою русофільства серед українців Галичини, Буковини і 

Закарпаття, що входили в австро-угорську державу, Франко 1905 року пише 

у фундаментальній статті «Двоязичність і дволичність»

: «Питання про 

становище москвофільства в Галичині завдяки розвоєві випадків у нас і в 

Росії чимраз різкіше і ясніше сходить на властиву дорогу, з  п и т а н н я  

п о л і т и ч н о г о  р о б и т ь с я  п и т а н н я м  е т и ч н и м  ( п и с ь м і в к а  

Ф р а н к о в а  –  В . М . ) .  Чимраз виразніше показується також, що воно було 

таким і давніше, навіть у пору найголоснішого крику про його політичне 

значіння. Виставлювані pro foro externo

 поклики оборони руської 

народности перед полонізацією і грецького обряду перед латинізацією 

показуються чимраз виразніше грубо підмальованими шільдами

, під якими 

довгі літа провадився шиночок дуже нечистих інтересів, ішла потайна 

ліцитація

 на апостазію


, відступство від служби інтересам рідного народу, 

ішов вербунок на службу різним темним силам дома й за границею»
81

. 

Франко як про сучасну російську інформаційну війну пише про основні 

прийоми та жупели, якими оперувала й оперує московська пропаганда: 
                                                           

 «Радість, гарна іскро Божа! Несказанно любо нам Увійти, царице гожа, В твій пресвітлий дивний храм. 

Все, що строго ділить мода, В’яжеш ти одним вузлом, Розцвітає братня згода Під благим твоїм крилом… 

Обнімітесь, міліони, Поцілуйтесь, мов брати!..  Браття, йдіть у славну путь, Що вам радість освятила. 

Вчених з істини свічада Радість успіхом віта… Станьмо дружною сім’єю, Жити правдою й добром 

Присягнімо цим вином Перед вишнім Судією!» Українською мовою Європейський гімн (музичний супровід 

представлений темою фіналу Дев’ятої симфонії Людвиґа ван Бетховена) переклав Микола Лукаш (Лукаш М. 

Від Бокаччо до Аполлінера. – К.: Дніпро, 1990. – С. 125–126). 

 Вперше статтю було надруковано в «Літературно-науковому віснику», що його  редагував Франко (Львів, 

1905. – Т. 30. – Кн. 6. – С. 231–244). Очевидно, що ця публікація не увійшла до жодного видання творів 

Франка у радянський період. 

 Задля публіки (латин.). 

 Вивіска, прикриття (нім.). 

 Аукціон, торги (діалект.). 

 Відречення, віровідступництво, розкол. 
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полонізація й окатоличення (латинізація). Як бачимо, методи гібридного 

впливу, гібридної війни в російському арсеналі є незмінними уже багато 

років: під «шільдами» слов’янського братерства (захисту державної 

російської «істинної» віри, «рускоговорящіх») відбувається незмінна уже 

впродовж віків політика агресії та поневолення сусідніх народів, 

антиєвропейська та антидемократична експансія тоталітаризму.  

Щодо українців це передусім виявлялось у російщенні, «вербунку на 

службу», тому ще зовсім молодий студент зразу ж з’ясував для себе роль і 

функції москвофільського руху в Львові ще в 70-х рр. 19 ст. Про це, зокрема, 

пише Я. Грицак: «У русофільських виданнях Франко не друкувався зовсім: 

літературна співпраця з ними раз і назавжди припинилася після перевороту у 

“Друзі” 1876 р.»
82

 Франко цей «шиночок дуже нечистих інтересів» розгледів 

передусім у діяльності москвофільських педагогів та журналістів на прикладі 

діяльності «Академического кружка», «Народного дому», журналу «Друг», 

газети «Галичанин», що у 1860–1870-х рр., маючи щедре фінансування з 

Росії, приміщення і матеріальну допомогу для залучення до своєї сфери 

впливу галицької гімназійної та університетської молоді, намагалися 

культивувати «рутенське язичіє», поступово змагаючи до заміни його 

російською мовою. Загалом, це досить відома сторінка із перших років життя 

і діяльності Франка у Львові, «але українським літературознавцям в 

поневоленій совєтській Україні ніяково підкреслювати зрадницькі прикмети 

галицьких «руських» тоді, коли у Львові та навіть по галицьких селах 

заведено російські школи, а Львівський університет видає свої наукові праці 

російською мовою, тією самою, якої домагалися галицькі москвофіли типу О. 

Маркова та А. Климка, проти яких виступив Іван Франко 90 років тому»
83

, – 

писав Лука Луців. Теперішні «визволителі» уже не «заморочуються» у 

тимчасово окупованих областях під час війни 2014–2022 року: повністю 

переводять освіту і пресу на московщину, репресуючи та убиваючи носіїв 

української мови. 

Франкові сентенції про моральну відповідальність кожного носія мови 

плекати і зберігати рідну мову не просто як інструмент, що його можна 

змінити, не як випадкову даність, а як щось сакральне і непояснювальне, як 

щось, що є неодмінною умовою духовного здоров’я людини попросту 

афористичні. Написана дуже емоційно стаття «Двоязичність і дволичність» 

мала би стати обов’язковою лектурою для середньої і вищої школи, адже у 

цьому тексті Франко надзвичайно проникливо показує свою любов, своє 

особливе ставлення до рідної мови. І це письменник, який писав художні 

тексти кількома мовами, і науковець, котрий використовував у своїх 

дослідженнях десятки чужих мов. І застереженням є слова геніальної 

людини, яка про цей феномен писала так: «Як се пояснити? На мою думку, 

тут лежить глибокий психологічний проблем, якого коріння сягає 
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малодосліджених досі тайників – зв’язку людської психіки з тими нібито 

конвенціональними, а проте так дивно органічними системами звуків, що 

називаємо р  і  д  н  о  ю    м  о  в  о  ю  ( р о з р я д к а  Ф р а н к о в а  –  В . М . ) .  

Здається, що таке рідна мова? Чим вона ліпша для мене від усякої иншої і що 

мені вадить при нагоді заміняти її на всяку иншу? Практик, утилітарист, не 

надумуючися ані хвилини, скаже: пусте питання! Мова – спосіб комунікації 

людей з людьми, і, маючи до вибору, я беру ту, яка дає мені можність 

комунікуватися з більшим числом людей. А тим часом якась таємна сила в 

людській природі каже: “Pardon, ти н  е   м  а  є  ш   д  о   в  и  б  о  р  у  

( р о з р я д к а  Ф р а н к о в а  –  В . М . ) ; в якій мові вродився і виховався, тої без 

окалічення своєї душі не можеш покинути, так як не можеш замінятися з ким 

иншим своєю шкірою”»
84

.  

Стрижневою є думка Франка про наслідки для людини, яка хоч і не 

покидає територіально Вітчизну, однак стає моральною калікою, 

«дволичною», добровільно пішовши у «мовне вигнання». Знову ж таки, 

зіставмо (як виявляється – вічні!) константи різних часів, згадаймо перші 

речення Ґадамерової праці «Батьківщина і мова»: «Батьківщина не просто 

місце тимчасового перебування, яке обирають і можуть міняти. Батьківщину 

не забувають. Вона, за знаменитим визначенням Шеллінґа, щось 

споконвічне.   … Але що таке для нас батьківщина – місце нашого 

відчуження? Де це місце і де воно було б, якби не було мови? Коли ми 

говоримо про споконвічність батьківщини, ми зараховуємо сюди передусім 

мову»
85

.  Франко майже сторіччя перед німецьким філософом надзвичайно 

переконливо використав інструментарій літературної і лінгвістичної 

герменевтики, пишучи про таємничий, певною мірою містичний субстрат 

рідної мови і літератури та його вплив на індивідуума та цілу націю, 

стверджував про те, що деякі речі в житті людини неможливо пояснити за 

допомогою логіко-раціональних підходів.  

Безперечно, що Франко у 20-му сторіччі постає перед нами зовсім 

іншим мислителем, він пише про «таємну силу в людській природі», що 

фатально впливає на долю людини, якщо вона вибирає «мовне вигнання», 

зрікається свого питомого «мовного світу». Цікавою і продуктивною є також 

його думка про те, що чим більше конкретна людина, що зрікається рідної 

мови, є освіченішою (чи, точніше сказавши, здатною до творчості, 

мистецького осягнення світу), тим більше вона «ризикує», відчужуючись від 

своєї ідентичності. Цю тезу Франко проілюстрував прикладами літературної і 

життєвої долі геніальних українських письменників Тараса Шевченка і 

Миколи Гоголя, узалежнивши їхні життєві простороні від «мовного духу»

 

їхньої творчості: «І чим вища, тонша, субтельніша організація чоловіка, тим 
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тяжче дається і страшніше карається йому така переміна. Візьміть для 

прикладу двох геніяльних українців – Гоголя і Шевченка. Як безмірно 

корисніші були обставини, серед яких писав Гоголь, у порівнянні до тих, 

серед яких пройшло бурлацьке та невольницьке життя Шевченка! А в їх 

духовій діяльності що бачимо? У Гоголя – прудкий хід на недосяжні 

височини артизму, та на тих височинах заворот голови, внутрішнє 

роздвоєння, чорні сумніви і упадок у дебрі містицизму; а у Шевченка – рівну 

ясну дорогу, все вгору та вгору, все на вищі, світліші височини, до таких 

гармонійних акордів гуманної євангелії, як «Марія». Які були причини 

такого кінця Гоголевої карієри – різні різно поясняють, та все-таки серед тих 

причин важне місце займає відчуження геніяльного українця від рідної мови, 

та його болюча внутрішня трагедія, якої відкриття завдячуємо пані 

Єфименковій

»

86
. 

Джон Гатчінсон у свій час писав: «У підросійській Україні місцева 

інтелігенція перебувала переважно під впливом марксизму, але після невдачі 

російської революції 1905 року вона стала схилятися до націоналізму, що 

почав утверджуватись в умовах політичної лібералізації»
87

. Британський 

історик політичних рухів зараховував Франка разом із М. Грушевським і М. 

Драгомановим до українського «культурного націоналізму», означивши його 

як «вченого, поета та інтелектуала з соціалістичними тенденціями», та 

особливо відзначив їхню чільну роль в утворенні і діяльності Наукового 

товариства ім. Шевченка: «Їхня діяльність мала спочатку освітні цілі – 

заснування видавництва; однак, одержавши підтримку радикальних 

популістів, ширших кіл інтелігенції сільського походження та ще тоді мало 

чисельного галицького середнього класу, вона сприяла появі суспільно-

політичного руху, спрямованого на відродження українського народу»
88

.  

У розвиток дефініцій Гатчінсона варто наголосити на тому, що саме 

Франко низкою своїх публікацій у 1900-х роках

 великою мірою сприяв 
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переорієнтації «великоукраїнців» з марксистського вектора політичної і 

культурної діяльності на націоналістичний, адже «інтелектуал з 

соціалістичними тенденціями» через два десятки років став системним 

критиком марксистської злочинної утопії. Цікавим є характеристичний 

симптом розвитку визвольних національних рухів, що його відзначив той же 

Джон Гатчінсон: українському рухові за відродження у Галичині посприяла 

низка демократичних реформ та підтримка з боку Габсбургської імперії, а у 

підросійській  Україні – політична лібералізація після 1905 року. 

Типологічно подібним був розвиток чеського культурного націоналізму 

початку ХІХ століття, що спочатку обмежувався мовним і літературним 

відродженням, а потім «учительська інтелігенція, чиновники, студенти, 

рядові священики та деяка частина підприємців», що творили чеську 

націоналістичну еліту, «сформували вимоги культурної автономії та повних 

громадянських прав»
89

. Досвід двох українських новітніх революцій ХХІ 

століття також безсумнівно підтверджує той факт, що саме національні, або 

ж – точніше, – націоналістичні чинники і прагнення до розвитку демократії 

спричиняють різкі катаклізми: передреволюційна ситуація в обох випадках 

відзначалась досить сталими тенденціями до зростання матеріального 

добробуту, однак закономірне прагнення волі, української України вивело 

народ на Майдан.  

 У нашому ракурсі розмови варто відзначити також певний 

Франковий рух у напрямку більш лояльного ставлення до Української греко-

католицької церкви на зламі століть, адже ще 1890 року «Русько-українська 

радикальна партія», що стала нашою першою політичною партією 

європейського типу, одним із основних завдань ставила секуляризацію 

громадського і культурного життя та поборювання уніатського духовенства, 

яке було на провідних ролях у Галичині. Залишаючись безсумнівним 

прихильником  світського державного устрою, Франко справді неодноразово 

засуджував факти церковної цензури в українському шкільництві Галичини, 

Буковини і Закарпаття, коли бюрократичний клір приписував собі невластиві 

для розвиненого європейського суспільства функції, – ці виступи проти так 

званої «латинізації» українців в Австро-угорській імперії у радянський час 

було зведено у ранг абсолюту і всіляко розтиражовані. Натомість Франкові 

судження про державне московське православ’я у безумовно атеїстичний час 

існування Радянського Союзу були вилучені із наукового обігу. Так, зокрема, 

у 33 томі із рецензії на працю Павла Житецького

 забрали такий фрагмент: 

«Дивно, чому д. Житецький не завважив, що православна Москва кілька 

разів наказувала відбирати старі православні церковні книги з усіх церков 

України і заступати їх московськими, хоча там відступлення були далеко 
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менші, коли тим часом уніятський собор, буцімто латинізаторський, позволяє 

вживати в уніятських церквах старих православних книг (вони в багатьох 

церквах уживаються й досі!) тільки по доконанні деяких поправок. Здається, 

уніяти були більше толерантні, ніж православна Москва!»
90

 Йдеться про 

знищення писаної українським правописом церковної літератури (у тому 

числі – навчальної), створеної упродовж 16–18 ст. в українських духовних 

православних осередках. Франко вказує на кардинальну різницю між 

політикою офіційного московського синоду та уніатської церкви: 

одержавлене православ’я виконувало провідну асимілятивну роль у процесі 

денаціоналізації українців, а греко-католицька церква залишалась все-таки 

українською національною церквою, і нехай далеко не так, як це бачив сам 

Франко, однак розвивала власну українськомовну школу, літературу і 

культуру загалом, зберігала українську ідентичність.  

Привнесене москвофільство для українців Галичини у середині 19-го 

століття зіграло згубну роль, про що Франко 1906 року у програмній праці 

«Стара Русь»

 риторично запитував: «У нас прийнято весь сей напрям, усю в 

50-их роках верховодну течію галицько-руського життя називати 

м о с к в о ф і л ь с т в о м . Підношено питання, відки воно взялося у нас, а навіть 

поступлено далі і поставлено питання так: чи було те москвофільство 

питомим витвором галицько-руського ґрунту, так сказати, натуральним 

виразом відчуття безвихідного положення Галицької Руси, чи лише 

штучною, зверху занесеною, платною агітацією, інтригою?»
91

 Франко 

розглядає і так зване «хлопське москвофільство» («… Для років 1856–1863 се 

справді було вірно, і се повинні мати на увазі історики народного настрою в 

Галичині; тоді, а не швидше, могло повстати те трохи містичне, на двох 

фікціях оперте, наше хлопське москвофільство – на тій фікції, що 

австрійський цісар нічого не знає про хлопську біду, і на другій фікції, що 

«руський цар» те тільки й робить, що піклується своїми мужиками…»
92

); і 

«привнесене», наслідок «о б д у м а н и х  п о л і т и ч н и х  з а х о д і в »
93

 

( п и с ь м і в к а  Ф р а н к о в а  –  В .  М . ) ,  джерела якого Франко вбачав 

зокрема у діяльності братів Якова та Івана Головацьких, інспірованій та 

фінансованій «москвофільській конспірації»
94

. Власне, не вдаючись надто 

пильно у Франкове майже детективне дослідження історії москвофільського 

руху, про який у підсумку він написав, що «… все те оказалося пустою 

маною, коли натомість проби власної культурної й освітньої праці власними 
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силами і на власнім ґрунті вже тепер поклали міцні підвалини нового, 

кращого життя»
95

, відзначмо морально-етичний аспект (незмінний – як 

виявилось із висоти часу!) просування русофільської політичної і культурної 

експансії в Україні, на який вказав публіцист у статті «Стара Русь». Усі 

розмови про можливу співпрацю між українцями і росіянами («якусь єдність, 

унію, об’єдинення, консолідацію») супроводжуються «полум’ям обоюдної 

ненависти, підозрінь та розладу», адже «сама ідея національного і язикового 

об’єдинення, піднесена майже до висоти програму в москвофільських 

кружках галицько-руських, якимось фатальним відрухом знайшла собі 

класичний вираз у дикій, завзятій ненависті до тих земляків, що або не 

досить сквапно йшли на сю саму дорогу, або більше-менше рішуче 

відверталися від неї. Ся традиційна ненависть і досі лишилася характерною 

прикметою нашого москвофільства, і в корені затроює всі ті ідейні пориви до 

лібералізму та поступовості, що іноді ворушаться в його лоні»
96

.  

Франко наголошує на тому руйнівному впливі колонізації України 

Росією у 17–18 ст., коли загарбники перехопили ініціативу релігійного і 

культурного розвитку, мобілізувавши у свої ряди багатьох «донорів»: 

церковних і державних діячів, письменників і філософів. Передусім 

фатальною була міжконфесійна конфронтація, коли духовні сили українців 

були поділені і, як наслідок, ми втратили можливість «… глибшої релігійної 

та культурної реформації, що йшла до нас із Заходу, і вкинула в її лоно 

пожежу ненависти, якої не здужала вповні погасити навіть потопа 

Хмельниччини й Руїни»
97

. Виплекані століттями державної московської 

політики нетерпимість і погорда, підступність і «візантійщина» у ставленні 

до інших, пронизали частину українського соціуму, який запозичив ідеї 

«самодержавного» імперіалізму та маніакальну віру в ефемерне месіанство 

«русского міра». Інфіковані цим «месіанством» і «спільністю» галицькі 

москвофіли деградують до людиноненависницьких антидемократичних та 

антиукраїнських «низин». Франко писав: «Що варті абстрактні ідеї 

«всечеловеческой любви», коли в серці палає сліпа ненависть до 

найближчого, до брата за те тільки, що він у азбуці відкидає ъ, ы, h? Що 

варта абстрактна поступовість, що симпатизує з французькими 

республіканами або з німецькими соціял-демократами, а у себе дома кривим 

оком глядить на кожду нову читальню «Просвіти», на кожду нову «Січ» тому 

лише, що се діло «не нашої парафії»? Ось де, на мою думку, лежить причина 

того, що поступовість і лібералізм ніяк не хоче виростати на ґрунті нашого 

москвофільства і що якась фатальна сила «свояцтва з вибору» тягне його 

завсігди до симпатизовання з ретроградами, з автократизмом, навіть борше з 

чужою шляхтою, ніж із своїми хлопоманами та демократами»
98

.  
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 Врешті те, про яку «поступовість» і «лібералізм» у шкільництві йдеться 

москвофілам, довелось пізнати І. Франкові ще за свого життя, коли Галичина 

була окупована російською армією у 1914–1915 рр.: українські школи та 

гімназії (як і німецькі та польські) були негайно закриті, провадилась 

цілковита русифікація освіти, понад 12 тисяч галичан було арештовано і 

депортовано углиб Росії, переслідувалась українська греко-католицька 

церква (арештовано митрополита А. Шептицького та багатьох ієрархів), 

державною політикою стало навертання на православ'я. В окупаційну 

адміністрацію увійшло багато галицьких москвофілів, які безпосередньо 

спричинились до репресивних дій проти діячів українського національно-

визвольного руху

.  

Франко у цитованих статтях 1905–1906 рр. про галицьких москвофілів 

переконливо показав їхню російську ґенезу та належність до 

загальноімперського шовіністичного дискурсу з виключно агресивним 

ставленням до українського (ще фактично романтичного, або й 

просвітницького!) націоналізму, який синонімно був тотожний поняттю 

патріотизму, що передбачає любов до батьківщини і свого етносу без 

національного егоїзму, ксенофобії та, – головне, – без експансіонізму до 

інших. Письменник всіляко підкреслював той факт, що галицькі українці – це 

частина давньої спільної української історії, і саме східна гілка народу, що 

потрапила у дуже несприятливі обставини від початку 18 ст. внаслідок 

агресивної політики московського царизму, все-таки ще пам’ятає часи 

Козаччини, часи Гетьманщини, а західна – більш довгий період живе в 

умовах чужої держави. Парадоксально, але можна стверджувати, що саме 

поділу між двома імперіями і можемо частково завдячувати збереженню 

української національної ідентичності: більш ліберальна австрійська 

монархія завжди зважала на цивілізаційні межі, певні морально-етичні 

правила у внутрішній політиці щодо поневолених народів. У нашому 

випадку навіть можемо говорити про певний «територіальний» патріотизм 

українців щодо Габсбурзької монархії. Європейські «правила гри» 

(принаймні у 19-му столітті!) не передбачали такого рівня ксенофобії, 

примусової асиміляції загарбаних націй і народностей, брутальності щодо 

національних еліт та абсолютних вимог культурної гомогенності, як у 

російській імперії. Навпаки, – і Франко це відзначає, – більше перешкод саме 

у культурному національному розвитку для українців в австрійській державі 

чинив польський чинник, що мав відносно недавній досвід державного 

тривання і сповідував практику політичного націоналізму. І якщо Франко мав 

певні надії у 1880-х роках щодо спільного (чи, – принаймні, паралельного) 

розвитку українського і польського національних дискурсів, то «ілюзії» 

перетворились у «сентименталізм фантастів» після «десятилітньої панщини» 

у «наймах у сусідів». Зокрема, 1906 року у першому числі «Літературно-

наукового вісника» він опублікував статтю «Русько-польська згода і 
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українсько-польське братання»

, де зазначив: «Чи глянемо на просвітнє поле, 

то подиблемо такі факти, як прогнання руської мови з руських людових шкіл 

інтриґами львівського архієпископа Анквіча 1817 року, як гуртове 

руйнування руських людових шкіл краєвою Радою шкільною в рр. 1869–

1873, як систематичне змагання тої інституції до зменшення числа дійсних 

людових шкіл у руській части Галичини, а спеціально числа руських шкіл, і 

не менше систематичне змагання до відпихання руської молоді від людової і 

середньої освіти, як загарбання на нетикальний польський здобуток 

львівського університету, що по інтенціях його основателів мав мати з часом 

національний руський характер, – і з другого боку, докори, кидані на русинів 

за їх неосвіченість, анальфабетизм та духову непродуктивність, визискування 

тих фактів, тих свідомо осягнених результатів польської політики як 

арґументів проти надання русинам політичних прав та справедливішого 

уділу в краєвих і державних фондах на освітні цілі»
99

.  

В умовах переходу від аграрного до індустріального суспільства  в 

останній третині 19-го сторіччя українці Австро-Угорської імперії гостро 

потребували розвитку та уніфікації своєї національної мови, культури і, як 

наслідок і можливість, освітньої мережі, де можна було комунікувати між 

собою. Саме це дозволяло завоювати своє місце у багатоетнічному ринку 

праці, виконувати помітну роль у майбутніх політичних змаганнях за 

національну державу як інструмент збереження і продовження своєї 

європейської історії. І. Франко сповідував європейські морально-етичні 

правила міжнаціонального буття, і в умовах процесів хаотичної 

індустріалізації Центрально-Східної Європи та відповідних суспільних змін 

обстоював право українців на об’єктивну і виняткову легітимність нашої 

нації, що передбачало дотримання елементарних норм політичної 

моральності.  Цього не завжди можна було очікувати від наших історичних 

«співмешканців» в австрійській державі, які вважалися так званими 

«історичними націями» (тобто, мали «живі державні традиції», сформовані 

«вищі класи», унормовану літературну мову і розвинуту модерну культуру), і 

зовсім несприятливою була агресивна та репресивна політика «примушення» 

до гомогенізації культури та освіти російського абсолютизму. Я. Грицак 

афористично відзначив: «Відкриттям Драгоманова і Франка  – відкриттям не 

ориґінальним, але важливим у контексті Східної Європи – було ствердження 

факту, що піднести маси до загальної культури й цивілізації можна лише на 

національних підставах. Чи, вдаючись до образів Франкової карикатури, 

універсальний поїзд поступу мусить обов’язково рухатися національними 
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рейками, тобто бути “поступусом”, а не “проґрессусом”»
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. І дійсно, Франко 

став творцем української уніфікованої вищої культури, що традиційно 

формується і передається майбутнім поколінням через національні освітні 

інституції, активно формував соборну українофільську концепцію побудови 

модерного суспільства, наполегливо працював як науковець і митець над 

створенням спільної загальноукраїнської «мовної батьківщини». Саме тому у 

його літературній критиці і публіцистиці так багато звернень до етнічних 

земляків, які пережили ефект ренегатства або, за Гадамером, несуть на собі 

«печать відчуженості». Інколи у працях Франка знаходимо певну 

«компліментарність» європейській ліберальній мовній політиці на противагу 

шовіністичній асиміляторській практиці північної імперії. Наш мислитель 

уже на початку ХХ ст.  проникливо бачив ментальну схильність великої 

частини російської людності до авторитаризму і деспотії, майже мазохістське 

суспільне терпіння та різні форми залежності московських еліт від 

самодержавства, що не дозволило сприйняти і засвоїти європейські засади 

індивідуалізму та права окремої особистості на вибір і розвиток. Постійно і 

справедливо критикуючи вади європейської освітньої системи, Франко 

водночас зіставляв можливості наддніпрянців і наддністрянців щодо самої 

можливості навчання рідною мовою, тому одним із перших порушував 

питання відповідальності російської ліберально-демократичної інтелігенції (а 

фактично – шовіністичної) за українсько-російські міжнаціональні взаємини. 

Його судження та розуміння сутності московської держави, агресивного 

колективізму «самодєржавія, народності і православія» стали направду 

профетичними: методи гібридного впливу є незмінними уже багато років, 

адже під «шільдами» слов’янського братерства відбувається та ж сама 

політика агресії та поневолення, антиєвропейська та антидемократична 

експансія тоталітаризму. Таким чином, своїми працями з освітянською 

проблематикою Іван Франко усталив морально-етичну шкалу поцінування 

москвофільського руху в Україні як інструменту політичної і культурної 

експансії. 
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Тема 5. Іван Франко про вищу освіту: конструкти західноєвропейського 

індивідуалізму та ліберальної університетської спільноти   

 

 Парадоксальним є факт, що Іван Франко не мав диплома Львівського 

університету, який зараз гордо носить його ім’я. Це велика «іронія долі», бо 

останній семестр студій  він прослухав у Чернівецькому університеті під час 

зимового семестру 1890/91 навчального року, а в червні 1893 р. у 

Віденському університеті склав докторський іспит та захистив дисертацію на 

здобуття ученого ступеня доктора філософії. Попри це, а також численні 

дуже гострі оцінки свого вишу та та рівня викладання своїх викладачів, є всі 

підстави вважати, що Франко вважав свою альма матер «цілком нормальним 

університетом». І надзвичайно цінував можливість для українців навчатись у 

цьому університеті навіть за дуже несприятливих умов. Візьмімо до 

осмислення та обговорення маловідомий факт звернення Франка до студентів 

університету із закликом надати перевагу навчанню перед політичною 

боротьбою: «Стійте твердо на тім, що Ваша одинока честь, Ваш одинокий 

обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несення 



користи і освіти свому народови і що в боротьбі за такі державні інституції 

як університет, Ви можете бути ініціаторами, резервою, помічниками, але 

ніяк не першою лінією»
101

. Доволі драстична теза із Франкового листа-

звернення до українських студентів 14 грудня 1906 року із закликом не 

переходити до «активної фази», «активної демонстрації» боротьби за 

національні права українців в університеті у Львові. Йдеться про відомий 

середньовічний звичай-церемонію відчитання імматрикуляційної присяги на 

початку навчального року та рукостискання з ректором. Наші студенти у 

боротьбі за свій університет вимагали права присягати рідною мовою та 

узалежнювали від цього свій статус. Сенат університету залишив польську 

мову для церемоніалу єдиною, тому 15 грудня 1906 року перший студент-

українець з теологічного факультету (також і медичного) заявив протест, 

після чого наші першокурсники покинули зал. Тобто, тоді студентство 

обмежилось так званим «пасивним опором», хоча добре знаним є подальший 

розвиток подій, коли вже наступного року поліція арештувала понад двісті 

студентів-українців за побиття університетського чиновника-провокатора, 

барикади і нищення аудиторій. Чи ж не відіграв вирішальну роль у 1906 році 

лист Франка, текст якого вперше опублікував лишень 1942 року у 

«Краківських вістях» Михайло Возняк і супроводив такою приміткою: «Далі 

вплинув на ухвалу української молоді настрій поступової частини польської і 

жидівської молоді, яка поставилася прихильно до домагань своїх українських 

товаришів. «Вкінці – писало “Діло” – не без впливу остав погляд тих людей 

зі старшого покоління, які тішаться пошаною серед нашої молоді. А цей 

погляд такий, що під теперішню хвилину не час класти університетської 

справи на вістрю меча й абсорбувати нею сили цілої суспільності»
102

.  

Особливо важко сприймати позицію Франка, яку легко можна 

витлумачити як «угодовську», у контексті нашої новітньої історії, коли саме 

національно свідома та «проєвропейська» молодь стала каталізатором та 

найбільш активним учасником Революції Гідності. А, між тим, слова класика 

звучать дуже актуально і засвідчують ту неймовірну вагу для Франка, що 

мало би виконувати передусім освічене та національно свідоме студентство: 

«Промовляю тепер з власної ініціативи не кермований ніякою амбіцією, 

ніяким постороннім інтересом ані впливом, просто як товариш до товаришів, 

як чоловік, що гарячо любить свій народ і його культурний розвій і дав деякі 

докази тої любові. Промовляю до вас як до части того народу, як до його 

найкращої надії, до його будучих просвітителів і світочів, даю вислів 

свойому глибокому занепокоєнню і тривозі, промовляю відповідно до 

важности хвилі щиро і одверто. Чую, що безсовісні інтриганти, засліплені 

політики та тіснозорі доктринери силкуються попхнути Вас на дорогу 

безглуздої, антикультурної демонстрації, що може закінчитися тільки одним 

– Вашим терпінням, тяжкою компрометацією тої справи, якої Ви нібито 
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бороните, і ще гірше, тяжкою моральною шкодою цілого народу. Справу 

теоретично ясну – креовання ц[ісарсько]-к[оролівського] університету з 

українською викладовою мовою (практично ся справа зовсім не така важна, 

як Вам здається) Ви хочете своїм виступом похоронити на довгі літа, 

відбираючи їй навіть поважанє цивілізованого світа і симпатію тих, що доси 

хоч би лиш теоретично стають в її обороні.  

Вас вмовлюють безсовісні люди, що Ви яко молодіж не обов’язані 

числитися з наслідками своїх поступків і повинні йти за голосом власного 

чуття. Не вірте тим людям, бо вони навмисне грають на Ваших чуттях, а самі 

заздалегідь ховаються в безпечних криївках, щоб на Вас самих упала 

одвічальність за їх діло. Вони дурять Вас фантомами народної чести, 

народної гордости, народного права та обов’язку. Заклинаю Вас на все, що 

Вам найдорожче і найсвятіше, на любов Ваших батьків і матерей, на любов 

до рідного народа, котрою Ви чванитесь – не слухайте тих намов і підшептів, 

яких одинока мета – Вашим коштом  осягнути невідомі Вам обскурні 

ціли»
103

.  

Як дисонують ці слова Мойсея з 1906 року із Каменярськими гаслами 

та апелями чверть століття назад! «Безсовісні люди» в «безпечних криївках», 

які (як завжди!) використають почуття і відвагу романтичної та ідеалістичної 

молоді; викінчені образи як сучасного політикуму («безсовісні інтриганти, 

засліплені політики та тіснозорі доктринери»), що ціною таких жертв 

здобувають свої «обскурні цілі»! Чи ж не сьогоднішня це постреволюційна 

реальність, чи ж не виявив себе Франко у цьому листі «примиренцем», 

«угодовцем», тим більше, що називає боротьбу за національні інтереси 

«фантомами народної чести, народної гордости, народного права та 

обов’язку»? Категорично, що ні! Франко реально і тверезо бачив ситуацію, а 

до студентів звертався як до «найкращої надії» народу, найпершим 

обов’язком яких стосовно своєї нації є здобування знань, плекання 

громадянської, наукової і мистецької еліти, тому так дорого Україні 

обходиться бездумне «використання» «цвіту нації»: «Наша суспільність ще 

не дозріла до тої боротьби і Ви не маєте права провокувати її перед часом до 

такої боротьби. Коли у Вас є хоч крихта холодної застанови, то Ви мусите 

знати вже й тепер, що наша суспільність не піде за Вами на Вашу дорогу 

розпуки, не піддержить Вас на ній і Ваша саможертва буде безплодна. Піду 

ще крок далі і скажу Вам поучений сумним досвідом Вашої сецесії: Ви самі 

не вірите в ту справу, за яку боретесь, самі не відчуваєте потреби тої «рідної» 

науки, бо привикли слухати фраз і впиватися фразам і готові тепер за фрази 

навіть голови свої класти. Невже Вам не сором?»
104

  

«Пишуся з великим зворушенням», «не завдавайте тяжкого удару 

нашій Україні» – ці слова показують надзвичайну перейнятість, емпатію 

Франка до студентства, а також передусім виявляють його розуміння ролі 

освіченої еліти в побудові національної держави та демократичної організації 
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суспільства. Можливо, Франко тактично помилявся щодо конкретної 

політичної ситуації, однак лист-звернення до української університетської 

молоді із проханням зосередитися на навчанні у Львівському університеті 

показує також і далекоглядність національного діяча і політика: хто знає, чи 

не бракувало саме тих кількох тисяч високоосвічених українських 

спеціалістів, щоб вибороти свою державу в протистоянні з тими ж поляками 

через 10–15 років. Чи ж не «валенродизм», що його так добре «препарував» 

Франко у версії А. Міцкевича, був би доречнішим? Наша нація завжди 

емоційно «заряджена», анархістська та радикально налаштована, українців 

передусім відрізняло налаштування на «швидку» перемогу, коли треба було 

мислити і діяти стратегічно. Цей неопублікований у свій час лист Франка 

демонструє його зріле розуміння ролі освіти у формуванні та розвитку 

державного народу, адже відомою є історична закономірність, що чим 

нижчий рівень освіти, тим нація більш емоційно залежна, її легко 

спровокувати навіть штучними приводами, нею легше маніпулювати. Такі 

спільноти не здатні аналізувати та мислити системно, вони схильні у всьому 

бачити «зради», а не «перемоги». Позиція зрілого Франка щодо 

університетської освіти ще раз показує нам, наскільки багато означало для 

нього національне «передівництво»-інтелігенція, наскільки важливою для 

нього була сама можливість здобувати знання і кваліфікацію, а вся його 

діяльність інтелектуала та національного діяча була спрямована на 

кшталтування себе і свого народу. Попри не найкращі умови для здобуття 

освіти українців в Австро-Угорщині, постійне протистояння з поляками в 

Галичині за рівні або хоч би зіставні можливості, Франко дуже цінував 

демократичну атмосферу академічної спільноти, вирізняв цивілізаційну 

«інакшість» європейської педагогічної системи.  

І сучасні літературознавці, наприклад Григорій Грабович, відзначають 

«потенційні» можливості наукового поступу в європейському просторі на 

відміну від тоталітарного московитського. Наприклад, аналізуючи  Франкову 

«відсіч» студента і докторанта професору Ом. Огоновському на вихід його 

студіуму «Гайдамаків», зокрема пише: «Дещо нове про «Гайдамаків» тут 

сказано (передусім, мабуть, у Франка); але загальний рівень діалогу не може 

не розчаровувати – тим більше, що відбувається він у відносно ліберальній і 

конституційній Австро-Угорщині, а не в деспотичній Росії, тож учасники 

його мали змогу обговорювати поему в контексті чималого літературно-

критичного, не кажучи вже політичного, досвіду, і не в останню чергу – 

змогу і потребу реагувати на дискурс про Шевченка і «Гайдамаків» у 

польській критиці»
105

. Йдеться про «одержавлення» та «оцерковлення» 

освіти в Росії, де ця тенденція уже давно стала визначальною ознакою і 

неодмінною якістю «офіційної педагогіки», «офіційної науки». Визначний 

шевченкознавець сучасності Юрій Барабаш в інтерв’ю кореспондентові 

«Літературної України» В. Плющеві, розказуючи про реалії свого 

діаспорного буття в Москві, також відзначив  цікаву особливість російської 
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«офіційної науки»: «Неможлива річ – дозволити «пропагування» у виданні 

російської державної інституції (РАН, виявляється, є державною установою, 

а думалося, що незалежною і науковою

) «русофобських» Шевченкових 

висловлювань про Московщину, москалів, Петра І, Єкатєріну ІІ, всю 

імперську державність, його ворожих ідеї дружби «двох братніх народів 

суджень про Переяславську раду тощо, не кажучи вже про співчутливий 

коментар до подібних цитат з боку автора монографії; це суперечить 

усталеним у російській (звісно, знову ж таки «патріотичній») науці поглядам 

і засадам, а також буденній свідомості пересічного росіянина, що їх треба 

поважати…»
106

 Як тут не згадати відому відповідь І. Франка своєму 

перекладачеві та видавцеві творів у Росії Григорієві Войташевському, у якій 

український письменник з Галичини проводить цивілізаційну межу між 

тоталітарною та деспотичною Росією з одержавленими «офіційними» 

педагогічними інституціями та «рештою» континенту
107

. Направду, 

проходять сотні років, а «всё на эфтом самом месте»!  

 Як громадський діяч і журналіст Франко передусім вивчав та 

постійно виносив для обговорення на шпальти газет і журналів (власне у 

Галичині, у Росії, у Німеччині; українською, російською, польською, 

німецькою мовами) різноманітного штибу проблеми функціювання освітніх 

інституцій у різних провінціях Австро-Угорської монархії. Об’єктивно 

«Королівство Галичини та Володимирії…», що постало в результаті анексії 

австрійцями Галичини після першого поділу Речі Посполитої 1772 року, було 

найвідсталішим економічно коронним краєм і зазнавало різноманітних 

реформаційних спроб політичного облаштування і географічно-

адміністративного форматування (королівство, губернія, край, провінція…). 

Не вдаючись в детальні історичні подробиці австрійського адміністрування 

на українських етнічних землях (історична Галичина, яку почали називати 

Східною Галичиною на розрізнення від Західної Галичини – історичної 

Малопольщі), відзначимо сталу тенденцію: до революції 1848 року 

королівством керували переважно етнічні німці та онімечені чехи, а пізніше у 

владі домінували поляки із «закономірною» егоїстичною політикою щодо 

конкурентів-українців. Франко ще 1893 року в газеті «Діло» опублікував 

статистичний огляд під назвою «Що коштують наші школи» де 

аргументовано стверджував: «Між видатками, які ложить держава на 

поодинокі краї коронні, безперечно, перше місце повинен займати видаток на 

школи. Вже само поняття держави, яко зв’язку повітів, племен в цілях 

культурного співділання і досконалення, вимагає, щоб головна часть сили 

зв’язкової йшла іменно на культуру, на просвіту»
108

. Власне, маємо 
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цивілізоване обстоювання інтересів своєї нації та культури, свого права на 

розвиток в умовах багатонаціональної держави, адже детальний 

кваліфікований аналіз бюджету австрійського освітнього міністерства 

показав, що на університети і школи Галичини «датки» майже за всіма 

параметрами менші, аніж на німецькі, австрійські, чеські провінції. «Держава 

єсть для нашого краю мачухою», – образно та емоційно писав Франко, 

вказуючи ще й «місцеві» кривди і несправедливості: «Розуміється, що ми, 

русини, по милості наших верховодячих братів, і з тої малої частки дістаємо 

лиш незначну часточку, хоч нашого народного гроша до скарбу державного 

впливає, певно, не менше, як польського. І коли весь край має причину 

жалуватися на несправедливе трактування в бюджеті державнім, то ми маємо 

до того подвійну причину, так як і тая невеличка часть державних видатків, 

яка плине на школи в Галичині, дуже маленько служить на хосен нашої 

народності, а більше на всякі педагогічні, а не раз і прямо шкідливі 

експерименти над нашими школами. Ми так як той бідний промокший 

Бровко, на котрого і з неба дощ іде, і з стріхи вода тече»
109

. Економічні 

диспропорції між регіонами монархії підсилювались в Галичині соціальним і 

національним протистоянням, адже більшістю сільськогосподарських земель 

і, відповідно, селянами на них до скасування панщини володіла польська 

магнатерія, котра, як й українські та інші за походженням дідичі, у більшості 

своїй послідовно боролася із запровадженням і розвитком шкільництва у 

Галичині ще від 1770-х років. Грамотні люди краще організовуються, вчаться 

використовувати навіть ті крихти прав і свобод, що забезпечувала їм 

держава. Освіта – це був зокрема і шлях до особистої волі для закріпачених, 

звільнення від панщини, адже за цісарським патентом від 10 вересня 1787 

року брати у ремісницьку науку можна було не інакше, як тільки після 

закінчення двохрічного курсу нормальної школи. Об’єктивно землевласники 

були зацікавлені в тому, щоб селянство залишалось «темним», а отже – 

покірним. Усі поступові реформи в Австрії та потім в Австро-Угорщині для 

селянства асоціювались передусім із монархічною владою. Звідти усталений 

погляд та своєрідна міфологізація «доброго цісаря» і «пані цісаревої», які 

щиро люблять «бідних простаків» і хочуть їм допомогти, а «місцеве панство» 

не дає! У цій же статті Франко покликається на скаргу селян із Снятинщини 

на місцевого поміщика: «Чуємо, же німих і глухих учать читати, а ми ні 

глухі, ні німі, й самі платимо за школу. Ни знаємо, щося значит, же так не 

любят нашу школу; кождому, котрий до сего разу навчився, допікают, а ми, 

бідні простаки, нікому нічого ни кажемо, що хто вміє»
110

. 

 Повертаючись до університетських студій на Львівському університеті 

та Франкових оцінок рівня викладів у ньому, варто зазначити, що датовані ці 

критичні виступи головно другою пол. 1880-х – поч. 1890-х, а стосуються 

вони уже майже повністю полонізованого навчального закладу. Зокрема, 
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1891 року Франко у передмові до планованого «Порадника для читачів» 

писав про анальфабетизм випускників університету – гімназійних учителів 

історії, – які не знали елементарних історичних, правових та 

адміністративних засад функціювання Австро-Угорщини; філологів, котрі не 

могли «зрозуміти різниці між суб’єктивним а об’єктивним», та констатував: 

«Правда, почасти винна тому й сама шкільна лава. Стан студій на 

університеті Львівським такий низький та общипаний, як, може, на жаднім 

університеті в цілім світі; студент може пройти весь університет, заниматися 

спеціяльно літературою, а не чути навіть імен Данта, Шекспіра, Кальдерона 

та Рабле. Ми знали справді вчителів літератури по гімназіях, котрі говорили, 

що німецька література починаєсь у нас Клопштоком, а кінчиться Ґетим, ну а 

на французьку дивились крізь очки Лессінгової “Гамбурзької 

драматургії”»
111

.  

Безперечно найґрунтовніший історичний огляд функціонування 

Львівського університету та його еволюції (чи революції!?) фактично з 

німецького по суті у польський виш здійснив Я. Грицак, який відмітив, що 

«Провінційний статус Львівського університету виводився з того культурно-

географічного факту, що до останньої чверти ХІХ століття це був 

найсхідніший форпост німецької культури. Блискучим професорським 

складом він похвалитися не міг: наукові таланти притягалися 

«центральними» університетами у Берліні, Відні, Ляйпциґу, Гайдебельґу чи 

Тюбінґемі»,
112

  і зробив дещо алогічний висновок про те, що «Полонізація 

Львівського університету об’єктивно справила позитивний вплив на 

Франкову біографію»
113

. Радше навпаки – полонізаційні процеси понизили 

науковий рівень викладання, адже багато викладачів не захотіли або не 

змогли перейти на польську (чи українську!) мову викладання, а ліберальний 

режим і роль «прихованої польської столиці» спричинили зростання 

«вільнодумства», тобто – наукове пропагування соціалістичних ідей в 

університеті. Це справило фатальний вплив на Франкову долю: 

парадоксальним є той класичний факт, що особисте нещастя і життєві 

злигодні у житті митця дуже часто стають джерелом і причиною його 

геніальної творчості, менше це стосується науковців.  З погляду ж історика 

чи політолога логіка у Франковім ангажуванні в поширення соціалістичних 

ідей в українському суспільстві звісно є, адже це було основним 

інструментом модернізації нашої нації, однак (нехай і непрямо!) позбавило 

Франка педагогічної та академічної наукової кар’єри, поставивши в епіцентр 

вестернізації української Галичини. Грицак стереометрично проаналізував 

зміст лекційних курсів двох головних «зірок польського наукового життя», 
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що переїхали до Львова для полонізації університету (Лєон Білінський і 

Юліан Охоровіч), та зацікавленість Франка-студента їхніми викладами, 

наголосивши на провінційності «старої» німецької інституції. У розділі 

«Великий перелом» системно й «у розвитку» розглянуто дегерманізацію 

навчального закладу (а також і Львова загалом) та аргументовано відзначено, 

що «Полонізація львівського університету відбувалася коштом зменшення не 

так німецької, як руської присутности»
114

. Я. Грицак однак дотримується 

традиційного (власне Франкового! Або ж Драгоманівського) бачення 

наукового та освітнього рівня університету, тому зазначає: «Якщо Франко й 

мав якісь надії здобути добру освіту у Львові, то вони мусили швидко 

розвіятися»
115

. Далі – наводить традиційні Франкові вислови та його 

судження про своє університетське навчання головно «драгоманівського» 

періоду. Уже у другій частині книги («Франко та його суспільство») історик 

стверджує, що «…виключати університетський досвід Франка у становленні 

його як позитивіста не можна. А це, своєю чергою, означає, що він не був 

цілком самоуком-дилетантом»
116

. І це, безперечно, слушно, адже 

університетські навчальні програми, систематичні курси, наукові семінари, 

які є осягненням не одного конкретного викладача (навіть нездари!), а 

багатьох років і поколінь тривання вищої школи, цілої академічної 

демократичної спільноти неодмінно кшталтують індивідуума. Навіть такого, 

скажімо «агіографічно», геніального, як Франко. Ярослав Грицак доречно 

стверджує, що Франко «міг бути дуже суб’єктивним у своїх оцінках. Вони 

також могли мінятися під впливом обставин і часу...»
117

,  та проводить 

детальний «розбір» взаємин Франка, М. Павлика і М. Драгоманова з 

університетським професором, завідувачем кафедри української словесності 

Ом. Огоновським. Варто зазначити, що «критичну поставу» Драгоманов 

загалом-то мав практично до всіх українських (і не тільки!) митців і 

науковців (за винятком, можливо, Ю. Федьковича!), також і до самого 

Франка
118

. Політичні та особистісні амбіції декілька разів загострювали їхні 

взаємини гранично (зокрема – відмова передати у тюрму для арештанта-

Франка гроші від Драгоманова), однак були десятиліття співпраці, 

«приправленої», звісно, зрозумілими «ревнощами» до становища 

університетського вченого.  

У цьому ракурсі також цікавою є гіпотеза Я. Грицака про те, що «Цілком 

можливо, що на Франка і Павлика з його різкими оцінками університетської 
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освіти сильно вплинуло їхнє пізніше знайомство з російською революційною 

літературою, яка ставила вище університетської індивідуальну освіту»
119

. 

Незрозуміло, вочевидь, як «пізніше» знайомство могло вплинути на «раніші» 

оцінки, однак певний сенс у цьому безперечно є: російська університетська 

освіта – це офіційна державна підконтрольна система, яка не до порівняння із 

недосконалою, рутинною, заскорузлою для студентів рівня Франка, але 

доволі вільною, керованою виборним сенатом, із примітивною, однак все-

таки наявною університетською демократією, академічною спільнотою у 

конституційній Австро-угорській монархії. Не забуваймо, що Франка ніколи 

не відраховували остаточно, давали стипендію, поновлювали і т.д. Уявімо, 

який «жовтий» чи «вовчий» квиток чекав би на такого студента у російських 

університетах.  

 Отож, у книзі історика-франкознавця поціновано Львівський 

університет не так за фаховий рівень викладів, а відповідно до наявності чи 

не-наявності «ліберальних поглядів» та «публічного життя в університеті», 

тому переконливими є тези про позитивний вплив полонізації на 

вільнодумство, подолання периферійності та здобування статусу «духовної 

столиці» для полонії, однак дещо оксюморонним є твердження про 

позитивний вплив цих процесів на біографію Франка. Хтозна, чи не 

реалізував би він більш повно свої таланти митця і науковця у Львівському 

німецькому провінційному університеті (останнім у ряду Берлін, Відень, 

Ляйпциґ, Гайдельберґ, Тюбінґен!) із уже (не тільки!) трьома українськими 

кафедрами. Звісно, найкраще би в українському виші, бо ж Франкова спроба-

декада налагодити співпрацю із польськими соціалістичними і ліберальними 

силами (таборами?) завершилася повним фіаско: наші західні сусіди (як і 

північно-східні!) завжди свої національні інтереси ставили вище ефемерного 

інтернаціоналізму. Після десятилітньої «панщини» у середині 90-х років 19-

го століття Франко переконався в ілюзорності змінити об’єктивні 

закономірності «егоїстичного» розвитку націй, тому невиправдано Я. Грицак 

не погоджується із сучасною польською історіографією, їхніми 

твердженнями про те, що Франко був націоналістом і відповідно ставився до 

полонізованого уже на той час університету (бо ж, за аргументацією Грицака, 

хвалив викладачів-поляків К. Ліске, Ю. Охоровіча, Л. Білінського, а 

критикував українця Огоновського): попросту його націоналізм не 

передбачав ненависті до польського народу чи до будь-якого іншого. 

Справжній, первинний націоналізм є тотожний патріотизмові і передбачає 

передусім активну та жертовну діяльність для блага свого народу і зовсім 

необов’язково коштом чи дискримінацією інших чи інакших.  

Влучний емоційний висновок завершує скрупульозний підрозділ 

«Університет» книги Я. Грицака («Одна з найбільших іроній Франкової 

біографії і його посмертної слави є факт, що його ім’я присвоїли тому 

університетові, який він так і не закінчив і в якому йому так і не дозволили 
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викладати»
120

), однак дещо банальним є його завершення: «Головним 

університетом для нього стала тюрма й ув’язнення. Вони не дали йому 

формальної освіти, але вони зробили його насправді вільним і незалежним та 

утвердили його моральний авторитет серед декількох поколінь русько-

українських інтелігентів»
121

. Арешти не принесли Франкові поваги серед 

більшості консервативного українського галицького суспільства, тим більше 

не зробили його моральним авторитетом. Це вже пізніше радянські ідеологи 

від літературознавства виснували міф саме такого Каменяра. Арешти 

позбавили Франка можливості «нормальної» кар’єри, зумовили тривалу 

співпрацю із певними «сусідськими» політичними угрупованнями та пресою, 

але не соціалістична пропаганда, не драгоманівські космополітичні ідеї, а 

талант літератора, неймовірна сила інтелекту вченого та трагічна велич духу, 

феноменальна працездатність, а головно – чітка національна 

самоідентифікація та формування тієї ж української національної 

ідентичності для цілого народу (або ж – як люблять називати до сих пір наші 

сусіди – люду чи населення!) зробили його самого і його націю вільними і 

незалежними та утвердили моральний авторитет не серед кількох поколінь 

інтеліґентів, а назавжди в Україні, як це пафосно і гучно не звучить! Сьогодні 

багато уже написано про негативний вплив Драгоманова, однак сам Франко 

звільнявся від його «парасолі» цілеспрямовано уже з кінця вісімдесятих років 

і аж до смерті свого геніального та, водночас, фатально впливового для 

історії розвитку нашої модерної нації вчителя. Остаточно не звільнився 

ніколи, «дух» Драгоманова мучитиме уже хворого, однак після 1895 року 

Франко уже інший у національному питанні: саме після смерті Драгоманова 

його учень стає «моральним авторитетом» для українців. Цікавою у цьому 

аспекті виглядає його «боротьба із Міцкевичем», адже ж чи не прагненням 

відвернути від асиміляції ту частину українців, яких через 

пропагандистський вплив у школі, університеті, культурному та 

адміністративному житті Галичини залучали до польської сфери 

національної ідентифікації, пояснюється розрив Франка із польськими 

колами у середині 1890-х? Можливо, – підсвідомо, а скоріше за все зрілий 

мислитель чітко розумів, що його співпраця з домінуючими та все більш 

шовіністично налаштованими сусідами, хоч і дає матеріальне забезпечення, 

можливість «жити з пера», однак справляє деморалізуючий вплив на ціле 

пост-франківське покоління. Не проти культу Міцкевича боровся Франко, а 

за культ своєї культури, шкільництва, національного і державного 

самовизначення, тому і був націоналістом. Націоналістом модерним і… 

ліберальним!  

Невиправдано, що уже усталено і традиційно термін «націоналізм» 

аксіологічно сприймається дуже однозначно та радикально. Польський 

історик ідей Анджей Валіцький, аналізуючи авторську концепцію дослідника 

націоналізму Ернеста Ґелнера, відзначив її оригінальність та цінність на 
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сучасному етапі розвитку європейської суспільності, що полягає «… в показі 

незумисних і непередбачених наслідків широко витлумаченого націоналізму 

та в рішучому відкиданні стереотипу, який ототожнює націоналізм з 

ідеологією «закритого суспільства», несумісною з ліберальним «відкритим 

суспільством»
122

. Якщо спрощено, то йдеться про Ґелнерове розуміння 

націоналізму як політичного принципу, за яким політичні та національні 

одиниці мають збігатися, сам історично неминучий націоналізм є творчим і 

первісним чинником у творенні націй, які є похідними від руху еліт, так 

званими «конструктами», та має право на об’єктивну потребу культурної 

гомогенності. Продуктивними саме стосовно філософського світогляду 

Франка є звернення А. Валіцького до сучасного польського інтелектуального 

істеблішменту зі стрижневою Ґелнеровою ідеєю про можливість 

«ліберального націоналізму» («Це уможливлює націоналізм свідомо і 

програмово ліберальний, який чітко відмежовується від антиліберальних 

версій націоналізму»
123

). Власне, Валіцький апелює до польських еліт з тої 

причини, що їхня мовна практика  передбачає застосування терміна 

«націоналізм» у звуженому й зневажливому значенні, бракує аксіологічно 

нейтрального поняття на позначення усіх ідеологій, що підтримують 

національний зв’язок. З відомих причин таке застосування поширене в 

Німеччині, а також в Італії і Франції, багато менше в англомовному світі. 

Польський історик пропонує розмежовувати аксіологічно нейтральне видове 

поняття націоналізму, назвавши його «націоналізмом А», від «крайнього», 

шовіністичного і ксенофобського «націоналізму Б»

.  

Отож, дуже цікаво, що сучасний польський історик апелює до свого 

соціуму з комплексом ідей, які свого часу озвучував і реалізовував практично 

Іван Франко. Валіцький вважає, «що вдале поєднання національних 

цінностей (тобто націоналізму А) з цінностями ліберально-демократичними 

могло би виявитися дуже потрібним для Польщі»
124

, та приходить до доволі 

продуктивного висновку, що концепція «ліберального націоналізму» 

«повинна виконувати подвійну функцію: 1) вказувати, що не існує 

суперечності між ліберально-демократичними цінностями та вибором на 

користь широко тлумаченого націоналізму, і водночас 2) нагадувати про те, 

що лібералізм – це не лише питання економіки та внутрішнього політичного 

механізму, отже, що ліберальні принципи охоплюють також справи 

національної тотожності і національної пам’яті»
125

.  
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 Можна тільки привітати прагнення польського історика ідей, адже в останні роки політикум дружньої нам 

країни очевидно не розрізняє націоналізм «політичний» і націоналізм «культурний» (Д. Гатчінсон); 

націоналізм як прагнення до гетерогенності культури поневоленої нації і шовінізм гомогенний державного 

імперського народу. Звісно, різноманітні ксенофобські крайнощі етнонаціоналізму заслуговують на 

засудження. 
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Сьогодні в Україні все ще є тривкою тенденція до називання Франка 

соціалістом, беручи до уваги його діяльність в 1870–80-х  рр., натомість «не 

прийнято» називати націоналістом, бо ж якось важко зарахувати класика до 

апологетів тієї течії націоналізму, що домінувала у нашій трагічній і 

героїчній водночас історії 1930–50-х років. А між тим, наш Франко 

незаперечно належав до засновників та активних діячів українського 

націоналізму, що його Д. Гатчінсон називає «культурним націоналізмом» на 

відміну від «націоналізму політичного»
126

. Провідний фахівець з питань 

європейської етнічності та націоналізму називає найвидатнішим 

представником українського націоналізму кінця ХІХ століття М. 

Грушевського, а до інших впливових націоналістів зараховує М. 

Драгоманова («інтелектуал «поступового» спрямування») та І. Франка 

(«вчений, поет та інтелектуал з соціалістичними тенденціями»), які разом 

реалізовували постулати культурного націоналізму через діяльність 

Наукового товариства ім. Шевченка в Галичині, котре «… перетворилося з 

елітарного академічного центру на широке сімейство організацій, діяльність 

яких набула суспільно-політичної спрямованості: по-перше, воно поставило 

собі за мету націоналізацію населення України, що перебувало під польським 

та російським урядуванням, і, по-друге, – його об’єднання в незалежній 

державі. Хоча Товариство мало місцеперебування в Галичині, але значну 

культурну та фінансову підтримку воно одержувало з під російської 

України»
127

. Гатчінсон також стало відзначає, що першим необхідним етапом 

українського націоналізму у його боротьбі із націоналізмами російським і 

польським були освітні цілі: боротьба за мову і літературу, видавництва, 

пресу, школу. Пасіонарна активна частина українських інтелектуалів звісно 

була у меншості щодо інертних мас, однак це характерно для всіх 

європейських націоналізмів і тоді, і зараз. Власне, в умовах політичної 

лібералізації та боротьби з домінуванням поляків визначальною ставала 

боротьба за національну вищу освіту: «Але рух за відродження спирався все-

таки на ентузіазмі меншості: тож, зіткнувшись з жорсткою протидією з боку 

поляків, цей спілчанський рух від 1898 року почав висувати політичну 

вимогу про створення українського університету у Львові»
128

.  

 Франко особливу увагу приділяв підготовці кваліфікованих 

національних кадрів постійно, і не тільки у публіцистиці та наукових 

виступах, а й у художніх текстах. При тім, Франків патріотизм аж ніяк не 

передбачав ізоляції, особливо у справах освітніх. Новітня методика навчання, 

ерудиція і педагогічні кадри, бібліотеки і музеї, лабораторії і практичні 

експерименти, – ось що визначило вибір навчального закладу для героя 

роману «Не спитавши броду». І хоча йде мова про медичний фах, у цьому 

виборі головним є якість освіти. Через свого персонажа Франко стверджував, 
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що патріотизм полягає не в обов’язковому навчанні у своєму, «рідному», але 

гіршому університеті, а у здобутті професійних знань та умінь у найкращій 

інституції та їхньому застосуванні на рідному терені. Тому, хоча йдеться про 

Віденський і Краківський університет, а ці думки Борис Граб висловлює 

дівчині-полячці, у яку закоханий, слова жорсткі, але доречні: «Така думка 

чинить честь вашому, пані, патріотизмові, але, як і многі другі на патріотизмі 

основані думки, єсть тільки ілюзією. Можна жалувати, коли дійсність 

звичайно за першим приступом розбиває такі думки, але так воно мусить 

бути».
129

 Національна зашореність, ідеалізація і сліпе некритичне слідування 

шаблонам, це, на думку Франка, «вина школи, виховання, лектури»
130

. 

Письменник висновує та утверджує у своїх літературних творах концепцію 

національного героя, який невпинною і непоказною для загалу працею 

утверджує достойне місце свого народу серед інших. Не героїчна 

самопожертва – бо легко віддати своє життя за Україну «на виду», –  а 

невтомна цілеспрямована праця для неї.  

У цьому ракурсі по-новому відчитуються рядки з некрологу 

(враховуючи особливості жанру!) тому ж професорові Ом. Огоновському: 

«Покійний був, без сумніву, найвидатнішим представником української 

народової партії не лише на ниві науки і письменства, а й у царині 

практичної діяльности для освіти народу (письмівка моя – В. М.). Як 

людина, він визначався рисами, котрі викликали в ньому повагу. Цінуючи 

високе почуття власної гідности, він змушений був при цьому понижуватися 

до понять і способу думання простачків. Надзвичайно сумлінний у виконанні 

своїх обов’язків, являв собою тип русина, що зовсім не часто зустрічається у 

нас, – невтомно працьовитого і пунктуального майже до педантизму»
131

. 

 Мимохідь зауважу, що і практична діяльність «для народу» власне 

Франка позначена такими ж рисами. Життєвим кредо зрілого діяча стало 

«менше крові, більше поту», а його цілеспрямовані контакти із українською 

молоддю, передусім студентством, мали постійний характер. Ось як писав 

про роль Франка у своїх спогадах один із провідників українського 

студентського руху Степан Баран, який у 90-х роках був учнем державної 

класичної гімназії з польською (!) мовою навчання в Самборі: «Франко 

цікавився українською інтеліґентською молоддю, бо ж її лав мали вийти 

майбутні організатори й керманичі національного життя»
132

. Власне 
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знаменним є той факт, що це була єдина польська гімназія в Галичині, що 

мала тоді абсолютну українську більшість серед учнів і половину вчителів-

українців, тому українська мова була обов’язковим предметом у кожному 

класі та панівною серед учнів поза заняттями, які і творили учнівську 

«духову еліту». Баран чітко називає і чинники такої українізації: національна 

преса, а головно Франкові видання – «Зоря», «Життя і Слово», а з початку 

1898 року і «Літературно-Науковий Вісник», про рецепцію якого сказано 

так: «Одним з головних редакторів цього, на европейський зразок 

видаваного, журналу був Іван Франко. Його твори, що до того часу 

появлялися друком, наш гурток мав в цілості, і ми їх усіх читали. На нас, 

старших гімназистів, Франко справляв враження духового велетня, і його 

вплив на формування нашого світогляду був безперечний»
133

. У подальшому 

доктор права й адвокат писав також про Франкове схвалення вибору 

професії (потреба захищати кваліфіковано людей) та про безпосередній 

педагогічний вплив на нього й інших студентів. Зокрема, на зібраннях і 

зустрічах студентів, коли вони виступали із різноманітними доповідями-

рефератами: «До реферату і промов окремих дискутантів прислухувавсь 

уважно і забирав слово наприкінці дискусії. Говорив спокійно, зрівноважено 

і без тіні патосу. Старався при цьому підкреслити дотичні місця реферату та 

вказував на його недоліки. Метою його промови було не знеохотити 

референта до дальших виступів, навпаки до них заохочувати та поширювати 

і поглиблювати знання, при чому подавав і відповідну літературу. Те саме 

стосувалося і замітніших виступів окремих дискутантів. Промова Франка 

була не лише спростуванням і доповненням виголошеного реферату на 

подану референтом тему, а властиво ядерним рефератом і цікавою 

повчальною лекцією для слухачів»
134

.  

Дидактичний талант проявлявся повною мірою, а якщо окреслити основні 

педагогічні якості Франка-ментора, то ще раз переконуємося, що геніальні 

вчителі «не старіють», адже відчитуємо і розвиток критичного мислення у 

слухачів, і компетентнісний підхід; зразки проблемного викладу і вміння 

висловлювати та відстоювати свою думку, методику групового навчання… 

Тобто, абсолютно сучасний методологічний підхід, а окрім того варто 

особливо відзначити Франків демократизм у спілкуванні із студентами, його 

бажання мотивувати до наукової праці молодь. Як тут не згадати педагогічне 

кредо Ом. Огоновського («Заохочувати, а не знеохочувати») та цитований 

повище лист Франка до Драгоманова («Строго наукової роботи від 

початкуючих студентів котрий педагог стане ждати?»). Логічно, що С. Баран 

висловлює «великий жаль» багатьох своїх ровесників, які не мали змоги 

чути Франка із університетської кафедри, та згадує відомий факт, що саме 

молодь ініціювала збірку грошей на 25-річчя його літературної діяльності 

для того, щоб після купівлі «парцелі» та будівництва скромної «вілли» 

письменник зміг «зажити нормальним життям інтелігента» і «цілком 
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віддався поетичній письменницькій творчості, науковій і публіцистичній 

праці, відійшовши від злободенної політичної метушні і журналістської 

гамарні»
135

.  

Ще два важливих моменти із спогадів: Франко спілкувався із 

українськими (а також польськими, єврейськими) студентами головно у 

львівських кав’ярнях, де, «за віденським звичаєм, скупчувалося товариське 

життя інтелігенції», на відміну від зібрань у приватних домах, як «це було в 

Києві і взагалі в Росії»; саме «Академічна молодь і стала пропаґатором цієї 

великої ідеї. На великому з’їзді українських студентів у Львові в липні 1899 

р., на якому політичний реферат виголосив студент права Львівського 

університету Лонгин Цегельський, на основі його реферату схвалено дві 

найважливіші постанови: щодо вимоги до австрійського уряду заснування 

українського університету у Львові і змагання до створення української 

соборної держави. …В цій ідеології виховувалося ціле українське 

студентське покоління в Австрії років 1900–1914, і вона незабаром 

поширилася тоді і в галицько-українських народніх масах. Студентство 

повело й активну боротьбу за заснування українського університету у 

Львові»
136

.  

Отож, молодь від Франка очікувала власне наставницької, менторської 

діяльності через його художні та наукові тексти, а сам зрілий вчений і митець 

як ніхто інший вбачав в освіченій національній еліті мету і засіб для 

створення майбутнього справедливого українського суспільства. Звідси, – 

прагнення максимально використовувати ліберальні (чи, точніше, 

ліберальніші, ніж у Росії) можливості державного устрою Австро-Угорщини, 

розвивати зародки громадянського суспільства без конечного ризику втрати 

свободи, а то й життя у деспотичній азійській за своєю сутністю імперії. 

Звідси, – те волання Мойсея до свого народу «хоч тугою повите, 

Та повне віри», звернення до «кочовиська ледачого», щоб «пророцькі слова 

перейшли В кров і душу дитині». Хоча, безперечно, має рацію Я. Грицак: 

«Що вражає у мисленні молодого Франка – це неувага до держави як 

обов’язкового чинника змін. У модернізації Європи ХІХ ст. помітно щось на 

зразок певної тенденції: чим далі на схід, тим сильнішою є роль держави як 

agens movens індустріялізації»
137

. Варто уточнити: вражає по-доброму і є 

гідним наслідування, бо представляє західний тип мислення, європейський 

тип світогляду, що базується на особистій свободі індивідуума та вірі у свої 

сили. У сучасній Україні і сьогодні патерналістські настрої зростають по вісі 

захід-схід, і так само збільшується віра у «доброго» голову колгоспу, 

директора шахти чи школи, депутата чи президента, які підметуть хідники, 

пофарбують плоти, навчать дітей, «дадуть» платню чи пенсію і т. д. Той 

азійсько-російсько-радянський колективізм (інколи доволі симпатичний, як 
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от у версії козацької традиції, козацького звичаєвого права) міг би бути 

продуктивним у разі наявності своєї національної держави, виконувати 

реальні модернізаційні функції. Стосовно ж молодого Франка, то питомий 

для нього західноєвропейський індивідуалізм і дисонував із 

колективістськими у своїй суті соціалістичними ідеями, що і стало однією із 

причин його поступового дрейфу «вправо». Теж саме можна сказати і про 

погляди Франка про вищу освіту, про університетське навчання. Очевидно, 

що йому більше імпонував західний ліберальний тип автономного 

навчального закладу із присутніми академічними свободами, коли науковці і 

педагоги вільні у виборі своїх пошуків і способів комунікації зі студентами, 

коли немає регламентованих державою норм і правил, передусім 

ідеологічних. Уніфікація та одноманітність, жорстке керування зверху-вниз, 

відсутність справжньої демократії і виборності адміністрації – це больові 

точки і сучасної української вищої освіти, спадок «радянщини», коли 

держава мала основний та визначальний вплив на педагогічні та наукові 

інституції, утверджувала освітню систему «армійського» типу. Іван Франко 

безсумнівно був апологетом західного типу університету і в багатьох статтях 

висвітлював його переваги та «відповідність до європейської вдачі». Тобто, 

взаємозалежність і взаємовплив національних характерів, ментальності та 

вищої освіти.  

Однією із перших публікацій Франка з цією проблематикою є стаття 

польською мовою «Університети в Росії» у газеті «Kurjer Lwowski» 1887 

року. Фактично це переказ («відтворення основного змісту») статті 

німецького публіциста Е. Любека з німецького ж місячника «Die neue Zeit» у 

Штутгарті. Загалом це нищівна критика російських, залежних від царату та 

«одержавленого» православ’я університетів, про що на початку Франко 

сказав: «Питання про російські університети, яке недавно загострилося аж до 

рівня відомих студентських заворушень, дотепер не було вирішене і, більше 

того, поки триватиме деспотична система, не може бути вирішене і муситиме 

залишатися незагоєною раною, постійною аномалією в організмі царського 

деспотизму і, отже, кожної хвилини може знову стати актуальним»
138

. 

Внаслідок постійного регулювання та втручання самодержавства саме 

поняття «університет» девальвовано настільки, що для російської освітньої 

системи доречно використовувати інші назви: «Розуміється, в таких «вищих 

школах» не можуть розвиватися розум, спрямований до високих справ, 

ідеальні прагнення. В тих закладах не чутно, як в університетах, биття пульсу 

народу, не вирує життя, не панують високі почуття, серця не б’ються для 

свободи. Навпаки, навчання і мислення тут відбуваються точно, згідно з 

інструкцією, і ті «вищі виховавчі заклади» з привілегією забезпеченої кар’єри 

є одночасно інкубатором забитих голів – саме таких, які найбільше потрібні 

деспотичному урядові»
139

.  
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Отож, «вищі виховавчі заклади» на відміну від Університету, 

перетворення професорів у «звичайних шкільних вчителів», які повинні 

«викладати цілком механічно і не виявляти при цьому жодних власних 

думок, якщо хоче уникнути небезпеки, що на нього донесуть попечителеві і 

міністрові, або що доведеться почути від студентів, що, мовляв, його лекції 

не відповідають програмі…»
140

 Ось причини і наслідки «армійської» 

офіційної педагогіки у Росії, тому «Становище університетів у Росії, як 

бачимо, зовсім не привабливе. І в майбутньому воно не має бути іншим. 

Вільний критичний дух має піти з університетів – вони повинні або 

ізолюватися або дійти до становища привілейованих вищих шкіл, закладів 

для виховання вищого російського чиновництва, розсадників 

низькопоклонства і політичної безхарактерності»
141

. 

Принагідно зазначу, що прагнення до контролю над освітніми 

інституціями, обмеження доступу до навчання у вищих навчальних закладах 

для дітей з так званих «нижчих» верств зовсім не було властивим тільки для 

Росії – Франко активно обстоював соціальні і національні права свого 

народу, зокрема в сфері шкільництва, і в Австро-Угорській монархії. Радше, 

передусім тут, бо ж досконало володів матеріалом і знав реалії галицького 

«буття». Однак тут акценти Франкового обстоювання прав на здобуття вищої 

освіти всіма прошарками населення дещо інші – головно він протистоїть 

збірному образу «політичної опіки шляхти землян над людом», котра 

прагнула обмежити селян і міщан початковими і професійними школами, 

тому український політик саркастично писав: «Закладають для люду школи, 

очевидно, з власних фондів, й ще ласкаво дбають про те, аби той люд, борони 

Боже, не надужив тих шкіл для витворювання «пролетаріату інтелігенції», 

але пильно бачать на те, аби виходив із них сам тільки неінтелігентний 

пролетаріат, який би потім ішов до нижчих шкіл рільничих, яких властива, 

висока задача  – в и р о б л я т и  з д і б н и х  д в і р с ь к и х  с л у г (розрядка 

Франкова – В. М.)»
142

. Дискусію з краківським «відомим професором 

університету» та діячем консервативної партії М. Бобжинським на сторінках 

тої ж газети «Kurjer Lwowski» 1889 року  Франко провадить у рамках того 

факту, що «теперішній наш конституційний лад полягає зовсім не на 

гармонії, але на репрезентації інтересів»
143

, яку забезпечує конституція. 

Питання представництва і виборів, самоврядування, громадського контролю 

на бюджетом (також і на освітні заклади), розвитку самостійного свідомого 

міщанства, яке буде вміти захищати свої інтереси і права не декларовані, а 

фактичні. Дотепно Франко ілюструє залежність дотримання реальних 

конституційних прав і свобод від судової гілки влади, покликаючись на 

                                                           
140

 Франко І. Університети в Росії / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 1 / Іван Франко. – К. : Наук. 

думка, 1985. – С. 505. 
141

 Там само. – С. 509–510. 
142

 Франко І. П[ан] Бобжинський як поступовець / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 1 / Іван 

Франко. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 562. 
143

 Франко І. П[ан] Бобжинський як поступовець / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 1 / Іван 

Франко. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 562. 



відомий народний анекдот того часу: «Отець і син пішли в якійсь справі до 

суду. По якімось часі вертає син. 

– А де тато? – питає мати. 

– Прийдуть зараз. 

– А виграли справу? 

– Та виграли. 

– А чому не йдуть? 

– Та зараз будуть, тільки мають іще дістати 25 буків»
144

.  

Громадянська активність, обстоювання своїх прав також і через 

політичну діяльність, в яку так настійно ангажувався письменник, мала на 

меті поступове плекання самоврядування, розвиток національної та 

громадянської солідарності, підготовку власне українських вчителів, 

правників, інженерів, лікарів та інших спеціалістів, підтримка своїх митців і 

військових, адже тільки той народ стане державною нацією, котрий зуміє 

витворити із себе за формулою Франка «пролетаріат інтелігенції». Тобто, тих 

високоосвічених інтелектуалів, які не зречуться «найменшого брата» за 

синекдохою уже Шевченка. Апелюю тут до низки системних причин і 

якостей, що їх прагнув розвивати Франко в своєму народі, формуючи 

колективну свідомість, коли б українці «по-європейськи» зуміли би взяти 

відповідальність за свою долю, а не узалежнювали її від зовнішніх чинників і 

процесів, віктимізуючи себе. Стрижневу роль у цьому Франко вбачав в освіті 

і в формуванні прошарку національних інтелектуалів. Тільки цей ментальний 

європейський світоглядний вектор і може по-справжньому розташувати 

Україну в Європі, а не географічні координати. У цій перспективі варто ще 

раз наголосити на тій «великій різниці» між загальною духовною 

налаштованістю, між способами мислення українців та росіян, що відзначав 

у своїх працях львівський науковець. Це відмітив ще майже півстоліття тому 

Л. Луців: «Не був Іван Франко і таким звеличником російського народу, яким 

його представляють підсовєцькі франкознавці. Під час першої революції в 

Росії Франко писав, що «великий російський нарід є великим … не в 

розумній самоуправі, не в мужній постанові, не в енергічній та витривалій 

діяльності, не в завзятій ревності при обстоюванні своїх прав, не в 

далекозорій та горожанським духом подиктованій солідарності – ох ні! 

Великий ти в терпінню, в уляглості, в безоглядному самовідреченню, в 

безмежній незлопам’ятності»
145

. Йдеться про світоглядну доктрину Л. 

Толстого «несупротивлення злу», яка абсорбувала та по-своєму освятила 

вікові традиції московської концепції «столпостіни»

 («Православʼя, 
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Самодержавство, Народність»), прототипу теперішньої теорії «Русского 

мира». Стверджують, що ця фраза-тріада виникла як антитеза гасла Великої 

французької революції (Свобода, рівність, братерство, тобто  Liberté, Égalité, 

Fraternité) і, звичайно ж, була запозичена з німецької історіографії. Луців 

обширно покликався на категоричні судження Франка з 1904 року про 

ментальну розщепленість, відсутність правового порядку, деморалізаційну 

поведінку російських «еліт» («Півстоліття гуляє оте зло по твоїх головах і 

хребтах, розточує всі твої сустави, деправує твою душу, довело твій народ до 

крайньої бідности, твою інтелігенцію до таких лабіринтів думки і поведінки, 

в яких висловлюється тільки крайня зневіра») та аргументовано писав про 

еволюцію Франка у середині 1880-х років, коли він «пізнав докладніше» 

Росію і виключно критично ставився до неї, називаючи доктрину Толстого 

«найабсурднішою» та «найменш відповідною для європейської вдачі»
146

. 

Власне, саме у цій статті Франко найбільше уваги звернув на дослідження 

цивілізаційного розламу між Російською імперією і збірним образом 

ліберальної Європи як втіленням ідей німецької класичної філософії, 

французького та англійського парламентаризму, гуманістичних і 

соціалістичних поглядів. Неймовірна «покірність» російського народу перед 

владою тоді і тепер говорить про непорушність у його психології цієї 

визначальної риси. Безперечно, і українсько-російська війна стала «вінцем» 

фарисейства та облуди, тупого гегемонізму і дрімучої нетерпимості до 

свободи людини і народів.   

У продовження теми варто виокремити ще один Франків образ-діагноз 

російському абсолютизмові, «бюрократичній орді», «нечувано безличній, 

рафінованій системі брехень», російському суспільству, що заніміло, а 

«загальна безрадність і безвиглядність спаралізувала всяку ініціативу». Цей 

діагноз – Cäsarenwahnsinn

. «Останні десятиліття російської історії – се образ 

подібного божевілля, але не одиночного, а масового»
147

, – як про 

сьогоднішню Росію писав Франко, засуджуючи «тупоумного, безтямного і 

ошалілого з надміру своєї власті чиновника», що гнав купами на загибель 

«сотки» (тепер тисячі!) людей, «замикав університети, касував недільні 

школи, тіснив гімназії, завішував газети, в’язав по руках і по ногах земства, 

корумпував промисел і торгівлю, переслідував науку…»
148

 Що особливо 

вражає, Франко передбачив і появу європейських «корисних ідіотів»

, 

називаючи їх «сангвініками в Західній Європі», або ж констатуючи, що на 

«пропагандистський гачок» «карикатурної весни» (декларативної 

лібералізації – В. М.) російського чиновника «… в Європі не зловився ніхто, 
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крім тих, які мають свій інтерес у тім, щоб піддержувати престиж і повагу 

російського самодержавного чиновника»
149

. 

Публіцист різко відмежовувався від «великого генія російського 

народу», уся «великість і геніальність» якого полягає у «терпінні, покірності, 

безтямному самовідреченні, в безмежній незлопам’ятності»
150

 тиранам, тому 

писав з позиції європейського спостерігача, «людини посторонньої», якій 

«певний чуттєвий підклад дає хіба та обставина, що і дев’ять десятин нашої 

нації стогне в тім ярмі, бере участь у тій страшній трагедії і евентуально 

мусить брати участь у боротьбі за людське та горожанське відродження 

Росії»
151

. Франко, відштовхнувшись від абсурдної толстовської доктрини, 

створив образ «зла» (задовго до знаменитої метафори Р. Рейгана!), яке «гуляє 

по головах і хребтах» росіян, «розточує всі сустави, деправує душу», а 

«тепер, коли те зло, мов гігантський чиряк, луснуло перед лицем усього світу 

і наповняє своїм смородом цілий світ від Голля до Владивостока»
152

, із 

«чистого аматорства», із почуття національної солідарності до поневолених 

українців пробував вказати і шляхи для реорганізації російської імперії в 

умовах «об’яви російської “весни”» 1904 року. Називав цю «весну» 

карикатурною, «чудною і бореальною» та передбачав, що «і сим разом 

закінчиться фальшивим алярмом і ще дужчими морозами», проте системно 

аналізував матеріали суспільного та економічного життя передусім 

українських губерній (Чернігівська, Полтавська, Харківська), щоб вказати 

причини «для вилічення небезпечної хвороби». Франко як політик і 

публіцист завжди першочергово аргументував кризові явища у суспільстві 

станом та якістю педагогічних закладів, свободою освіти. Три головні 

причини моральної та політичної деградації констатував оглядач [1) 

організація середніх і вищих шкільних інституцій, 2) брак свободи слова і 

друку, 3) брак серед російської суспільності почуття легальності»
153

] та, 

«вказуючи хиби російського шкільництва», покликався на факт, що 

«російська школа при 50 тисячах студентів викидає рік-річно на вулицю 6000 

молодих людей, озлоблених проти суспільності і держави, яка загороджує їм 

дорогу до осягнення викоханих уже надій»
154

. 

Звісно, за такого стану сегрегації в російських університетах годі було 

розраховувати на критичну масу молодих прозахідних інтелектуалів, котрі би 

могли по-справжньому реформувати різномасту, але орієнтальну за своєю 

сутністю російську спільноту. Франко ж у своїх текстах однозначно прагнув 

привити (хоч би одній десятині!) українцям окцидентальну ідентичність, а 

головним інструментом і засобом передусім вважав університетську освіту. 

Повертаючись до його рецепції світоглядної доктрини Л. Толстого, треба 
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зазначити, що український мислитель головно не сприймав у філософії цього 

«експонента самобитної рускої ідеї»

 його потуг месіанізму, протиставлення 

Сходу і Заходу, його духу «гнилизни», що дійсно опанував колективну 

російську свідомість, тому Франко дуже різкий і непримиренний в оцінках 

цієї «антитези західноєвропейського матеріалізму». Первісно цитована стаття 

мала назву «Щирість тону і щирість переконань» («Літературно-науковий 

вісник», 1905, т. 30, кн. 5, с. 101–112) і була написана у полеміці про 

«головну болячку нашого національного життя – розрив нашої інтелігенції на 

два табори, українофільський і москвофільський», а формальним приводом 

став скандал на ювілейному концерті москвофільського студентського 

товариства, коли російський консул і «старші москвофіли» демонстративно 

покинули зібрання
155

. Франко буквально «знищує» російського літератора-

класика: «Чи знає д. Глушкевич, що той геніальний Толстой брався колись 

реформувати людову школу з такою програмою, щоб усунути з неї всі 

елементи новочасної освіти, а обмежитися на самім читанні, писанні, 

чотирьох арифметичних діланнях та церковщині? Чи знає д. Глушкевич, що 

той московський месія зі своєю проповіддю «непротивлення злу» 

виявляється могутнім союзником російського деспотизму, хоч і як остро 

критикує його поодинокі ділання? Чи знає д. Глушкевич, що той «експонент 

самобитної рускої ідеї» в очах освічених репрезентантів західноєвропейської 

культури часто являється тупим ігнорантом, що береться філософствувати, 

не засвоївши собі ніяких основ філософічного мислення, і що його «антитеза 

до західноєвропейського матеріалізму» являється нічим іншим як кепсько 

перевареним християнством, змішаним із темним аскетизмом часів упадку 

старинного світа, отже, культурним пережитком, який освічена людськість 

давно пережила й відкинула»
156

.  

Отож, «освічена людськість» Західної Європи як антитеза російському 

«фікційному єдинству», «вселюдському братерству і всемірній любові». 

Філософ сформулював у цій праці, зверненій передусім до української 

молоді, українського студентства, знамениту фразу про те, що «м и  в с і  р у 

с о ф і л и» (розрядка Франка – В. М.) у стосунку до тих росіян, котрі творять 

і поділяють «кровні, життєві здобутки вселюдської цивілізаційної праці»
157

, а 

також висловив не менш значимий присуд українцям-москвофілам – 

прихильникам «ідеї русского народа», теперішнього «русского міра»: «У вас 

н е м а  н і я к и х  п е р е к о н а н ь  і  н і я к и х  в и р о б л е н и х   і д е й 

(розрядка Франкова – В. М.), і ви силою інерції держитеся шаблонів, 

виробленим не вами, напряму, якого мета одна – н а ж и в а,  к а р’ є р а,  о с о 
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б и с т а  к о р и с т ь (розрядка моя – В. М.), а при тім бажання звільнити себе 

від обов’язку важкої праці для добра найближчого, рідного вам народу»
158

. 

Сьогодні для нашого суспільства, для нашої національної і культурної 

самосвідомості знову стає центральним питання цивілізаційних орієнтирів, 

цивілізаційного вибору, який здійснено, надіюсь, остаточно. Для багатьох 

українців «бажаний» Захід є передусім уявним матеріальним оазисом, однак, 

навіть здобувши певні економічні успіхи, нам не вдасться остаточно 

вирватись із ментальної пастки, духовної невиразності і роздвоєності між 

Азією і Європою. Педагогічна, філософська і публіцистична спадщина Івана 

Франка сьогодні є особливо актуальною, адже у ній класик переконливо 

дослідив і ствердив необхідність відмежуватися від Москви, бо українська 

національна ідентичність є іншою. Три магістральні уроки Франка можна 

сформулювати так: 1) окцидентальна ментальність є запорукою збереження 

національної окремішності України; 2) західна ідентичність сформована 

також і нашими  матеріальними і духовними здобутками; 3)  університетська 

ліберальна освіта є чи не найважливішим засобом модернізації нації та 

джерелом прилучення до психологічного і ціннісного концепту Європи.  
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Тема 6.   «Quem di odere paedagogum fecere»: Франкові вчителі та учні 

  

Чи не найбільш часто цитованим педагогічним афоризмом Франка є 

фраза із його виступу на вічі (фактично – політичному мітингу – В. М.) під 

час підготовки до виборів австрійського парламенту та галицького сейму у 

1895–1898 рр.: «Учителем школа стоїть». Письменник очолював із часу 

заснування (1890) першу українську політичну партію (Русько-українську 

радикальну (РУРП)) та активно провадив «передвиборчу агітацію», 

виступаючи на зібраннях і публікуючи відповідні матеріали у партійному 

журналі-півмісячнику «Народ» (1890–1895), у котрому і був опублікований 

(1892, № 7-8, с. 100–104) його виступ на вічі у Снятині
159

. Повністю фраза 

звучить так: «Учителем школа стоїть; коли учитель непотрібний, 
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неприготований, несумлінний, то й школа ні до чого»
160

. Стилістика тексту 

зумовлена специфікою «слухацької» аудиторії: умовна діалогічна форма 

запитань і відповідей, риторичні оклики, ствердження і запитання, зумисна 

«проста» лексика і фразеологія, звернена до соціальних «низів». Звісно, 

аргументовану Франкову критику стану шкільництва у найбіднішій провінції 

Австро-Угорщини залюбки використовували для ідеологічної пропаганди у 

совєтському літературознавстві і педагогіці. «Найвишуканішою», на мою 

думку, у цьому ракурсі є цитована уже повище книга В. Смаля
161

, а саме її 

четвертий розділ «Проблема учителя в працях І. Я. Франка» (С. 108–141). 

«Вимоги вчителів щодо підвищення заробітної плати зустрічали постійний 

опір з боку шляхетсько-куркульських кіл галицького сейму»
162

; «Шляхетська 

більшість», «представники магнатів», «галицькі попи» – загалом вся 

«правляча кліка» як найбільший ворог «передового» вчителя
163

, на думку 

Смаля, не залишали «…жодних ілюзій щодо того, що матеріально-правове 

становище народного учительства може змінитися в умовах існуючого, 

несправедливого суспільного ладу»
164

. Поза тим, годі і сперечатись із справді 

аргументованою системною критикою фінансування тодішньої освіти в 

Галичині із залученням безперечно всіх доступних критичних (бо 

критичних!) виступів Франка про проблеми школи його часу. Що цікаво, В. 

Смаль сумлінно простежив, як упродовж 1880–1910-х рр. галицьке 

вчительство наполегливо домагалося через віча, маніфестації, демонстрації і 

страйки багаторазового поступового підвищення заробітної платні, а 

«Напередодні першої світової імперіалістичної війни (1 липня 1914 р.) сейм 

зрівняв оплату галицького вчительства з оплатою вчителів в інших 

провінціях Австро-Угорщини і знизив строк педагогічної праці для 

одержання пенсії до 35 років»
165

. Це приклад для нашої сучасної (за словами 

Франка – «пасивної і ялової»!) педагогічної спільноти, як треба боротися за 

свої права і свободи. Сам же Франко постійно відгукувався на прохання 

педагогічних об’єднань виступити на вічах, написати статтю про проблеми 

матеріального забезпечення вчителів, про різницю в оплаті праці в міських і 

сільських школах, про переповнені класи, про втручання адміністрації краю і 

кліру в працю педагогів та інші освітні проблеми.  

Щодо ж практичних проблем функціювання освітньої галузі того часу, 

то вони дивовижно подібні до сучасних українських перипетій: «…  брак 

учителів відповідно приготованих, принимання учителів невідповідних, над-

мірне не раз число учеників, кепську і недостаточну платню учителів і т. і. 

…Ну, а добрих учителів треба, по-перше, добре самих вивчити, а сього 

теперішні учительські семінарії по більшій часті не роблять, а по-друге, треба 

їм добре заплатити. Бо на кепсько плачене становище в наших часах спосібні 
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і вчені люди не йдуть»
166

. Реальні зміни в суспільстві можливі тільки із 

зміною ставлення держави і громадян загалом до стрижневої постаті учителя 

в будь-якій освітній системі. Достатньо подивитись на найновіші результати 

авторитетної Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів 

(PISA)
167

.  

Ініціативність активної частини суспільства, зростання ролі місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації фінансування початкової і 

середньої освіти є теперішнім трендом європейського освітнього простору, 

коли більшість податків і контроль за використанням виділених коштів, за 

фаховою підготовкою та якістю навчального процесу найбільш ефективно 

здійснюється низовими структурами громадянського суспільства, 

педагогічними та батьківськими спільнотами. Як писав Франко про це ще 

125 років тому: «… Я би на першім місці поставив таке жадання: щоби над 

учителем було менше старшини. Громада повинна презентувати учителя: для 

заряду маєтком шкільним і дозору над ним має бути місцевий комітет 

шкільний, а для дозору над наукою інспектор окружний; сього зовсім досить. 

Ані громада сама, ані інспектор сам не повинні мати права віддалити ані 

перенести учителя; можуть се зробити тільки за обопільною згодою, а в разі 

незгоди повинен рішати iнспектор крайовий. Се дало б учителеві певну 

незалежність, без котрої його робота дуже часто буває тільки тяжкою 

панщиною, без замилування і без пожитку»
168

. Важко назвати австро-

угорську монархію демократичною державою, однак у словах Франка 

бачимо прагнення до побудови саме демократичної конфігурації правового 

статусу учителя, що давало би йому змогу творчої самореалізації, 

незалежності та права на критичне осмислення як літератури, так і суспільно-

політичного  життя. Франкові інтенції засвідчують його антитоталітарне 

світосприйняття, постійне прагнення до розвитку творчого мислення у 

шкільному соціумі, яке можливе лише за умови, що за вчителем не будуть 

надмірно «надзорувати» і він буде захищеним у соціальному та правовому 

плані. Франко-педагог і Франко-політик реально усвідомлював, що 

критичний плюралістичний погляд учителя та учня на світ, який руйнує і 

заперечує «правильну відповідь», «правильні» інтерпретації  літературного 

тексту, регламентований спосіб навчання, комунікації у школі, по-

справжньому руйнує системні наративи державного чи будь-якого іншого 
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авторитаризму. Не має бути питань та істин, які не можна піддавати сумніву, 

а критичний погляд не мав би акцептуватися як особиста неприязнь чи 

нелояльність. Франко не сповідував у своїй науковій і публіцистичній 

діяльності правил тоталітарного уніфікованого суспільства, коли критичне 

судження чи несхвальний відгук про текст, позицію чи дію опонента 

спричиняв особисту образу чи сприймався як вияв нелояльності, а 

соціальний і науковий статус вибудовувався виключно на особистих зв’язках 

та схваленні і підтримці близького оточення. Це яскраво свідчить про 

Франкову ментальну та ціннісну належність до демократичного освітнього 

укладу і західного, європейського гуманітарного простору загалом, а приклад 

його наукової та громадянської постави все ще є надзвичайно пожиточним 

для нашого постсовєтського посттоталітарного суспільства. Характерним 

зразком «наукової» сварки, що переросла в особистісне протистояння двох 

видатних українських учених, стали взаємини Франка із своїм гімназійним 

учителем (пізніше – вчителем також трьох Франкових синів!) Іваном 

Верхратським. Саме він формував молодому гімназистові українськомовну 

лектуру, спонукав до творчості та оцінював перші літературні проби, 

показував особистим прикладом творчої, наукової і педагогічної діяльності, 

що для Франка відкритий шлях гімназійного вчителя, однак невдовзі вони 

«побили глека» фактично назавжди. Відомо, що Франко ніколи не 

відзначався «сумирністю-миролюбністю» у науковій полеміці, а до близьких 

йому людей міг ставитися особливо жорстко, а часом і жорстоко

, однак у 

цьому випадку радше варто говорити про завищену амбіційність та 

відсутність самокритичності Верхратського. Треба зазначити, що питання 

їхніх взаємин досить ґрунтовно досліджене останнім часом, зокрема у 

публікаціях Михайла Гнатюка
169

 та Ярослави Мельник
170

. Власне, саме Я. 

Мельник аргументовано простежує увесь спектр їхніх особистих і наукових 

контактів, відзначивши достатньо значну кількість позитивних оцінок у 

працях Франка заслуг Верхратського, та переконливо пише: «Щодо 

Франкової критики тих чи тих наукових, літературно-критичних і 

публіцистичних праць І. Верхратського, його видавничої діяльності (як 

редактора часопису “Денниця” зосібна) та художнього доробку, то зумовлена 

вона була якнайменше причинами особистого характеру. “Напади” І. Франка 

на І. Верхратського викликані багатьма чинниками, не востаннє естетичною 

недосконалістю художніх текстів і перекладів І. Верхратського, різним 
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потрактуванням наукових питань, розбіжностями в поглядах на розвій 

української літературної мови в тому числі»
171

.  

Подібну біполярність (а можна сказати більш точно – об’єктивність чи, 

принаймні, прагнення її!) Франко виявляв в наукових справах із більшістю 

своїх викладачів і вчителів, колег та учнів. До взаємин Франка із своїм 

університетським викладачем української словесності Омеляном 

Огоновським апелюватимемо принагідно

, але саме на прикладі цієї 

«ренесансної»

 особистості бачимо ту ж саму відсутність будь-якого 

«пієтету» чи «корпоративної» солідарності у ще зовсім молодого студента 

перед сивочолим професором: Франко віддає належне мовознавчим працям, 

його діяльності на посаді другого завідувача першої академічної кафедри 

української словесності та як історика української літератури, однак 

закономірно критикує застарілу наукову методологію літературознавця 

Огоновського та, звісно, полемізує з політичних питань. Викладач 

університету виявив достатньо витримки і наукової коректності у стосунках 

спочатку із своїм студентом, а потім колегою нехай і з іншого політичного 

угрупування, але з таким високим загальноєвропейським науковим рівнем, 

що його не можна було ігнорувати без шкоди для загальнонаціональної 

справи. Варто також наголосити на тому, що життєвим і науковим кредо Ом. 

Огоновського (священика!) було «не знеохочувати, а заохочувати», що він і 

продемонстрував у стосунках із своїм студентом, який його однозначно 

«переріс»
172

.  

Симптоматично, що й сам Франко відчував «знеохочення» від постійної 

нещадної критики М. Драгоманова, від його далеко «не-педагогічного 

батога». Зокрема, дуже характеристичними є листи Франка до М. 

Драгоманова від 21 і 26 квітня 1884 року, у яких головно йдеться про 

пересилання видань і творів, а також, що особливо цікаво, про відчит і  

публікацію реферата Драгоманова для «Етнографического кружка». Франко 
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 Історію їхніх особистих, літературних і наукових взаємин окремо розглянуто у монографічному 

дослідженні: Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / Володимир Микитюк. – 

ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – Серія: «Франкознавчі студії». – Вип. перший. – Львів, 2000. – 187 с.  

 Підкреслено навмисне вживаю цей епітет («ренесансна» індивідуальність, «ренесансна» особистість), 

апелюючи до замітки Я. Грицака у його книзі [Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота 

(1856–1886) / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2006. – С. 481–482] про мою характеристику-епітет 

Огоновського. Мав я передусім на меті відзначити «античну» багатогранність, різноаспектність, 

«розкиданість» його діяльності і наукових зацікавлень (теолог, педагог, літературний критик, історик 

літератури, театральний рецензент, мовознавець, автор шкільних, гімназіяльних та університетських 

підручників, поет, епік, драматург, громадський і політичний діяч, організатор і керівник національних 

інституцій), яка зникає у ХХ сторіччі, поступаючись більшій спеціалізації (лисиця і їжак!) у конкретних 

площинах науки і творчості. Звісно, визнаю певну «апологізацію» постаті Огоновського, чого не вдалось 

позбутись у процесі дослідження, коли виникає своєрідна емпатія чи «залюбленість» (Іван Денисюк) в 

об’єкт (образ), який вивчаєш. Щодо ж балансу Франкових оцінок Огоновського, то це дуже суб’єктивна 

оцінка знаного історика, адже що вважати «негативною» оцінкою – полеміку, дискусію? Загалом такий 

підхід доволі анахронічний і непродуктивний. Маю на думці таку дихотомію (позитивний – негативний). 

Тим більше, що більшість критичних суджень Франка стосуються «Історії літератури руської», і сам критик 

(як і Драгоманов!) через комплекс причин не зумів показати кращий результат у створенні синтези 

українського письменства. 
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прочитав текст на зібранні гуртка від імені Драгоманова, вияснював у листах 

обставини наступної публікації статті в «Ділі» й у виданнях об’єднання, 

однак дуже емоційно сприйняв нищівну критику їхньої (учасників гуртка) 

наукової роботи. «В важкий для себе час фізичної слабкості і всіляких 

моральних ударів одержав я від Вас ласкаве письмо. Приступлю прямо до 

вияснення деяких справ, по поводу котрих Ви виразили мені свої гіркі 

чувства»
173

, – писав Франко 21 квітня, уживаючи іронічно епітет «ласкаве» 

про лист Драгоманова зовсім не у прямому значенні, а вже 26 квітня захищав 

своїх колег по роботі у гуртку так: «Кружок розписав у Росію копу листів і не 

получив нічого. По моїй думці, Ви не зовсім справедливо сварите на кружок. 

Уважайте, що народ у ньому майже виключно бідний, зайнятий тяжкою 

працею на здобуття хліба, що вчитись їм (не виключаю й себе), так, як треба, 

ніколи і нівідки. Адже ж з власної шкіри ніхто не вискочить, а строго 

наукової роботи від початкуючих студентів котрий педагог стане ждати? Я 

думаю, що вже й то добре, коли хочуть вчитися, коли інтересуються, 

збирають матеріал. Помаленьку, чень, і до ліпшого дійдем. Адже ж і Ви, 

добродію, не все в один день провчили і не готовим з голови Юпітера 

вискочили

. А Ви ж колись були педагогом і не перестали – вірте щирому 

слову – ним і донині бути для нас. Так майте ж згляд на початкуючих! Я 

понімаю дуже добре, що Ваші обставини прикрі і тяжкі, що Вам важко 

дивитись на слимаковий хід нашого розвою, – але ж бо, добродію ласкавий, і 

нам зовсім не легко. Я міркую, що справа більше виграла б і охота до праці 

більша була б, якби ми від Вас частіше могли почути слова дружньої поради, 

ніж докорів. Правда, Ви досі, спасибі Вам, не оставляли нас без поради і 

своїх світлих вказівок, але всі вони заправлені таким гірким тоном, що не раз 

аж руки опадають. Чи воно так ліпше, не знаю»
174

. Визнаючи за 

Драгомановим роль педагога не тільки для себе, але й для своїх колег, 

Франко робить те, що не насмілювався стосовно критики свого вчителя щодо 

себе: захищає «початкуючих» від невиправданої жорсткості в оцінках, яка 

обезсилює та позбавляє бажання подальшої роботи. Власне, вказує своєму 

вчителеві на ігнорування загальних педагогічних принципів навчання і 

наукової роботи із студентами, дотримання яких забезпечує реалізацію 

завдань учіння і послідовного розвитку особистості – вимоги доступності і 

наступності, систематичності і послідовності.  

У Хосе Ортеги-і-Гасета є влучна дефініція національного і суспільного 

розвитку: «Одне покоління діє біля тридцяти років. Але це діяння ділиться на 

два етапи і прибирає двох форм: в першій половині, приблизно, цього 

періоду нове покоління займається пропагандою своїх ідей, нахилів і смаків, 

що під кінець набирають сили та переважають у другій половині його 
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 Вірогідно, апеляція до міфологічного образу Афіни – грецької богині розуму, війни, наук і мистецтв, яка є 

уособленням розсудливості Зевса. Афіна – це донька Зевса, що не мала матері, а «вискочила» з голови 

Зевса-Юпітера «у повному озброєнні», коли Гефест розітнув йому голову. 
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перебігу. Але покоління, виховане під його володінням, уже приносить нові 

ідеї, нахили і смаки, що їх починає поширювати в громадській атмосфері»
175

. 

Отож, на цю матрицю влучно проектується, наприклад, діяльність Михайла 

Драгоманова (1865–1895 рр.) та Івана Франка (1875–1890 та 1890–1910 рр.), 

або й іншої «пари» – Омеляна Огоновського та Івана Франка.  

Про шанобливе ставлення Франка до освітніх інституцій та їхньої 

провідної ролі у «просвіті» суспільства засвідчують також особисті і наукові 

контакти із професором Харківського університету Миколою Сумцовим

. 

Спробу загальної характеристики діяльності Сумцова як науковця і 

національно-громадського діяча здійснив Франко у «Нарисі історії 

українсько-руської літератури до 1890 р.»
176

 У підрозділі ХLV («80-ті  роки 

на Україні») львівський історик літератури писав: «Із інших центрів просвіти 

на Україні треба піднести поперед усього Харків із його університетом, де в 

числі професорів знайшлися українці родом і симпатіями Потебня, Сумцов і 

Багалій»
177

; та подав доволі загальну бібліографію праць Сумцова, його шлях 

від історико-літературних до етнографічно-фольклорних досліджень. 

Небезпідставно вважаючи Сумцова учнем О. Потебні, Франко зазначив: «У 

своїх дослідах Сумцов звичайно розпоряджає багатим матеріалом, 

друкованим, а почасти й рукописним, не вдаючися в ширші узагальнення або 

смілі гіпотези»
178

. Власне, ця характеристика є певним загальником до 

більшості попередніх оцінок праць Сумцова та суджень про методологію 

їхнього написання: Франко окреслював науковий стиль Сумцова як класичну 

аналітику, а не синтетику. В особистому листуванні Франко висловлював 

вдячність та захоплення широким діапазоном педагогічної, наукової і творчої 

праці Сумцова, інтенсивністю його діяльності, відзначав безпосередній вплив 

харківського вченого на власні наукові зацікавлення. Так, зокрема, у листі до 

Сумцова 6 листопада 1900 року з нагоди 25-літнього ювілею наукової 

діяльності харківського педагога-ученого Франко писав: «На жаль, у нас у 

Галичині ніхто не завідомив про намір Ваших харківських приятелів 

святкувати сей ювілей, до якого і ми всі, що здавна знаємо і цінимо Ваші 

праці і, можна сказати, по них не раз училися розуміти нашу давнішу 

літературу, були б радо прилучилися. Щодо мене самого, то Ваша прекрасна 
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 Сумцов Микола Федорович (18. ІУ. 1854, м. Петербург, Росія – 12. ІХ. 1922 (за іншими даними – 15. ІХ. 

1922), м. Харків, Україна) – український педагог, фольклорист, етнограф, літературознавець, публіцист, 
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Харківському університеті, а з 1888 – посаду ординарного професора цього ж університету. Член-

кореспондент Петербурзької академії наук (з 1905), дійсний член НТШ (з 1908), Всеукраїнської академії 

наук (від 1919), член Чеської академії наук та низки інших слов’янських наукових товариств. 
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монографія про Лазаря Барановича була одним із перших імпульсів до 

докладного студіювання нашої старшої літератури, бо мій професор, пок. 

Огоновський, і сам не читав і не знав тих творів, і інших радше знеохочував, 

ніж заохочував до їх читання»
179

. Окрім високої оцінки заслуг Сумцова як 

історика давньої української літератури, у листі Франка відзначимо відлуння 

його резонансної полеміки із своїм університетським викладачем і почасти 

науковим опонентом Омеляном Огоновським у 1891–1894 про критерії 

поцінування «старших» текстів, зокрема апокрифічних.  

 Другий збережений лист Франка до Сумцова датовано 10 вересня 1906 

року

. Це – конвенціональна подяка за статтю Сумцова, присвячену 50-річчю 

Франка, опубліковану у харківській газеті «Южный край» 30 серпня 1906 р. 

Цікавим є Франків пасаж як вдячність за похвальні слова («Я дуже добре 

почуваю свої межі, а головно ту фатальну, що до 40 року життя не давала 

мені сконцентруватися на одно і довела до того, що я потратив багато сили і 

здоров’я на роботу, яка не дала мені нічого, крім мізерного прожитку (згадую 

свою 10-літню панщину в польській журналістиці)»
180

, у якому відчувається 

жаль за втраченою можливістю праці виключно академічного науковця. 1906 

роком датований і дуже знаковий для характеристики суспільно-національної 

позиції виступ Франка на захист права українців у російській імперії на 

здобуття освіти рідною мовою, що був інспірований статтею Сумцова. У 

статті «Стара пісня»
181

 Франко агресивно прореагував на відмову російського 

міністерства дозволити ввести українську мову викладання у міській школі 

імені І. Котляревського, з проханням про що звернулася Полтавська міська 

рада. Львівський публіцист писав, що ця відмова ставить ребром справу 

національної автономії України, адже «<…> теперішня виборча акція на 

Україні йде під загальноросійськими ліберальними окликами і під фірмою 

загальноросійських партій, які здебільшого не знають або й не хочуть знати 

спеціальних культурних і освітніх потреб України»
182

. Франко розлого 

процитував звернення Сумцова щодо цього, опубліковане у харківській 

газеті «Южный край» 18 квітня  (5. 04. 1906 за с. ст.), де відомий слобожанин 

закликав усіх свідомих українців боротися за своє право вільного слова і 

вільної школи, засудив правих старо-консервативних шовіністів, які, на 

прагнення національної народної освіти, «<…> зараз вилають сепаратистами, 

крамольниками; накличуть урядників і наче злодіїв потягнуть у холодную 

або закричать: “Скачи, враже, як пан каже”, бо кождий з них на себе 

дивиться як на пана, а на мужика як на хама, та глузуватимуть і 
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насміхатимуться з української мови, якої не знають і не хочуть знати»
183

; та 

новочасних «лівих», які вустами новообраного депутата у Державну думу від 

Харкова на питання про національну справу заявили, що, «<…> в смысле 

общечеловеческого блага национальность не должна существовать и 

существование ее является нелепостью»
184

.  Професор Сумцов чітко писав: 

«Усі народи йшли і йдуть “К общечеловеческому благу” через свої 

національні ворота, і для українців нема другого ходу: або стій на однім місці 

як проклятий, поки одубієш, або ж простуй до людей по своєму дворі і в свої 

ворота»
185

, у чому його підтримав Франко та закликав не тільки до локальних 

звернень і прохань, а до ширшої й організованої політичної та громадської 

діяльності українського суспільства в рамках здобутих конституційних 

свобод, виборчого права, щоб не було від Харкова таких виборних, які 

належать до компанії «темноконсерватистів». «Таких ідейних 

консерватистів, не лише з білим, але і з червоним підмалюванням, вийде 

тепер у Росії, надіємося, дуже багато наверх, і вони, певно, нададуть 

парламентському життю тої держави, бодай на першу пору, досить 

незвичайний букет. Та тим більший обов’язок тямучих людей працювати не 

лише свобідним словом, але й свобідною, горожанською організаційною 

діяльністю над розбиванням таких пустих доктрин і усуванням таких 

поглядів, що вже тепер в очах освічених людей належать більше до 

фольклору, ніж до активної політики»
186

, – ствердив Франко.  

Отож, «горожанська організаційна діяльність», що направлена у свої 

«національні ворота» – це і є Франкова формула і політичних змагань, 

спрямованих на здобуття суб’єктності Україною у міжнаціональних 

процесах, а також і робота над реформуванням системи української освіти, 

що дасть змогу сформувати активне, здатне мислити самостійно і відповідати 

за свою долю суспільство. Тобто, Франко уже понад сто років тому вважав 

несуб’єктність українців у визначенні свого шляху, свого вибору наслідком 

нехтування освітніми питаннями, тому змагав до консенсусу різних 

національних суспільних груп і прошарків, вибудовував конструктивну 

взаємодію горожанства (громадськості) і національного передівництва (еліт). 

Про цей франківський період нашої історії сучасний дослідник пише:  «Між 

селянами й інтеліґенцією пролягала суспільна прірва, подолати яку можна 

було лише через ширення освіти і поступову зміну ментальних структур»
187

, 

відзначаючи також конкурентоспроможність саме Франкового концепту 

«українофільства» у час протистояння у Європі націоналізму із марксизмом, 

а у нашій реальності – боротьби із «москвофільською» ідеологією: «Перевага 

Франкової формули полягала в тому, що вона пропонувала в основу 

побудови нового суспільства водночас і націю, і клас. У кінцевому рахунку, 
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ця формула поєднувала концепцію patrie з поняттям проґресу – а вважається, 

що саме таке поєднання є успішною формулою націотворення»
188

.  

Взаємини Франка із своїми сучасниками І. Верхратським, Ом. 

Огоновським, М. Драгомановим, М. Сумцовим, А. Кримським, окремі 

моменти із їхньої співпраці і полеміки, що їх проаналізовано, засвідчують 

постійну і неослабну увагу до педагогічної проблематики, яка стосувалася і 

Франка-Джеджалика, і Франка-Мойсея. Він активно ангажувався в 

обговорення проблеми статусу учителя у суспільстві, його цікавило питання 

підготовки і кваліфікації педагогів, методологія навчання і національна 

позиція українських дидактів, освіта рідною мовою. Підсумовуючи, зазначу, 

що об’єктивність історичного виміру комунікації сучасного читача із 

текстами класиків нашої літератури визначає  пізнавальні та виховні 

зобов’язання щодо національної культурної спадщини загалом, точність і 

повноту сфери ідей і цінностей, яка промінює крізь століття. Звідси випливає 

особлива відповідальність творців шкільних програм і підручників, учителів, 

як утілювачів концепцій, у них закладених, за зміст і форму навчання. 

Традиція не є якоюсь сталою та стабільною сумою мудрих висновків та 

моральних постулатів із культурної спадщини минулих епох чи доробку 

національних геніїв, а завжди залишається вибором, бачиться очима 

наступних поколінь, які живуть у своєму часі і самі формують свою систему 

цінностей. Заідеологізований, однобічний підбір творів звужує не тільки 

репрезантивність усієї постаті письменника, але й виховні та дидактичні 

стратегії, тому необхідно поряд із більш варіативними пропозиціями текстів 

Франка для вивчення у школі припинити ідеологічні маніпуляції щодо 

їхнього змісту. Одним із основних завдань школи великий мислитель 

визначав вироблення критичного ставлення  учнів до довколишнього світу. 

Критичного, тобто свого, набутого внаслідок самостійного сприйняття, 

вироблення своєї системи оцінок, емоційного переживання і 

співпереживання, внаслідок постійної праці інтелекту та духу, серця, душі. У 

вивченні літератури напевно найменш важливим є кількість інформації, яку 

запам’ятає учень із шкільної парти. Безмірно важливішою є чуттєва пам'ять, 

здатність власного судження про життєві ситуації, уміння бачити і відчувати 

красу в усіх її виявах, розрізняти добро і зло, володіти своїми «духовими 

органами». «Ми з вами, як той біблійний Саул, що то пішов шукати 

загублених ослиць, а знайшов корону. Ми нібито ведемо вас шукати ослиць, 

ніби тих граматичних форм, алгебраїчних формул, історичних дат. А тим 

часом ні! Не о те ходить! Головна річ у тім, аби ви навчилися володіти своїм 

мізком»,
189

 – звертається Франко-Міхонський до своїх учнів; а інший 

«ідеальний» педагог із Франкової драми твердо заявляє: «А я… я таки поїду 

до Волосатого!», – не погоджуючись із давнім висловом «Quem di odere 

                                                           
188

 Там само. – С. 424. 
189

 Франко І.  Борис Граб / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – 

С. 179. 



paedagogum fecere»

. Він переконаний, що у його вчительському житті варто 

говорити про прихильність, а не про ненависть богів. 
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Тема 7.  «Мотив національної самокритики»: Франко про Тараса 

Шевченка 

 

Іван Франко у вступі до відомого реферату на партійному вічі у 

Снятині дуже по-сучасному сформулював тезу про громадянську освіту 

суспільства, що полягає у вихованні громадян, які свідомі своїх прав і 

попросту зобов’язані для загального національного поступу та успіху бути 

причетними до політичних та громадських справ, бути готовими до 

відповідальної дії: «Школа – то так, як і політика: тільки деякі, вибрані та 

покликані, її роблять, нею кермують, але всі люди чують їх роботу на своїй 

шкірі, платять за неї то грішми, то кров’ю. Ті високі політики могли би також 

сказати: нехай о політиці не сміє ніхто говорити, крім нас, бо тільки ми нею 

займаємося, ми на ній розуміємося, ми знаємо, що, й куди, й до чого, а 

прочий нарід не знає, то нехай мовчить. А прецінь так нині не є; конституція 

не тільки дає нам право займатися політикою і забирати в ній голос, але 

навіть зобов’язує нас до того»
190

. Передусім Франко-політик убачав своє 

призначення у розвиткові громадського контролю над школами, щоби 

формувати за європейськими демократичними цінностями українське 

суспільство з компетенціями людей незалежних, поінформованих і 

критичних. Не вдаючись у детальний розбір еволюції Франкових поглядів на 

межі 90-х років, відзначимо, що його повище висловлювання датовано уже 

часом діяльності новоствореної першої української політичної партії (РУРП), 

коли відбувався поступовий та остаточний Франків світоглядний злам на 

користь націоналізму. «Молодий Франко надавав перевагу то націоналізмові, 

то соціалізмові, і виглядає, що в його хитанні не було якоїсь виразної 

системи»
191

, – вважає дослідник його політичного світогляду часів молодості 

та справедливо відзначає, що «Йому перепадало від Драгоманова і за не 

досить виразну національну позицію у стосунках із польськими соціалістами 

у Львові, і за далекойдучі компроміси у співпраці з народовцями. Однак ця 

«безсистемність» за певних обставин давала Франкові важливу перевагу над 

Драгомановим: не скутий обмеженнями системи, він міг легко й швидко 
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еволюціонувати, тим самим виходячи на нові терени у розвитку української 

політичної думки»
192

.  

Власне, варто прослідкувати поступові зміни Франкового світогляду та 

те, чим вони були зумовлені, на прикладі ставлення і становлення 

літературного критика і педагога до безумовно центральної постаті у каноні 

української літератури і шкільної лектури зокрема. Йдеться, звісно, про 

Тараса Шевченка, і передусім про все ще актуальний (бо все ще 

контроверсійний!) його геніальний текст «Гайдамаки». Франко слухав 

університетський «спецкурс», «прелекції» про Шевченка у викладі 

професора Ом. Огоновського («Іменно по поводу праці д. Огоновського про 

“Гайдамаків” Шевченка ми й пишемо сю свою замітку. Праця та має 

надпись: “Гайдамаки. Поема Тараса Шевченка. Студіюм д-ра Омеляна 

Огоновського”, і була насамперед читана автором на університетських 

прелекціях, відтак оголошена друком в “Правді” 1879 р., а також видана 

окремою відбиткою»
193

), і саме полеміка щодо творчості Шевченка стала 

найважливішим сегментом їхнього наукового партнерства періоду 

становлення Франка-науковця. Ще від 1876 року слухач філософського 

факультету полемізував із своїм викладачем про творчість К. Устияновича
194

, 

рецензував та аналізував мовознавчі і художні тексти Огоновського
195

, однак 

найгучнішого розголосу набув своєрідний «диптих» молодого критика про 

сакральний текст для нашої літератури. На жаль, для масового читача 

Франкової спадщини доступною була лише друга частина розвідки («Темне 

царство»), надрукована у 26 томі 50–томовика, а перша частина статті 

«Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка» (І. «Гайдамаки». 1. Чи 

можна «Гайдамаків» назвати поемою історичною? 2. Чи можна «Гайдамаків» 

назвати найкращою поемою Шевченка в естетичнім згляді?) 

переопублікована тільки у довиданому 53 томі
196

.  

Професор Огоновський був одним із зачинателів галицького 

шевченкознавства
197

, зосереджував свою увагу головно на сприйнятті, 

рецепції поетичної спадщини Шевченка, на вазі його незвичайної 

особистості у пробудженні національного українського життя, наголошував 
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на сукупності понять та емоцій, які промінюють з-під його пера і мають 

колосальний вплив на загальний розвиток духовного життя нації. 

Пізнавально-педагогічні функції історії літератури та якнайбільш 

скрупульозна і детальна філологічна фіксація фактичного матеріалу – так 

можна сформулювати кредо Огоновського. Названі шевченкознавчі 

дослідження пізніше стали основою лекційних курсів завідувача кафедри 

української словесності і були акумульовані у відповідних розділах «Історії 

літератури руської»
198

. Будучи одним із лідерів народовського руху, 

університетський учений багато уваги приділяв розвиткові так званої 

«масової» літератури популярно-просвітницького характеру, тому знакові 

постаті М. Шашкевича і Т. Шевченка стали предметом висвітлення і засобом 

реалізації соборницьких цінностей. Пропагуючи ідею єдності з материковою 

Україною, формуючи цю спільність через популяризацію життя і творчості 

кращих представників нації, виховуючи молодь, шевченкознавець у 70–80-х 

рр. 19-го ст. написав низку «просвітянських» творів, серед яких закономірно 

відзначимо науково-популярний есей «Житє Тараса Шевченка»
199

, що мав 

риси і наукової праці, і публіцистики. Врешті,  1879 р. у Львові Огоновський 

опублікував монографію «Гайдамаки. Поема Тараса Шевченка. Студіум», що 

й викликала значний резонанс у науковому середовищі, зокрема 

спровокувала полеміку з Франком. Огоновський у цій книжці здійснив 

філологічний коментар змісту поеми, дуже кваліфіковано як мовознавець 

дослідив деякі «темні місця», зіставив і переконливо довів, що Шевченкові 

«Гайдамаки» стосовно поеми «Замок Каньовський» Северина Гощинського є 

твором абсолютно оригінальним і, на думку критика, більш художньо 

вартісним. Чимало сторінок монографії присвячено спробам «психологічних 

мотивувань» дій героїв поеми, тому, що «є вірним», а що «не вірним життю» 

– і це слабші зразки психологічного аналізу образів. Загалом дослідження 

Шевченкового архітвору здійснено на основі класичної філологічної 

методології, послуговуючись критеріями і поняттями німецької критики та 

історіографії (Шиллер, Лессінг), канони якої передбачали деталізований 

аналіз композиції, конструкції характерів, а також способів виявлення 

трагізму. В українському літературознавстві системне опрацювання 

творчості Тараса Шевченка розпочалось від часу опублікування повних 

видань його творів (празьке і львівське), першої біографії авторства Михайла 

Чалого 1882 року, досліджень сімдесятих років Михайла Драгоманова і, 

відповідно, згаданих повище праць завідувача кафедри української 

словесності Львівського університету. Тоді ж, а фактично ще за життя поета, 

витворився стереотип сприйняття Шевченка як національного пророка і 

власне Кобзаря, тобто – поета народного, сакрального митця доби 

романтизму. Ця полісемантична модель народності безперечно була 
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доречною для Шевченка і для української національної ідеї свого часу, вона 

закономірно побутує і в сучасному літературознавстві, однак така 

одновимірна, монолітна рецепція Шевченка надто спрощує його величну 

поетичну спадщину, не дозволяє зрозуміти всієї глибини великого мислителя 

своєї доби, який зумів переплавити у собі народну творчість і написати  

геніальну лірику, для якої чи не найхарактернішою рисою стала 

позачасовість. Франко вважав вже тоді потрібною нову критичну рецепцію, 

пізнання і сприйняття багатогранного Шевченка, а не тільки як романтика, 

хай і романтика національного. Виходячи із концепцій Михайла 

Драгоманова, молодий літературознавець виступив проти панівного вже тоді 

сприйняття Шевченка тільки як національного пророка-Кобзаря, поета 

народного, сакралізованого. Франко наголошував на універсальності творів 

Шевченка, а не тільки на сегменті «мужицького» поета, що його так активно 

(і доволі успішно!) виокремлювало пізніше радянське літературознавство, 

витворивши міф «революціонера-демократа». Фундамент же цього міфу 

дійсно збудувала великою мірою консервативна українська критика 2-ї пол. 

19-го ст. Саме проти такого виключно однобічного сприйняття «осколка» 

Шевченка, проти нерозуміння поліфонічності його творчості, проти 

популістського та «іконного» застосування спадщини митця з утилітарною 

метою навіть для найблагороднішої справи змагався у свій час Іван Франко, 

наче передбачаючи, що до нього теж буде застосоване таке ж «прокрустове 

ложе» – Каменяра. Інспірував виступи Франка проти сакралізації і 

канонізації постаті Тараса Шевченка, як уже зазначено, безумовно Михайло 

Драгоманов. Його праця «Шевченко, українофіли і соціалізм» вийшла теж 

1879 року, й у ній автор уперше показав небезпеку «розщеплення на атоми» 

цілісної Шевченкової парадигми внаслідок кон’юнктурної «боротьби за 

Шевченка». Однак Драгоманов, внаслідок майже рафінованого 

соціологічного трактування доробку поета, ігнорування національних 

чинників у розвитку літератури, значно недооцінював інтелектуально-

естетичну суть його творчості і, як зазначав ще Л. Новиченко,  «...б’ючи по 

фальшивих канонізаціях Шевченка, критик часом боляче й несправедливо 

вражає самого поета»
200

. Новаторська наукова методологія філологічних 

досліджень Драгоманова уживалась із космополітичним світоглядом та вірою 

в ідею соціальної рівності і політичної волі, із переконанням про можливість 

консолідованого поступу кількох націй в одному руслі. Ілюзорність 

сподівань Драгоманова про можливість цивілізованої міжнаціональної 

співпраці української і російської культури в умовах української 

бездержавності Франко пізніше назве «сентименталізмом фантастів» і 

«фарисейством», уважатиме гасла «інтернаціонального єднання народів» 

такими, що камуфлювали змагання до панування однієї нації над іншою.
201
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Але це вже будуть світоглядні переконання Франка на зламі століть, а 

наприкінці 70-х років він майже повністю поділяв систему поглядів 

Драгоманова на історію літератури

, а тому для ієрархічного розподілу 

літературного процесу застосовував відповідні параметри: історичний спосіб 

оцінки літературних явищ і зовнішні чинники як визначальні для розвитку 

письменства. Тобто – генетичний детермінізм. «Дві хиби нашої школи і 

нашого образовання – застарілість наукової методи і застарілість самих 

поглядів на житє, світ і історію – не давали розвинутись у нас критичній 

думці»
202

, – констатував Франко у розгорнутій рецензії на монографію 

Огоновського про поему «Гайдамаки», визначаючи методологію критика як 

формально-естетичну. У руслі позитивістської доктрини Франко-рецензент 

прагнув довести тезу про неавтономність мистецтва, його залежність від 

матеріально-суспільних умов, тому і наголошував на «не-історичності» 

«Гайдамаків» через вказування помилок Шевченка у зображенні історичних 

фактів (неможливість зустрічі у Лисянці Гонти і Залізняка, «не-вбивство» 

синів Ґонти, обставини смерті батька Оксани та ін.). У першому підрозділі 

своєї розвідки «Чи можна “Гайдамаків” назвати поемою історичною?» 

Франко писав: «Д[обродій] Огоновський стараєсь оминути се питання. Він 

часом, бачиться, се потверджує, але часто вигороджує історію від 

тотожности з поемою і признає, що Шевченко мало знав історію України 

взагалі, а Гайдамаччини поосібно. Та все-таки з його невиразного в тім згляді 

представлення виходить щонайменше те, що історично вірно списані Ґонта, 

Залізняк, уманська різня, а що найголовніше – що вірно схоплений сам 

х а р а к т е р  Коліївщини, нібито “послідні змагання люду козацько-

українського за правду і волю”»
203

.  

Такий спосіб прочитання був непродуктивним і, певною мірою, 

некоректним стосовно романтичного твору. Франко прийшов у статті до 

висновків, що молодий Шевченко не володів достатньою інформацією про 

історію України цього періоду. Критик заперечував національні і 

наголошував на соціальних причинах Коліївщини, вказував на поетове 

бачення подій із табору «соціальних низів». Врешті, обидва літературознавці 

були солідарні в оцінці джерел, із яких черпав інформацію про Коліївщину 
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поет. Огоновський, полемізуючи із польським критиком Гвідо Баттаглією 

про причини повстання й інтерпретацію їх у поемі Т. Шевченка, теж 

дотримувався думки про формування позиції митця на основі переказів 

«простого люду», що не розрізняв, зокрема, конфедератів від розбійників. 

При тім, Огоновський у монографії чи не поодинокий в українському 

літературознавстві 2-ї пол. 19-го ст. погодився із позитивною оцінкою 

Барської конфедерації, визнав найкращі наміри польських патріотів у справі 

реставрації свого незалежного державного буття. Йдеться про те, що 

польська історіографія головно вважає це антиросійське об’єднання шляхти 

дуже мало заангажованим в українсько-польське протистояння 1778 року, а 

польська літературна критика, зокрема вже той же Баттаглія чи Леонард 

Совіньський, невиправданим історично той факт, що саме учасників 

антицарської конфедерації наш поет зобразив головними винуватцями та 

«зло-діячами» у міжнаціональній трагедії, «чорними характерами». Знову ж 

таки, український дослідник поділяв негативну оцінку того ж Совіньського 

постаті короля Понятовського, який у Шевченка «жвавий», тобто – 

змальований як позитивний діяч. Для Огоновського ж, як і для патріотичної 

польської критики, Понятовський однозначно «наймит Москви»
204

. 

Закономірно, що у радянському літературознавстві таке антиімперське 

прочитання історії не культивували, а наголошували на соціальному корінні 

протистояння. Огоновський же трактував Шевченків історизм як виразно 

романтичний, романтичним бачив і його ідейне-політичне послання до свого 

народу як апологію свободи. Використовуючи інструментарій німецької 

класичної критики, розглядав поета як пророка, посередника, месію, а його 

твір як послання, яке, однак, можна аналізувати, шукати внутрішні зв’язки, 

коментувати логіку композиції, спосіб виявлення трагічного, конструкцію 

характерів та їхню психологічну мотивацію. Що ж до полеміки про 

об’єктивність Шевченка чи реалістичність відтворення подій 2-ї пол. 18-го 

ст., то і сьогодні культивують різнопланові історіографічні підходи у питанні 

про Гайдамаччину, проте, як акцентовано повище, поема Шевченка стала у 

полеміці Франка та Огоновського не об’єктом, а засобом політичної, 

світоглядної полеміки з народовським табором, передусім із своїм ще 

недавно університетським викладачем, можливістю вийти на широкий 

загальноукраїнський (і навіть більше!) рівень для молодого критика.  

Сьогодні своєрідним вивершенням, етапним дослідженням, що 

підсумовує майже 150-річний (від виходу відомої статті М. Драгоманова) 

антинародницький дискурс в українському літературознавстві, стала 

монографія Г. Грабовича
205

, що опублікована разом із фаховою 

текстологічною працею О. Федорука
206

. У роботі Грабовича, яка є вінцем 

його «апологетики» структуралістської методології з елементами 
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психоаналізу у шевченкознавстві, у відповідному ракурсі майстерно 

розглянуто весь літературознавчий і культурологічний масив, що пов’язаний 

із «Гайдамаками» і їхньою рецепцією. Нашої педагогічно-освітньої 

перспективи дослідження безпосередньо стосуються сторінки, де Грабович 

оглядає різні ідеологічні парадигми інтерпретації (інфантильно-дидактичну, 

власне народницьку, ірраціональну націоналістичну). Зокрема, розглядаючи 

історію «національно-державницького» прочитання «Гайдамаків», він пише: 

«Подібне бачення поширюється у сучасному праворадикальному інтернеті і 

просочується шляхом згадуваних уже «рефератів» у шкільний, освітянський 

«дискурс» (тобто різні паранаукові й плаґіятом підшиті писання), а потім у 

нібито науковий (передусім освітянський) мейнстрим»
207

. Критиці тут 

посібників для школи Г. Клочека, О. Яблонської передує «розбір» 

методичного збірника для школи
208

: «Книжку завершує розділ «З 

методичного досвіду», який містить поради, як учити «Гайдамаки» в школі. 

Це і є центром тяжіння та пунктом відліку збірника»
209

. Твердження 

Грабовича («Від шкільних уроків і конспектів чогось іншого годі й 

сподіватися»), бо авторка «методичних» порад Ольга Слоньовська повчає 

вчителів «як викладати твір і як проводити квадратуру круга», тобто, 

«показувати підопічним школярам, що гайдамаки є праведні месники, які 

водночас втілюють ідеали гуманізму і милосердя»
210

, по суті теж пропонує 

хай нове (чи добре забуте старе!), однак однобічне прочитання 

Шевченкового твору. Власне, стає зрозумілим епатажне та абсурдне бажання 

Грабовича припинити викладати українську літературу у школі. Між тим, 

вже сьогодні є абсолютно можливим і доречним вивчення цього класичного 

геніального тексту Шевченка за демократичними західними дидактичними 

зразками, коли учням пропонують до ознайомлення різноманітну, часто 

діаметрально-протилежну інтерпретацію твору, а вчитель організовує 

групову полеміку, заохочує критичний підхід, і такий проблемний виклад 

літературного архітвору безперечно розвиватиме особистість школяра, 

мотивуватиме зацікавленість рідною українською культурою. Власне, 

найкращим матеріалом до зіставлення двох протилежних за своєю 

полярністю суджень про один і той самий текст, що і становить один із 

прийомів проблемного методу, і будуть опінії класиків-дискутантів, адже у 

Франка початку 80-х превалювала теза про рівновеликість, рівнозначність 

інтелекту і поетичної фантазії, про можливість органічного їх поєднання і 

реалізації суспільно-цивілізаційної функції мистецтва, а Огоновський 

наголошував на «месійності» літератури, її «ідеалізмі», на дидактично-

виховній функції. Франко стверджував, що література може на рівні з 

наукою, але властивими для неї засобами образності і фікції, розкривати і 
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коригувати психічний і соціальний стан суспільства, Огоновський же, як й 

інші традиціоналісти, декларував автономність мистецтва та заперечував 

утилітарність літератури. Проте тут раціоналістичний підхід Франка збігався 

із романтично-національним його опонента, адже фактично Огоновський, як 

і його попередники і наступники, оцінював літературний процес під кутом 

відповідності із своїм світоглядом, що базувався на релігійному дусі, 

морально-етичних християнських засадах і консервативному патріотизмі. 

Джерела Франкового не-сприйняття твору і закиди щодо «не-послідовності» 

і «не-пластичності» образів – у декларативному запереченні свободи 

естетичних правил, характерних для романтизму, у відторгненні властивого 

для більшості української культурної еліти романтичного бачення і 

прочитання минулого свого народу. Романтичний герой із традиційною 

атрибутикою – індивідуалізмом, фаталізмом долі, демонічними розбуялими 

пристрастями і непомірною ліричністю, – видавався для Франка-раціоналіста 

анахронічним та уже не на часі, як загалом був вже вчорашнім днем сам жанр 

романтичної поеми, що його все ще активно культивувала частина 

галицького письменства.  

 Силове поле Шевченкової спадщини стало спільним для обох 

шевченкознавців 1890 року, коли НТШ та «Просвіта» вирішили спільно 

видати великим накладом всі Шевченкові твори. Огоновський, на той час 

завідувач кафедри української словесності Львівського університету, Голова 

«Просвіти» та керівник філологічної секції НТШ в одній особі, став 

головним редактором і головою комітету

. Цей  «Кобзар» вийшов у світ 

упродовж 1892–1893 рр. у двох томах. Відкривав його «вступ» керівника 

проекту про життя і літературну діяльність Шевченка, а в кінці другого тому 

були зібрані «замітки» до матеріалу всього зібрання. Кожний том складався з 

двох відділів, що вводили у відповідний етап творчості поета, тобто бачимо 

спробу певної періодизації: «напрям романтично-національний», «політично-

національний», «суспільно-національний», «реалістичний». Збірник швидко 

став справжнім раритетом. Структура «Кобзаря» за редакцією Огоновського 

представляла своєрідний компроміс між двома школами: класичною 

(філологічною, формально-естетичною) та історичною, яку репрезентували 

Франко та Драгоманов. Обидва прямо чи опосередковано приклалися до 

систематизації і комплектації Шевченкової поезії, а критикою фактологічних 

помилок стимулювали дослідницький процес.  

 Таким чином, шевченкознавча діяльність Івана Франка залишається 

дуже важливою віхою у популяризації і дослідженні художнього масиву 

нашого генія, а його літературознавчий, текстологічний і видавничий 

доробок засвідчує складні етапи рецепції та уведення в загальнонаціональний 

культурний простір і педагогічний зокрема. Аналіз Шевченкових 
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«Гайдамаків» на початку 80-х років 19-го століття у Франка був ускладнений 

політичним протистоянням із доволі консервативним (і цей епітет має 

головно позитивну конотацію, тобто – національно-патріотичний, релігійний, 

народно-моральний) народовським табором українського національного 

руху, надто сильним впливом на двадцятип’ятирічного критика М. 

Драгоманова. Це зумовило, як писала Зиновія Франко, «апріорну заданість на 

заперечення»
211

, однак полеміка між українськими літературознавцями 

стимулювала розвиток шевченкознавства як окремої наукової галузі, а тим 

більше значення мала шевченкознавча діяльність Франка для розвитку 

шкільного освоєння спадщини Кобзаря. Науково осмислені та різнобічно 

прокоментовані тексти Шевченка відтоді посіли центральне місце у шкільній 

лектурі українського учня, стали основою літературної фахової підготовки 

студентів-філологів. Основні параметри критичного осмислення, принципи 

комплектації та наукового видання творів Шевченка формувались саме у 

1880–1900-х роках, що мало особливе значення передусім для розвитку 

української галицької школи, адже тільки тут вивчали українські тексти 

українською мовою. Фундаментальні підходи до осмислення світогляду і 

національної сутності геніального поета були продискутовані саме у полеміці 

між Огоновським і Драгомановим, Коцовським і Франком, а також іншими 

шевченкознавцями кінця 19-го століття, і їхні напрацювання та 

шевченкознавчі розвідки діаспорних науковців невдовзі протистоятимуть 

масштабним фальсифікаціям радянського «шевченковбивства», коли генія 

«одягнуть у кожух», зроблять атеїстом-сокирником, інтернаціоналістом із 

закликами до «возз’єднання з великим російським народом» і т.д. Між тим, 

сам Шевченко, у творчості якого провідним з періоду «трьох літ» стане 

«мотив національної самокритики»

,  що є чи не найважливішим, бо показує 

світоглядну зрілість й глибину національної свідомості поета, послідовно 

сегрегував, свідомо відмовлявся «…від співробітництва з газетою Івана 

Аксакова «Парус» через те, що «Парус у своему универсали переличив всю 

славянску братію, а про нас і не згадав, спасибі йому, ми вже бач дуже 

близькі родичі, як наш батько горів, то їх батько руки грів. Не доводиться 

мені давать під парус свої вірші і того ради, що парус сей надуває заступник 

того вельможного князя (В. Черкавського. – Ю. Б.) любителя березової каші. 

Може воно так і треба московській натурі. Та нам то і дуже не вподобалося» 

(Лист Шевченка до М. Максимовича 22 листопада 1958 р.)»
212

. Отож, 

антиукраїнська позиція видання, власне, ігнорування українців як окремого 

народу, приявність одіозних постатей у редакції були для Шевченка 
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– С. 27–29. 
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визначальним у виборі часописів. Згадаймо ще раз також про позицію 

Франка («У русофільських виданнях Франко не друкувався зовсім: 

літературна співпраця з ними раз і назавжди припинилася після перевороту у 

«Друзі» 1876 р.»
213

) і спроектуймо громадянську та національну 

принциповість наших класиків  щодо проімперських «засобів масової 

комунікації» на безалаберність і безвідповідальність частини сучасного 

українського суспільства в умовах війни щодо ворожого телебачення, преси, 

соціальних мереж, банків і т.д.!  

Якщо ж повернутись до аналізу стрижневої у цьому розділі Франкової 

розвідки (Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка. І. «Гайдамаки»), то 

пізніше дослідник не захотів переопубліковувати цю першу частину за свого 

життя, що означало зміну його поглядів та оцінок на свою ж працю і на 

творчість власне Шевченка, натомість оцінка російської ментальності, 

судження про імперську «силу орди» як ніколи актуальні і пророчі у другій 

частині студії про поему «Сон»: «Про кінець темного царства не може бути й 

сумніву, коли поет у остатнім уступі «Сну» розкусив найбільшу його загадку, 

всевладність царя. Відки пливе та всевладність? Чи з справдішньої сили 

самодержця? Зовсім ні. Його сила власне в тих, котрі в нім бачать свою силу, 

в його рабах і знарядах. Без них він безсильний, без нього вони безсильні. 

Отже, де ж лежить їх спільна сила? Власне в тих путах, що сковують їх одних 

з другими. В о н и  с и л ь н і  т и м,  щ о  в о н и  н е в і л ь н и к и  й  н е л ю д 

и (розрядка Франкова – В. М.). А скоро і  в їх серцях защемить людське 

почуття, збудиться бажання волі, тоді й страшна їх сила розвіється, тоді 

настане кінець темного царства, не «ні власті, ні кари», розпочнеться нове 

царство, царство братолюбія між людьми»
214

. Чи ж не мали рацію великі, 

профетично вказуючи на складові «темноти», чинники перемоги «воїнів 

світла, воїнів добра» з «невільниками і нелюдами», вірячи у перемогу 

світла?! 
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Тема 8. Менторські стратегії Івана Франка: аналіз, синтез, дигресії 

 

Очікування епохи змін, настрій ейфорії від майбутнього в період «Fin 

de siècle» зокрема передбачав, що двадцяте століття після просвітянського 

дев’ятнадцятого буде новою добою дитини, навчання, освіти. Натомість 

відзначилося двома світовими війнами, нечуваними за масштабністю і 

«технологічністю» злочинами. Педагогіка нового часу урізноманітнила свій 



арсенал, однак здоровий консерватизм «старої школи» зумів «пережити» та 

контамінувати різноманітні починання другої половини 20-го ст. Такі, як 

груповий чи проблемний виклад, комплексне чи програмоване навчання та 

ін. Годі і говорити про лавинні зміни на зламі 20-го і 21-го століття, страшно 

сказати – очищувальну роль нової старої війни з московством. Однак, як і в 

усі часи, «школа вчителем стоїть». Особистість ментора залишається 

найважливішим компонентом будь-якої освіти, особливо у наш час 

інформаційного перенасичення, шаленого темпоритму життя, коли освіта 

повинна уможливити для учнів самостійне здобування знань і умінь, 

розвинути здатність мислити та аналізувати, синтезувати і творити, тому 

досвід великих педагогів минулого, зокрема лекторський стиль Івана Франка, 

буде корисним для учителів-практиків та викладачів української літератури і 

не тільки. Власне, варто систематизувати педагогічну майстерність Франка, 

хоча «офіційним» вчителем він звісно ніколи не був. Мало того, у 

франкознавстві (особливо тоталітарної доби) дуже багато написано про 

Франкову критику стану викладання української літератури у галицьких 

школах, гімназіях та Львівському університеті – це була «вдячна» тема, адже 

йшлося про ворожу, капіталістичну систему, яка протиставлялась «світлому» 

соціалістичному сьогоденню. Фальшива ідеологічна система 

використовувала банальну підміну понять й елементарне «пересмикування»: 

максималістська Франкова критика і справді головно була посутньою та 

доречною, бо ж методичний рівень навчання, стан наповнення бібліотек, 

кваліфікаційний рівень вчителів і викладачів був далекий від досконалості. 

Про той кричущий факт, що тоді ж у підросійській Україні взагалі не було 

жодних проблем із вивченням української мови і літератури, бо їх ні в школі, 

ні в університеті попросту не вивчали, воліли не згадувати. Тому так 

несправедливо і кривдно звучать вирвані з контексту свого часу різноманітні 

критичні оцінки австро-угорської навчальної системи загалом та окремих 

педагогів, у тому числі і Франкових, зокрема, адже часто є й інші відгуки. 

Натомість, майже напевно найчастіше цитованим спогадом про навчання у 

Львівському університеті є фрагменти німецькомовної статті-коментаря у 

віденському тижневику «Die Zelt» (1903, № 167, с. 1–2) до публікації на 

сторінках цього ж часопису оповідання Франка «На дні» у перекладі Карла 

Гельбіха

. Варто наголосити на тому, що це власне спогад і супровід 

художнього тексту, передрукованого майже через чверть століття, хоча у 

нашому ракурсі дослідження непросто прокоментувати такі слова Франка 

про своїх університетських викладачів: «Ще сьогодні беруть мене холодні 

дрижачки при згадці про педантичні, безглузді лекції Венцлевського, 

Черкавського, Огоновського, про тяжке пережовування мертвої книжкової 

вченості, про це рабське додержання друкованих зразків і словесних 

формул... ...Психологія, філософія і педагогіка були в руках одного 

професора Євсебія Черкавського, українця родом, польського шовініста за 
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пристрастю і політика за професією. Як депутатові лишалось йому мало часу 

для університету, а буваючи там, мав звичку читати страшним гробовим 

голосом з старих зошитів яке-небудь пусте верзіння, що не мало ні початку, 

ні кінця, – мабуть, це був курс, який він розтягав не на семестр, а на ціле 

п’ятиліття»
215

. Щодо «депутатів», то це зрозуміло – мало що змінилось,  

однак варто обговорити суть Франкових претензій до викладів інших двох 

професорів Львівського університету, які мали гарну опінію у свій час і 

сьогодні: «педантизм», «мертва книжкова вченість», «додержання 

друкованих зразків і словесних формул». Зигмунт Венцлевський (Zygmunt 

Węclewski) /1824–1887/ – це відомий польський науковець і викладач 

класичної філології у Варшавськім університеті (Szkoła Główna w Warszawie) 

від 1863 до 1869 року та університеті у Львові (1873–1887), перекладав 

польською мовою з старогрецької Софокла, Евріпіда, Арістофана, уклав 

академічні словники з латини і греки («Słownik łacińsko-polski do autorów 

klasycznych», «Słownik grecko-polski»), написав багато наукових праць з 

тематикою стародавньої Греції і Риму. Нас же цікавить власне педагогічна 

царина його діяльності, яка на академічному рівні розпочалася у 

Варшавському університеті, про що сучасний польський історик освіти 

пише: «У Варшаві він був відомий як відмінний викладач, якого цінували за 

його великі знання як викладачі, так і студенти»
216

; а загалом «Професор 

Зигмунт Венцлевський увійшов в історію польської науки та культури як 

видатний педагог, що виховав багатьох студентів, гімназійних вчителів та 

викладачів вищої школи»
217

. Викладацької посади у Варшаві Венцлевський 

позбувся після реорганізації у 1869 році закладу в університет з російською 

мовою викладання, а професор не захотів колабораціонуватися, тому майже 

чотири роки матеріально бідував, підробляв репетитором. Що знаменно, у 

Польщі відзначають серед багатьох відомих студентів професора саме Івана 

Франка: «Під час наукової праці на Львівському університеті Зигмунт 

Венцлевський брав участь у роботі комісії, котра екзаменувала кандидатів на 

гімназійних учителів. Також проводив семінари з студентами, які під його 

керівництвом писали реферати і дипломи. Серед них були м. ін. Олександр 

Брюкнер (1856–1916) – відомий дослідник історії польської і слов’янської 

літератури, професор в університетах у Відні і Берліні, а також Іван Франко – 

український поет, прозаїк, перекладач і суспільний діяч на теренах 

Галичини»
218

. У чому ж полягали причини Франкового критицизму щодо 
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справжнього класика польської класичної філології? Безперечно, що 

передусім українського вченого-новатора не задовольняла власне 

«класичність» наукової методології його університетських викладачів. 

Франкознавець Михайло Гнатюк, який системно досліджує саме теоретичну і 

методологічну спадщину вченого, резюмує, що «На межі 80–90-х років ХІХ 

ст. у практиці І. Франка-літературознавця принципи культурно-історичного 

підходу під впливом антипозитивістського зламу у філософії поступилися 

засадам порівняльно-історичного, а потім і філологічного 

літературознавства»
219

, та слушно робить висновок: «Отже, методологічний 

досвід європейських літературознавчих шкіл відігравав для І. Франка-

дослідника вирішальну роль. Брак методологічних орієнтирів у процесі 

аналізу літературного твору, який він відчував у 70–80-х роках ХІХ ст., 

надолужував вивченням досвіду європейських авторитетів, знаходячи для 

себе раціональне в культурно-історичному, порівняльно-історичному, 

психологічному та біографічному підходах»
220

. Натомість, ортодоксальність 

педагога Венцлевського виявлялась у виключно латинськомовних семінарах 

із класичної філології, на яких студенти відчитували й обговорювали з 

викладачем свої реферати, однак вибір тематики та власне неможливість 

справжньої дискусії латиною і «відбила у мене охоту до сього студіум»
221

, – 

згадував Франко. У цій же статті зрілий учений зазначив: «В тих словах не 

було тенденції уймити що-небудь науковій вартості викладів професорів, а 

тільки було зазначено, що я не найшов у них того, чого мені бажалося, т. є. 

методу і здобутків, не найшов відповіді на такі основні питання: що се за 

наука, яке її значення в ряду других, яка її зв’язь з нашим життям і його 

інтересами, як тепер люди працюють на тім полі і що треба зробити, щоб і 

самому прилагодитися до наукової праці, а замість усього того найшов тільки 

масу подробиць і догматичних правил та формулок, котрі приходилось для 

colloquim’ів витверджувати напам’ять»
222

. 

Отож, саме «методологічних орієнтирів» прагнув Франко від своїх 

університетських професорів, зокрема вже дуже чітко конкретизовані вимоги 

до способу трактування літературних явищ у відомій статті 1884 року про 

шкільні проблеми навчання української літератури, про анахронічність 

формально-естетичної методики аналізу художнього тексту
223

. Тобто, Франка 

закономірно не влаштовувала застаріла методологія аналізу художніх текстів, 

як і конкретна методика дидактичної взаємодії викладача із студентською 

аудиторією.  

                                                                                                                                                                                           

znany badacz historii literatury polskiej i słowiańskiej, profesor uniwersytetu w Wiedniu i Berlinie oraz doktor Iwan 

Franko (1856–1916) – ukraiński poeta, pisarz, tłumacz i działacz społeczny na terenie Galicji). 
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Власне, саме про індивідуальну дидактичну взаємодію і спосіб 

комунікації з слухачами найімовірніше теж йдеться в кожному окремому 

виступі-оцінці Франкових педагогів, і тут вже присутній неминучий 

особистісний суб’єктивізм та «конкретно-історичні» обставини. Тому 

хибною є все ще усталена подекуди і сьогодні константа радянського 

літературознавства про Львівський університет часів Івана Франка тільки як 

«офіціальну інституцію», що сумлінно виконувала функцію онімечення чи 

ополячення автохтонного українського населення Галичини, а науковий та 

методичний рівень навчання не витримував жодної критики, тому Франко й 

ігнорував навчання, нещадно судив своїх професорів, нічого не почерпнув із 

стін «альма матер». Це не зовсім так. Безсумнівним є факт того, що польські 

«загорілі патріоти» використовували університет у своїх (стосовно до 

українців – шовіністичних) цілях, адже в стосунках між націями, на жаль, не 

завжди діють міжособистісні морально-етичні принципи, однак великою 

мірою слабким українським наповненням університету завдячуємо своїм 

«перевертням» та загальній інертності громади. Варто лише подивитись на 

постаті уже згадуваного Е. Черкавського чи І. Шараневича, що були 

яскравими представниками галицького «хрунівства», як про це переконливо 

пишуть Р. Горак та Я. Гнатів, відзначаючи парадоксальний факт урядування 

у львівському університеті у час навчання Івана Франка етнічних русинів-

українців, які абсолютно не сприяли українізації у стінах цього закладу, а – 

радше навпаки – як ренегати-перекинчики запекло сповідували шовіністичну 

«польскість». Так, зокрема, ректором і проректором у 1876/1877 навчальному 

році відповідно були «греко-католики» згадуваний повище Е. Черкавський 

(два роки підряд, а пізніше ще раз – рідкісний випадок в історії виборної 

однорічної посади!)  і К. Сарницький. Ректором у 1878/1879 Л. Білінський, 

раніше – Я. Головацький, однак лишень Омелян Огоновський послідовно 

обстоював українські національні інтереси в університеті й став через це 

жертвою переслідувань і шантажу з боку намісника Галичини А. 

Голуховського та того ж Е. Черкавського
224

. До слова, саме Огоновський, 

виконуючи обов’язки декана філософського відділу у 1871–1872 рр., вперше 

виголосив інавгураційну промову у Львівському університеті не німецькою, 

а слов’янською мовою, а саме мовою українською, і лише з наступного року 

офіційно пролунала мова польська, що не відзначено у надзвичайно 

деталізованій та скрупульозній праці біографів Івана Франка. Натомість, 

цілком справедливо Горак і Гнатів відзначають зростання ефективності 

навчання через новаторські наукові авторські семінари, запроваджені в усіх 

університетах Австро-Угорської імперії внаслідок реформ 50-60-х років 19-го 

ст.
225

 Франко-студент був активним учасником усіх семінарів з української 

словесності Омеляна Огоновського, тому справедливо його вважати учнем, 

який переріс професора. Позитивні судження Франка про педагога і вченого 

Огоновського однозначно переважають критичні оцінки його методології 
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наукових досліджень. Не змінив ніколи Франко думки про фатально низький 

рівень викладів З. Венцлевського та Е. Черкавського і, без сумніву, мав щодо 

цього підстави, але є ще цілий ряд професорів Львівського університету, 

лекції і семінари яких відвідував студент-Франко і немало почерпнув з них, 

залишив хороші відгуки про їхні виклади, співпрацював та рецензував їхні 

наукові праці. Це, передусім, – Юліан Охорович, Тадей Войцеховський, 

Антон Каліна, Людвик Цвіклінський, Леон Білінський, пізніше – Роман 

Пілат, Олександр Брюкнер та ін. Список можна продовжувати, а також варто 

визнати, що тогочасна система освіти в Австро-Угорщині була відносно 

вільною, університет функціював як ліберальна автономна інституція, а 

звідси висновувався той факт, що багато професорів «емігрувало» поміж 

різними європейськими вищими навчальними закладами, комунікували між 

собою, привносили у методику викладання різних предметів, зокрема 

філології, елементи різних європейських літературознавчих шкіл. Франкове 

покоління чимало користало із модернізаційних змін, вважає провідний 

дослідник історії східноєвропейської політики останньої третини 19-го 

століття Я. Грицак, висновуючи свою на перший погляд парадоксальну 

теорію про те, що автономізація найбільш східного краю імперії, яка своїм 

наслідком мала головно полонізацію цієї провінції, поставила Галичину у 

центр східно- і центральноєвропейської політики
226

. Звісно, дискусійною є 

його теза про те, що полонізаційні процеси каталізували масштабні культурні 

іновації і для українців Галичини, адже невідомим залишається імовірний 

розвиток українського національного руху в умовах навіть другорядної 

периферії панівної німецькомовної культури, однак безсумнівно варто 

погодитись із дослідником щодо позиціонування ролі Франка як головного 

творця і центрального символа модерної української культури. Врешті, 

боротьба проти польської асиміляції у рамках цивілізованих правил 

австрійської монархії безперечно гартувала українців, а роль Франка у 

вестернізації українського національного дискурсу важко переоцінити. При 

тім, і для нього у процесі протистояння деструктивним полонофільським і 

русофільським впливам на український національний рух, очевидною стала 

різниця можливостей у двох цивілізаційних просторах: європейському й 

азійському. Прикметною у цьому ракурсі є Франкова реакція у 1912 році на 

супровідну статтю Г. Войташевського до російського перекладу творів 

українського письменника, які вийшли у Москві. Автор передмови з 

вульгарно-соціологічних позицій написав про життєпис, творчість і, що 

особливо цікаво, етапи освіти нашого епіка: «Університетським студіям він 

присвячує зглядно мало часу, і для того не одержує звичайного ученого 

ступеня». На що Франко відповів так: «На університет у Львові, не вважаючи 

на потребу заробляти дещо письменською працею, я ходив досить пильно, 

робив колоквії з руської мови та словесності, написав латинською мовою для 
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семінарія класичної філології розвідку про Лукіанові “Розмови богів”»
227

. І 

далі у тексті відомий український письменник наголошує на тому, що не 

отримав доцентури у свій час не через шовінізм професорської колегії, яка 

власне була налаштована до претендента досить прихильно, а через veto 

політичної влади, насамперед тодішнього намісника графа Казимира Бадені. 

Особливо Франка «зачепили» на перший погляд слушні слова 

Войташевського про те, що «при інших, ліпших умовах, коли би Франко був 

членом незалежної свобідної нації, він, може, дійшов би до найвищих учених 

ступенів, був би признаний офіціальними науковими інституціями і мав би 

забезпечене матеріальне становище, що дало би йому можність свобідно 

віддатися рідній літературі та науці»
228

, тому прореагував на цей пасаж 

критика і перекладача відомий європейський учений і літератор витончено 

коректно, але й саркастично, провівши чітку демаркаційну лінію між 

цивілізаціями, відкинувши Росію поза межі «цивілізованого світу»: «В 

Австрії і взагалі в цивілізованім світі (письмівка моя – В. М.) нема 

офіціальної науки, а є тільки офіціальні наукові інституції…»
229

  

Щодо ж доволі активної критики викладання української літератури на 

філософському факультеті Львівського університету, то, образно кажучи, 

студент Франко не сприймав фотографічного способу викладу літературної 

інформації, коли лектор перетворюється немовби на якийсь акустичний 

прилад й усно передає аудиторії те, що запозичив із книжних джерел, – він 

має бути художником-інтерпретатором, перепустити інформацію через свій 

інтелект, почуття, витворити живий і самобутній продукт. Оцінюючи саме 

лекторську методику професора Огоновського уже в статті-огляді після 

смерті вченого, Франко охарактеризував її іншою влучною метафорою («Він 

був з натури своєї більше анатом, ніж фізіолог»
230

 (письмівка моя – В. М.)) 

та вказав на відсутність у його викладах зв’язку між окремими частинами, 

генезису та еволюції, переходу одних явищ в інші. Власне, йдеться про те, 

що в Омеляна Огоновського переважав аналіз, абстрактні категорії, 

репродуктивний спосіб навчання, тоді як його студент за природою своєю 

був синтетиком та хотів від університету нової, сучасної наукової 

методології дослідження літератури. Якщо для Огоновського 

найважливішими були пізнавально-дидактичні функції історії літератури та 

якнайбільш скрупульозна та детальна філологічна фіксація фактичного 

матеріалу, то Франко вже у вісімдесятих роках (за посередництвом М. 

Драгоманова) культивував верифіковане вивчення історико-літературного 
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матеріалу за принципами позитивізму, застосовував методику культурно-

історичного напряму у літературознавстві, а пізніше стверджував, що для 

написання систематичного корпусу історії української літератури потрібно 

дві методологічні основи – критично-естетичну та культурно-історичну 

(«План викладів історії літератури»).  

 Отож, ці концептуальні протиріччя між опонентами і викликали такі 

жорсткі, максималістські оцінки, натомість варто звернути увагу на менш 

помітні, та теж дуже важливі технічні (чи тактичні) характеристики 

лекторського інструментарію Огоновського і Франка, адже до професійних 

обов’язків університетського викладача належить також організація 

самостійної роботи студентів, керування нею, вказування джерел та 

визначення напрямків дослідження. Сумлінне конспектування і виучування 

професорських записок, що, між іншим, старанно робив студент Франко, є 

однозначно недостатнім. Університетська лекція за визначенням має бути 

струнким систематичним і системним викладом наукової проблеми, 

спонуканням до подальшої самостійної дослідницької праці слухачів, мати 

відповідний науковий рівень і переконливу аргументацію, бути 

ілюстрованою продуманими прикладами, враховувати рівень аудиторії, 

сполучати раціональний та емоційний чинник засвоєння знань. Лектор, 

відповідно до матеріалу та предмета викладу, повинен моделювати свою 

поведінку, бути водночас ученим, оратором, педагогом, психологом, дбати 

про культуру пози, жесту, міміки, уміти «перемикати» аудиторію доречним 

жартом чи іронічним висловом. Франко відзначив старання Омеляна 

Огоновського в організації семінарської роботи із студентами, «добрий тон» 

та коректність у полеміці, публічність і доступність змісту його 

університетського «циклу лекцій», сумлінність та увагу (часто надмірну і 

дріб’язкову) до джерельної бази курсу, однак відсутність контроверсій і 

надмірний педантизм, репродуктивний метод читання історії української 

літератури зазнали критики. Цікавими є судження Франка-студента про 

«цвітистий стиль» Огоновського-лектора: йдеться про постійну 

«урочистість» (що її, на думку студента, професор вважав ознакою 

академічного стилю!), патетичне виголошення змісту лекції, невмотивовані 

зміни тональності викладу. Франко-лектор сповідував більш різноманітні та 

демократичні способи комунікації із аудиторією, тому схвально згадував 

нечисленні випадки у викладах професора, коли у рафіновано науковий, 

пафосний стиль вклинювались фрагменти імпровізації, артистизму.

 Чудово ілюструють Франкове бачення публіцистичної і лекторської 

специфіки літературних і духовних послань і звернень судження-«уваги» над 

пастирським посланієм митроп[олита] А. Шептицького «О квестії 

соціальній», вперше надруковані в «літературно-науковому віснику» 1904 р. 

(т. 28, кн. 10, с. 1–23). Відзначимо саме високі оцінки «форми» митрополичих 

послань, адже у них вперше високий церковний сановник ужив «чисту 

галицько-руську народну мову» і навіть гуцульський діалект; Шептицький 

говорить «попросту, як рівний до рівних, як чоловік до людей», а не так, як 

його попередники – «звисока, авторитетно, напущеним і ніби маєстатичним 



тоном, не ходить на ходільницях і не «возвіщає»». Як про університетського 

викладача Франко писав про стилістику і доступність викладу митрополита: 

«Він любить ілюструвати свою промову прикладами з життя, фактами з 

власної обсервації, і се все дає його посланням те «живе дихання», без якого 

всяка моралізація завсіди лишається мертвою»
231

.  

Сам Франко був чудовим лектором, і є чимало спогадів про його 

непересічний талант та професійну менторську кваліфікацію. Зокрема, про це 

свідчить його викладацька діяльність у рамках історико-літературного курсу 

для української «наддніпрянської» молоді. Про цей проект історик 

української освіти писав: «Р. 1904 повстало у Львові Товариство 

прихильників науки, літератури і штуки з ініціативи М. Грушевського, який 

був першим головою того товариства. Великою заслугою того товариства 

слід признати організацію «наукових вакаційних курсів», що відбулися у 

Львові в днях 10 червня – 9 липня 1904 р. Всього курсантів було 135 осіб, в їх 

числі декілька з Наддніпрянщини. Всіх викладів відбулося 90, а саме з таких 

предметів: історія України (проф. М. Грушевський і д-р С. Томашівський); 

історія української літератури (д-р Іван Франко і д-р К. Студинський);  

українська мова (д-р Іван Брик); етнографія (проф. Хведір Вовк і д-р С. 

Томашівський; антропологія (д-р Іван Раковський)»
232

. Особливою 

популярністю користувались виклади саме Івана Франка, який у своїй 

практичній педагогічній діяльності зважав на те, що читання лекцій потребує 

чіткої координації темпераменту викладача та його особистості, узгодження 

концептуальності та форми викладу, урахування наукового рівня слухачів та 

яскравої наочності, ілюстрування продуманими прикладами. Його заняття 

ніколи не були лінійним накопиченням фактографічного матеріалу. Яскраво 

це бачимо у спогадах Левка Чикаленка, який улітку 1904 року приїхав разом 

з групою молоді із Наддніпрянської України до Львова на ці своєрідні 

українознавчі курси, що їх організували львівські наукові та просвітні 

інституції: «Прибувши до Львова, ми записалися на курси і почали ходити на 

лекції. Найважче мені прийшлося з викладами Грушевського. Мені, тоді ще 

молодому хлопцеві, виклади Грушевського видалися каторгою. Здається, 

ніколи в житті своєму я не зустрічав менш цікавого лектора... ...Дивна річ 

сталася з викладами Івана Франка. Тема – “Стара українська література” – не 

заповідала нічого цікавого, проте ні одного дня я не пропустив, ніколи не 

знудився і з жалем слухав останню годину тому, що вона остання. Не скажу 

тепер, що саме чув, але лектора як зараз пам’ятаю, і пам’ятаю, що завжди 

було почуття якоїсь сенсації, що увага ні на хвилину не присиплялась, бо 

речі менш цікаві чергувалися з якимсь дотепом, з якимсь анекдотом. Хоч я 

тепер не пам’ятаю обсягу цілого курсу, але деякі факти загніздилися в моїй 
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голові на ціле життя, а деякі легенди просто стали якимись частинами мого 

світогляду. Франко зробився об’єктом загального захоплення»
233

. 

 Характеристичними є судження молодого слухача про «менш цікавого 

лектора» Михайла Грушевського, адже, вірогідно, знаменитий професор-

історик не врахував рівня молодіжної аудиторії, хоча доволі часто буває так, 

що вчений-ерудит, науковець академічного рівня у студентській аудиторії є 

слабким комунікатором. Наголосити ж варто на універсальності Франка-

викладача. Саме викладача, адже відомо, що, не отримавши права викладати 

в університеті, Франко часто зустрічався із студентами філологічного 

(філософського) факультету, виступав на наукових, громадських зібраннях, 

вічах, врешті – у львівських кав’ярнях, де кожна зустріч із ним для молодих 

літераторів, публіцистів, науковців була своєрідним спецкурсом про 

різноманітні літературознавчі проблеми. Якщо у спогадах Л. Чикаленка 

лектор захопив своїх молодих слухачів-наддніпрянців надзвичайно 

майстерною формою подачі «нудного», здавалось би, літературного 

матеріалу, то уже рафінований філолог і викладач Михайло Рудницький 

розповідав у своїх спогадах про яскравий зразок проблемної, концептуальної 

лекції Івана Франка про розвиток, стильову поліфонію сучасної слухачам 

української літератури. Зустріч, що відбулася у готельному залі і зібрала біля 

сотні студентів, стала, як згадує М. Рудницький, своєрідною демонстрацією 

проти університетських професорів Кирила Студинського та Олександра 

Колесси, які вважали, що університет повинен навчати тільки історії 

літератури. Досконале володіння предметом обговорення, аргументованість 

прикладів, ерудиція і тактовність, доступність викладу, демократизм у 

спілкуванні перетворили цю «лекцію з чаєм» на незабутню подію для 

багатьох слухачів. «Тисячу запитань» про секрети поетичної творчості від 

студентів до метра Рудницький дуже влучно підсумовує такими словами 

Івана Франка: «Не покладайтесь, – говорив він, – на університетські лекції. 

Тільки те, до чого ви самі дійдете без чужої помочі, тільки те, над чим ви 

будете довго думати, навіть серед мук, може стати для вас променем 

розуміння літературних явищ»
234

.  

Своя думка, власний інтелектуальний та емоційний досвід пізнання 

тексту, вільний від академічного педантизму і шаблону, своя суб’єктивна 

(хай навіть часто помилкова!) оцінка літературного явища замість готових 

конструкцій «компендіумів» історії літератури, «науки про красу», вивчення 

«найкращих кусників найкращих творів», формування «премудрих людців», 

які «все» знають, але з чужих слів. Вкладаючи ці слова в уста літературного 

героя, він мав на увазі не тільки конкретного вчителя логіки і психології у 

вищих, математики і філософії (мови і літератури) у нижчих класах 

Дрогобицької гімназії Міхонського, який вчив гімназистів «мізком рушати», 

а й інших, у тому числі й університетських викладачів, свої погляди на 
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методологію навчання. Щодо ж написаного ще 1878 року «Допису про 

Дрогобицьку гімназію», де вперше і дуже прихильно згадується Міхонський, 

то численні інтерпретатори як правило пропускали дуже важливу деталь 

статті: Франко писав про «зміну професорів» через адміністративне 

«урядження», внаслідок чого хороші і людяні вчителі, які були у гімназії та 

привчали гімназистів до порядного і логічного мислення, опинились у 

меншості  до тих, котрим залежало тільки на тім, щоб учень «механічно 

викув завданий урок»
235

. У фактичному продовженні допису, а саме у  статті 

«Ученицька бібліотека у Дрогобичі», автор знову протестує проти того, щоб 

учнів перетворювали на «мертвий, бездушний знаряд», «машинку, бубнящу 

регулярно, хоч механічно», проти шкільного «регуляміну», який виключає 

самостійну, критичну думку, але знову пише про багато людей чесних, 

мислячих серед викладачів, які «контрабандою» переборювали шкільну 

систему, зокрема у літературній освіті, де пропонували для вивчення 

«наймертвіші письма наймертвіших авторів» в «гомеопатичних дозах». 

Отож, попри жорстку, максималістську критику «урядження» освітою, 

Франко мав у своїй практиці зразки справжніх педагогів і сам вже із 

гімназійної лавки готував себе до викладацької діяльності.  

Педагогічні постулати Івана Франка великою мірою зреалізували багато 

його наступників, яких і формувала «астральна постать» Каменяра. У 

практичній викладацькій роботі багато хто з лекторів, пам’ятаючи своє 

навчання, намагається переймати стиль і методи своїх вчителів, які їм 

найбільш симпатичні, і це не завжди корисно для учнів. Прийоми 

попередників не обов’язково виявляються ефективними у наступників, адже 

університетська кафедра потребує чіткої координації особистості та 

темпераменту викладача, а «вищим пілотажем» лекторської майстерності є 

уміння використовувати різноманітні стратегії провадження навчальної 

діяльності з аудиторією залежно від її рівня, матеріалу та дидактичних 

завдань. Наприклад, у спогадах студента Григорія Костюка про свого 

викладача Миколу Зерова бачимо чимало симпатичних ознак 

професіоналізму професора («Був людиною веселого характеру з нахилом до 

іронії, інколи колючої...; Витягував потрібні для лекції матеріали, й 

одночасно кидав якийсь жарт, дотеп, веселе зауваження. І тільки після цього 

починав лекцію… Мав талант синтетика. Він умів синтетично, як нерозривну 

цілість, розглядати добу та її літературно-мистецькі явища… Візійність 

лекцій-есе Зерова підсилювали, як мені здається, такі моменти: по-перше – 

його надзвичайна пам’ять і безконкуренційна здібність без джерел під рукою, 

з пам’яті цитувати величезні уривки…; по-друге – його колосальна ерудиція і 

вроджений талант синтетика; по-третє – його глибока віра у відродження 

української духовності; по-четверте – його талант блискучого лектора-

промовця... Академічна незворушність була йому органічно чужа... Я ніколи 
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не бачив його спокійним, безпристрасним переповідачем давно набридлих 

йому самому історико-літературних фактів. Жест, дотеп, колюче зауваження, 

щира усмішка були постійними складниками його лекцій чи доповідей»)
236

. 

Більшість цих чеснот, безперечно, були й у Франка-викладача – 

феноменальна пам’ять та ерудиція, талант синтетика, «жива» форма 

проведення лекції… І не тільки. Либонь, здатність синтезувати історико-

літературні явища у Зерова і Франка була «вродженою», можливо і набутою, 

однак в обох педагогів спостерігаємо справжній універсалізм, 

різносторонність манери викладу.  

Корелюючи викладацьку манеру Франка і Зерова, можна провести 

паралель із спогадів Григорія Костюка про Київський ІНО щодо ще одного 

викладацького типу, а саме – аналітика-документаліста. Про лекції Павла 

Филиповича мемуарист писав так: «Різнився він від свого друга Зерова 

значно меншою красномовністю, меншою здібністю до соціологічних 

синтетичних узагальнень, але (принаймні нам так здавалося) більшим 

знанням літературних фактів і джерел. Це була ходяча енциклопедія. Від 

нього можна було довідатися про зовсім забуті джерела, про третьорядні 

деталі творчої біографії навіть незначних або забутих поетів. Якось 

створився в нас такий звичай: коли ми хотіли мати глибше узагальнення чи 

соціологічне-мистецьке пояснення якогось історико-літературного явища, ми 

йшли з цим до Миколи Костьовича. Коли ж ми хотіли знати біографічні 

факти чи джерела, що стосувалися тієї самої проблеми, то ми завжди 

зверталися до Павла Павловича»
237

. Типологічно Филипович нагадує 

університетського викладача Ом. Огоновського, адже його лекційний 

університетський курс української словесності переріс у знану «Історію 

літератури руської», яка до сих пір залишається незамінним «магазином» 

історико-літературного фактажу, а що вже говорити про тодішні умови, коли 

відсутність університетського підручника унеможливлювала навчання 

української філології як таке. І цю важку місію першопрохідця сповнив саме 

Огоновський доступними і чи не єдино можливими у тих умовах методами 

скрупульозного документування та філологічного аналізу літературно-

мистецьких явищ. Врешті (як пише Г. Костюк і про Павла Филиповича), 

Огоновський не мав полемічного бойового запалу, а реагував на живий 

мистецький процес із необхідності, із нехіттю, захищаючи лише найбільш 

принципові національні та наукові позиції, коли вже промовчати було 

неможливо.  

До згаданих вище прикладів комунікації Франка з учнівською і 

студентською аудиторією можна долучити і єдину університетську лекцію 

Івана Франка – габілітаційну, де, відповідно до ситуації та вимог 

«професорського кола», маємо зразок академічного, концепційного викладу 

літературознавчого матеріалу. Письменник Денис Лукіянович, який 1894 
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року був серед студентів-слухачів цього публічного викладу, згадував, що 

Франко швидко поборов хвилювання на початку викладу, «зв’язався з 

аудиторією невидимими нитками, по-своєму кашлянув. І лекція поплила 

рівним потоком чітких речень, просто пов’язаних між собою»
238

. Ректор, 

сенат львівського університету, викладачі філософського факультету, 

знайомі та близькі, студенти, яким вдалося потрапити в аудиторію (пропуски 

на пробну лекцію видавав декан і дуже рідко допускав студентів), відзначили 

лектора після виступу оплесками. Жодних зауважень до рівня габілітаційної 

лекції не було, навпаки, «різношерста» професорська «братія» вітала його як 

свого колегу, що і відзначив пізніше сам Франко, справедливо вважаючи 

причиною свого «відлучення» від університету політичну волю 

сумнозвісного Бадені. Наголошу у спогадах Лукіяновича (певною мірою 

самоцензурованих, написаних бо уже в умовах радянської окупації) на двох 

цікавих для мене нюансах: Франко з «великим тактом» критикував 

шевченкознавчі праці дослідників «Наймички», зокрема Олександра 

Колесси; Франко читав (письмівки мої – В. М.) конспект лекції. «Великий 

такт» був зумовлений, на мою думку, не тільки конвенційною ввічливістю 

перед своєрідною іспитовою комісією, але й тим, що національні українські 

внутрішні проблеми претендент на доцентуру не хотів виносити на чужий 

суд, адже знаємо Франків критицизм та полемічний запал. Щодо ж 

конспекту, то Лукіянович влучно зауважив, що промовець у своїх виступах 

звик говорити з пам’яті, тому «незручно» було йому читати написані 

матеріали, однак вимушено прийняв «академічну» манеру викладу. 

Опублікована згодом у «Записках Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка» 

лекція залишається зразком синтезу великого обсягу знань, є чітко 

структурованою, продуманою, із широким європейським тлом для творчості 

Шевченка, логічними висновками, для яких характерна добра мотивація і 

переконливі приклади. Це була тільки ланка у задуманому ланцюгові 

лекційного циклу з історії української літератури і, звісно, дуже шкода, що 

життєві обставини не дозволили це здійснити, адже Франко завжди ставив 

перед собою і вимагав від інших справжнього міждисциплінарного фону, 

новаторської методології, доступності комунікації із слухачем чи читачем.  

 В останні роки життя уже важко хворий корифей української науки і 

письменства практикував публічні виступи із читанням своїх художніх 

текстів. Ось як редакція «Діла» описувала атмосферу однієї із багатьох 

зустрічей-лекцій Франка із молоддю: «Відчити д-ра Івана Франка почалися в 

неділю. Салю “Руської Бесіди” наповнила битком публіка, особливо, з кругів 

молодежі, яка й оваційно привитала ш[ановного] прелеґента. Відчит свій 

попередив д-р Іван Франко ось таким вступом про “друковане й живе 

слово”»
239

. Отож, письменник, декламуючи перед публікою свої друковані, а 

також деякі ще недруковані художні твори, вирішив звернутися до публіки із 

своєрідним «преслів’ям», у якому сформулював дуже вагомі методичні 
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постулати лекторської майстерності. Можна лише здогадуватися, чому 

Франко спочатку розглядає «секрети акторської творчості» перед 

аудиторією, яка зібралась слухати його поезію і художню прозу: більшість у 

залі «Руської Бесіди», українського культурно-освітнього, політичного 

товариства та просто «клубу за інтересами», становили сущі та майбутні 

педагоги, священики, правники та власне актори, для яких декламаторська, 

дидактична та емоційна фаховість та здатність впливу на слухачів та учнів є 

життєво необхідною. Письменник відзначив, що прилюдні відчити є давно 

популярними серед інших «освічених народів» як засіб популяризації 

здобутків науки у «кругах, до яких друковане слово не доходить або яким 

воно в строго науковім викладі було би недоступне», а читання літературних 

творів не завжди справляє якнайсильніше естетичне враження через 

неправильне використання засобів артистичної експресії (художнього 

вислову): «Трафляється дуже часто, особливо коли декламатор володіє 

сильним голосом та живою ґестикуляцією, а зате має менше артистичного 

почуття та естетичного смаку, що за зверхньою формою декламації пропадає 

зміст та основна ідея твору»
240

. Франко дуже точно вказує на основні 

помилки, що призводять до послаблення слухацької уваги, перешкоджають 

продуктивній рецепції як змісту художнього тексту, так і «естетичного 

вдоволення» добірної публіки»: «Дуже часто самі автори або лектори 

помиляються в доборі твору, призначеного до читання, і нема нічого 

легшого, як знудити публіку чи то занадто розтягненим та неясним описом, 

чи то довгою та банальною розмовою, чи то слабим та психологічно 

невідомим оповіданням подій»
241

. Письменник покликався на свій власний 

лекторський досвід під час публічного читання художніх творів як перед 

польськомовною аудиторією у «Naukow-ій Czyteln-i», так і на недільних 

українських літературних зібраннях, що їх влаштовував у перших роках 

«Літературно-наукового вісника» головно Осип Маковей. «Найважнішою 

прикметою таких прилюдних відчитів, чи то літературних, чи також 

популярно-наукових творів, повинна бути, крім добору самого змісту, 

простота і виразність виголошення і темпо, відповідне до змісту, яке б давало 

можність слухачам добре відчувати ряди слухових вражінь і викликані ними 

уяви фантазії, через що одиноко осягається найвища мета такого відчиту – 

дати публіці можність пережити душею те, що представлено в творі. В такім 

разі відчит буде справді збагаченням духового життя тої групи людей, що 

слухала його, а таке збагачення духового життя належить, безперечно, до 

найцінніших скарбів, які може дати нам життя людське взагалі»
242

, – 

методологічно переконливо підсумував Іван Франко.  

Вчений-франкознавець і, водночас, сам надзвичайно майстерний 

педагог Іван Денисюк  відзначав важливу рису характеру Івана Франка: 
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«Постійна роль корепетитора з юних літ сприяла утвердженню у Франковій 

вдачі “менторського” тону”. “Була у менталітеті письменника схильність 

когось повчати”»
243

. Був, безумовно, і суто педагогічний талант навчати, на 

жаль, повністю не реалізований у силу відомих політичних і суспільних 

обставин того часу. Історія не знає умовного способу, однак наша педагогіка 

та літературознавство надзвичайно багато втратили від того, що Франко не 

посів кафедру української словесності Львівського університету. 

Прочитавши в університеті, що носить тепер його славетне ім’я, лишень одну 

габілітаційну лекцію, він став ментором всієї нації, реалізував свої 

дидактичні концепції у художній творчості, науковій роботі, публіцистиці та 

громадському житті. Був надзвичайно переконливим та аргументованим 

полемістом на публіці, витончено іронічним, а інколи й уїдливо-

саркастичним у спілкуванні з опонентами, особливо некоректними, шанував 

оригінальність думки, «здібність власного думання», здатність до духової 

праці і нетерпимість до інтелектуального лінивства, консерватизму 

мислення.  
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Антик и К-о. Москва, без означення року] / Іван Франко // Зібрання 

творів : у 50 т. Т. 39 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. 

14. Франко І. Професор Омелян Огоновський / Іван Франко // Зібрання 

творів : у 50 т. Т. 43 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986.  

15. Франко І. Професор Омелян Огоновський / Іван Франко // Зібрання 

творів : у 50 т. Т. 43 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. 

16. Франко І. Соціальна акція, соціальне питання і соціалізм (Уваги над 

пастирським посланієм митроп[олита] А. Шептицького «О квестії 

соціальній») / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван 

Франко. – К. : Наук. думка, 1986. 

17. Франко І. Як це сталося (Спогад) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 

т. Т. 34 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. 

18. Чикаленко Л. Як ми з І. Франком ловили рибу / Левко Чикаленко // 

Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. І. Гнатюка. – 

Львів : Каменяр, 1997. 

 

 

 

 

  



Змістовий модуль 2. 

 

ПРАКТИЧНІ ФРАНКОВІ ОСВІТНІ ПАРАДИГМИ ТА РЕФЛЕКСІЇ 

НА ПЕДАГОГІЧНУ ПРОБЛЕМАТИКУ: ВІД «ЦВИНТАРНИЦТВА» ДО 

«ЛІБЕРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ» 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Другий змістовий модуль присвячений практичному засвоєнню та 

індивідуальному дослідженню і розвиткові проговорених лекційних тем 

першого змістового модуля, побудований на екзистенційно-діалогічному та 

проблемному вивченні та інтерпретації сучасної рецепції педагогічних 

текстів Івана Франка. Робота із програмою модуля полягає у підготовці 8 тем 

практичних занять. Студентові необхідно прочитати художній чи науковий 

твір І. Франка, підготуватися до очних (заочних) практичних відповідно до 

запропонованих питань, опрацювавши поглиблено запропоновану наукову 

літературу до проблеми. За відсутності на очних заняттях студент готує у 

письмовій формі відповіді на питання, що їх визначить викладач. 

 

ТЕМА  № 9 (1) 

 

Періодизація і рецепція педагогічної концептосфери Івана Франка 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

1. Періодизація педагогічного франкознавства. Причини Франкового 

максималізму (так званого «цвинтарництва») в ранніх оцінках 

австрійської освітньої системи. 

2. Ідеологічна парадигма як «зразок» для більшості дослідників 

Франкової педагогічної спадщини комуністичного періоду. 

3. Сучасний стан вивчення педагогічного доробку Івана Франка. 

4. Франкознавчі центри в Україні і їх представники. 

5. Аналіз і критичне рецензування окремих франкознавчих розвідок. 

Пріоритетно – Івана Денисюка (на вибір). 

 

 Проблемні запитання: 

 Чи можливий «культ Франка»? Історія явища-феномену 1920-30-

х років. 

 Чи (чому) актуальною є Франкова педагогічна спадщина? 

 

Законспектувати:  

 Франко І. В інтересі правди / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 

т. Т. 39 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. 

 

 



ТЕМА  № 10 (2) 

 

Філантропізм Йогана Гайнріха Песталоцці і прагматизм Джона Д’юї: 

Франко як апологет гуманістичних педагогічних систем 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

1. Між літературою і дидактикою: педагогічна траєкторія І. Франка. 

Форми і мета його освітніх публікацій. 

2. Ідеї філантропізму в педагогічному дискурсі І. Франка. Загальна 

характеристика явища. 

3. Педагогічні формули Песталоцці у науковій і художній спадщині І. 

Франка. «Не спитавши броду», «Борис Граб» та ін. 

4. Франкова освітня парадигма: демократизм, гуманізм, національний 

характер. 

5. Світський демократичний індивідуалізм і різка критика традиційної 

освіти як якості прагматизму. Приклади в текстах І. Франка. 

 

Проблемні запитання: 

 Знання – це ніщо, уміння – все? 

 Чи відрізняються, чи ж тотожні поняття «навчання» і «пізнання»? 

 

Законспектувати:  

 Франко І. Переднє слово [до збірки: Хрістіан Зальцман. Книжка 

приказок про те, як не належиться поводиться з дітьми. Переклав 

Теодор Біленький. Львів, 1900] / Іван Франко // Зібрання творів : у 

50 т. Т. 32 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. 

 

 

ТЕМА  № 11 (3) 

 

Автобіографізм Франка як культурний і національний феномен 

формування образу українського інтелектуала 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

1. Франко як культурно-психологічний типаж і модель для наслідування. 

2. Представник секуляризованої і вестернізованої української еліти. Які 

причини тривалої конфронтації із «народовцями»? 

3. Інфікування соціалізмом і «найми у сусідів»: причини «одужання» і 

конфронтації з польським середовищем. 

4. Автотематизм («самомалювання») в оповіданні «Моя стріча з 

Олексою». Образ «проскрибованого». 

5. Образ «лінивої», «картярської», консервативної  русько-української 

інтелігенції в есеї «Наша публіка». 
 



Проблемні запитання: 

 Чи (і чим?) відрізнявся Іван Франко від «великоукраїнців» ? 

 Франко сьогодні був би в опозиції? Проскрибованим? 

Законспектувати:  

 Франко І. «Ідеї» й «ідеали» галицької москвофільської 

молодежі / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45 / Іван 

Франко. – К. : Наук. думка, 1986. 

 

 

ТЕМА  № 12 (4) 

 

«Двоязичність і дволичність»: поліглот Іван Франко в обороні рідної 

мови 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

1. Міф про космополітизм» чи «наднаціональний соціалізм»  Івана  

Франка.  

2. Багатоманітність та індивідуалізм західної культури та антиімперське 

спрямування світогляду Франка в освітній сфері. 

3. Іван Франко про мовну та освітню політику двох імперій (віденська і 

московська). 

4. Франко про ментальні риси російської суспільності.  

5. «Питання про становище москвофільства в Галичині завдяки розвоєві 

випадків у нас і в Росії чимраз різкіше і ясніше сходить на властиву 

дорогу, з  п и т а н н я  п о л і т и ч н о г о  р о б и т ь с я  п и т а н н я м  

е т и ч н и м » .  А н а л і з  с т а т т і  « Д в о я з и ч н і с т ь  і  

д в о л и ч н і с т ь » .  
 

Проблемні запитання: 

 «Єдність виступає як небезпека, а множинність – як подолання 

небезпеки»? Чи правильна ця теза? 

 Франко – націоналіст?  

Законспектувати:  

 Франко І. Двоязичність і дволичність / Іван Франко // Додаткові 

томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : 

М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – 

Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та 

публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. 

думка, 2010.  

 
 

 

ТЕМА  № 13 (5) 

 



Ліберальна університетська спільнота і ціннісний концепт Європи як 

педагогічне кредо І. Франка 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

 

1. «Якщо Франко й мав якісь надії здобути добру освіту у Львові, то вони 

мусили швидко розвіятися». Так чи ні? Аргументи і позиція. 

2. «Одержавлення» та «оцерковлення» освіти в росії як неодмінна якість 

імперської «офіційної педагогіки», «офіційної науки». Оцінки Франка. 

3. Університетська ліберальна освіта як найважливіший засіб модернізації 

нації на зламі 19-го і початку 21-го століття. 

4. Історично неминучий націоналізм є творчим і первісним чинником у 

творенні націй, які є похідним конструктом від руху еліт? 

5. «Останні десятиліття російської історії – се образ подібного божевілля, 

але не одиночного, а масового». Франко про «божевілля цезаря» і 

«корисних ідіотів». 

Проблемні запитання: 

 Чи існують суперечності між ліберально-демократичними 

цінностями та вибором на користь широко тлумаченого 

націоналізму? 

 Чи мав рацію І. Франко, вважаючи творчість Л. Толстого 

«найменш відповідною для європейської вдачі»?  

Законспектувати:  

 Франко І. Подуви весни в Росії / Іван Франко // Зібрання творів : 

у 50 т. Т. 45 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. 

 

 

ТЕМА  № 14 (6) 

 

«Коли учитель непотрібний, неприготований, несумлінний, то й 

школа ні до чого»: Франкові викладачі й студенти 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

1. Франко на захисті статусу учителя. 

2. Спроби посісти університетську кафедру.  

3. Ставлення І. Франка до своїх учителів (І. Верхратський, Ом. 

Огоновський, М. Драгоманов). 

4. Почесний доктор Харківського університету. Іван Франко і Микола 

Сумцов. 

5. Франковий освітній концепт як опозиція до марксизму й 

москвофільської ідеології. 

Проблемні запитання: 

 Заохочувати чи знеохочувати? Що – про Франка? 



 Як ви розумієте Франкову формулу: «горожанська організаційна 

діяльність», що направлена у свої «національні ворота»? 

Законспектувати:  

 Франко І. Стара пісня / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 

40 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. 
 

 

ТЕМА  № 15 (7) 

 

Франко про Шевченка. Мотив національної самокритики 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

1. «Мотив національної самокритики» у версії І. Франка. 

2. Тарас Шевченко – поет народний, сакральний митець доби 

романтизму? 

3. Чи можна «Гайдамаків» назвати поемою історичною? 

4. Чи можна «Гайдамаків» назвати найкращою поемою Шевченка в 

естетичнім згляді? 

5. «В о н и  с и л ь н і  т и м,  щ о  в о н и  н е в і л ь н и к и  й  н е л ю д 

и». Іван Франко про «русскій мір». 

Проблемні запитання: 

 «Школа – то так, як і політика»?  

 Імперська «сила орди» і чи є «добрі» московити? 

Законспектувати:  

 Франко І. Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка. І. 

«Гайдамаки» / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів 

у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський 

(голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, 

фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–

1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. 
 

 

 

ТЕМА  № 16 (8) 

 

Аналіз, синтез, дигресії: авторський менторський стиль Івана 

Франка. 

 

Запитання і проблеми для обговорення та  дискусії: 

1. Ще раз про оцінки Франка викладів у Львівському університеті. 

2. Що ми знаємо про викладачів Франка? Їхня методологія і методика. 

3. Російська освіта поза межами цивілізованого світу. 

4. Більше «фізіолог», ніж «анатом»? Стилістика Франка-науковця. 

5. Методичні Франкові відступи-дигресії. 

  



Проблемні запитання: 

 Чи Франко «вестернізував» Україну?  

 Університет би «здобув» чи «втратив», якби І. Франко став 

викладачем? 

Законспектувати:  

 Франко І. [Вступне слово до публічних відчитів перед молоддю в 

залі «Руської Бесіди» 22 листопада 1911 р.] / Іван Франко // 

Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; 

редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 

2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, 

етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. 

Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. 

  



V.  САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійну роботу студентів під час опрацювання матеріалів 

навчальної дисципліни «Педагогічна концептосфера Івана Франка» 

заплановано у таких формах і видах діяльності: 

 Опрацювання певних наукових  праць з відповідної тематики і 

проблематики курсу.  

 Прочитання та аналіз творів Івана Франка у межах, актуалізованих 

завданнями і метою навчальної дисципліни. 

 Конспектування та обговорення вказаних до опрацювання творів і 

наукових праць, досліджень про І.Франка. 

 Підготовка рефератів, есе, критичних рецензій відповідних 

об’єктові вивчення. 

Для самостійного опрацювання (прочитання і можливого 

конспектування) виокремлюємо насамперед ті праці,  у яких студент 

знайде додатковий матеріал і проблематику нормативної дисципліни, а 

також залучені публікації внаслідок дослідницького пошуку слухачів 

магістратури. 

 

 

VІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових 

модулів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 
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І. Курс лекцій 50 16  

 

 

  3

4 

      

ІІ. Практичні 

заняття.  

55  1

6 

  3

9 

      

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. 

Теоретико-

методологічні 

засади і 

періодизація 

вивчення та 

 2    4       



рецепції 

педагогічної 

концептосфери 

Івана Франка. 

Тема 2. Від 

філантропізму до 

прагматизму: 

розвиток 

новочасних 

шкільних систем 

у педагогічному 

дискурсі Івана 

Франка.  

 

 2    4       

Тема 3. 

Конкретизації 

образу 

українсько-

галицького 

інтелектуала: 

теоретичні та 

емпіричні пошуки 

ідеалу 

особистості 

вчителя. 

 

 2    4       

Тема 4. Іван 

Франко проти 

«фанатиків 

москвофільства»: 

національні 

ідеали в освітньо-

виховній та 

просвітницькій 

діяльності. 

«Двоязичність і 

дволичність». 

 2    6       

Тема 5. Іван 

Франко про вищу 

освіту: 

конструкти 

західноєвропейсь

кого 

індивідуалізму та 

ліберальної 

університетської 

спільноти. 

 2    4       



Тема  6. «Quem di 

odere paedagogum 

fecere»: Франкові 

вчителі та учні. 

 2 

 

 

   4 

 

      

Тема 7. «Мотив 

національної 

самокритики»: 

Франко про 

Тараса Шевченка. 

 2    4       

Тема 8. 

Менторські 

стратегії Івана 

Франка: аналіз, 

синтез, дигресії. 

 2    4       

Разом – зм. 

модуль1 

50 16    3

4 

      

Змістовий модуль 2. 

Тема 9. 

Періодизація і 

рецепція 

педагогічної 

концептосфери 

Івана Франка. 

 

  2   5       

Тема 10. 

Філантропізм 

Йогана Гайнріха 

Песталоцці і 

прагматизм 

Джона Д’юї: 

Франко як 

апологет 

гуманістичних 

педагогічних 

систем. 

 

  2   5       

Тема 11. 

«Двоязичність і 

дволичність»: 

поліглот Іван 

Франко в обороні 

рідної мови. 

 

  2   5       

Тема 12. 

Ліберальна 

університетська 

спільнота і 

ціннісний 

  2   5       



концепт Європи 

як педагогічне 

кредо І. Франка.  

Тема 13. «Коли 

учитель 

непотрібний, 

неприготований, 

несумлінний, то й 

школа ні до 

чого»: Франкові 

викладачі й 

студенти. 

  

  2   5       

Тема 14. Аналіз, 

синтез, дигресії: 

авторський 

менторський 

стиль Івана 

Франка. 

  2   5       

Тема 15. Франко 

про Шевченка. 

Мотив 

національної 

самокритики. 

 4 2 

 

 

 

  4 

 

 

 

      

Тема 16. Аналіз, 

синтез, дигресії: 

авторський 

менторський 

стиль Івана 

Франка. 

  2   5       

Разом – зм. 

модулів 2 

55  1

6 

  3

9 

      

Усього годин 10

5 

16 1

6 

  7

3 

      

 

Для спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) 

 

№ 

семестру 

Лекції Практичні Консультації Заліки Іспити 

3 16 16 3  2 

 

 

VІІ. Тематика для самостійної дослідницької роботи слухачів 

магістратури 

 

№ Назва теми Кількість 



з/п годин 

1 Франкові принципи аналізу художнього тексту 5 

2 Франко про завдання вивчення літератури 5 

3 Обаз школи майбутнього у візіях І. Франка 5 

4 Іван Франко про вивчення філологічних дисциплін в 

університеті 

5 

5 Франкові вимоги до університетського лектора 5 

6. Песталоцизм у спадщині І. Франка 5 

7   Джон Д’юї та Іван Франко 5 

8 Метафора школи у прозі І.Франка 7 

9 Ідея університету в житті І. Франка 7 

10 Франкові  програми викладання літератури та аксіологія  7 

11 Педагогічна мемуаристика І.Франка та про Франка 5 

12. Ідеї прагматизму в текстах  І. Франка  7 

13. Американський прагматизм Д’юї та культурний 

націоналізм Франка 

7 

14. Еволюція педагогічних поглядів Івана Франка 5 

15. Іван Франко про «русскій мір» 7 

16. Франко – русофоб? 7 

17. Іван Франко про антипедагогічний характер доктрини 

Л. Толстого 

7 

18. Іван Франко про «корисних ідіотів» в українських і 

загальноєвропейських культурних сферах 

7 

19. Москвофільство як антипедагогічна ідеологема 7 

20. Сучасне педагогічне франкознавство 7 

21. Інноваційні педагогічні ідеї І. Франка 7 

22. Культурний автобіографізм І. Франка 7 

23. Педагогічний автотематизм у творчості І. Франка 7 

24. Критична рецензія сучасних франкознавчих публікацій 

(на вибір) 

7 

 
 

 

 



VІІІ. Вимоги до написання та критерії оцінювання самостійних 

письмових робіт (есе, реферат, аналіз франкознавчих досліджень, 

критична рецензія, відкрите контрольне завдання) 

 

Письмові роботи з нормативної дисципліни «Педагогічна концептосфера 

Івана Франка» літератури покликані перевірити не тільки якість засвоєння  

знань, а й власне формувати професійні якості педагога-філолога. Тобто, не 

лише фактологічний рівень набуття знань, а й рівень осмислення тієї чи 

іншої теми. Форма есе і реферату у дослідженні педагогічної історії та 

практики видається найбільш оптимальною, оскільки виявляє наукове уміння 

студента на рівні запам’ятовування і мислення, зв’язного мовлення, 

освіченості та філологічної культури загалом. Науковим є пошук, що 

спирається як на емпіричний фактаж, так і науковий факт, передбачає 

застосування різних методів наукового дослідження та призводить до 

узагальнень на типологічному рівні. Основною научуваною компетентністю 

визначаємо критичне мислення, тому особливу увагу звертаємо на самостійну 

критичну оцінку будь-яких, навіть канонічних, педагогічних і культурних 

явищ. Звісно, навіть Франка. Набуття комунікативних, колабораційних і 

креативних умінь і навичок є дотичним і планованим завданням. 

Класично, наукове дослідження студентів умовно поділяємо на  два етапи – 

емпіричний та теоретичний. Емпіричний етап наукового дослідження 

пов’язаний з отриманням та первісною обробкою матеріалу, процесом 

накопичення фактів, описом мовою науки, класифікацією за різними 

критеріями та виявленням основної залежності між ними.  

Під час такої роботи студент повинен: а) виокремити типові, найбільш 

характерні факти;б) описати кожний факт термінами науки, у межах якої  

ведеться дослідження; в) класифікувати факти за їxньою cyтністю, з’ясувавши 

зв’язки між відібраними фактами. Теоретичний етап дослідження передбачає 

аналіз наукового фактажу відповідним інструментарієм, перевірку, 

усвідомлення та фіксування мовою науки, проникнення у суть явищ, 

форматування та формулювання його у певній формі, обрання принципу дії 

та рекомендації щодо практичного впливу на ті явища. Між двома етапами 

дослідження є постановка проблеми, що передбачає визначення того, що є 

невідомим i потребує доведення; формулювання питань, що відображають 

зміст проблеми; виокремлення конкретних завдань, послідовність їх вирішення 

та методи, що при цьому застосовуються. Деякі види творчих po6iт, зокрема 

реферати, зараховуємо до так званих  навчально-дослідницьких робіт, у яких 

не вирішуються питання кардинально нових шляхів дослідження у галузі 

науки, а лише ставляться завдання критичного огляду вже відомого або 

узагальнення на рівні експерименту, допускаємо навчально-пошукову 



роботу компілятивного характеру із неодмінними спробами узагальнення і 

висновків. Більшість тем передбачають самостійний пошук та осмислення.  
 

ІХ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Контроль знань, умінь і навичок здійснюємо з допомогою поточного 

модульного контролю та із урахуванням самостійної роботи студентів над 

запропонованим спектром тем для самостійного опрацювання. Також для 

поточного контролю знань студентів  створено три варіативні комплекси 

тестових питань за темою спецкурсу, які формуємо із 320 тестових завдань 

із навчальних посібників: 1) Микитюк В.І. Методика тестування знань та 

умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / 

Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –  224 с.; 2) 

Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : 

навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2017. – 200 с.; 3) Микитюк В. Іван Франко і 

методика викладання української літератури : навчально-методичний 

посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2017. – 268 с. 

  

Х. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ ДО 

ІСПИТУ: 

 Виступи й участь у дискусії на практичних заняттях; 

 Написання рефератів, есе, самостійної письмової роботи 

дослідницького характеру, критичних рецензій; 

 Поточне тестування за модулями; 

 Самостійна робота студента (разом – 50 балів).  

Тестування здійснюється після подання 50% 1-го і 2-го змістового модуля. 

 

Поточне тестування  Сум

а Змістовий модуль  1       Змістовий модуль2 - 20 

Т

1 

 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т9 Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 

Т1

4 

Т1

5 

Т1

6 

 

50 

За зміст. модуль1 – 20 За зміст. модуль2 – 20  

 

 Підсумковий контроль (іспит) – фіксує набуті впродовж семестру 

знання та уміння – 50 балів 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

 

Оцінка Оцінка в За національною шкалою 



ЕСТS балах Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

Залік 

А 90-100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

 

В 81-89  

4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 3 Задовільно 

E 51-60 Достатньо 

 

 

ХІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – 

Дрогобич, 2003. – 528 с. 

2. Гнатюк М. І. Іван Франко у літературно-естетичних концепціях його 

часу / Михайло Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1999. – 181 с. 

3. Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856–

1886) / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2006. – 631 с. 

4. Клочек Г. Зі студій про літературну освіту. Зб. статей і матеріалів / Г. 

Клочек. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 192 с. 

5. Куцевол О. Методика вивчення української літератури (креативно-

інноваційна стратегія) : навчальний посібник / Ольга Куцевол. – К. : 

Освіта України, 2009. – 464 с. 

6. Микитюк В. І. Іван Франко в історії української педагогіки: монографія 

/ Володимир Микитюк; [за наук. ред. докт. пед. наук, проф. 

Володимира Кеміня]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. –  

488 с. 

7. Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика 

навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с. 

8. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури 

: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., 

допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 268 с. 

9. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій 

школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – Київ: Міленіум, 2002. – 

320 с. 

10. Czesław Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Wydanie II, Oficyna Wydawnicza 

Graf-Punkt (Warshawa, 2002), 304 s. 

11. Okoń Wincenty, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydavnictwo 

Akademickie „źak”, Warshawa, 1998, 344 s. 

12. Allen T. Pearson, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, 

Wydavnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warshawa, 1994, 105 s. (Переклад з 

англійської).  
 



 

 

ХІІ.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Андерсон Б. Уявлена спільнота / Бенедикт Андерсон // НАЦІОНАЛІЗМ: 

Антологія. – Упорядники: О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. – 

С. 567–579. 

2. Андрущенко В. Філософія і педагогіка в предметному полі освіти / Віктор 

Андрущенко // Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В. Андрущенка, 

І. Предборської. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 6–23. 

3. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости 

І. Франка у школі / Олег Баган // Іван Франко в школі. Збірник науково-

методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – 

Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 15–23. 

4. Баган О. Світоглядна еволюція Івана Франка як ключ до розуміння його 

творчості / Олег Баган // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних 

праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – 

Дрогобич : Коло, 2003. – С. 6–14. 

5. Баган О. Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана 

Франка / О. Баган // Іван Франко : інтерпретації : зб. статей / О. Р. Баган ; [відп. 

за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич, 2015. – С. 73–85. 

6. Бандрівський К. Спогади про Франка-школяра / Карло Бандрівський // 

Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М. І. Гнатюка; 

Худож. оформл. Б. Р. Пікулицького. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 49–54. 

7. Бандура О. М. Навчальні книги з літератури в школах Західної України / 

О. М. Бандура // Наукові основи методики літератури : навч.-метод. посібник / 

За ред. Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – С. 292–294. 

8. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме...» Гоголь і Шевченко. 

Порівняльно-типологічні студії / Юрій Барабаш. – Харків : «Акта», 2001. – 373 

с.  

9. Барабаш Ю. Не відверну лиця / Юрій Барабаш. – К. : Темпора, 2013. – 756 с. 

10. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового Слова / Юрій Барабаш. – К. : 

Темпора, 2011. – 510 с. 

11. Баран Є. Денисюк: притча про львівського характерника / Євген Баран // 

http://pokyrys.livejournal.com/36622.html. Передрук: Кур’єр Кривбасу. – 

Вересень-жовтень 2010 р. – Число 250–251. – С. 389–395. 

12. Баран С. З моїх споминів про Івана Франка. В 36-ті роковини з дня смерти 

(28. 5. 1916 – 28. 5. 1952) / Степан Баран. – Видання «Українських вістей». – 

Німеччина, 1952. – 61 с. 

13. Барвінський О. Спомини з мого життя / Олександер Барвінський / Упор. А. 

Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич. – К. : Смолоскип, 2004. – 528 с.  

14. Біленко Т. Креативна природа художнього слова Івана Франка як чинник 

виховного процесу / Тетяна Біленко // Іван Франко в школі. Збірник науково-

методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – 

http://pokyrys.livejournal.com/36622.html


Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 23–36. 

15. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики : [навч. 

посібник] /Леонід Білецький. – Упоряд., авт. передм. і приміток 

М. М. Ільницький.– К. : Либідь, 1998. – 408 с. 

16. Богачевська Л. О. Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення 

проблем освіти у романах «Ніколас Нікльбі», «Девід Коперфілд» й оповіданнях 
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