
ВБnИКОИУ КRИБURРБВІ 
YKPRIU~bKOrO ПАРОДУ 

Збірник, присвячений пам'яті Івана Франка 

УПОРЯДКУВАВ М. ТАРНОВСЬКИй 

ВИДАННЯ УКРАїНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОI 

CEKЦfi МІЖНАРОДНОГО РОБІТНИЧОГО ОРДЕНУ 

Нак.ладом Української Книгарні, 85 Іст 4-та вул., Ню йорк. 

194 1 



Ілюстрація на ОКJIаll.ИНцl - роботи ХУll.ожника ,В. Касіяна, що її 
виготовив він, як проект марки до творів Івана Франк.. в BIIJI,IIНId 

Державного пітературного видавництва УкраїlПl. 

ТЬе Robitnyk Publishing & Printing Со. Inc. 
8б East 4th Street, New York, N. У. 



ІВАН ФРАНКО 





ВСТУПНЕ СЛОВО 

Ім'я Івана Франка стало зага.1ЬНО відомим серед укра

їнського народу, як так;ож серед других народів,. що мали 

змогу знайомитися з його літературними й публіцистич

ними творами, з його науковими працями. 

В українській літературі ім'я Франка займа€ перше 

місце поруч великого українського генія, Тараса Григоро

вича Шевченка, який починав свою літературну діяльність 

на яких п'ятдесят років перед першими виступами Франка. 

ЯК Тарас Шевченко, що вийшов з гущі українського наро

ду й оставав вірНЮI народові до самої Оіерті, так і Фран

ко віддав усі свої СИ:ІИ, все CBQ€ знання для того, щоб 

пробуджувати CBiДO~licTЬ в народі, щоб провадити його 

вперед, до кращого життя. 

Шевченко виступив з бунтарським словом на оборо

ну народу і за це його названо Прометевf українського 

народу - ЦЮІ іменем .1егендарного бунтаря Прометея. 

Франко зперших днів своєї .1iTepaTYPHoї і громадської 

діяльності розбивав скалу темноти, що придавлювала на

РОд, і за ие його названо Великим Каменярем; він про

БИЕав Ш.1ЯХ українськО'му народові через ті скали, що, 

здавалося, бу.1И непроступні. 

Шевченка названо Кобзарем України, бо він узявся 

оспівувати долю українського народу так, як оспівували 

її ксбзарі, що збу джува.1И свідомість народу і загрівали 

його до боротьби. Франко провадив народ до нового 

життя, і pO.lb його В тому ділі найкраще представлена 

в його поемі "Мойсей", за що і його названо Мойсеєм, 

провідником українського народу. 

1941 рік ЯВЛЯЄТЬСЯ ювілейним роком, зв'язаним з ім'ям 
Франка. 
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В цьому році ~Іинає 85 років від народження Івана 

Франка і 25 років від його смерті. Цей рік проголошено 

в цілій Україні ювілеЙНЮI роком і підготовано весь народ 

України до відсвяткування пам'~і Франка. З цієї нагоди 

Державне .1ітературне еидавництво приступи.l0 .10 видання 
двадцять п'~ть ТШlів теорів Івана Франка. ПО ці.lіЙ об'єд

наній Украіні, ВК,lЮЧНО з Західною Україною, де народив

ся Франко, святковано і~f'Я цього великого сина україн

ського народу. І тільки кривава війна, шо її накину.'!и 

украіНСЬКШIУ народові і други'м раДЯНСЬКИ~1 народам на

цістські варвари, переШКОДИ,lа завершенню цього ювілей

ного року по всій Україні. 

Американські українці, об'єднані наеколо своїх по

ступових організацій - Ліги Американських Українців та 

Українсько-Американської Секції Міжнародного Робітничо

го Ордену, - як також навколо своєї шоденної газети, 

"Українські Щоденні Вісті", та українсько-американської 

газети, шо видається в англійській мові під назвою "Ди 

Юкреніен-А~lерикен", рівнож вшановують па~I'ЯТЬ Івана' 
Франка маСОВЮfИ зібраннями, концертами і т. п. 

Цей збірник, присвячений пам'яті Івана Франка, має 

стати па~I'~КОЮ цього ювілейного року. Він рівночасно 

ПОС.1ужить нашим гpO~laдaM, як підручник до уряджуван

ня Франкіеських свят у наступних роках. Деякі віршовані 

твори Франка, як також присвяти Франкові, написані су

чаСНЮIИ поета~IИ, послужать, як матеріал для декламацій, 

а статті, які тут помішується, послужать, як матеріал для 

референтів, шо виступатимуть на Франківських святах. 

Таке призначення цього збірника. Якшо збірник по

служить такій справі, то видання його можна вважати 

успішним. 



ІВАН ФРАНКО 
15-ro cepnHSi 1856 року, в родині селянина-коваля в 

при сілку Гори, біля села Нагуевичів, Дрогобичського пові

ту, в Галичині, народився визначний український пись'Мен

ник, вчений і ПО.'lітичниЙ діяч, Іван Яковлевич Франко. 

Виростаючи серед сільського оточення, Франко мав 

з}югу ПРИГ.1ядатися до людських злиднів, ЯКих і самий за

знав опіс.'1Я ,на своїм життєвім шляху. до Toro ж в кузні 

коват, Якова, батька IBaHoBoro, завжди бували люди. Яків 

був людиною хоч і неосвіченою, але розумною, знав добре 

справу, і користувався великою пошаною в громаді. 

його кузня була місцем, де можна було почути ро

зумне слово, узнати якусь новину. Тут завжди збирались 

місцеві селяни. Сюди часто заходили ватаги заробітчан, 

що йшли до Дрогобича та інших промислових міст Га

личини. 

3 батьківської кузні lIIалий Іван виніс перші знанни 

про нужденне життя галицького селянства, перші глибокі 

враження, що лишили по собі розповіді заробітчан. 

Поті:'.1 Франко так згадував батьківську кузню: 

"На дні моїх спогадів, десь там у найглибшій глибині, 

горить BorOHb. Невеличке вогнище неблискучого, але міц

Horo вогню освічує перші контури, що виринають з те)!

ряви дитячої душі. Це BorOHb в кузні 1II0ro батька. І мені 

здаеться, шо запас його я взяв дитиною на далеку ман

дрівку життя". 

Цікавість Х,10ПЦЯ заставила батька післати його в шко

лу - зразу в сусідному селі Ясениці-Сільній, опісля в 

"НОРlllальну школу" в Дрогобичі. 
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Незабаром помирає батько. Мати виходить за другого. 

І хоч важче стало жити Іванові, але lL"КОЛИ він не кидає. 

Будучи в гімназії, Франко захопився художною літе

ратурою. Читає твори Шевче.нка, Пушкіна, Марка Вовчка, 

вивчає світову літературу - Гомера, Софокла, Шекспіра, 

Гете, Міцкевича. 

Під впливом Шевченкового "Кобзаря", якого він ви

вчив напам'ять, починає сам писати вірші, друкуючи іх 

в студентському журнааі "Друг", підписуючись псевдоні

мом "Джеджалик". 

В 1875 році Франко вступає до Львівського універ

ситету на філософський відділ. Тут він бере активну участь 

у сту деитському гуртку і редакції журналу "Друг", що 
його видавав гурток. 

Коли в 1877 році арештовано цілу редакцію "Друга", 
між арештованими був також Франко. Всіх їх обвинувачу

вали в організації таємного соціалісти'UiОГО товариства. 

Через 9 'Місяців Франка звільнили, 60 виявилось, що обак
нувачення були безпідставні. 

В тюрмі з Франком поводилися як з звичайним зло

дієм, переслідували за те, що він записував пісні й при

казки від ув'язнених та свої власні вірші. 

Після виходу з тюрми його прогнали з університету, 

відцуралися і не приймали в своему товаристві колишні 

друзі, поліція не переставала стежити за ним. 

Проте Франко не вдається в розпач. Він ще критич

ніше починає ставитись до людей, до урядових законів. 

Робота в періодичній пресі, творення політичних організа

цій і практична рево.1юціЙна боротьба стають змістом йо

го дальшого життя. 

Разом з своїм приятелем Михайлом Павликом Франко 

організує журнал "Громадський друг", де друкуе своі 

твори і пише статті про значення робітничого руху дnи 

суспільства. 
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В два роки пізніше Франка арештують вдруге, а по

ТРИ:'оlавши в ТЮР:'оlі три місяці, XBoporo відсилають пішки 

з жандармами ДОДО:'оIУ, на село. Він повертаеться в Коло

мийщину, звідки його вислали були в рідне село, і тут 

хворий, без гроu..;еЙ, він ледве не вмер. 

Трохи видужавши, він знову береться до творчої ро

боти. В цей час Франко написав один із найкращих своїх 

творів "Борислав сміеться". 

В 1889 році перед виборами до сойму Франка ще раз 
ув'язнюють до тюрми на два з половиною місяця. Так він 

написав відоме оповідання "До світла". 

Звільнившись, Франко знову повертае до політичної 

літературної і видавничої роботи. 

В 1890 році Франко з Павликом заснував газету "На
род", а скоро організував "Русько-українську радикальну 

партію", завданням якої БУ.10 боротися за демократичний 

устрій. 

В 1893 році Франко закінчив віденський університет, 
захистив докторську дисертацію і побажав викладати укра

їнську літературу в Львівському університеті. Але його до 

цього не допустили через його поступові настрої. Тоді 

він ще з більшим запалом кидаеться до літературної праці, 

Вl1ступае в польських газетах, пише до газет і журналів 

других народів. 

В 1898 році Франко входить в редакцію журналу "Лі
тературно-науковий вісник", заглиблюючись в наукову ро

боту, створюючи серйозні наукові розвідки з питань літе

ратури і інших суспільствознавчих наук. 

Багато доклав праці Іван Франко, щоб піднести рівень 

української літератури, зблизити її з літературою других 

народів, у тому числі з великою літературою російського 

народу. Ще в студентських роках захоплювався він твором 

Чернишевського "Что делать?". Пізніше перекладав на 
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українську мову твори Чернишевського, Некрасова, Сал

тикова-Щедрина, Гоголя, д,OCTO€BCЬKOГO. 

Вивчав і перекладав Франко на українську мову твори 

!{ap.la Маркса й Фридриха Енгельса. 

В 1908 році Франко захворів на тяжку хворобу -
прогресивний парал~. 

Хата Івана Франка у ЛьвовІ, під ЧИCJJом 4 вулиIUI 
Понінського. ПlCJJЯ приєд.анння західно-українських 

~емель до Радянської Украіни вулицю названо 
іменем Івана ФраНКL 

Рік за рокам жахлива хвороба пїдточувала ЖИТТЯ Іва

на Франка, аж поки в 1916 році, 28 травня, під час імпе
ріалістичної війни, воно остаточно не урвалось. 

* * * 
Великі заслуги Івана Франка перед українським на

родом. Вийшовши з народу, він досягнув вершка в літера-



- 11 -

TypHO~lY Й культурному світі; пройшов високі школи, здо

був u.;ироку освіту, знання різних мов; здобув кваліфікацil 

на професора літератури, доктора філософії, але - не 

покидав бідного народу, віддавав усі свої сили в боротьбі 

для його визволення. За те переслідували його пани на 

кожному кроці, арештували, засуджували на тюремне ув'яз
нення. Та він не пі.iL".{авався. Ще з молодих років рвався 

до життя, до боротьби за поліпшення життя, і закликав 

народ - "не ридать, а здобувати хоч синам, як не собі, 

кращу долю в боротьбі". 

У тій боротьбі Франко був непримиримиЙ. Ніякі пере

слідування не могли зламати його духа. Він вірив у силу 

народу і бачив, що "обриваються звільна всі пута, що в'я

зали нас з давнім життєм"; він вказував, що "з давніх бру

дів і думка розкута", і загрівав надією: "Ожи€мо, брати, 

ожиєм!" 

В іншО'Му місці того ca~IOГO твору, "Товаришам з тюр

ми", він викладає програму, якою треба кермуватися в бо

ротьбі: 

Наша ці.1Ь - ,lюдське щастя і ВО.1Я, 
Розум владниА без віри основ, 
І братерство lІелике всесвітне, 
Вільна праця і вільна, любов. 

"Ми ступаєм до бою нового - казав Франко - не 

за царство тиранів, царів, не за церков, попів ані бога, не 

за панство неситих панів". 

І вже за це пануючі звернули на Hboro YBary, як на 
"небезпечну .1ЮДИНУ". Переслідування, що сипались на 

нього ма,lИ на ціли зла~lати його духа. І дуже багато до

води.,ось йому терпіти. 

Насамперед тяжким ударом був для Hboro процес у 
зв'язку з арештуванням редакціі журналу "Друг". 

"Безтолковий процес - каже Франко в одному з сво

їх споминів, - котрий упав на мене, як серед вулиці 

цегла на голову, котрий скінчився тим, що мене засудили, 
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хоч у мене не БУ;lО за душею й тіні того гріха, який мені 

закидували (ані тайних товариств, ані СОціалізму; я був 

соціаліста.\1 по симпатії, як мужик, але далекий від розу

міння, що таке соціалізм науковий), був для мене страш

ною і тяжкою пробою. Дев'ять місяців пробутих у тюрмі, 

були для мене мукою. Зі мною поводились, пк з звичайним 

З:lОдіЄ~I, посадили ~Ііж самих злодіїв та волоцюг, котрих 

бува,'!о в одній камері зі мною по 14-18, перекидували 
з ка~tери до ка~tери при ненастанних ревізіях та придирках 

(це, бач, за те, що я "писав" -- записував на случайно 

роздобутих карточках паперу случайно роздобутим олів

цем - пісні та приповідки з уст арештантів, або й свої 

вірші), а кі.lька тижнів я просидів У такій камері, що '-Іа.'1а 

ті.1ЬКИ одно вікно, а містила 12 людей, з котрих 8 спало 
на лавці, а 4 під лавкою, бо не ставало місця. З протекції 
:ля свіжого повітря, арештанти відступили мені "найкра

ще" місце до спання - під вікном проти дверей, а що 

вікно задля задухи мусіло бути день і ніч відкрите, і до 

дверей продувало, то я щораня будився, маючи на голові 

повно снігу, навіяного з вікна". 

Другою тяжкою Jlекцією БУ,lа висилка його пішки 

з КО;lОМИЙЩИНИ аж до Дрогобича під наглядом жандармів. 

"Тяжка це була дорога, - пише він у своїй автобіо

графії, - після котрої мені на обох НОгах повідпадали 

нігті на пальцях". 

Хто знає, чи ті поневіряння в тюрмі в молодих роках, 

і ті етапи, не були причиною його страшної слабості пізні

u.;e, ко.'!и його БУ;lО спарадіжувало на довгі роки, що він 

не міг орудувати руками й доводилось диктувати свої ДУ.

ки, щоб їх подати до друку. 

Але Франко, як і завжди, оставався непохитний. Він 

вірив у силу народу, в силу революційного духа, якого 

він так яскраво змалював у свойому творі "Вічний револю

ціонер". Той "вічний революціонер" - дух, що тіло рве 
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до бою, за поступ, за щастя, за волю, 

ще не вмер, - переказував Франко в 

дух той бував скрізь: 

По курних хатах мужицьких, 
По верстатах ремісницьких, 
По MiCЦRX недолі й CJlіз. 
І дое тільки він роздасться 
Щезнуть CJlЬОЗИ, сум, нещастя, 
Снла родиться й завзя1ТЯ ... 

він живе, він 

свойому творі, а 

Це завзяття ніколи не відступало від Франка. 

Зпід його пера виходять паакі революційні твори, між 

ними віршовані, я1< - "Товаришам з тюрми" й "На суді", 

де він виклад.ає своє становище, каже за що бореться. 

Він каже своїм суддям, що вони можуть судити його 

без боязні, бо вони мають силу; він каже їм, щоб судили 

його без встиду, бо встид У ,них на прив'язі. Тільки одно 

підчеркує він у цім домаганні: 

Скажіть виразно й сміло ви: 
Яка вина моя і тих, 
Що враз зі МНОЮ йдуть і йшли? 

Він піддає їм їхні власні думки, що судять вони ЙОГО 

і тих; ЩО з ним ідуть, за те, що вважають іх зрадниками, 

за те, що вони хочуть перевернути ненависний ім існую

чий ,1ад.. І тут, В.'1асне, висуває якнайбільше обвинува

чення іClfУЮЧОГО ладу; каже чому він і ЙОГО друзі хочуть 

перетворити той лад: 

за те, що паном в нім бarач, 
А ~Hecь СJ\УГОЮ люд німнА, 
За те, що чесна праця ~ нім 
Придавлена, понижена, 
Хоч весь той ваш суспільний лад 
Пі.u.ержу'; й живить вона. 

Сказавши це cBoї"r суддям, Франко не просить в. них 

помилування; він каже їм, щоб судили без милості, бо ж 

і не сподіється від них чогось іншого. 
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Це бу.lа дійсно рішуча постава завзктого бійця за пра

во трудящого народу. Він знав, що суд не помилує його, 

знав що чекає його за працю для трудящого народу, але 

- не звертав з дороги. 

,.. ,.. * 
На своїм життєвім шляху Франкові довелося витерпі

ти багато - не тільки від австро-угорської бюрократії і 

польського панства, але також - від своїх рідних панів, 

від реакційної й заскурузлоі украінської "еліти". Це ви

являє він в пересторазі своїм товаришам, яких хоче за

здалегіть загартувати, щоб не були заскочені несподіван

кою. Каже він у віршові "Товаришам": 

І вас зі своїх зборів проженуть 
Старих порядків лицарі гордії, 
Ім'я і діла ваші прокленуть : 
І крикнуть: "Зрада І Пагубнії мрії!" 
І вашу добру славу оплюють 
Брехнею, й вас ПО.1ічать між З,lОдії ... 

на суд' потягнуть вас, начннять вами 
Всі тюрми, все покличуть проти вас 
Людей і бога. 

І тут же кличе ЇХ до видержаності, до впертої бо

ротьби. 

У творові "Каменярі" він представляє себе і своїх 

товаришів, які боролися проти старого ладу, як каменярів, 

що лупають скалу, яка заступає ШШіХ до кращого життя, 

до поступу. Каже він: 

Лупайте !цю скалу! Hexa~ ні жар, ні холод 
Не спинить васl Зиосіть і труд, і спрагу, А голод, 
Бо вам призначено скалу оцю разбить! 

ця віра в .аеремогу, ці заклики Франка провадили иаш 

народ вперед. За це й названо його каменярем - борце. 

за волю українського народу. 

Українські реакціонери з особnившою люттю кинулись 

були на Франка. його не допускали до громадського жит-
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тя, перешкаджа.1И ВСЯКИ~ІИ можливЮt!И способами, щоб він 

не дістався на посаду професора літератури, і взагалі елі

мінували його зпоміж себе. 

В одному зі своїх спо'Минів Франко говорить про це: 

"м'ене викинено з 'Просвіти', заборонено заходити на 

'бесіду', а люди (з старших), котрі хотіли мати зї мною 

Б1<енебу дь діло, вида.1ИСЬ зі мною тільки в секреті, що мене 

дуже понижувало" . 
В 1878 році, в журналі "Дзвін", шо видавався у Льво

ві, Франко вмістив оповідання "Моя стріча з Олексою", 

яке підписав псевдоні~IО~1 Мирон Сторож. В цьому опові

данні він дуже Г,lибоко сягає Toro відчування, що йому 

доводилось зазнати від переслідування зі сторони заску

рузлої української "еліти". 

Герой оповідання каже: 

"Я чоловік проклятий, ненависний, прогнаний зпоміж 

'чесних', - ОДНЮІ словом, проскрібованиЙ. Проскрібова

ний, - це ca~la відповідна назва. Це не значить, що, при

міром, моя совість стає супроти мене, або щось подібного, 

- ні, це значить ті.'ІЬКИ те, що люди 'чесні' (коли хочете, 

можете звати їх 'багапI'МИ', 'СИ.'ІЬНИМИ', 'практичними', -
це на одно вийде) випхнули мене з 'чесного' і 'порядного' 

товариства, - то є попросту зпоміж себе." 

Згадавши, що з його іменем "усі вони зв'язали по

няття перевороту, рево.'ІЮЦії, різні", Франко каже: 

"Але візьмі~1О приміРО~I, що діло зовсім так не діялось, 

що мені і моїм ПРИ5іТе.1ЯМ· о переворотах та революціях 

і не снилося, - то що з Toro? Чи вже те одно, що я сидів 
у тюрмі, не вистарчає, щоби навіки зап'ятнували мене в 

очах 'чесних' людей? Ба, але всевідучий і всемогучий суд 

справді добачив революційну жилку, в моїй крові дослідив 

краплю такої крові, котру французські 'спасителі порядку' 
забули пролляти до останку в році 1872 ... " 
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Цими останнrми рядками Франко натякає на Париж

ську Комуну Й на ті жертви, що їх вимордували француз

ські реакціонери, ті 'спасителі порядку', які втопи.1И в крові 

ту першу робітничу державу. І в цьому виявляється його 

широкий розмах думки і знання, його ревоmoційний ін

тернаціоналізм. 

Придержуючись основноі теми - переслідуваlUlЯ зі 

сторони 'спасителів порядку' - Франко каже: 

"я й зовсім не жаЛУЮСh на те, ба навіть, - хто знаЕ 
- може й лекше мені стало, коли, виЙu.;овши з тюрми, я 

почувся свобідним, як птах у воздусі ... " 

І дальше: 

"я вийшов на двір, на свіжий воздух! У моїй голові 

киші.'1И нові мисли, нові враження, а посеред них чим. раз 

сильніше визначува.1ИСЯ звуки су~uюї та щасливої пісні: 

Обриваються звідьна всі пута, 
Що в·яза.1И нас з давним, жипям! 

І - каже він - "я поглянув на світ холоднішим 

оком". ІншИ'Ми словами - пізнав ще краще ВОРОПв, -
навіть тих, що прикидалися приятелями. 

Остаточно, він вияснює своє відношення до ПРИl'RО~

лених широких трудящих мас: 

"Жиючи між проклятими та витрученими з 'порядного 

світа' ЛЮДЬ~ІИ, зовсім природно, чоловік HaraAye собі всіх 

подібних 'проклятих', яких тільки зустрічав колинебудь ..• 
... таких 'проклятих' я не те, щоби зиав, - ні, - вонн 

були мені свояки!" 

І цим вияснюється чому він так палко, так завзято 

обороняв права трудящих, боровся за іхнє визволення. 

• • • 
До Toro часу, як Франко почав виступати, як письмен

ник, на галицькій літературі тяжив застарілий романтизм. 

В галицьких журналах друкувались сентиментально-роман-
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тичні повісті, балади й поеми про староруських кнsaзів, фан

тастичні оповідання. 

У перших віршах Франка ("Балади і розкази, 1876 р.) 
ще відчувалися впливи попередної літератури. Та незаба

ром у поезії і в других писаннях Франка прозвучали за

ЮІИки ..10 боротьби проти капіталістичного суспільства. Ви

пускае він реалістичні оповідання з життя бориславських 

робітників і галицького селянства. 

Він перший в українській JliTepaTypi розгорнув теми 

з життЯ" й боротьби робітничого класу, поставив проБЛ6fУ 

організованого про.тlетаріату ("Бориславські оповідання, 

повість "Борислав сміеться" та інші). Він перu.-иА в україн

ській літературі проголосив, 

Що не баярд, борець непоборомиА, 
Не Дон-Жуан,· жіночих серць побідник, 
Героем наших днів, а I1родуцент робітник! 

Він перший в українській літературі майстерною ру

кою художника змалював життя галицького селянина не 

для того, щоб пролити сльози иад ним, а для того, щоб 

за~~икати народ до визвольної боротьби, піднести його до 

громадської свідомості. 

Він З~lальовує жахи людського існування в селах За

хідної України. Він показуе облудніСть панської конститу

ції і так званого скасування панщини, s;кe відбулося в 1848 
році. В оповіданні "Ліси й пасовиська" Франко розповідає 

про те, як пан, спираючись на чиновників, адвокатів, обду

рює се.1ЯН, як він заводить нові засоби визиску. 

- Хоч круть-верть, хоч верть-круть, - говорять се

.1ЯНИ, - а за панської влади лиха не позбутися. 

В'їдливою сатирою розвінчує він облудність панської 

конституції в оповіданні під назвою "Свинська конститу

ція", де він Доказуе, що нічого доброго народові не спо

діватися від неї. 

В такий же самий спосіб виявляе він погані діла різних 
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урядовців, писарів, як також шинкарів-лихварів, що обди

рали народ. Про ці діла говорить письменник· в таких тво

рах, як "Сам собі винен", "Навернений гріШJfИК", "ІсторіІІ 

кажуха". 

Пограбований, знищений селЯ"нин втікав у міста, шу

каючи порятунку на заробітках. Особливо багато йошо 

селян на багаті нафтові промисли Дрогобича й .Борислава. 

Але тут попадали в пазурі до капіталіста, який, в свою 

чергу, висмоктував останні сили з трудівника, і тоді без

порадного, знесиленого викидав геть. 

З великою реалістич.ною силою змальовує це пись

менник у своїх творах "Боа Констріктор", "Борислав смі

ється" і в "Бориславських оповіданнях". 

ЯК можна більше витягти з землі багацтв і ПОЛОЖИТІІ 

в кишеню, не дивлячись на засоби, - такий девіз нафто

промисловців. 

- Навіщо техніка, коли людського 'Матеріалу скільки 

завгодно і він дешевий, - говорили капіталісти, все ани

жуючи і знижуючи заробітну плату. 

Найдрібніші приводи використовується для ТОГО, щоб 

знизити заробітну плату, навіть народне горе ВИКОРИСТО

вується для грабунку народу. 

"Вид безмірної нужди та погибелі довкола навівав на 

нього вдоволений, ситий спокій, трохи не радість", - говО

рить Франко про нафтопромисловця Германа Гольденкре

мера, якого виводить він в повісті "Борислав сміється". 
- Це для мене робиться! - міркував Герман Голь

денкремер, бачучи навколо себе страшну посуху. - Сои

це - то мій вірний отаман. Висушуючи ті поля, висисаю

чи всі живі соки землі, воно працює дЛя мене, воно зго

нить де~евих і покірних робітників до моїх нм, до моіх 

фабрик! 

І так в цілому РЯді своїх творів Франко змальовує 

страшні картини житгя робітників і селян. 



-19-

Торкаючись життя селян, ЇХНЬОЇ пращ, ІХНЬОГО спів· 
ні.1ношеН"nя, Франко боліє над застарілим спосоБОМ' обро' 

бітку землі, яка не може прокорм ити тих, що працюють 

на ній. 

Ще далеко до створення радянської робітниче·с~

ської влади, далеко .10 створення колективних господарств, 

JiКими користується тепер український народ; ще в 1881 
році Франко задумується над цією справою. 

Іван Франко, МихаАло Коцюбинський І Володимир 
Гнатюк у часІ переїзду Коцюбинськorо через ЛьвІв 
1909 року. Франко держав постіАиі зв'яз1Of з пись
менннками , громадськими д.Іячами 8 КИевl І APyna 

містах України на схід від Збруча. 

в віршованому творі "Гадки на межі" він зиальовуе 

вузенькі нивки селян, і працю, яку покладають селяни, але 

посriйно терплять злидні, а вслід за тим висувае дуккн 

про новий спосіб обробітку, з якого можна краше ЖИТИ. 
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Ось ті селянські нивки, порізані зеnеними нитками -
межами: 

Uя нитка зел'ена, що мов ота гадина в'ється, 
Orce здовж загона снує, 
Це термінус наш, це межа, перекладина, 
Знак, покн "моє" і "твоє". 
По цей бік чотири загони Трохимові, 
По той бік Мнхайлові три: 
Жий кожний на своїм, уплачуй дачки' нові, 
Чужого ж і П'ЯД'Ь не бери! 
[ що кому в тім, що МихаЙ,10 й Трохим 
На своїх загонах криваво бідують, 
Хоч рук собі й ніг від роботи не чують, 
Прийде переднівок - занестись нічим'? 
[ що кому в тім, що худібчина їх 
"Чомусь" не держиться, чахліє, марніє, 
Що поле. їх рік-в-рік гіршає, пустіє, 
))оч орють і полють не гірше за всіх? 

Представивши ті злидні, Франко виступає з порадою, 

яка могnа багато допомогти тИ'М' бідним власникам кnап

тиків землі. Каже він у тому ж творі: 

._.1 що б за завада 
3Jlожитися полем до купи обом, 
ЗложитисЬ. хатами, знаряддям, ТЯГ,10М? 
І може Д,lЯ них це єдина я рада. 
Та ба, ось межа! Uя попруга вузька 
Несильну іх силу розJteрла на части, 
І де в спіЛ'ьній праці ЖИ.1И б до віка, 
Там в роздріб прийдеться їм спільно пропасти! 

Франко бачив, що новим способом можна краще пра

цювати й давати собі раду навіть на тих невеличких заго

нах бідних селян, як би вони зрозуміли сипу в своАому 

€ДHaHHi. Він уявляє собі Украіну, вільну, нову: 

І бачив я в думці безмежні поля: 
Управлена спі.1ЬНИМ трудом вся рілля, 
Народ годувала щасливий, свобідний. 

* • • 
Перо великого поета буnо чутnиве до P~HНX Д~OK 

громадського життя; він використовував його в різних фор

мах. Серйозні поетичні твори, оповїJIання, nOBicri, драма-
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тичні твори, наукові розвідки, SiК також гостра сатира, -
нсе це с.1Ужить зброею в руках великого поета. 

Він надзвичайно ВIlУЧНО бичуе ворогів, насміхаЕТЬСИ 

з їхнього безглуз.з.я. В сатиричному віршові "Ужас на 

Русі" сміеться він з лементу старих галицьких реакціоне

рів, які піднімали крик проти поступової думки, проти 

.1юдеЙ поступу, яких вони назива,lИ нігіліста)fИ. 

Реакціонери леМе1ітуваЛJl, що світ вже кінчиться, що 

буря гряде, бо -
Десь появились якісь НІГІЛІСти -
Кажуть, що це .1ЮДОЇди, хотять 
Русь нашу матінку 3 кашею 3 'їсти, 
Перевернути теперішиіА .13Д. 

Реакціонери думали, щО Ї~I удасться залякати довіряю

чих Ї~I ,lюдей тим, що все буде не так, яК було до того 

часу; що "учні професора стануть навчать", що "вірні тоді 

парастас будуть править, а.1е поклени піп битиме сам". 

для них це було дійсно ЧЮІСЬ страшним, недопустимим. 

ТимчаСШI, багато дечого такого здійснюеться в країні, 

де влада знаходиться в руках трудящого народу. Багато 

"професорів" старого типу дійсно опинилися в такому ста

ні, що Їхні КОЛИlШlі учні можуть навчити їх розуму, як 

це предбачував ще геніа,lЬНИЙ Шевченко в своїх рядках: 

"і немудрі премудрих одурять". Це особливо стосуеться 

,рядків згаданої сатири, де Франко вкладае в уста реакціо

нерів ,С,10ва: "Неук су ДИПl'ме вчених панів". Звільнившися 

від царсько-панської не8о.1і, в 1917-19 роках, український 
народ дійсно засудив "вчених панів", які не хотіли пого

.1ИТИСЯ ,на в.1аду трудящого народу. 

Га.1ицькі реакціонери пробували насміхатися, що після 

перевороту - "хлоп вже не буде П,lатити податку з кри

вавого поту, але держава за хлопську роботу премії буде 

рік-річно платить". 

Франко вложив цей крик у сатиричні рядки, щоб ви

явити ВУЗЬКОГ,1ЯДНість реакціонерів. А тепер дійсно, в краї-
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ні, де народ знаходиться при владі, трудящі одержують 

нагороди, премії, за кращу роботу. Ударники, етахановці 

в радянській країні - це найкраща відповідь на ті заеку

рузлі ПОГ.'Іяди галицьких реакціонерів. Франко бачив сер

Аозність у тому, тільки крик галицьких реакціонерів вида

вався йому смішним і віи вивів іх У такому смішному по

ложенні. 

Відношення Франка до трудового народу було сер

йозне. Він щиро любив свій народ і ненавидів тих, що на

зивали себе "великими патріотами", але завжди мали на 

увазі свої власні шкурні інтереси. 

В сатиричному віршові "Сідоглавому" він ось як відШiJ

відае такому типові, що похваляеться своїм "патріотизмом": 

Ти, брате, любищ Русь, 
ЯК хліб і кусень сала, 
Я ж <Гавкаю раз-в-раз 
Щоби воиа не спала ... 

Ти любиш в ній князів, 
Гетьмання, панування, 
Меие ж болить її 
ВiJnIічнеє страждання. 

Ти любиш '~ь - за те 
ТодІ і честь і шана; 
у мене ж тая 'Русь -
Кривава в серці рана. 

ТакиА був патріотизм Франка, така була його nJOбов 

до своеї країни, до свого народу. Він будив Русь зі сну, 

щоб захищала себе від несовісних панів, від грабіжників. 

які на:магалися жити з неї, придавлювати ЇЇ. 

• • • 
В житті Івана Франка багато заважило його знайом

ство з визначним українським діячем, Михайлом Драгома

новим. Особливо в молодших роках Драгоманов вмивав 

на розвиток 'МО.'lодого тоді поета й громадянина, Івана 

Франка. Все таки, основний світогляд Франка мае інших 

своїх попередників. Як революційний діяч і просвітитеnь 
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гадицького народу, Франко перебував під впливами таких 

революційних діячів, як Шевченко, Чернишевський і До

бролюбов. 

Сучасні дослідники революційної дія-льності великих 

російських просвітителів, Чернишевського, Добролюбова 

і других, доказують, що для них освіта була важлива на

самперед як засіб, що наближае момент перемоги селян

ської революції. Наука мае допомогти народові усвідо

мити несправедливість побудови класового сусіnльства і 

піднятися до розуміння потреби революції. В такому ро

зумінні просвітнтелем був і Шевченко; такого розуміння 

придержувався й Франко. 

Радянський публіцист Ю. Блохін ось як говорить про 

співвідношення Франка й Драгоманова: 

"Просвітительство російських революційних демокра

тів і Шевченка було джерелом просвітительських ідей Фран

ка. Коли згадують просвітительські заходи Франка, зви

чайно "Вважають, що вони навіяні Драгомановим. Але при 

цьому забувають революційну якість, що нею відрізняеть

ся просвітительство Франка від ліберального культурниц

тва Драгоманова. 

Драгоманов досить я-сно висловлював свої ліберально

культурницькі погляди. 'Діло політичне наше, - писав він, 

- рішиться у земських соборах усіеї Росії. А головне 

наше діло - культурне й літературне ... Я так думаю, що 
поки ми не виробимо собі лексикону і граматики, не вида

мо пам'ятників нашої мови з ХІ віку до пісень, не напи

шемо історії свого народу і бібліотеки народних наук, 

доти мусимо сидіти, посипавши попелом главу. У політику 

не лізти і прокламацій не писати'. 

Франко був далекий від лозунгів ліберального куль

турництва Драгоманова. Культура повинна бути, на дум-
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ку Франка, ТЮІ знаряддям, яке готує селянські й робіт

ничі )lаси до боротьби за свої права". 

Ю. Блохін наводить виривок з стапі академіка М. Воз

няка "До соціалістичного світогляду Івана Франка", де 

Возняк наводить слова Франка. В брошурі "Чого хоче 

'Галицька громада'" Франко писав: 

"Ми знаємо, що теперішна держава - то пани й ба

гатирі, вороги робочого .1ЮДУ, і що від них добра для 

робітників надіятися годі, так шо поки буде теперіu:ніА 

державний порядок в наші~1 краю, поти робітники бажань 

своїх по добрій ВО.lі не осягнуть. Щоб їх оСSiТнути, вони 

мусять бути си.lьні, <1 щоб буо1И СИ.1Ьні, треба їх упо

рядкувати й освітити Їх о їх цілях і потребах". 

Тут, отже, бачи~1О ве.1ИКУ подібність позицій Франка 

і позицій російських революційних деУІократів і Шевченка. 

Франко, так само, як і Шевченко, розуміє класовий харак

тер буржуазно-дворянської освіти, тільки у Франка це ро

зуміння вже більш виразне. 

"Для теl\ШОГО чоловіка, - писав він у тій же бро

шурі, - ЄДИНИЙ вихід - віра, релігія, а іменна віра, ре

лігія, вбиває розум людський і чимраз дужче його затем

нює ... А й наука така, яку нині подають у школах, для ро
бочого народу, хоч і як багато коштує, прецінь мало чнм 

.1іпша від ці.'1КОВИТОЇ те~IНОТИ: в тій школі так само затet

нюють розум робітника всякими катехізмами, фа.'1ьщованою 

історією, навчаННЮI зовсі~1 непотрібних речей, а залищу

ваннsш потрібних". 

Такій казенній науці Франко проти ставить науку пере

дову й неза,lежну, здобуток геніїв .'1юдства, науку, що l\Іає 

поєднуватися з творчою революційною практикою мас. 

Автор "Каменярів" завжди був захисником і пропаган

ДИСТО~f матеріалізму. Особливо в lIIОЛОДШИХ роках він ви-
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ступа13 на заХIІСТ .Jіа.lектичного ~ICTO,IY пі:шання і перекла

.1а13 твори h .. \\apKL;1 і Ф. EHrC.1J,ca. Не бу.:1О просвіти

Te.lbCTBO, що ПРОКl<l.Jа.lО Ш.1ЯХ .l:JЯ 13ИЩОГО, найбі:ІЬШ рево

.1ЮllіЙного світог.1Я.JУ. 

ПОlLирення і.JеЙ iHTePHal1io:Ju:JiJ,\JY бv.Ю також істОТ-

Остання фотографія Івана Франна. незадовго 
до його смерті в 1916 році. 

ІІЮІ e.le~leHTO~1 просвітите.lьства Франка. Bci~ відомі факти 

співробітниuтва Франка з ПО.1ЬСЬКЮIИ де~lОкратичними ко

.1а~и в Галичині. Франко шукав також зб.lиження 3 єврей-
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ським народом. Він підкреслював, що і в еврейському на

роді, як і скрізь, діють класові антагонізми і рішуче ви

ступав проти антисемітських настроїв. Він ставився з по

шаною до геніїв других народів, особливо звертаючи ува

гу на російських революційних діячів. 

Згадуючи Шевченка, він ставить ім'я наРОДlfOГО поета 

України поряд з іменами кращих синів великого росій

ського народу, які боролися за свободу Росіі, за краще 

майбутне свого народу: 

Минув час мук? Брехня! Чи ж давній час, 
як гибли Пестель, Каракозов, Соня? 
ЯК мучились Достоєвський і Тарас? 

Так ставився Франко до кращих поривів людства, до 

діл кращих представників різних народів. 

• • • 
З такими погляда'Мн, Франко був нестерпний яля своїх 

сучасників. Вони виступали pjзко особливо проти його 

перших творів, що реально змальовували життя галиць

кої бідноти. 

Наприклад, редактор "Зорі" - як говорить про це ра

дянський публіцист п. Волинський, - визнав оповіданНJI 

"Муляр" не вартим друку, бо, мовляв, усі мулярі найгірші 

п'яниці. Оповідання "Лесишина челядь" засудили тому, що 
воно "заповідаеться як ідилія, а кінчиться дідько знае як". 
Були й такі, ЩО з обуренням писали до редакції й повер

тали номери журналу з Франковими творами. "Чи сказив

ся?" - запитував один. Другий застерігав: "Не смійте 

мені прислати такої огидної літератури!" Третій в гніві 

писав схоластич.ним стилем': "Возвращается обраТНЬJМ ша

гом к умалишениым'.. 

Франко самий згадуе, як тяжко доводилося йО'МУ 
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його друзям працювати в таких умовинах. Особливо післв 

першого арешту склалося таке положення: 

"Старші народовці і попи нас цуралися, при нас стов

ла тільки горстка молоді, тим часом, коли нам самим треба 

було ще багато вчитися". 

Таке відноu:ення українських реакціонерів (тоді вони 

називалисSi русинами) дуже огірчувало Франка. Не даром 

він, пишучи передмову до збірника "Галицькі образки" 

(по.1ЬСЬКОЮ мовою), писав: "признаюся до гріха: не люб

лю русинів". 

"Так мало - каже він - серед них знайшов я прав

дивих характерів, а так багато дрібничковості, тісної глу

поти, дволичності, зарозумілості, що дійсно, не знаю, за що 

я міг би їх любити". 

А в іншому місці, на звертання уваги щодо тих "па

тріотів" Франко відповів: 

Наплюй! Я. СИНКУ. ліпше знаю 
Всю ту патріотичну зграю 
РІ ціну її любоВНИХ фраз. 

Маючи це на увазі, Франко не раз викривав облуду 

й фальш українських реакціонерів. 

В 1890 році галицькі націоналісти-народовці вирішили 
були видати твори Тараса Шевченка, але - тому, що ім 

багато дечого не подобалося в тих творах, то хотіли по

фальшувати текст. Uю брудну роботу вони хотіли при

крити авторитетом Франка. 

Дізнавшись про їхні справжні заміри - як пише про 

це український радянський публіцист Il.. Павелко - Фран

ко з великим гнівом презирством писав про них в жур

налі "Народ": 

"Як згори можна було догаJ1уватися, Шевче.нко така 
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риба, що не В,lазиться ні з хвостом, ні з головою в сак 

австро-рутенської угодовщини. Значить повне та ще й 

критичне видання всіх українських творів "Кобзаря" яви

лось відразу ді,lОМ неполіТИЧНЮI. Ми маємо певну звістку 

про те, що на інтю\Ній нараді народовців, при котрій не 

було деяких членів Шевченківського KO!lliTeTY редакційно

ro, YXBa.leHo... видати Шевченка обкраяного . 

... Я прилюдно зрікаюся засідання в тім комітеті до 

обкраю вання Шевченнка руки не приложу". 

За цю одвертість і щирість до YKpaїHCbKoro народу та 

до його творців, українські націоналісти-народники нена

виділи Франка і .намагалися викинути його з громадськог<.J 

жиля. 

До Toro дійшла та ненависть, що 'навіть після с:\lерті 

Івана Франка, українські націоналістичні провідники в Аме

риці на){ага.1ИСЯ усунути його зі списку українських пись

менників, яких треба пошанувати. 

Коли піднявся був рух за вшанування пам'яті Франка 

на американській зе){,lі, ціла плеяда попів і світські "діячі" 

ВИСТУПИ;lИ проти "культу Франка". Націоналісти, які за

хопили KOHTPO,lb при деяких запомогових організаціях в 

Америці крича.'lИ, що "культ Франка ширить більшовицька 

влада", що "І. Франко став через дeSїKi свої твори речни

ком ~lатеріа.'1істичного і атеістичного світогляду", отже, 

не треба и.:анувати його пам'яті. 

Так ~Істилася реакція на Франкові за його працю для 

українського народу. 

До речі, ще в початках його діяльності, на Hboro на
кида.1ИСЯ ріЗНЮIИ епітета)іи, називаючи його песимістом, 

занепаДНИКШI, декадеНТШI. Однак Франко відповідав: "Біль, 

жаль, Tyra" € в його творах лише ТШIУ, "що склалось так 
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ЖИТТЯ", а .lе ОСНОВНЮl у ЙОГО творах є інше - "надія, 

ВО.1Я, радісне чуття". 

І3ін піД~lежовує себе від занепадників, декадентів, то
~lY, що не .1юбить "безпредметно тужити", TO~IY ЩО він 

В МУЗЕї І. ФРАНКА 

У ЛЬВОВІ 

ПіС.1Я того, як західно

українські зе~l.lі при

єдна.1І!СЯ бу.1И ДО Ра

ДЯНСЬКОЇ Укра'I~НИ, в 

1939 році, в БУДІІНКУ, 
де ~Іешкав КО.lI1СЬ Іван 

Франко, створено ~y

зей [вана Франка . На 

Фото:-рафії онука 

ве.lI!КОГО ПІІС b~{eHHIIKa, 

Ася Франко, розг.lядає 

експонаТІ! ~Іузею. Фо-

тографія робоТІ! 

В . Юріна 

"не паразит, fiЮIЙ .1уріс З жиру'·. В OДHO~IY З своїх віршо

В3Н1IХ Тlюрів каже Франко: 

Я син народу, 
ШО ВГОРУ йде, ХОЧ бу!! запертий в .1ЬОХ. 
Мій пок.ll1К - праця, щастя і свобода! 
Я Х.l0ПСЬКИЙ син - про.юг, не епі.lОГ! 

* ... * 
Франко за.ШШИВ Бе.ШКу спаДЩIlНУ свої неЮlірущі 

твори. На.1 НЮІ праuюють тепер ПИСЬ~lенники, .10С.rJідники, 

вчені. Літератори вивчають тепер -- Франка-поета. про-
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заїка, драматурга, Франка-історика, літературознавця, фоль

клориста, перекладача з інших мов. 

Багато праці положив він на всіх тих ділянках. Праuя 

була його заповітом. Він і вложив цей заповіт у віршовані 
РSїДКИ, звертаючись до землі-матері: 

Земле, МОЯ всеплодющая мати, 
СИJIи, що в твоій живе глибині, 
Краплю, щоб в бою сильніше СТОЯТИ, 
дad і мені! 

Цей заповіт він закінчу€ такими рядками: 

Силу рукам дай, щоб пута ламати, 
Якість думкам - серце кривді влучать, 
Дай працювать, працювать, працювати, 
В праці скоиать. 

він працював уперто до кінця свого жиля. Написав 

багато повістей, оповідань, видав багато збірників поетич

них творів, як "З вершин і низин", "Мій ізмарагд", "Semper 
Tiro", "Зів'яле листя"; поеми - "Панські жартн", "Мой

сей" і багато других. його повісті - "Захар Беркут", "Воа 

Constrictor", "Борислав смі€ться" - це найкращі вклади 

в українську літературу. Написав теж драматичні твори: 

"Украдене щастя", "Учитель", "Майстер Чирняк", "Будка 

ч. 27". Він написав історію українськоі літератури; напи
сав багато наукових літературних оглядів і сталей на за

гально громадські теми; перекладав твори німецьких, ан

гдійських, французських, російських і €врейських пись

мен.ників. 

Вже давніще Державне Видавництво Украіни видало 

багато творів Франка, а в 1941 році, з нагоди 85-річного 

ювілею народження поета і 25-0і річниці смерті, Держав

не Літературне Видавництво Украіни приступило до видан

ня 25 томів творів Франка. 

Ім'я Івана Франка стоїть поряд кращих імен, шанова

них в Радянському Союзі. ЙОго імене'М', SЇК і іменем Шев-
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ченка, названо ВУЛИЦІ 1 майдани, наукові інституції й те

атри. йому стаВJ1ЯТЬ пам'ятники, як вияв пошани за працю, 

за відданість свой ому народові, якого долю він оспівував 

ціле свое життя і предбачував його визволення. 

Це ж він так вірно описав долю народу в своАому 

творі "Наймит": 

Чому він зрібною сорочкою окритий, 
Чому сірик, чуга 
На нім, мов на старці, з пошарпаної свити'? 

На це питання Франко відповідав: 

Бо наймит він, спуга! 

Бо оре він 
Плідинй шнрокнй пан ... 

сам терпить нужду і горе, 
А веселиться пан! 

Але - вказав Франко народові на силу його духа: 

Він побідить, порве ш карпу щі пересуду 
І ВОnЬИИЙ,ВJ1'3СНИЙ пан, 
Ти знов оратимеш - впаститель свого труду 
І в впаснім краю сам свій пан. 

У прологові до поеми "Мойсей" Франко писав україн

ському народові: 

... приАд~ час, ~ ти огнистим видом 
ЗаСИЕШ у народів воnьних копі, 
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 
Покотиш Чорннм морем гомін воnі, 
І гnянеш як хазяїн домовитий 
По своїй хаті і по своїм поnі. 

в 1917-19 роках український народ - разом з росіІІ

ським і з другими народами - звільнився з царсько-пан

ського ярма і став господарем на своїй землі, а в 1939-40 
роках приеднаnися до України рідні брати з 3ахідноТ Украі

ни, Буковини й Бесарабії. Український народ вперше з'ед-
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нався поглянув, як хазSiїн по своїй хаті і по своїм папі. 

Здійснидися слова Франка. Тільки нове лихоліття застави

ло український народ, поруч вільних радянських народів, 

боротися проти націстської навали - проти Bopora, який 
забажав підчинити собі український народ. В тій війні 

український народ, гідний своїх кращих синів - Шевчен

ка і Франка - відзначив СВОЕ бажання волі. Він виправдав 

С.10ва великого каменяра, Івана Франка, який звертався до 

наро.1У пророчИ'.\1И словами: 

Підеш ти у мандрівку століть 
3 мого духа печатrю. 

3 його .1уха печаттю український народ піде дальше 

ппере.1 у боротьбі за поступ, за краще життя. 

М. ТарновськиА 

Ню ЙОРІ .. , 12. УІІІ. 1941. 



3 ПОЕтичноl ТВОРЧОСТІ 
ІВАНА ФРАНКА 

Вічний реВDлюціонер 

Вічний реВО.lюціонер -
дух, ЩО ті.l0 рве до бою, 

Рве за поступ, щастя й волю, 

Він живе, він ще не вмер. 

Ні лопівськії тортури, 

Ні тюре)lні нарські ~ІУРИ, 

Ані війська )Іуштровані, 

Ні гаР)lати .1аштовані, 

Ні шпіонське ре)lесло 

В гріб його ще не звело. 

Він не вмер, він ще живе! 

Хоч від тисяч літ родився, 

То аж вчора розповився 

І о власній силі йде! -
І простується, міцніє, 

І спішить ТУ.1И, .1е дніє ... 
Словом сильним, мов трубою, 

М.іліони зве з собою, -
МіJlіони радо йдуть, 

Бо ж це голос духа чуть. 

Го.l0С духа чути скрізь: 

По курних хатах мужицьких, 

По верстатах ремесницьких, 

По місцях недолі й сліз. 

І де тільки він роздасться 

Щезнуть сльози, сум, нещастя, 
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Сила родиться й завзяття 

Не ридать, а здобувати 

Хоч синам, як не собі, 

Кращу долю в боротьбі. 

Вічний ренолюціонер -
Дух, наука, думка, волsї 

Не уступить пітьмі поля, 

Не дасть спутатись тепер. 

Розвалилась зла руїна, 

Покотилася лавіна, -
І де в світі тая сила, 

Щоб в бігу її спинила, 

Щоб вгасила мов огень 

РОЗВИ..1няющиЙся день? .. 

Semper Idem 
Проти рожна перти, 

Проти хвиnь плисти, 

Сміло аж до смерті 

Хрест важкий иести, 

Правда - проти сми, 

Боем - проти зла, 

~іж иарод похнnиА 

Воnьиості спова, 

з свїточем науки 

Проти брехні А тьми 

Гей, ро бучі руки, 

Світnії уми! 



3 квітня, 1880. 
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Ще те не вродипось 

r острее залізо, 
Щоб ним правду А волю 

Самодур зарізав! 

UЦe той не вроднвся 

Жар, щоб в нім згоріло 

Вічне діло духа, 

Не лнш вутле тіло! 

Товаришам із тюрми 

Обриваються звільна всі пута, 

UЦo зв'язали нас з давнім життем: 

З давніх брудів і думка розкута 

Ожи€мо, брати, ожием! 

();киемо новим ми, попнішим 

І любов'ю огрітlUI життем; 

Через хвилі мутні та бурливі 

До щасливих країв попливем. 

Через хвилі нещасть і неволі, 

Мимо бур пересудів, обмов, 

Попливем до країни святої, 

Де братерство і згода й любов. 

ми ступаем до бою нового 

Не за царство тиранів, царів, 

Не за церков, попів ані бога, 

Не за панство неситих панів. 
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Наша цї.1Ь - людське щастя і воля, 

Розум владний без віри основ, 

І братерство велике, всесвіТНЕ, 

Вільна праця і вільна любов! 

Треба твердо нам в бою стояти, 

Не JJSї1<аться, що впав перц,;ий Ряд, 

Хоч по трупах наперед ступати, 

Ні на крок не вертатися взад. 

Це ж остання війна! Це до бою 

Чоловіцтво із звірствам стае 

Це поборюе воля неволю, 

"Царство боже" на землю зійде. 

Не моліться вже більше до бога: 

"Хай явиться наlll царство твое!" 

Бо МО;lитва слаба там підмога, 

де лиш розум і труд У пригоді стае. 

Не від бога те царство нам спаде, 

Не святі його з неба знесуть, 

Але власний наш розум посяде, 

СИ.'lьна воля і спільний труд. 

Всюди нівечиться пра'вда 

Всюди нівечиться правда, 

Всюди па.нуе брехня, 

... 

В ваших серцях лиш, о, браття, 

Хай не постане вона! 
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Та:\! ви Д.1Я прав.1И CBSiїOЇ 

Сильний збудуйте опліт, 

Там ви BoroHb невгасимий 

Чесн~ї ДРІКИ паліть! 

Твердша від сталі твердої, 

Сто раз тривкіша, ніж ~IYP 

Щирих, мягких серць твердиня 

Супроти rpo~liB і бур. 

Там з ПОКО.lінь В покоління 

Правда простоїть ціла, 

Поки не З.'10\lИТЬСЯ лютий 

Вал .llИцемірства і зла. 

І :'lОв те древо зимою, 

Зверху беЗ.lИсте, мертве, 

В бурі, R ~lОрози пускає 

Вічно коріння нове; 

І мов нора та підземна 

Триска ключе\l зпід скали 

Трисне зпід 3.'Іа й пересудів 

Правда жива на землі! 

6 квітня, 1880. 

Наменярі 

я 6ачив дивний сон. He~IOB передо мною 

Безмірна, та пуста і дика площина, 

А я, прикований ланцом залізним, стою 

Під височезною гранітною скапою, 

А далі 1 исячі таких самих, як я. 
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у кожного чоло життя і жаль порили, 

І в оці кожного горить любові жар, 

А руки в kОЖНОГО ланци, мов гадь, обвили, 

А плечі кожного додолу ся схилили, 

Бо давить всіх один страшний якийсь тягар. 

у кожного в руках тяжкий залізний молот, 

І голос сильний нам згори, мов грім, гримить: 

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод 

Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, 

Бо вам призначено скалу оцю розбить". 

І всі ми, як один, підняли вгору руки 

І тисяч молотів о Ka~iHb загуло. 

І в тисячні боки розприскалися штуки 

Та відривки скали; ми з СИЛОЮ розпуки 

Раз-по-раз гримали о кам'яне чоло. 

Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, 

Так наші молоти гриміли раз-у-раз, 

І п'ядь за п'ядею ми місця здобували; 

Хоч не одного там калічили ті скали, 

Ми далі йшли, ніщо не спинюваЛ0 нас. 

І кожний з нас те знав, що слави нам не буде, 

Ні пам'яті в людей за цей кривавий труд, 

Що аж тоді підуть по цій дорозі люди, 

ЯК ми проб'ем її та порівняем всюди, 

ЯК наші кості тут під нею зогниють. 

Та й слави ж .1ЮДСЬКОЇ зовсім ми не бажали, 

Бо не герої ми і не багатирі. 

Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли 

На себе пута. Ми рабами волі стали, 

На шляху поступу ми лиш каменярі. 
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всі ми вірили, що своіми руками 

Розіб'ємо скалу, роздробимо rpaHiT, 
Що кров'ю власною і власними кістками 

Твердий ЗМУРУЄМО гостинець і за нами 

Прийде нове життя, добро нове у світ. 

І знали ми, що там далеко десь у світі, 

Котрий ми кинули для праці, поту й МУК, 

За нами сльози ллють мами, жінки і діти, 

Що други й недруги, гнівні та сердиri, 

І нас, і намір наш, і діло те кnенуть .. 

ми знали це, і в нас не раз душа боліла, 

І серце рвалося, і груди жаль стискав. 

Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла, 

Ані прокляття нас не відтяг.1И від діла, 

І мопота ніхто із рук не випускав. 

І так ми всі йдемо, в одну громаду скуті 

Святою думкою, а молоти в руках. 

Нехай прокляті 'Ми і світом позабуті, 

ми помимо скалу, ріВНпЄМ правді путі, 

А щастя всіх прийде по наших аж кістках. 

1878 року. 

Супокій 
Супокій - святее діnо 

В супокіАніі часи; 

Та ЯК в час війни та бою 

Ти зовеш до супокою 

Зрадник або трус еси. 

Бо КОпи народи в згоді 

Враз працюють, щоб природі 
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Вирвать тайну не одну, 

В тьму життя в.1ИТЬ світла досить -
Горе тому, хто підносить 

Самовільную війну. 

Та коли в робочу пору 

В нашу хату і комору 

Закрадаесь лиходій, 

Щоб здобуток наш розкрасти, 

Ще й на нас каЙдани вкласти -
Чи ~ тоді СВSiТий спокій? .. 

15 липня, 1883. 

Товаришам 

І вас зі своїх зборів проже.нуть 

Старих порядків лицарі rордії, 

Ім'я і діла ваші прокленуть, 

І крикнуть: "Зрада! Паrубнії мріі!" 

І вашу добру С.138У ОП.'Іюють 

Брехнею, й вас полічать між злодії, 

Отрутою, за~lучених, напоять, 

Надії ясні жовчею затроять. 

На суд потягнуть вас, начинять вами 

Всі тюрми, все покличуть проти вас -
Людей і боrа. Ділом і словами 

Не проминуть ранити раз-у-раз 

Мягкее серце ваше, ~OB тернами. 

Подумаеш: "Оттак жить!" - і нераз, 

Самому страшно, защемить у rруди ... 
Чи ж так живуть з людьми-братами люди? 
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Не так повинні! Щоб не так жили, 

Щоб брата і в найменшому пізнали, 

За те якраз до бою ви пішли, 

На поклик правди проти брехні стали ... 
Борітеся! Терпіть! По всій землі 

Рівняйте стежку правді! Де застали 

Лиш гложжSi, терня, там по вас нехай 

Зазе.'1ені€ жито, наче гай! 

19 квітня, 1880. 

1882. 

Ідеалісти 

Під пне~1 лереГНИ.1ЮI R БО.l0ті гнилому 

Вертяться, клуб.1ЯТЬСЯ дрібні черв'яки: 

І вродились, виросли й гинуть у ньому, 

А другі їх Ti.'IO~I· живуть залюбки. 

І сниться Ї~I, біДНЮI, У пітьмі кромішній: 

Десь сонце горить у ВСЬІ чарі весни, 

А в сонця промінні, у радості вічній 

Гудяють і золотом сяють вони. 

Ті сни свої черви складали в системи 

З заключенням: так € найліпше, як €; 
Читали промови, співали поеми 

Про гарне, щасливе в болоті житт€. 

Втім ДІОДИ той пень відва.'ІИЛИ й поперли, 

І дійсне€ сонце вказалось зза мли; 

На сонце те гдипнули черви й померли 

І, мручи, убійчее сонце кляли. 
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Милосердним 

Нехай і так, що мов черв'як, 

Затоптаний в багно життя, 

Оскорблений, униже ний, 

З гнівом в душі вмираю я; 

Нехай і так, що, в старця мов, 

Похилий 'Мій, нужденний внд, 

Та все ж ваш дар непрошений 

Глибоко грудь мені ранить. 

Нехай і так, ЩО добрі ви, 

І чесні ви, і щирі ви, 

Що з МИlІОсердя даєте 

Старцеві милостині ви; 

Та милостині вашої 

Я не бдагав, n .не просив, 

За що ж ви дар той тичете, 

Щоб руку мні наскрізь палив? 

І хто вам право дав таке, 

Щоб милувались ви сейчас 

Над кожним, у кого лице 

Не так щасливе, ЯК у вас, 

В кого уста безкровнії, 

Погас в очах веселий жар, 

І одіж драна голосно 

Говорить: бач, це пролетар? 

Хто знає, може, драний той, 

Блідий, нужденний пролетар 

Не хоче милости, вважа 

Пощочиною всякий дар? 

Хто знає, може, слова лиш 

Прихильного від вас він жде, 
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А, може, наЙВ.1ячнішиЙ вам 

За ваше мовчання буде? 

А, може, дар той, за котрий 

Вас ваша совість похвалить, 

його важким у.ниженням, 

М.ов п'ясть, додолу повалить? 

А, може, за той дар, що в вас 

Із милостивих рук лине, 

Він 'Милість вашу дешеву 

І руки ваші проклене ? ... 

12 червня, 1880. 

у шинку 

Сидів в шинку і пив ropiBKY, 
Бо коло серця щось пекло. 

Згадав про діти і про жінку, 

Згадав про щастя, що втекло .•• 
Згадав, яК був господар він, 

Як шанували всі сусіди, 

Всяк віддавав йому поклін 

І слово добрее завсіди. 

А далі... дапі не хотів 

І згадувать! ... Настало лихо! 
Чому мовчати він не вмів, 

Коли казали бути тихо? 

Коли громаду кривдив пан, 

Чому він мусів впоминатись, 

Хоч не його зорали лан, 

З панами права добиватись? 

І не добивсь з панами права, 

Ще й сам від них біди назнавсь: 
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Громадськая пропала справа, 

Він сам докрихти зруйнувавсь. 

Худоба, хата, поле й сад 

Пішли на кошти судовіі ... 
В широкий світ, неначе в ад, 

його з сім'ею без надії, 

Без хліба ПХНУ,lИ. Жінка мре 

Із голоду на переднівку, 

у наймах діти... Тато де? -
Сидить в шинку і п'є горівку. 

Галаган 

- "Ма'мо, ~!aMO!' - кличе Йван 

Хлопчик може шести літ, 

- "Подивіться, подивіть, 

Маю дзіньо, галаган!" 

- "де ж ти, синку, теє взяв? 

Чом ти, синку, так дріжиш? 

Боже, босий десь бував, 

. Босий по снігу біжиш!" 

- "То мені паничик дав ... 
Я з НИ~І бігав по снігах: 

Я босоніж, а він мав 

Черевички на ногах. 

'Як доженеш, дзіньо дам!' 

Так він мовив, та й побіг, 
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Я ... дігнав його... ма... мам ... " 
- "Синку, синку, що тобі?" 

Зсинів, наче баз, Іван, 

Зціпив зуби, одубів, 

З ручки випав гала ган 

Впав на зе~шю зомлів. 

А за тиждень в неділю 

П.lаче мати - пропало! 

ПРОЙШ,lа коса по зinлю, 

Бідне зіmІЯ зів'яло. 

В труні тихо спить І BaJ.I , 
Не бажає більше нич: 

В ручці має галаган 

Той, що дав йому панич. 

Пісня про акцизника*) 
(Переклад І. Франка з Роберта Борнса) 

Ішов дідько через місто свищучи, 

Ніс у пек.l0 акцизника, скачучи. 

J{·ричать баби: "Бери, дідьку, що твоє! 

Най там в пеклі грішним жару піддає!" 

Дідько шмигнув, дідько шмигнув 

І акцизника поніс! 

Аж підскочив, аж підплигнув 

Із акцизником пан біс! 

*) Акцизник - урядовець, що збирає податки. 
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Вари тепер пиво й брагу, що хто хоч! 

Співай, гуляй хоч і хату перескоч! 

Та дякуймо пана біса на ввесь світ, 

Що ваяв собі акцизника на обід. 

Дідько шмигнув і т. д. 

Вихилясом, викрутасом скаче люд, 

По халупах, по стодолах танці йдуть; 

ЯК світ світом ще ввесь край так не гулSi'В, 

ЯК тоді, як біс акцизника забрав. 

Дідько шмигнув і т. д. 

Земле, моя всеплодющая мати 

Земле, моя всеWlOдющая мати, 

Сили, що в твоїй живе глибині, 

Краплю, щоб в бою сильніше стояти, 

Дай і мені! 

Дай теплоти, що розширю€ груди, 

Чистить чуття і відновлю€ кров, 

Що до людей безграничную будить 

Чисту любов! 

Дай і вогню, щоб ним слово налити, 

Душі стрясать громовую дай власть, 

Правді служити, неправду палити 

Вічну дай страсть! 

••• 

Силу рукам дай, щоб пута ламати, 

Ясність ДYМJ<aM - в серце кривді влучать, 

Дай працювать, працювать, працювати, 

В праці сконать! 



ЛЮДИНА СВlтовоl НУЛЬ ТУРИ 
Східна Галичина в клаптевій габсбургській монархії 

була країною-пасинком, з якої висмоктували всі соки і 

капіталістичні хижаки, і польські феодали, і віденська бю

рократія. Це була країна безпросвітно тяжкої праці і 

страждання. Убогі села з почорнілими стріхами похилих хат 

щороку викидали змучених людей в еміграцію - в Кана

.1.у і Бразилію. 

Печать безнадійності, провінціальності лежала на об

личчі цього краю. На першому плані стояли якісь нікчемні 

суперечки, дрібна гризня обмежених політиканів і культур

трегерів, справжній ярмарок тщесnавності. Крім того, -
і в цьому головне, - народжуваній в муках західноукраїн

ській культурі багато її діячів посилено прищепnювanи 

буржуазний шовінізм і клерикалізм. З часом все сильніше 

ВИЯВ.1ялась тенденція замкнутися в своему 'Маленькому 

світі, відокремитись від культур сусідніх країн і народіВ. 

Створилась затхла атмосфера національної обмеженості. 

Тільки один Франко кликав західноукраїнську куль

туру вирватися з цього тупика, вийти на свіже ш~вітрg -
одночасно і до висот сучасної европейської думки і до 

великих світочів минулого. За його власним визманним, 

він, "занадто високо розуміючи покликання письменника, 

ніколи не переставав виступати проти беЗТSiМності, тупо

умія та заскорузлості не лиu.:е серед суспільності, але та

кож і особливо серед тих, що беруться провадити та про

свічувати її". 

Він намагався відвернути західноукраїнську пітера

туру від дрібних, побутових тем, показати в ній гігантські 

класові конфлікти своеї сучасності, відобразити в ній наА

більш глибинні процеси народного життя, і, головне, з уі 

допомогою виховати в своему народі ідеа.llИ гуманності, 
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С80боди й iHTepHauioHaJlbHoro братства. В здійсненні Uboro 

прагнення - ве.,ич життевого і творчого подвигу Фран

ка. ЯК справді передова людина епохи, він nepeMaraB кон

сервативну і шовіністичну задуху в культурнО'му житті 

Галичини. Широкий соціа.'1ЬНИЙ кругозір, глибокий демо

кратизм, всебічна освіченість, прекрасне знання, крім укра

їнської ~lОви, ще російської, німецької, французськ~ї, 

ПО.1ьської, анг.,іЙської, латинської і чешської :lOпомогли 

Франкові здійснити свій великий задум. 

"Блукаючи по різних стежках всесвітньої історії та 

.1ітератури, я" здавна збирав потроху або на'Мічував собі 

Д.'1Я піз.нішого вжитку поодинокі ка~lінчики, придатні для 

моеї будови", - писав він у передмові до збірника "Мjй 

Ізмарагд" майже через чверть сторіччя піс.'1Я початку своеї 

літературної діяльності. А.,е не в його натурі бійця було 

робити щонебудь наПО,lОВИНУ або відривати свою кабінетну 

роботу літератора від її по.,ітичних цілей. І. Франко став 

не .lише збирачем ,lітературних цінностей, а й ariTaTopOM, 

який приніс u;едеври світової ку.,ьтури в глухі закутки 

Га.,ичини, пропагандистом, який терпляче розширював 

ку.,ьтурниЙ кругоріз CBoro народу і з.наЙо~ив його з над

баннями інших народів. 

Свою зброю Франко бачить, звичайно. в слові. Як 

справжній поет, він знае, що хоч 

Слова полова, 
Але BorOHb в одежі слова -
Безсмертна чудотворна фея, 
Правдива іскра Прометея. 

Франко знае, що міліонам людей потрібне це BorHeH

не слово, і він докладае всіх сил, щоб дати їм поезію, яка 

знайшла б відгук у серцях і прищепила б їм ідеали сво

боди і rYMaнHOCTi. Не тільки оригінальна творчість Фран

ка служила цій меті, а.,е і його переклади. І важливо від

мітити, що, беручись перекладати ту чи іншу перлину 
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світової .1ітератури, Франко завЖдИ свідомо підкреслював 

просвітите.1ЬСЬКИЙ характер своєї праці. Перекладаючи 

"Фауста" Гете, він прагнув, як сам пише в пере.zrмові, 

"зробити його приступним для нашоі письменної - чи ска

зати правду, ;\lаЛОПИСЬ:\lенної - громади". 

Франко - перекладач виступає в po.li вчителя правди, 
виховатео1Si. Його перші переклади помічені 1875 роком. 

А через 40 років - 1914 р. - він видає переК,lади Міц

кевича. Світова література давала йому зерна свободи і 

знань, і він сіяв їх щедрою рукою. В 1879 р. Франко видає 

"ДУ;\ІИ і пісні найзнатніших європейських поетів". У свій 

збірник він включає "Прометея" Гете, чудові вірші ЛеР;\lОН

това, Ше.'1.1і і Гейне. ие бу.lО початком колосальної праці, 

виконаної з майстерністю і наполегливістю генія. Ніхто 

ні до, ні піс.1Я Франка не зробив сті.1ЬКИ для збагачення 

української ку.1ЬТУРИ найкращими зразками світового ми

стецтва. 

Уже одне те, що Франко вдався до скарбниці світо

вої літератури, ГОQОРИТЬ про широту його політичного і 

Ky.lbTypHOfO кругозору. Поетична практика Франка це 

повністю розкриває. його переклади 3 польської і єврей

ської літератури в обстановці національного розбрату, що 

роздувався Bci;\la сила;\lИ старого суспільства, - яскравий 

приклад інтернаціоналі31dУ Франка. 

Ще в львівській тюрмі в 1878 році його зацікавили 
вірші єврейською мовою. Він зайнявся перекладами з єв

рейської, "але ті переклади, писані крадькома олівцем на 

К.lаптиках паперу, попа.1И в руки тюремного КЛЮЧНика й 

були знищені". В наступні роки Франко друкує переклади 

творів єврейських поетів, а 1911 р. створює великий цикл 

своїх "Єврейських мелодій". Франко береться за переклади 

творів великого польського поета Міцкевича і робить це 

з властивою йому ретельністю. У святкуванні 150-ріЧЧJl 

з дня народження Гете, що широко проводилося в німець-
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ких землях, він бачить не тільки свято німецького народу 

і, за його В,lасним визнанням, "бажаючи і в наn:ій мові 

вшанувати його пам'ять", береться за переклад другої ча

сТlШИ "Фауста". 

Не для особистої художньої насолоди вдається Фран

ко до творів великих :llайстрів слова, а як політик і просві

титедь він розкриває перед західно-українським суспіль

CTBO~I все багатство їх образів, почуттів і страждань. Він 

переК.lадае софоклівського "Царя Едіпа", якого так високо 

цінив К Маркс, "Мертві душі'" Гоголя, "Кренкебіль" 

Франса, казки Салтикова-Щедріна, "БЬІЛое и ДУМЬІ" Гер

цена, повісті достоевського і ЗО.1Я. Він перекладає старо

рИ'Мського романіста Апулея і сонети Шекспіра. Його ціка

вить фолькдор далекої Ісландії і він перекладає його, шу

каючи тут парале.'1еЙ з епосом Київської Русі. Захоплює 

його і казковий світ арабської "1001 ночі" - він пере

кладае звідти всі пісні. Ідкі сатири Гейне і фаталізм китай

ських поетів, мудрість перса Гафіза і витоНчена пластич

ність римлянина Овідія, легенди й історія, казки і розповіді 

про героічні подвиги передані в перекладах Франка з 

однаковою яскравістю і силою. 

На свої переклади Франко дивиться, як на громадян

ський обов'язок поета, який повинен збагатити світ по

чуттів і розширити коло знань CBoro народу. Поет ство

рив грандіозну хреСТО:\lатію світових шедеврів, яку при

ніс в дар украї,нському народові. Він мріяв про те, щоб 

у зібраній ним колекції самоцвітів кожна національна 

культура засяя.lа всіма своїми "оригінальними прикмета

ми, ОСНОВНИМИ особ.'ІИВОСТЯМИ її народного rYMOpy і на

родного пафосу, властивостями її вислову, літературного 

стилю, поетичної техніки". 

ЯК справжній просвітитель, що спирається в своїй ро

боті .на силу поетичного слова, Франко об'єднує в собі 

пропагандиста, перекладчика і тлумача художніх творів. 
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З пристрастю революційного демократа судить він літера

туру і рішуче відкидає безідейну, рафіновану творчість 

декадентів. Він дає до своїх перекладі.в Пушкіна, Міцкеви

ча, Данте і т . .1. широкі ПРИ}fітки, які розростаються в цілі 
.10с.lі.1И і статті. Коментарій до "Фауста" перетворюється 

в справжній трактат про творчу історію трагедії і про 

ідейне значення їі зна~lе.нитого героя. Коментарій до бай

ронівського "Каїна" тонко малює образ цього першого на 

зе~l.lі протестанта. 

У своїх творах, присвячених життю Західної України, 

Франко іll1шався на висоті передової політичної думки і 

ку.'1ьтурних проб'lе~1 віку. Уявлення Франка про соціальну 

структуру сучасного суспільства і його класові конфлікти 

вже в епоху "Борис.lавських оповідань" були такі виразні, 

як, ~Іабуть, ні в кого з його собратів по перу. Він бачив у 

.1рамі, що розігралася в Бориславі, не національну нена

висть робітників-українців до експлуататорів, а нову со

ціа,lЬНУ сторінку в історіі українського народу. Свою ба

дьору віру в cBiT,le майбутнє він висловив у заклику зби
ратись у тій кузні, де "кується краща ДОJlЯ", "де кують 

ясну зброю замість пут". 

Цікаво простежити ще одну сторону просвітительства 

Франка. Він не перекладає все підряд, а з великого від

бирає краще, шукає співзвучного і актуального. Сміли

вість ДУ~ІКИ, пафос свободи і боротьби, художня сила -
ось що визначає його вибір. Саме тому з шекспірівських 

сонетів він переК,lадає той, в Я1<ому великий поет обвину

вачує світ в несправедливості: 

Не раз я К.1ичу смерть, бо НУДНО бачить в СВІТІ, 
ЯК ходить працівник В жебрацькому лахмітті, 
А капосне ніщо б.1ИЩИТЬ у пишнім строю, 
А вірність щирая знай б'ється з клеветою. 

Франка приваблює боротьба за ідеали і стійкість 

3 страЖ.1а,ннях. Саме TOOIY він перекладає з Некрасова по-
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каянне "Неизвестному другу" і героічну "Княгиню Тру

бецькую". 

Франко бор~ться за свободу українського народу і 

rOMY з байронівського "Дон Жуана" він перекладае пісню 

грека, яка закінчуеться вигуком "Країна рабів - не моя 

вітчизна", ca~e тому він перекладае німецьких поетів епо

хи 1848 р. Гервега і Фрейліграта, знамениту третю частину 

"Дідів" Міцкевича, що зображуе боротьбу польських рево

,1юціонерів проти царського самодержавства. йому по дyu;i 

памфлетна гострота безсмертних "Диспуту" і "Німеччини" 
Гейне, не випадково вибір Франка припав на республікан

ські вірші в Гюго, атеістичні поеми і аіпигабсбургські епі
грами чешеького поета Боровського, вірш німецького пое

та Ліліенкрона про самогубство безробітного. 

ТаКЮI чинО'М, найважливішим критерієм в доборі тво

рів Д.'Ія перекладу БУ,1И для Франка їх ідейна і соціальна 

насиченість, Їх співзвучність його власним ідеалам свободи 

й гуманності. 

Праця Франка дала прекрасні плоди. Він зблизив укра

їнську ,1ітературу з літературою світовою. 

ВИ:J.аТНИ~1 літературним діячем, справжнім носіем сві

тової КУ,lЬТУРИ, невтомним пропагандистом її кращих іде

алів і лишаеться в нашій пам'яті великий український поет 

Іван Франко. 

л. Венгеров. 



ПРИСВЯТИ ІВАНОВІ ФРАНКОВІ 

Нарпатський обеліск 

На перехресті двох крутих стежок, 

В живих гір.1ЯН.Іах жерепу гірського, 

Високий Ka~liHb .• \\и спинили крок, 
Щоб ~ІИТЬ яку спочити біля нього. 

Та за,lИШИ.1ИСЯ надовго там. 

Пильніше Г.1ЯНУВWИ, ми Ka~liнь той пізнали, 

Той обеліск, що був гніздом орл~, 

І під ЯКЮІ вовчиці ночували. 

Сюди приходив літньої пори 

Поет, що в серці ніс тривогу й жалі, 

ЯК ТОй м'ойсей з Сіонської гори, 

Хотів здобути зві..J.CИ він скрижалі. 

Іван Франко. Цей підпис. ці слова. 

Ця дата давня, та hiK�O-I не стерта ... 
О,lеня~іИ СТО.lочена трава, 

Стара OlepeKa бурею роздерта ... 

Син ~IY драга сільського коваля, 

Він тут ступав, він тут знаходив спокій, 

Бо тут ор.lів, поетів тут земля, 

На ске"і цій, на цій горі високій. 

Вона СЯГ.1а .наЙвищих верховин, 

Вона вінком увінчу€ Карпати, 

Сюди не дій.1е з темрSiВИ долин 

Ні смерть, ні морок привидом горбатим. 
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Тут вічне сонце щедре ясне. 

Орли тут гріли виламані крила. 

Тут кров не згусне, серце не засне, 

Тут світу плідна, вистояна сила. 

Сюди до сонця, простору й тепла, 

де зілля віще і цілющі води, 

В оселю ~laBOK, у гніздо орла, 

Він друзів і порадників приводив. 

Виходьте з днів тривоги і журби, 

Звитяжці слова, лицарі народу, 

Принісши BTO~IY й виснагу походу 

й гарячу кров на стягах боротьби. 

Вас кличе він. Вас кличе Каменяр. 

Він хвору руку Bropy підіЙ'Має. 

Рука тремтить. В очах палає жар. 

Та сонце руку й серце зігріває. 

На друга клич д.остоЙні друзі йдуть 

У царство [ір, на простір верховинський, 

В далекий Ш,lЯХ, у несходиму путь, 

йдуть Леся Українка й Коцюбинський. 

Ще зда.'l:ека ми пізнаємо їх, 

РОЗУІови чує~1О слова палкі, іскристі, 

І співрсзмовникам паде до Hir 
Тверде й дзвінке столі тн іх лаврів листя. 

І ми на згадку про щасливий .1.ень, 

Про зустріч цю, нехай лише в уяві, 

На обеліск шанобливо кладем 

Вінком чуття прості і нелукаві. 

Ім'ям і правом нашої доби 

Вітаєм вас, каменярі народу, 
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Що знали втому й виснагу походу 

РІ гарячу кров на стягах боротьби. 

Любомир Дмитерко. 

Карпати, осінь 1940 р. 

Франкові 
Зійшов цей день із сонячних блакиті., 

ВeJiИКИЙ ювілейний день! 

довкола повінь світла... повінь квітів 

І хори радісних пісень ... 

перед геніем твоїм в поклоні 

Схиляеться юрба людей, -
Йдуть хороводом і сини і доні, 

Весь скарб і цвіт наш молодий ... 

з па;IКИ'1tf привітом іде трудящих лава. 

В серцях любов, завзяття, жар; 

Шумлять прапори і зоріе слава ... 
ТИ ;Іа. '.І невтомний каменяр! 

Це ж ти для всіх кривавив в труді руки, 

Лупав скалу ту .пні по днях, 

А хоч кругом тебе кружляли круки 

Ти прочистив до світла шлях ... 

Боровся ти - за все, що ліпше, краще, 

За волю мас, за їх добро, 

Бажав, щоб всім життя ціле трудяще 

ЯК цвіт на сонці зацвіло ... 

Твій клич: "усе для всіх!" лунав, як дзвони. 

Ти показав ціль зсім О./1ну. 
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ЯК дужий птах, петів через кордони 

Твій зов: "Лупайте цю скапу!" 

Серед глуші і пітьми лихоліття 

Лунав грімкий твій заповіт. 

І - ось в твое вісімдесятп'ятьліття 

Тебе вітае вільний світ! 

Твій труд спричинив світла перемогу, 

Твій труд подав на горе пік, 

Ти і в майбутне вказуеш дорогу 

Хвала ж тобі! Хвала повік! 

Хвала від нас просвітпенням могутніх 

За иами ночі темнота ..• 
Ти світочем для нас і дпя майбутніх •.. 
І в днях, що йдуть, тобі хвапа! 

Ymara К ..... епо. 
Перемншnlo, 29. І. 1941 р. 

На меморіальному святі ФраНlИа 

Ось, так, ,недавно ще в родині 

Він жив - учитель наш правдивий ... 
Минае час, і враз до нас 

Приходить вістка з України: 

- "його нема!.,," 

Немов зима 

Повіяла... І сумно стало ! ... 
його нема! ... Усе, що спало. 

Збудилося, щоб тут згадати 

Мойсея правди; на чужині 

Поклін йому палкий віддати 

В тяжкій, болючій цій годині. 
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Поете, батьку, каменяр'ю! 

Ти піВСТО.1іпя рвав кайдани, 

Ти півстоліття гоїв рани 

Свойого люду у неволі: 

Ти закликав усіх до волі, 

Ти загрівав у боротьбі ... 
Поклін тобі! 

Тяжкий твій шлях був і нерівний, 

І молот твій нелегкий був. 

Ти, мов паломник той мандрівний, 

Жипя дорогу перебув 

В поті чола, в тяжкаму гор'ю, 

З К.'lИче~1 па.1КЮ1: "Вперед, на бій! ... " 
Поклін тобі! 

Поклін тобі, веolИКИй сину 

Вкраіни - вбогої сім'ї, 

Упавший жертвою руїни 

Посеред чорної рілі, 

Неначе зерно при дорозі 

На ласку лютій тій судьбі ... 
Поклін тобі! 

Поклін тобі, могутня сило, 

Робіт.ники К.'1адуть поклін: 

За твої поклики бурхливі, 

Що були чутні, наче дзвін, 

У підяремній Україні, 

В тяжкій, придавленій добі ... 
Поклін тобі! 

Поклін тобі - ми, із чужини, 

Кладемо щирий, пам'ятний, 

І долі нашої країни 

Ми ділимо цей час сумний 
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Наспіл, і підні)f8.ЄМО твій клич, 

Щоб даJlьше ЙТИ у боротьбі ... 
Поклін тобі! 

М. Тарновський. 

Дітройт, МИШ., грудень, 1916 р. 

Іванові Франкові 

В осінніх ДНЯХ, У сніжному завою 

Синам розкажуть мрійні матері, 

ЯК МИ іШJlИ із думою НОВОЮ, 

Нових часів нові каменярі. 

ЯК блискали за танками зірниці, 

ЯК вересень ropiB на знамені, 
І от на цій заквітчаній гробниці 

Зійшлися наші ПОМИСЛИ і дні. 

І тут не буде ні сльози, ні жалю, 

Гвинтівку в тиші нахилив боєць, 

Ти чуєш нас, знедолений ковалю, 

Син кова.1Я і мрійник, і співець! 

Чорніли дні і люди ripKO СНИЛИ, 

Та пролунав од брата гордий клич, 

І ПРОЛИ.l0СЬ чуття нової СИЛИ 

І слів, і квіту, 'і людських облич. 

Твоїм пісням, полкам твоїм і чотам 

Вставать з бійцями рано на зорі. 

Де звергну,ли скалу, политу кров'ю й потом, 

НОВИХ часів нові каменярі! 

Андрій Ма.пишко. 

Львів, 15 ЖОВТНЯ, 1939 року. 
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Франків пам'ятник 

(3 кonективного твору західно-українських поетів) 

Співець народу Іван Франко збирав сльози бідних хлопів 
ріпників, радощі й горе у своє ве.lике серце: 

Ходіть .1ЮДIІ· спорану, 
Вибивайтесь з TY:.laHY ... 

Та змучеНIІЙ темрявою, панськи:.l сваві.'І.1ЯМ, нуждою і пере
с.lідуван.ням, затих могучий Беркут, Іван Франко. Люди Ашли 
до мертвого, як снроти ДО рідного батька, шукаючИ: поради, бо 
lІін був їхнім сонцем і наЙбі.1ЬШОЮ втіхою. 

ПО,lОЖИЛИ співця в ДЩlОвину. До ночі 

Понесли на Пі..1гірn, в жаJюбу доріг. 

Ще ясні,lО ЧО.lО і, цава.'ЮСЯ, очі 

Прсглядають в майбутнє зіркіше за всіх. 

Відпочинь, многотрудний, ясними очима, 

Син мужичий і мрійник, пісень володар. 

Сива скеля стоїть і в ЧОJlО її грима. 

Невсипущий, робучий бідак - каменяр ... 

То як символ, ЯК міт, неповторна картина 

Виростання твого і крутого путі. 

Люди йдуть на поклін, личаківська долина 

Ум на голови зносить хмарки золоті. 

Сивий хлоп і коваль, журна покритка вбога, 

Бориславський ріпник дістається сюди. 

Іх приводить до тебе кремниста дорога, 

А вірніше, - то стежка свавілля й біди. 

У сенатах вельможних нараджена раду: 

Обсадити могилу в колючий тернець, 

Щоб до тебе, Франко, не дійшли на пораду 

Ні ріпник, ні чабан, ані син, ні отець. 

Щоб тернина, як ніж ЇМ порізала руки, 

Дика груша їм очі сколола. - Верніть. 
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Щоб неС,lИ вони, бідоні, печаді і муки 

В подонини й по.1Я і на сотні стопіть. 

Добре сонце весни на могилу не встане, 

Не прокотиться суре:'1 відлуння густе. 

Чи ти бачиш, Іване? Чи чуеш, Іване, 

Бію. ніг каменярських колючка росте ... 

Прокололися руки і груди народу, 

Краплі крови упа,lИ на землю руду. 

ЛаНЦІОга~IИ ГРЮlі.1И від роду до роду, 

Виглядали з-за тюрем зорю молоду. 

Люди йшли на nOK,liH крізь густі загорожі, 
Крізь терни та багнети, наругу і сміх, 

Щоб сказати, що й сонце, квітуче, як рожа 

Блиска кров'ю багрово на дорогах тво іх. 

Біля могили Івана Франка 

(Вірш прочитано на могилі Івана Франка в 1939 poцL) 

Де твій нагробок нам зоріе, 

Ta~1 чути гордий бій сердець. 

О, коли б ти розплющив вії, 

Поете, страднику, мудрець! 

Живи, народ! - Не:'lа кордонів, 

ЖиттЯ" 1ІІОВ спів, життя мов Цвіт. 

І вільних друзів міліони 

Тобі, Франко, несуть привіт! 

у дні нові, б.lагословенні, 

ЯК друзі, як товариші, 
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ми пронесем твій світлий геній, 

Поет великої душі. 

Дні бід, погромів, димних згарищ, 

Пройшли, як сон сумний навкруг ... 
День добрий! Здраствуй, наш товарищ 

Іван Франко, наш славний друг! 

Ваcи.m. Лебедєв-Кумач. 

З російської перек.тав 

Олекса Нов.кцькиЙ. 

Іван Франко 
З "югутнім К.lичем, з силою грімкою, 

Зірвався віщий дух до лету: 

Прошиб крізь мури, перебрив застої 

І став один - супроти тьми і гнету. 

На бурянами поле вкрите 

Прийшов - де піт, і кров, і стани, 

Та розбудив пригноблених, прибитих, 

Трудящих міліони. 

Змагався він одважно і завзято, 

Горів життям надійно-вперто, 

І працював, працював... Працювати 

Хотів до смерті! 

'" . . 
Поклін тобі, учителю народу, 

Поклін тобі за труди: 

3а клич до едносп, до згоди 

В спокійний час, а в час борні -
На бій за волю, за свободу! 

М. Тарновський. 

Літройт, Миш., черве.нь, 1916 р. 
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Іванові Франкові 

Воскресли, ожили слова твої щирі, 

Здійснилися мрії, здійснилися сни: 

Вже більше кати панувати не в силі, -
Сконали, пропали навіки вони! 

Скона.1И кати і пропали ті сльози, 

Що їх наш народ у ярмі проливав; 

Не буде він наЙ~IИТОМ пану служити, 

Навіки він вже те ярмо розірвав! 

Поглянь: із народу вже пута упали, 

ПозБУВСh" народ вікового ярма; 

Зза Збруча брати дружню руку подали 

І більш наймитів, ні катів вже нема! 

Вже бувший той наЙ~IИТ весе:ю співає: 

у нього земля є, у нього права! 

Тепер він свобідно тебе вже згадає, 

Твої бойові і батьківські слова! 

Нехай же казяться кати, що за правду 

Тебе катува.1И, тягнули на суд: 

Скінчилось навіки гидке панування, 

Народ вимітає дорешти той бруд! 

Скінчи.'1ась неволя, кайдани пірвались, 

Навіки розбита ворожа скала; 

Ось, слухай, веселі пісні залунали: 

8країна угору прапор підняла! 

Іван Га.луппаі. 
Ню йорк, Н. Й, ' 1940 р. 
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роздr Л МАРКСОВОГО "КАПІТАЛУ" 
В ПЕРЕКЛАДІ ІВАНА ФРАНКА 

В 1926 році, в львівському журналі "Культура", проф. 
М. Возняк подав ряд цікавих матеріалів про Івана Франка, 

в тому числі деякі недруковані його поетичні твори, як 

також зразки перек.lадів з Маркса й Енгельса. 

"Викладаючи спій соціалістичний світогляд в листі 

з 20 вересня 1878 р. до Ольги Рошкевичів.ни, Франко -
як говорить про це проф. Возняк у згаданому журналі, -
зарахував до найкращих еконо~ічних книг, які вийшли до 

того часу, 'Kapital' Маркса й 'Wesen und Leben des 
socialen Korpers' Шеффле". 

Дальше проф. Возняк говорить про заінтересування 

Франка еКОНО~lічним соціалізмом в таких ось рядках: 

"Про свою працю на полі економічного соціалізму пи

сав Франко в квітні 1890 р. до Драгоманова ось що: 'Ще 

1878 р. я написав невеличкий катехізм економічного соціа
лізму, котрий був виданий львівськими робітниками. 1879 
і 1880 р. я в спілці з другим знайомим (із жидів) внкла

дав еКОНО!llію суслі,lЬНУ в робітничих кружках самоосвіти. 

В 1879 я зладив був невеличкий елементарний підручник 

eKOHO~liї суспільної по Міллю, Чернишевському й Марксу 

на взір сербської компіляції Светозара Марковича, а 1883 
р. частину її переробив і дав Просвіті, котра й випустила 

її як осібну книжку 'Про гроші і скарби'." 

Дальше проф. Возняк інформуе, що Франко говорив 

у переписці з М.ихаЙлом Павликом про видавання у Львові 

журналу "Нова Основа", де мав друкувати систематичниА 

виклад економії після Чернишевського і Маркса. А ще 

дальше подае ось такі рядки: 

"3 браку коштів не прийшло до видавання 'Нової 

Основи" й тим самим не судилося бачити денне світло 
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Франковому підручникові суспільної економії, що мав 

друкуватися по дві картки в кожному числі 'Нової Осно

ви' й вийти окремОю відбиткою з неї. досі мені не вдалося 

відu..;укати рукопис згаданої Франкової компіляції. Підруч

ник Франка був одним із ДOKY~IeHTiB знайомості українців 

із Марксовим 'Капіталом' іще й тому, що в 'Доповненнях 

до "Основ економії'" давав Франко переклад двадцять 

четвертого розділу першого TO~IY 'Капіталу' Карла Маркса. 

І ще дальше: 

"Про переклад згаданого розділу писав Франко 14 
вересня 1879 р. до Павлика ось що: "Я знов переводжу 

з Маркса: Початок і зріст капіталіСТичного господарства 

-- статтю недовгу (2 арк.) і зрозумілу так, що годі". 

Франків переклад згаданого розділу Марксового 'Капіталу' 

зберігається в архіві Франка в Бібліотеці Наукового То

вариства ім. Шевченка у Львові під ч. 429; на жаль' руко
пис не цілий, - кінець його не зберігся або закинувся 

кудись". 

Після цієї інформації, проф. Возняк наводить ще 

передмову Франка до "Основи суспільної економії", а даль

ше каже: 

"Не вспівши надрукувати свого підручника суспіпь

ної економії, Франко перечеркнув подану вище передмову 

та збирався видати свій переклад окремою книжечкою 

в 'Дрібній Бібліотеuі', як свідчить про це такий наголовок 

на рукописі Франка: 'Дрібна бібліотека. Карл Маркс. По

чаток і історичний розвиток капіталістичної продукції в 

Англії. 3 німецького переклав Іван Франко'." 
3 цього видно, що Франко був дуже заінтересований 

популяризацією наукових праць великого теоретика, Карла 

Маркса. 

На жаль, не знати що сталося з тими документами тоді, 

коли німецькі націстські війська заняли Львів. 

м. Т. 
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