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1. СТАН ШКІЛЬНИЦТВА 

Д-р Іван Франко соборник, але жив діяв 
на західньо-українських землях і тому про

аналізовуємо "галицьке" довкілля, а особли

во тодішний стан шкільництва. 

Історія каже нам, що західньо - українські 
землі прилучено до австрійської монархії в 

1772 р. Під володінням ліберального австрій

ського уряду відкрито в 177 4 р. духовну семі

нарію у Відні т. зв. "Барбареум'', опісля ( 1773 
р.) у Львові, а в 1784 р. тут же, створено уні

верситет і академічну rімназію. Викладовою 
мала бути мова українська, та її виперла ла

тина і польщина. 

Львівський університет перенесено в 1805 р. 

до Кракова і щойно по двадцяти роках знову 

відновлено його в столиці Галицької Землі. 

Року 1817-го на га.11ицькому митрополичому 

престолі сів засJ1ужений владика МихайJю Ле

вицький, ·а рідношкільним референтом призна
чив він крилошанина о. І. Могильницького. 

О. Могильницький здобув те, що цісарським 

рішенням з 1818 р. постановлено ввести в ук
раїнських школах нашу викладову мову. Зви
чайно великого практичного значення оте рі-
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шення не ~шРІО, бо польсьна мова далі пану

nала 11сrюдІлhІю між і11т{'лІr'с1111ією, тnж пС'r

шиіі нистун народною мовою ( 18:34 р.) о. Мар
кіяна ІJІашкевича був небу денною подією. 

В народніх шнолах навчано дітвору з цер

ковних книжок, а писано кирилицею. 

"Весна Народів" ( 1848 р.) голосною луною 

прогула на західньо - українських землях. У 
Льва-Городі створено Головну Руську Раду, 

котра вислала цісареві Фердинандові відпо
відну петицію. На це прийшло цісарське рі
шення: "що в усіх народніх школах у грома

дах з чисто, або переважно українським на

селенням бу де наука подавана українською 

мовою; що на львівському університеті буде 

заснована катедра української мови й літера

тури, щоб молодь могла основно вчитися рід

ної мови."') 

І знову українцям не довелося скористати 

із цього дозво.11у. Професор львівського уні

верситету Яків Головацький попсував усю 

справу, переходячи в москвофільський табір 

та складаючи заяву, що галицька мова в'яже 

нарід із шісдесятьма мільйонами росіян. Ві

день налякався цієї заяви Головацького, роз

дмуханої поляками, і на пропозицію наміс

ника rолуховського вислав чеха їречека, щоб 

увів для нас латинку. Ці намагання стрінули
ся з гострим спротивом і тому їречек хотів 

реформувати кирилицю для відміни від мое-
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коnськмп пrnвопису та if нн спr~ша не мала 

успіху. 

Тому, що не далося зрушити рідношкі.11ьноі 
справи урядово, треба бу.10 почати приватну 

ініціятиву. Велику роJ1ю відіграла в тому ді
лі заснована 1868 р. ''Просвіта". Це товарис

тво видало біля 800 освітних книжок у кіль

кості більше ян чотири міл1ьйони примірни

ків і відкрило кілька фахових шніл.2 ) Ще 

більш заслужилося товариство "Рідна Шко

ла" засноване 1881 р., розбудовуючи і про

вадячи унра·їнсьне приватне шкільництво та 

бурси для молоді. 

Академічна молодь скликала в 1899 р. ве

.шке віче, домагаючися від уряду повного 

українського університету у Львові. Такі віча 

нідбуваJІИСЯ щороку, та ПОJІЯКИ цупко схо

пили університет у свої руки і не випуска"1и 

впливів. Uя боротьба вкінці набрала таких 

гострих форм, що року 1910-го убито україн

ського студента Адама Коцка. Опанувати ж 

аьнівський університет українцям так і не вда

:юся. з) 

Зо сказаного бачимо, що поляни зуміли 

захопити в свої руни шкільництво на україн

ських землях і намагалися польонізувати наш 

нарід. Австрійський цісарський уряд підлягав 

по.11ьським вп.11ивам і теж нічого конкретного 

не робив, тимбільше, ~цо "Шкільна Краєва 
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1111:\1 С_\'!\t.1і1111ю.1. 11е11е;1:1го1·і 1 11111і'1 \' :tl'тa.;rнx 11сі'І 

:\-Іетuд бун чудuнu нід1ювідний н:1аснс дu рu3-

оуrкання Гр_\:боскіроЇ, ЛіНИRОЇ Та байдужої rу
ТСНЬКОЇ шпури." 7 ) 

Боrютьба наrодовців зі "снятоюрцями'" в 
гпич1 зі літератури і шкільництва ве.1ася від 
1 R()O р. По.1яки стояли осторонь, затираючи 

з радості руrш або час від часу оголошува.ш 

11:rатонічні визнання в сторону українофілів 

і 11а тім кінчилося. 0 ) 

Австрійський уряд не визнанавсн на тих 

спр:1в<1х, <1бо дивився збоку. Правда, вже від 

1848-го рок.\' неі пяртїі в нас кричать про по

требу народньої освіти, а хоч їм ніхто ніколи 
rrc заборонив забиратися до неї, то преціш) 

види\іtо, що до освіти мусіла забратися аж 

ІІОЛІ>ська Рада 111кільна, -- Ми бачимо, як 

галицькі народовці кричать уже віддавна про 

самостійність української мови, а й досі для 

затвердження тої самостійності не видали ні 

словаря, ні граматики, а, говорячи про свою 

бесіду, покликуються тільки на німців, моска

лів, чехів та поляків."9 ) 

Фр<1нко обсервував і відмічав усі нездорові 

щюяви нс~ наших землях. R одній статті К€\

же: "Досить буде згадати хоч би про безпе-

rеривне Підвищування ПЛСlТИ В учбових за-

кладах, що н поєднанні з запровадженням 

111кі:rьних мундурів і подорожчанням продук
тів живності та ме111к<1нь уже тепер майже за-
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нриває доступ селянсьним дітям до середнь·ої 

І вищої освіти.'' 10 ) 

r Іро погану інте:rіrенцію у ш")ого теж. знай

демо тернке с.юво. У розвідці "Темне цар

ство" він пише: " ... вони давно вже забуJш 

про те, що "може батько останню коrюну 

жищ1м продав, поки вивчив московської (чн 

німецької - - дод. Автором) мови", --- забу.аи, 

чиї вони діти і чий х;1іб їх годував і год);Е, 
забу.ш, що вони не більше НІ< дрібні 1<0:1іщат~ 

в машині, що вони ''рабів раби''. Все за()у

.:~ося, скоро їм ні.іlьні руки - драти останнє 

добро з бідного народу. 11 ) 

Знову ж чесному інте:1іrе11тові трудно жити: 

"Чи ти вчите.'ІЬ, чи фаховець, 

Чи урядник, промис.;1овець, 

l:>уд1, ти здібний, 11и:1ьний дуже, 

Без протенuії, мій друже, 

За весь труд свій маєш nшин."і 2 ) 

Irrшa річ, що бу.їІИ й добрі працівники на 

ш1роднш !-шві. Н оповіданні "Батьківщиш1 '' 
1шс1,мсннш< юс1же: " ... громида досить задово

JІена з нього, бо вчить "дітваків" 11иJ1ьно, не 

б'є в ШКО,їІі, та й із аюд1,ми JІЮДЯНИЙ: у всьо
му порадить і не одного й грішми 11оратує, 

хоч сам живе бідно." 13 ) Звичайно, що н 110-

дяку за пиJІьну нрацю, як сказано н цьому 

оповіданні: "Від того часу, як ми бuчиJІИся, 
- ос1,мі мої переносини." 14 ) 
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Тип доброго вчитеJ1я змальований Франком 

у драмі "Учитель". Омеляна, ідейного сіль
ського вчителя, перекидають з місця на міс
це. Крім переслідувань з боку Шкільної Ради 

нлопіт із темними бойками, котрі не хочуть 

посилати дітей у школу. Головний інтриrант 

селян проти вчите.11я є місцевий коршмар 

Вольф - голова злодійської шайки. Само
віддана праця і посвята приносять вкінці пло

ди. Селяни оцінили і полюбили Омеляна, 

котрий щиро визнає: "Браття мої! Діти! І най 
же мені тепер хто скаже, що наш нарід не

вдячний! Що не варто для нього працювати 

І навіть життя своє для його добра відда

ти."'5) 

Нарід теж починає розуміти справу: "Да

вайте нам rімназію, ми вже людову школу 

пройшли!" -- говорив один се.1янин на вічу 

в Коломиї, а підчас промови якогось нефор

тунного бесідника на вічу у Львові, один се

лянин сна зав: "Що він нам азбуку товче? Нам 

треба правдивої науки!" 16 ) 

Але щож, інтеаіrенція не мала зрозуміння. 
Ось, що пише про їхню філянтропію Іван 

Франно: 

"Числи,11и дохід другий день, 

Він досить був ве.шкий: 
Буфетник ринських п'ядесять, 

І п'ядесять музики. 

Блаватні купці пару сот, 
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Зі сто кравець французький, 

На бурсу для дівчат, мабуть, 

Лишилося дві шустни." 17 ) 

Не ~раще від філянтропії поставлене діло 
з народною освітою: "Верховодяча у нас 

горстна .чюдей захопила попри другі приві
.11еї танож образования нашого народу у свої 
руки. lllнoлa, по думці тих верховодців, не 

має на ці.11і образовати, просвіщати, а тіJ1ьки 

винародовлювати наш народ.'' 10 ) 

Методи навчання і типи педагогів були зде

бі.1ьша жалюгідні. Знову, наведемо прик.11ади 

з Франкових праць: "".ми, особ.1шво ті, що 
ма.11и бистріше око і не дрімали в часі науки, 

мали нераз нагоду переконатися, що о. Те

дес1шцький навітІ> для сього низенького ступ

ня (третя нормальна кляса) розпоряджав за

ма.rrим засобом знання." 19 ) Хоч і з якою оги

дою це робимо, все ж наведемо ш.е цитат з 

цього ж оповідання: "Відтепер о. Те.11есниць

киіі уже не нудився, не жовк та не нидів під 

час шкі.11ьних годин. Він мав пишну забаву, 

що, очевидно, додав:~ла йому гумору, апе

титу й здоров'я. Він входив в к.11ясу, мов при
боркувач диких звірів у клітку, і гуляв по
між нами, як необмежений пан наших тіл і 
душ. Та вдесятеро чуткіше гуляла його тро
стинна.''20) 

Іван Франко все те бачив, відмічав і приго
товдявся до боротьби. 
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3. БОРОТЬБА ЗА КАТЕДРУ 

Годі сьогодні знайти денебудь матеріяли 
про педагогічну працю д-ра Івана Франка. У 
його творах згадано про статтю І. Ющишина 
п. н. "Іван Франко як педагог". Вона була 
друкована в педагогічному журналі "Учитель" 
чч. І і 11, Львів 1913 р. Чи .буJш ще якісь 
статті на дану тему, нам невідомо .. ДоведеТІ->
ся розробити дану тематику за власним взір
цем. Зачнемо від дитячих лjт, с.1ідкуючи за 

проблисками майбутнього rеніяJ1ь1юго пра

цівника на громадській ниві і визначного пе

дагога. Оті проб.1иски подибуємо в автобіо
графічному оповіданні "Малий Мирон". Опо

відається тут про його велику любов до ~ри
роди, роздумування над ве.тшчююю і круго

оборотом сонця, ,,,1як перед відбиткою блаки

ті в потічку, над змислом зору і слуху". Од
ним словом у нього: "Все змааеньку не так 

як у _,~юдей хід і об.;~иччн іі вшюсся і с.11ова 

й учинки."21 ) - Хіба ж то не він ма.ию ди

тиною ішов до тих стовпів за.1ізних, що не-

б . ? 22) о шдпирають .... 

У шкільному віці теж не інакше. ''А баба 
галамага" - цебто доволі оригінальний, але 

який же примітивний метод навчання того

часних учителів не імпонує "Грицеві"-Фран-
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l\UUi. "Чи 11ричине1 в ііого неПОНЯТJІИВОСТИ, чи, 

в кепськім навчанню пр.офесора, цьqго не зна

ти; то тільки певно, що крім Гриця таких 

"туманів вісімнадцятих'' між тогорічними шко

JІярями бу.10 18 на 30 ... " 23
) 

Rже в шкільній ;1авці Франко пізнавав як 

не слід навчати дітвору. В оповіданнях "Оло
нець'', "Шен LІ1rайбен" чи "Борис Граб" nись

:\1снник наводить нема.;ю неrативних прикла

дів. Значить на протязі свойого навчання в 

народній і середній школі він мав змогу доб

ре збагнути застарілі та непедагогічні методи 

навчання більшости учительства, і з тим біль

шим критицизмом, ба, любов'ю оцінити доб

рих новочасних педагогів ... 

Зрозуміло, що Франко намагався бути отим 

кращим, найліm11им. Правду кажучи, ГЬсп<щf, 

дав ііому оцей надзвичайний педагогічний та

J1ан, про що свідчать чис.:1енні спомини його 

.rrрузів і ученикін. Ось деякі цитати: "Він радо 

горнув коло себе старших учеників 1імназій-

1111х і студентів університету, які бачили в нім 

свого вчителя-провідника і радо горнулисr, до 

нсго." 2 ') ---- "На одній прогульці в Кривчиць

r<ому .пісі тов. Іван Мох попросив йо1·0, щоб 

нам поясю1в, що таке позитивізм, про який ми 

гізмназіясти не знали нічо1·0. Франко rадо .fШО
тщ і1ого пrохання. і, опсршись об дсрс·.r.о, 

вияснив нам, як умів, важку філософічн~· си
стему."25) 
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Др. І. Куровець розказує таке: "Розпізнавши 

кожного зі своіх учнів, він давав відповідні 
теми після прочитаної лектури й просив іх 
опрацьовувати. Розпізнавши хист ученика, за

охочував його до писання наукових розвідок. 
Як приклад подам наукову розвідку з астроно
мії Володимира Наумовича мого товариша, 
надруковану в дрібній Літературно-Науковій 

Бібліотеці Видавничої Спілки п. з. "Величина 

і будова звіздяного світа?" Мушу додати, що 
ту строго наукову розвідку написав ученик 

УІІ кл. rімн."26) 

Як каже цей сам автор: "Франно був душею 

всього руху. ВІн приготовляв собІ новІ надри 

через своіх довірених ученинів, через яких по

ширював лентуру ннижон із украінської літера

тури. "2') 
Др. Куровець каже дальше: ''Мушу запримі

тити деякі речі, які висвітлюють Франка як 

народнього вчителя і тут відмічає його любов 

до природи, нахил до мандрівництва в часі 

ферій, студії над фолкльором і статистичним 
матеріялом і т. д."28 ) - Про це саме розказує 

і син Франка -- Тарас: " ... побіч риболовства 
тато з молоду займався туристикою, получе

ною з краєзнавством."29 ) 

Священик О. Волянський каже, що: "Взагалі 
Франко умів вести товариську розмову та на

дати їй такий напрям, що не тільки бавида, a.JJe 
й учила, а своїм інтересним викладом зацікав-
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лював навіть найбільше на нее байдужих JІю

деІЇ."30) -- В іншому місці цей сам панотець 

пише: "Пригадую собі, як Франко, присутній 
при якійсь полемічній дебаті про віру, не заби

рав зовсім слова, а коли полеміка заходила 

до точки кипіння, тоді сказав: Лишім ми віру 

нашому народові, бо то є ще один амальrам, 

яний його держить! І цим способом перервав 

дискусію в найгарячішій її точці." 31 ) 

Др. Кирило Студинський теж стверджує, н10: 

"його учеником варто зістати. Він напран.-1яє 

МОЛОДЬ На дорогу правди, КЛИЧУЧИ ДО НеЇ: nра

ЦЮЙ безнастанно, трудись, - це для добра 

Унраіни!"32 ) -- Дальше він каже: "Я переду

мував не раз в життю, помічання Франка, ки

нені наборзі, протягом короткої розмови та 

примінювався до них, коли забирався до літе

ратурної чи наукової праці. В такий спосіб 

був Іван Франко одним з перших моїх учите

,:1ів, до котрого я йшов з повним довірям." 33 ) 

Др. Іван Франко вчив і виховував не з обо

в' язку, але з любови, з посвяти. Проф. Богдан 

Лепкий змальовує ось яку картину: "Франко 

сндів на кріслі коло канапки, обтулював дити

ну і присипляв її якоюсь казкою, мабуть од

ною з тих, що склалися на збірку: "Коли ще 
зв іірговорили." Не знаю чому, але образ цей 

був для мене якоюсь дивною несподіванкою. 

Такої батьківської ніжности по суворім і по

важнім Франку я тоді не сподінався."34 ) Про 
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таю 1 1м подібні моменти широко оповідає 

дочка поета - Анна у своіх детальних споми~ 

нах, друкованих від 8-го вересня ц. р. аж по 

сьогодні в часописі "Гомін Украіни". - Як 

каже вона: "Тато ставився до нас дітвори ла

гідно і поблажливо. Він давав нам повну сво

боду і ми майже не знали жодної дисципліни. 

Тільни тоді, ноли хтось із нас щось наброїв 

чи ногось снривдив, тато вступався за понрив

дженого". 35) .т." 

Шкода, що JН:' збереглося споминів вро його 

навчання молодших шкіт)них товаrишів, тоб

то про т. зв. "давання лекцій''. Знаємо, що такі 

"лекції" мав він у Львові, як теж іхав у Коло

мийщину до Г'сник-Беrсзовськоrо, але йоrо 

тут аrештовано. 

Згадуючи про свііі арешт з 1877 р. письмен

ник каже: "н<lс засуджено, - певне, не дуже 

суворо від шістьох тижнів до трьох місяців 

арешту, але цього було досить, щоб таких 

студентів філософії, нк мене, раз на завжд11 

вибити з життьового шляху. Пропала для ме

не надія дістати посад)' rімназійного вчитс:1я, 

пропа:1а І\tарно ціль моіх університетських 

студій.'' 36 ) 

Все ж так11 мрії про педагогічну працю 
Франко не кидав. Він закінчив 1891 р. літнііі 
семестер в Чернівцях, а в 1894 р. прожив два 

семестри у Відні, де під керівництвом проф. 
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}11·іч.~ ЮНІОВІІІІВ СUОЇ (.'.7/<ІВЇСТІІЧІІі студІІ І В ,'ІJІІІІІЇ 
1894 р. одержав диплом доктора філософії.37) 

- Як сам він каже: " ... навіть на великий гнів 
деяких моїх і ближчих братів українців відва
жився здати з відзначенням докторат із славі

стики у Відні й габілітуватися на виклади ук

раїнської літератури на львівському універси

теті. Об'єднаній коаліції урядових сфер із 

інкамерованими українцями вдалося врятувати 

Україну (в оригіналі Русь) від такого неща

стя, яким без сумніву були би ста.11ися мої ви

клади. "Бійтеся Бога, як можна сього чоJІОвіка 

пустити на університет! Подивіться тільки в 

якому сурдуті він ходить! Так укваліфікуван 

мою кандидатуру брат українець - той са

мий, котрий, за свою патріотичну працю ДJІЯ 

добра Руси й Австрії, побирає шість чи сім 

платень. Очевидно перед таким арrументом 

моя кандидатура на приватного доцента мусі

.'Іа впасти, а мотив "політішен форлєбен" тіль

ки чемніше прикриває справжню причину. 38 ) 

Др. Андрій Чайківський пише, що: "Підчас 

його (Франкового) побуту у мене ми багато 

переговори.іІи, і я мав нагоду пізнати його ве

лику щиру душу, його незломний твердий ха

рактер. Я подивляв його. СнІльни норисних 

пропозицій давали йому різні університети в 

Німеччині і Росії, та він усе вІднинув, лишився 

у своїй· батьківщині, хоч приходилося жити у 

таких злиднях, що ніко.r1и "не мав шістки за-
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11J1атит11 коминнрrві"... НайбіJ1ьшс диво у 
цьому, що ті люди, нотрих він був учителем І 

всюди їх протеrував, наАбільше до нього при

сіналися."3'1) 
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4. ІІЕДАІ'ОПЧtІІ ІІИТАІІШІ в ио1·0 ТВОРАХ 

До пис1)мснства н нілому, а своїх тнорів 

зокrема Др. Іван Франко станин великі вимо

ги: "Без науконої основи і методи література 

станс пустою забавкою інтсліrенції (інтелек

ту), нікому ні до чого не потrібною, нічийому 

добру не сJІужачою, а пrинагідною хіба длн 
розринки багачам по обіді." 40 ) 

Могутня Фrанкова індинідуальність веліла 

йому інакше ставитися до своїх завдань, дu 

праці для добrа rідного народу: "Яко син Сl'
.ПНШІІ-Іа, вигодований тнсрдим мужицьким ХJ1і

бом, я почуваю себе ло обов'язку віддати 

11рацю свого життя тому простому наrодові. 

Вихований у твердій школі, я від малку ·засвої-' 
собі дві заповіді. Г Ісрша то було власнL" 

11очуття того обов'язну, <t друга - то потреба 

ненастанної праці. Я бачив відмалечку, що на

шому селянинові ніщо не приходит1~ся без nаж

І«>Ї пrаці; пізніше я пізнав, що й нам усім, ~шn 

нації, ніщо не прийде задарма, що нам ні від 

кого ніякої JІаски не надіятися. Тільни те, що 

здобудемо своєю працею, те буде ~правді на

ше надбання; і тільки те, що з чужого куm;rур

ного добrа присвоїмо собі також власною 11ра-

1~ею, станс нашим добrом. От тим-то я старю~

ся пrисвоювати на111ому наrодові культур11і 
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3добутки і11ших народів знайомити ін11111х 

:1 їrnrn ЖІІТПІМ. ''~І) 

Нав'язуючи до отих кр1ьтурних :.-щuбуткін 

інших народів, котрі якраз Др. Іван Франко 

старався перещепити на український rрунт, 

тrеба ствердити, що наш Великий Учите.'1ь на

самперід сам основно ті речі студіював, 3Шt

лізував, засвоював і вже тоді передавав іншим 

-- А варте уваги те, що пам'ять мав надзви

чайну. Богдан Лепкий наводить ось який nр11-

клад: "Одного разу Професор Грушевс1Jк111u1 

питає: ... не знаю, де воно сказане, чи напи
сане, (і цитує якесь речення у нашій старіЇІ 

мпві). Може ви мені пригадаєте. Франко наду

мується хвилину, морщить чоло. --- Питаєте 

де? А ... ~- і каже, де це речення написанl'." 42 ) 

Оте фанатичне поглиблювання знання та 

надмірна працьовитість нашого ученого може 

rнщатися дивною, бо, як знаємо, помимо бли

скучо-і показової ;1скції він не дістав унівсr

ситетської катедри. 

До своєї літературної праці ставитьсн Фран

ко так серйозно ще й тому, щоб дати кращі 

взірці як: " ... педантичні бсзгJІузді лекції про
фесорів, про тяжке пережовування мертвої 

книжкової вченості, про рабське додержуван

ня друкованих зразків і словесних форму.:r." 43 ) 

"Психо.1огія, філософія і педагогіка ---- каже 

вrн -- далі була в руках проф. Євсевія Чер1<ав

с1)кого, українця родом, по.11ьського шовініста 
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J Jal\1JtJ1yнa11ш1 і 1ю.'1іп1ю1 3 нрuфссії. 511\ щ.:11у

татові, лишалось йому мало часу для універ

ситету, а буваючи там, мав звичку читати 

страшним гробовим голосом із старих зошитів 
яке-небудь пусте верзіння, що не мало ні по

чатку, ні кінця, -- мабуть, це був курс, який 

він розтягав не на семестер, а на ціле п'яти
ліття. 44). Цей мертвий крам, як каже Франко, 

мусілось проковтнути, якщо хтось бажав ді

стати цісарсько-королівську посаду. Тоді сту

діювалося ради хліба, а не задля науки. Такс 

було тоді гасло JІьвівського університету. ·- А 

при тому нам не слід забувати, що в тих ча

сах на цьому університеті не викладаJІи ні фі

.іІОсофїі, ані психології, ні славістики, ні рома

ністики ... Розчарований Франко відчув огиду 
до таких викладів і почав шукати знання поза 

унінерситетом, зачитуючися в західньоевро
пейську наукову і художню літературу. 

Ота начитанісп, та глибока хіть знання по

пхнули д-ра Івана Франка на шлях наукnвої 

праці і він дав цілу низку поважних педаго

гічно-наукових творів для шкіJІ і для народу. 

13 одному місці Франко писав: "Мені закиду

вали, що я розстрілюю свою діяльність, пере

скакую від одного заняття до іншого. Це було 

власне випливом мойого бажання - бути чо

ловіком, не лишитися чужим у жаднім такім 

питанню, що складається на зміст людського 

життя. А пізнавши що-небудь, я бажав і всіх 
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сил докладав довести й інш1-1х до того, щоfі 

зацінавиJІио1 тим і ро:Jумілс це." 1 ~) 

І Іс місце тут н11числsпи всіх його науково

педагогічних 11раць, котрими користувалися й 

І<ористуютьсн цілі покоління, але треба зга

дати такі речі нк: ''Пам'ятки української мови 

й літератури" -· подано повний цикль апо

крифічної літератури; "Приповідки rаJ1ицько

руського народу" веJІике п'ятитомове ви

дання; ''Вщ1Jfаам та йоасаф" -- студія про 

старохристиянськиіі роман; ''Історія леrенд11 

Святого Климентія в Корсуні"; Хмельниччина 

1648-49 рр. в сучасних польських віршах" 

"Карпато-руське письменство" -- опис двадця

ти рукописів ХУІ-ХУІІІ ст.; "Історія панщини 

та її скасовання в Галичині 1848 р."; "Громад
ські шпихлірі"; "Тсорін і розвиток історії JІі

тсратури"; "Нарис історії українсько-русf:>КОЇ 

літеrпури" та багато, ()агата інших, менших 

і біЛІ,ших прац1) ... .; 6 ) 

Уже хоч би вичислені пrаці вказують, що 

Франно - як сказав С. Єфремов - - був борцем 
за нове життя. Очевидці і учасники на цілому 

Іtиклі лекцій відчитаних дJ1. Іваном Франком 

у 1904 р. на вака1tійних наукових курсах, ула
штованих у Льва-Городі Товариством При

хильників Української Літератури, Наую1 й 

Мистецтва спе1tіяльно підкресJІюють rJІибію, 

його викладів і надзвичайну систематику.47) 

Історик Лмитро Дорошенко, згадуючи про ті 
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m1кJІ<1д11 каже: "3.1 те внuдu6а,;1и м11 всі ФраІІ-· 

ка. Він винладав сnонійним рівним голосом, 

без зовнішних ефентів, і хоч винладав старе 

унраїнсьне nисьмев'СТво, але виклади були тані 

І(інаві, тані г либо ні змістом, що ми слухаJІИ з 

найбільшою увагою, не пропускаючи ні одної 

ленції вел иного ученого.ще;) С <lM і лекції не збс-

рсглися, але віднайдені t<uнспскти 

підтверджують с1<аза11с. 

ВІІОВІІі 

Даючи свої науконо-недагuгічні нраці сус

пі.1ьству, Франко з 11еме1-ш10ю увагою с:1і~tку

вав за тим, що дають інші та нк їх спrиіімає 

rрш1адннство. J' сноїіі 11 pa1ti ''Мuлода J·краї11а ., 
він 11иuн~: "Згадую немалу вже шщанничу 

дія:1ьність Руського І kдд1·огічно1·0 Товарнства. 

виданий майже повниіі цик.:11, учсбників д:1н 

1·імна:-іінльної науки і т. 11."~'1 ) 

- lЦопранда, в іншому місці він відмічає: 

"Вчительство в 1·ім11азїі ч11 навіть нрофссор

ство на університеті ш1ма1-.1є даJ1с1<0 мсншогt > 

знання і дає менше клuпuтів. Тут досит1~ 0Gхо-

11ити нкусь одну снсцінльністt, і с11окі11но та 

систематично мов міл~, вгр11з<н11сн в неї; праця 

над просвітою народа вимагає цілого чолові1<а 

з усіми й·ого здібностями, вимагає найрізно

роднішоrо знання, а в додатну й відпаги, резо

дютности, інініятиви і здоровля справді во

sщьноrо.""0) 

Іншими словам11 Франко - нсдагог стнср

джиє, що: " ... тільки тана інтеrральна все-
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стороннs1 праща зробить нас справді чимось, 

зробить нас живою одиницею серед народів. 
()о ані фіра ннижоt{ самих цього Н'Є зробить, 

ані копиця брошур самих, ані пів копи послів 
самих, ані Академія Ііаун сама, ані тисячі шніл 

з унраїнсьною мовою викладовою самою, ані 

тисяча віч самих. Треба цього всього, але тре

ба всього на всі бони, щоб ми справді росли 

органічно, то тоді тяжче буде ворожій силі 

спинити нас у тім рості." 15 ) 

;у ПО.7ІЬСЬІ<ііі г;~зсті "Прща" з 1878 р. (Чч. 7, 
9, 11 і 12) бу"1;~ поміщена Франкова стаття п. н. 

"Наука і її становище щодо працюючих ЮІЯс". 

Тут автор дає коротк~1іі перелік різних знань 

і подає на них свої дефініції. З педагогічного 

бону оті дефініції і 11ог:1яди Франка дуже ці

каві. Наприклад в історії піднреслює він вагу 

економічно-політичних умовин та розвиток і 

рkт народу. Тут цікавий не тільки підхід 

Франка до тих справ, і те, що він зриває із 

заснорузл11м11 пог ляд:-І:\Ш анстрііісьного відста

лого шкільництва і вводить нові погляди 

західньо-евро11сіісь1шх тсчііі. В іншому місці, 

цієї праці, заохочуюч11 і11тсліrенцію до праці 

для народу каже: "М11 ж і самі вийш.1и з тої 

самої шкоаи і добре знаємо, скільки то важ

І<ОЇ, довголітн~)ої внутrіtш11)ої боротьби кошту

ва.10 нам - вирватися з тої форми і переро

дитися духом до праці для народу." 52 ) 

На цьому місці пrигадується нам цитата 
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одного Франкового критика: ''Він (Франко) 

не є джере.11ом, лиш озером, яке хвилює чужи

ми водами. Не так природа як вправа і наука 

його роб.11ять тим, чим він є. 53 } Наводимо це 

не тому, щоб зменшити велич чи вартість 

праць письменника, але тому, щоб відміт11ти 

його критичне становище до реліrійних справ, 
)(Отре залишш10 відпечаток у його педагогіч

них працях. Він передавав нам те, що завчив 

від тогочасних поступових корифеїв науки, ко

трі були дуже в моді. В часах Франка було 

ще заскоро дати повну критичну оцінку праць 

таких як Сен-Сімон, Фур'є, Роберт Оуен, Ба

зар, Луї Блан, Енrельс, Маркс, Бокль, Леббок, 

Тей.1ор, Манн, Спенсер та інші, і тому Франко, 
за посередництво свойого першого вчителя 
проф. Михайла Драгоманова, мов та бджі.тtюt 

потонув у солодкому меду пахучо-одурманю

ючого цвіття нових знань та нових ідей. 

В освітніх справах д-р Іван Франко ставив 

чіткі вимоги: І) Щоб кожному ві.~ьно бу.10 
вчитися і навчати, чого і як його воля. 2) Щоб 
навчання і виховання молодого поко:rіння бу:rо 

ділом громадським -- не забороняючи одна

ко ж і родичам, коли вони до того охочі і спо

сібні - навчати самим своїх дітей.· 3) Щоб 
школа розвивала всі, тілесні й духовні, спосіб

ності учсників, щоб не виродила заниділих та 

слабосилих учених, неспосібних до ручної пра

ці, але щоб виводила вчених, розумних і роз-
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нинених рuбітникіu. 4) Щuб релігії, нко р~чі 

опертої не на знанні, а на вірі, не вчено по 
школах ... "54

) Оці Франкові постуляти це мали 

бути засади польського (стаття писана по-

110J1ьськи) та українського робітництва Га

лицької во.1ости. 

Перегодя д-р Іван Франко визволився з-п:д 
політичного впливу проф. Михайла Драгома

нова і при кінці 90-их років: "Відмежовується 

нід революційного соціялізму й при розкладі 

радикальної партії не приєднується до україн
ських марксистів, а займає праве крило -- в 

національно-демократичнііі партїі." 55 ) - Зреш

тою, Франко ніколи не був прихи.1ьником на

уконого соціялізму, про що стверджують його 

різні виступи, наприклад, у рецензії на книж

ку Ю. Бачинського п. н. "Україна ірредента'' 

каже: "За проводом Енrсльса та Кавтського 

автор викладає "матерія.11істичний світог.1яд", 

в котрім находяться готові форму.1и ддя вияс

нення найскладніших історичних явищ: рс.11іrін 

-- це витвір буржуазії, націоналf?ність: це ви

твір буржуазії, національна держава: це витвір 

буржуазії і т. д., і т. д." 56 ) І R дСІ.льшому висмі
ває ці днкі погляди на справу. 

В статті п. н. "Кілька слів о тім, як упоряд

кувати і провадити наші людові видавництва.'' 

Франко писав: "Видавництво наунове це го

ловний двигун образования і освіти народу і 

для того воно головно займе нашу увагу. 
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~·кладати плян наукового 11011улнрного nидав

ництва на нзірсц1> "розкладу наук" в наших 

шко.1ах, -- на ніщо не- придасться. В шко.-, :ix 

наших розкладені науки крайнє 1:1спедагогіч110. 
Замість подавати дитині зразу, ко.:~и ще 11а

м'ять у неї свіжа, ціпка і вразливість жива. 

якнайбільшу масу цікавих даних про природу 

і людей, з котрих би вона відтак з ростом 

мислення вміла легко іі сама виводити множе

ство внесків, -- в наших школах убиваєп,о• 

нам'ять і розум дитини ... " 57
) Після того 

письменник подає ради як треба виготонляп1 

праці із зоології, ботаніки, мінералогії, мстс

оро;югїі, фізики, історії, соціології та інших 

;щсциплін. Згадуючи вро рсліrію~ Франко ка

же: "А реліrія? чи вона ж має бути виключена 

з системи позитивних наук? Ні, подавайте іі 
ЇЇ, , ."58) 

Одного разу, на зашп проф. (сргін tфрс

мова, чому в мо.-~одеч11х роках с1<р1п11кував 

"Пос.1аніє'' llІенчснка-- -Франко нідновін: "Мо

лоді м11 тоді, нважаєте, бу.:~и, зс.1сні, чужими 

все очима на речі дивилися. - Драгщ1анін не 

любив "Посланін" -- - 11у, то за ним вже і м11 

всі." 59 ) --- Оцей доволі характсрисп1чниіі 11р11-

клад дасться примін1п11 і R і11ш11х випад!\ах. 

Франко був підо вптшом Драгоманова. його 

овіяв гамсін модного тоді соціялізму і тому ні11 

робив багато речей, котрі мусін пізніше запе
речувати. "його трагедія --- як каже д-р Дми-
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тrо j{онцов -- була трагедією людей то~·о 

ніку, які, ниховані в ідеях мирної еволюції і 

матеріялhного поступу, побачиди, що сніт не 

rай, а пrаліс дикий, в якім самому треба мати 
ікли і пазурі, тве1ще серце і непохитну віrу. 
Тrагедія людей, які вірили в чис.110, в кі.11ькісп), 

;i яким доба довс.1а, що все за.1еж1tт1> від я1<О

стн. Яка вір11ла, що .7Іюдський розум даст~, 

щастя, а показалося, що і одиниця і нація без 
віри вмирають. lЦо про долю їх рішают1> не 

розум і поступ, а дух і віра." 60 ) 
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5) НАСЛІДКИ ФРАНКОВОУ nРАЦІ 

ІЦо педагогічно-наукова 11рацн д-ра Іва11а 

Франка була для української нації вслите11-

ською і неоціненною, стверджують такі фа1пи: 

1) Він був дійсним членом Наунового Товари

ства ім. Шевченна ( нерував філологічною сен
цією). 2) Харнівсьний Університет іменував 

його почесним донтором. З) Львівсьний Уні

верситет обрав професором літератури. 

JІесн ~ 1кµаїнка каже, що Франно був універ
салістом.61) Це впов11і 11отвсрджується, нкщо 

візьмемо під унагу, що Франко працював над 

поезією й художньою прозою, над публіц11-
стнкою іі науковою творчістю, був педагогом. 

науковцем, журналістом, перекладачем 11с-

3рів11яним 1111сьмен1111ком. 

Франно - педагог виховував і вів до сонця 

золотого нашу дітвору і молодь. Хто з на~.:, із 

дітсіі ваших чи внуків не читав отнх Франко

вих чарінних казок і оповідань? Отож не

дарма Володимир Дорошенко назвав його 

БАТЬКОМ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРА
ТУРИ.62) 

Хто теж із нас, українських педагогів, 11е 

учився на його оповіданнях як от "Грицсва 

шкільна наука", "До світла", "Отець гумо

рист'', "Гірчичне зерно", "Будяки", "Борис 
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І 'раб", "0.'ювець", "Шен lllрайбсн" та інш их, 

нк не с.1ід посту11ат11 доброму 11едагогові? 1 •.• 

Характеризуючи працю д-ра Івана Франr«t в 

роках 1898-1905-му, наш учений, Володимир 

Дорошенко писав: ''Талан його тепер став мо

гутній. Слово певне себе, дзвінке й сильне нк 

криця, запаЛІ>НС як вогонь. Завсіди бувши, від 
самого початку своєї діяльности, щирим нсс

українцсм, чоловіком, що не замикався в ву

зенькій межі своєї тіснішої вітчини, а обхоп

лював своїм зором усю велику унраїнсІ>НУ 

землю, Франко тспеr ще біаьшс підноситьсн 

над місцеве льокальнс й задумується над судь

бою всієї Унраї11и, над її будучністю ян ці

лістю. ньз) 

"його аітературна, педагогічна громадс1.1<:1 

дія.·1ь11ість ---· як каже інший - - робляп~ Й~)гп 

найвизначніш11м чо.тrовіком. Він не писан. ;1 

нросто с11пав як з ро1·а обильности свої твор1,1, 

nосташш нашу науку і .:1ітеrатуру на 11сбув;~.·rіі1 

досі світовій висоті. " 6
") 

Мало того. Олс1<сандср Дорош1<евич не бс:-3-

нідставно твсрд11ть, що: "І не тільки в історії 

унраїнсьного народу, але й в історії всьnrо 

людства мало знайдеться таних прикладів пра· 

цьовитости, я ною відзначався Іван Фра1шо."65 ) 

Своt:ю вслитенською творчістю Франко 11с

рсступ11в межі ]l'леної Бойківщини, котра 11ого 

зродила, J'алицької Rолости, що його 110 М;lЧ\·-
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І!ІІІ/ІОЛ\У нr11юти:1а чи іі усієї ~'І<rаїни. Иого 
1 вор 1 1іст1. стала загал~)нолюдс1.ною. Ім'я д-ра 

Івана Франна виписане золоrими бунвами на 

Іlарнасі світових титанів думни. 

Так, Іван Франно був нашим учителем сорон 

J1іт. Він немов отой біблійний Мойсей прова

див нас до обіцяної землі сналистою та без

водною пустинею нашого народного життя. 

Він виховав нове поноління ідейних та дужих 

борців за нраще майбутнє нації. І хоч від хви

лини смерти нашого Великого Учителя минув 

rяд важких літ, а наші дні теж не веселі, укrа

їнські педагоги разом з іншим громадянством 

СRЯТО вірять, що 

" ... прийде час ти огнистим видом 

Україно - засяєш у народів вопьнім копі, 

Труснеш Rав:каз, впережешся Бес:кидом, 

Прокотиш Чорним Морем гомін волі, 

І глянеш як хазяїн домовитий, 

По своїй хаті і по своїм полі." 

Торонто, Жовтень, 1956 р. 

УВАГА: "Педагогічна праця д-ра Івана Франма" - ц,:;, 

доповідь, виголошена на Франмівсьмій Сесії НТШ 

в Торонті, дня 28. Х. 1956 р. 
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