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ВНЕСОК ІВАНА ФРАНКА У ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ  
ТА КУЛЬТУРИ ГАЛИЧИНИ 

 
На початку XX століття соціально-політична думка в Україні 

відображала перехід українського національно-визвольного руху від стадії 
культурного українофільства і просвітництва до організованого 
просвітництва народу і активізації боротьби за визволення народу з-під 
гніту поміщиків і капіталістів. І саме Івану Франку належить особливе 
місце в українському національному русі, розвитку української культури, 
соціально-політичної та філософської думки. Його життєва доля стала 
прикладом того, як з-під низенької стріхи селянської хати можна сягнути 
піднебесних інтелектуальних висот і збагатити духовний спадок світової 
культури [1, с. 150]. 

Іван Франко увійшов в історію української літератури та культури не 
лише як геніальний письменник, а і визначний діяч визвольного руху. 
Своєю творчістю і діяльністю він створив цілу епоху в історії української 
культури і літератури. Можна сказати, що немає такого напряму в культурі 
чи науки в якій Франко не був задіяний.  

Творчий підхід І. Франка до історії української культури ґрунтується 
на сформульованих ним наукових принципах аналізу історії культури як 
суспільного явища. Зокрема, він один із перших розглядав економічні і 
політичні фактори в суспільстві як підґрунтя змін у сфері культури. 
«Всякому, хто пильно вдивляється в історичне життя, в хід розвитку 
якогось народу, – писав він, – ясно одразу, що всякий новий напрям, нові 
відносини і погляди серед нього проявляються аж тоді, коли звершиться 
будь-яка переміна в економічних та політичних обставинах життя того 
народу» [2, с. 85]. 

Вплив на його творчість і діяльність мали ідеї марксизму, 
робітничого руху в Галичині та російського визвольного руху. Тому 
значення творчості і суспільно-політичної діяльності Івана Франка 
виходить за межі України і Росії. 

Однією з основних ідей Івана Франка була думка про те, що 
найважливішою цінністю на землі є не просто людина, а «правдивий 
живий чоловік, бо така людина – носій духу, а той дух є «вічний 
революціонер»». Тому духовний світ людини – це її найдорожче надбання. 
Його думка замішана на почуттях і розумінні благородності матерії 
людського духу. «Дух, що тіло рве до бою», дух справедливості, знання й 
громадянської відданості, віри в щасливе майбутнє – це і є франківський, 
каменярський, молодий і переможний дух [3, с. 78]. 
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Саме Франко був першим в українській літературі, хто реалістично 
зобразив життя робітничого класу і його боротьбу проти гнобителів, а 
головне – показав нового героя – людину праці, яка стала головним 
персонажем його поетичних, прозових і драматичних творів. 

Іван Франко багато працював над вивченням, збиранням і виданням 
народнопоетичної творчості. У багатьох своїх етнографічних працях він 
підкреслював, що основною рушійною силою розвитку суспільства є 
народ, його діяльність і творчість є єдиним могутнім джерелом його власних 
художніх творів. Франко написав понад 50 фольклористичних досліджень, 
серед них такі ґрунтовні праці, як «Жіноча неволя в руських піснях 
народних», «Студії над українськими народними піснями» та ін. [4, с. 134]. 

Показуючи в своїх творах процес розвитку капіталізму, становлення 
і ріст робітничого руху в Галичині, письменник яскраво змальовує 
соціальні характери, а також психологію героїв.  

Близько половини творчої спадщини письменника становить саме 
публіцистика. Вона являє собою не допоміжну, а цілком самостійну, 
надзвичайно важливу галузь його літературної діяльності. 

Франко розглядав публіцистику як форму буття політики, як 
літературу глибокого соціального дослідження, в основі якого лежать 
конкретні факти, освітлені передовою суспільно-політичною теорією. Його 
актуальність залежить від уміння публіциста побачити за подією значне 
соціальне явище, животрепетну суспільну проблему, тобто залежить від 
глибини проникнення в її суть. Сприйняття явища з його зовнішнього 
боку, без урахування внутрішніх закономірностей і зв’язків з іншими 
явищами приводить до обговорення в пресі другорядних питань, які 
відволікають громадськість від розв’язання насущних проблем часу. 

Франко не виконав би свого призначення як публіцист, якби б не 
врахував дрібнобуржуазних надій селянства, бо пропаганда дає тільки тоді 
ідеальний ефект, коли її заклики відповідають потребам людей, до яких 
вона звернена. Саме тому публіцистика Івана Франка й досягла 
максимальної сили впливу, що момент викриття суспільного конфлікту в 
його творах збігався за фазою з моментом найбільшої заінтересованості 
суспільства у даній проблемі. 

Внесок Івана Франка у дослідження періоду революційних подій 
1848–1849 рр. є досить вагомим для історії галичан. Вчений зумів яскраво 
описати у своїх працях історію галицького народу у цей важливий для 
нього період. В працях, де Франко розглядав історію розвитку 
капіталістичної економіки у Галичині, свідчать про глибоке розуміння 
економічних процесів, які мали місце у Галичині. 

Історик довів, що селяни дуже терпіли від самої організації збору 
податкових надходжень. Війти і писарі або забагато брали податків, або не 
зараховували вже зданих сум, або взагалі витрачали їх. Заборгованість по 
податках силою стягували з селян екзекутори, конфіскуючи худобу, різні 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 23 - 

речі господарського вжитку звичайно більшої вартості, ніж заборгована сума. 
Отож, внесок Івана Франка у дослідження історії та культури 

Галичини є досить вагомим для історичної науки. Він глибоко висвітлив 
становище галицького народу у важкі для нього часи. Також зумів точно 
описати події, що відбувалися у Галичині у цей період. І. Франко у своїх 
творах дав блискучий аналіз життя трудящих, показавши їх злидні та 
безправ’я. 

Художня, наукова і публіцистична спадщина Івана Франка ввійшла у 
всесвітню скарбницю культури і літератури, збагатила культуру 
безсмертними творіннями. Франко перший в українській літературі 
реалістично зобразив життя робітничого класу і його боротьбу проти 
гнобителів, показав нового героя – людину праці, яка стала головним 
персонажем його поетичних, прозових і драматичних творів. Своєю 
творчістю і багатогранною літературною і громадською діяльністю він 
створив цілу епоху в історії української культури і літератури.  
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НОВА ЗАПОРОЗЬКА СІЧ ТА ЇЇ ЛІКВІДАЦІЯ 
 

Знищення Нової Січі влітку 1775 р. відноситься до ключових, 
знакових дат української історії та історіографії. Навряд чи знайдеш працю 
українських істориків, присвячену останньому періоду існування 
Запорозької Січі, в якій би не йшлося про віроломний напад на Січ 
російських військ у червні 1775 р. та політику щодо запорозького козацтва 
імператриці Катерини ІІ. Тому про ліквідацію Запорозької Січі можна 
писати «ще раз» і «знову», а потім «ще раз» і «знову» [3, с. 132].  

Найтрагічнішій події в історії України кінця XVIII ст. передував 
довгий шлях наступу царизму на автономію України, який розпочався в 


