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У статті проаналізовано існуючу літературу, пов’язану з питанням правових поглядів відомого українського письменника, вченого, громадського діяча Івана Яковича Франка. З´ясовано стан наукової розробки проблеми, розглянуто етапи теоретичного осмислення правових поглядів мислителя.
Ключові слова: Іван Франко, історіографія, державно-правові погляди.

Постановка проблеми. Вивчення правових аспектів творчості І.Франка є складовою частиною франкознавства. Франкознавство, як
окрема галузь гуманітарної науки в Україні, має
більш ніж столітню історію. Вперше, термін
“франкознавство” був вжитий М.Возняком у
1925 р.: учений звернув увагу на появу нової дисципліни, пов’язаної з іменем видатного українського письменника. І якщо в цей період корпус
досліджень пов’язувався, здебільшого, з українським літературознавством та мовознавством, то
згодом до філологів приєдналися філософи, історики, журналісти, психологи і економісти, етнографи і юристи, педагоги і бібліографи. Цьому
сприяв універсалізм І.Франка, оскільки, для того,
щоб осягнути весь творчий спадок мислителя,
потрібні зусилля представників різних наук.
Мета статті полягає в тому, щоб на підставі
ґрунтовного аналізу існуючої літератури, пов’язаної з питанням правових поглядів І.Франка, з´ясувати розгляд етапів теоретичного осмислення державно-правових міркувань письменника.
Виклад основного матеріалу. Вивчення
Франкових поглядів на державу та право розпочалося порівняно пізно. Спеціальним працям передували, а потім з’являлися , паралельно до них,
матеріали, які містили принагідні міркування про
державно-правові погляди І.Франка. Такими є
статті та монографії, присвячені розглядові життя та творчості письменника (І.Басс, М.Возняк,
С.Єфремов, М.Климась, М.Лозинський, Л.Луців,
Я.Мельник, В.Микитась та ін.), праці про суспільно-політичні погляди І.Франка (А.Астаф’єв,
А.Брагінець, О.Білоус, Я.Грицак, Р.Заклинський,
Б.Кравців, В.Савчук, В.Сахаров, Д.Славич та ін.),
дослідження, присвячені філософським (О. Забужко, В.Мазепа, М.Скринник, Р.П’ятківський),
соціологічним (В.Калениченко, О.Лисенко), історичним (І.Гуржій, М.Кравець, Я.Товстуха,
Ф.Шевченко) та
економічним (Д.Вірник,
Є.Голубовська, С.Злупко) поглядам ученого.
Власне юридичні дослідження поглядів
І.Франка на державу та право з’являються лише
в ІІ половині ХХ століття і пов’язані вони з пра36

цями львівських авторів. Міркування І.Франка
про виборче право на західноукраїнських землях
у складі Австро-Угорської монархії були розглянуті В.Кульчицьким та Н.Титовою у розвідці
“Критика І.Франком буржуазного виборчого
права” (1959) [15]. Джерелами цього дослідження стали архівні матеріали, а також статті
І.Франка, опубліковані у різних періодичних виданнях того часу. В 1971 р. В.Кульчицький проаналізував ставлення І.Франка до Австрійської
конституції 1867 р. [13].
У статтях В.Сокуренка “Державно-правові
погляди Івана Франка” (1966) [26], “Політичні і
правові погляди І.Франка” (1986) [25] описані
міркування письменника щодо процесу виникнення держави та права, розуміння І.Франком
сутності цих інститутів. Для з’ясування особливостей правових поглядів І.Франка важливим є
їхнє зіставлення з міркуваннями його сучасників.
Саме з цієї позиції важливою для нас є монографія В.Сокуренка “Демократичні вчення про державу і право на Україні в другій половині ХІХ
ст.” (1966 р.), у якій розглянуті політико-правові
погляди М.Драгоманова, С.Подолинського та
О.Терлецького. На початку свого дослідження
відомий історик права пояснив причину того, що
поза розглядом залишилися думки І.Франка [24].
Так, називаючи М.Драгоманова. С.Подолинського, О.Терлецького найвидатнішими представниками демократичної думки про державу та
право 70-90-х рр. ХІХ ст., він у примітці зауважує: “Видатним представником суспільнополітичної і державно-правової думки в Галичині був І.Франко, але розквіт його діяльності відноситься до пізнішого періоду – кінця ХІХ – початку ХХ ст.” [24, с. 7]. Разом з тим, у монографії
В.Сокуренка неодноразово згадується ім’я
І.Франка. Хочемо звернути увагу на ретельне
опрацювання В.Сокуренком джерельної бази дослідження і намагання автора дійти оригінальних
висновків у тих скромних межах наукової свободи, які дозволяли тогочасні умови.
В 1967 р. була опублікована монографія
В.Калиновича “Політичні процеси Івана Франка
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та його товаришів” [5]. У цьому дослідженні, на
основі архівних матеріалів судових процесів Галичини, автор намагався показати ставлення
І.Франка, М.Павлика, О.Терлецького та ін. до
ідей соціалізму та марксизму. В.Калинович широко висвітлив історію та глибоко розкрив характер політичних судових процесів, які масово
організовувались у Галичині в останній чверті
ХІХ ст. Взяті до уваги тільки ті, найважливіші,
на думку дослідника, процеси, в яких учасниками були І.Франко та його товариші-однодумці
(Віденський процес 1876 р. і Львівські процеси
1877, 1878, 1889, 1892 років та Коломийський
процес 1880 р.). Автор вказав на безпідставність
арештів І.Франка, а також детально проаналізував всі положення обвинувачувальних актів, головною метою яких було не стільки залякати засуджених, скільки бажання тримати в покорі все
підвладне населення Австрійської держави. “Політичні процеси викривали поліцейський характер політичного режиму Австро-Угорщини, пише дослідник. – Грубо обходячи і порушуючи
буржуазні закони, судові і прокурорські органи,
створювали штучні, неіснуючі і недоведені підстави для звинувачення і засудження, оскільки
діяльність і світогляд підсудних були вкрай небезпечні для існуючого суспільно-політичного
ладу” [5, с.145].
В 1968 р. на коференції, присвяченій 110річчю від дня народження І.Франка, була проголошена доповідь О.Сербенської на тему “Питання трудового права у спадщині Івана Франка”
[18]. У ній наголошувалось, що правознавство є
тією галуззю науки, в якій І.Франко мав основні
та детальні відомості. Глибока обізнаність письменника з правовими нормами тогочасного ладу
і минулих суспільних епох, як зазначала
О.Сербенська, допомагала йому в публіцистичній діяльності, ставала в пригоді під час участі у
парламентських виборах, виступах на селянських
вічах [18, с.112]. У спадщині І.Франка міститься
чимало цікавих відомостей про норми авторського, кримінального, процесуального та трудового
права. О.Сербенська стверджувала, що у низці
наукових та публіцистичних творів І.Франко помарксистськи розв’язав тему праці [18, с. 113].
1978 роком датована стаття В.Катрича,
присвячена розгляду поглядів І.Франка на походження та суть держави. На думку дослідника,
І.Франко, подібно до соціал-дарвінізму використовував у своїй власній концепції історії людства
еволюційні теорії Ч.Дарвіна [6].
Окремо слід виділити спеціальні дослідження О.Скакун. ЇЇ праці підносять наукове ви-

вчення Франкових поглядів на державу та право
на високий рівень. Найважливішою з них є монографія “Іван Франко” (1987), у якій вчена проаналізувала політико-правові аспекти творчості
І.Франка [19]. О.Скакун дослідила його погляди
на державу, її суть, походження та розвиток. Ми
цілком солідарні з вченою, яка підкреслила, що
з’ясування теоретико-пізнавальної цінності правових поглядів І.Франка допоможе створити вірну уяву про характер і місце його творчості в історії правової культури [19, с. 10].
О.Скакун детально проаналізувала процес
становлення та розвитку І.Франка як політичного
мислителя, розглянула відображення у творчості
письменника ідей свободи та рівності, державного вирішення національного питання, проблеми
федерації. Своєю працею дослідниця продовжила державно-правовий аналіз творчого спадку
І.Франка на тлі боротьби ідейно-політичних течій кінця ХІХ – початку ХХ ст., розуміння ним
проблем держави та права (походження, сутності, форм), співвідношення соціальної свободи і
державної влади, закону та законності з врахуванням рівня розвитку державно-правової науки
того часу і у тісному зв’язку з офіційною політичною ситуацією в Австро-Угорщині та Росії. У
монографії уточнена та доповнена оцінка поглядів І.Франка на державне вирішення національного питання, на майбутній суспільно-політичний устрій, визначена роль мислителя в історії
української політичної та правової думки.
Дослідниця звернула увагу на суспільнополітичний ідеал І.Франка. Періодизацію політичної творчості І.Франка О.Скакун провела на
підставі аналізу політичної діяльності мислителя
і виділила три головні етапи: 1) 70-ті – початок
80-х рр. ХІХ ст. – становлення революційнодемократичних позицій І.Франка, які мали народницький відтінок, вплив М.Драгоманова; 2)
80-ті – 90-ті рр. ХІХ ст. – утвердження письменника на революційно-демократичних позиціях,
вплив марксизму, радикалізм та соціал-демократизм письменника; найплідніший період в діяльності І.Франка як політичного мислителя; 3) 90ті – 1916 рр. – відстоювання революційно-демократичних позицій [19, с. 36]. На думку дослідниці, 90-ті рр. ХіХ ст, а особливо друга половина, в
житті І.Франка, як політичного мислителя, були
роками ще більшого повороту від теоретичних
роздумів до практичної роботи [19, с. 31].
Окрему главу монографії присвячено власне
правовим поглядам І.Франка. Розглянуті його міркування щодо права, закону, кримінальної юстиції.
О.Скакун підкреслила, що в державно-правових
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ідеях І.Франка виражене його загальносоціальне та
пізнавальне відношення до політичної і правової
дійсності, до перспектив її розвитку.
Увага О.Скакун була звернута також на діяльність І.Франка в газетах “Діло” та “Kurjer
Lwowski”. Дослідниця вказує на соціальну, політико-правову, критично-викриваючу спрямованість публікацій письменника, у яких він виступив зрілим політичним мислителем. Серед різного роду питань, порушених у публіцистичних
розвідках І.Франка, О.Скакун наголошує на таких, як діяльність австрійського парламенту та галицького сейму, критика куріальної виборчої системи та виборчого права. “Завдяки І.Франкові газета “Діло” жваво відгукувалась на законопроекти,
які обговорювались в парламенті”, - підсумовує
вчена. Як вважає О.Скакун, уважне вивчення
І.Франком питань державного права було спричинене його участю у передвиборних кампаніях до
законодавчих органів. Вона також зазначає, що в
період першої світової війни І.Франко показав себе
знавцем питань міжнародного права.
Цікавими є додатки у монографії О.Скакун. Дослідниця подала витяги з праць І.Франка
(“Мислі о еволюції в історії людства”, “Темне
царство”, “Формальний і реальний націоналізм”,
“Питання желудка і політичних прав”, “Про соціалізм”, “Чого хоче “галицька робітнича громада”, “Свобода і автономія”, лист до О.Рошкевич
від 20 вересня 1878 р.), у яких чітко простежуються окремі риси поглядів І.Франка на державно-правові процеси та явища.
На Міжнародному симпозіумі “Іван Франко і світова культура” (1986 р.), О.Скакун виступила з доповіддю на тему “Правові погляди
І.Франка і марксизм” [20]. У ній дослідниця наголошує на інтересі І.Франка до юриспруденції,
підкріпленому практикою суспільно-політичної
діяльності, що і призвело до постановки мислителем ряду правових питань. О.Скакун перелічує
коло проблем, які цікавили І.Франка: закономірності історичного розвитку права, тісний зв’язок
права і держави, кореляція права з економікою і
політикою, напрямки впливу права на суспільний розвиток, співвідношення права та закону,
залежність прав і свобод особи від реальних соціальних гарантій. Дослідниця вказує на знання
Франком законодавства Польщі, чудову орієнтацію в питаннях державного права, вивчення
кримінального, цивільного та земельного законодавства Австро-Угорщини, зацікавлення питаннями міжнародного права, звертає увагу на
його спроби розібратися в сутності права власності. “Його передвиборні виступи, - пише О.Ска38

кун, - містять оцінки законодавчих актів уряду та
практики правозастосування” [20, с. 321]. До
цього питання авторка звертається також у навчальних посібниках з історії політико-правових
вчень на Україні [21, 23].
В 1987 р. О.Копиленко у співавторстві з
В.Забігайлом написали статтю “Суспільнополітичні погляди Івана Франка: історична правда і вигадки фальсифікаторів”. У розвідці аналізуються та коментуються дослідження західними
науковцями
філософських
та
суспільнополітичних поглядів І.Франка. Порушуються такі
питання, як відношення І.Франка до релігії, матеріалізм письменника, самостійницькі устремління мислителя [4].
У статті М.Копиленко та О.Копиленка та
“Слідами полеміки, яка затяглася: що І.Франко
не прийняв у марксизмі і що марксизм не прийняв у І.Франка” (1990 р.), розглянуті міркування
І.Франка про марксизм і німецьку соціалдемократичну партію [7]. Автори вказують на
використання попередніми дослідниками творчості І.Франка (Н.Ассоновою, І.Бассом, І.Каспруком, А.Пашуком) відпрацьованої системи аргументів щодо захопленої та високої оцінки письменником марксистського вчення. Переглядаючи
офіційні ідеологічні установки радянського періоду, М.Копиленко та О.Копиленко пропонують
застосовувати новий підхід до розгляду теоретичних розбіжностей між поглядами І.Франка та
марксистів. На їхню думку, важливим моментом
цього питання є необхідність врахування конкретно-історичних умов життя письменника. Дослідники пишуть: “…Не будемо творити кумиру й
із самого марксизму-ленінізму” [7, с. 99]. Безумовно, що у працях І.Франка є чимало звернень до
постулатів марксистського вчення, які охоплювали
широкий спектр суспільно-наукових проблем. Висновки з праць Маркса та Енгельса використовувались у економічних розвідках І.Франка, а також у
його роботах, присвячених державно-правовій
сфері. Однак, варто говорити не стільки про захоплені оцінки, скільки про “плідне активне співробітництво з марксистами на рівні ідей, причому ідей
не сліпо запозичених, але творчо і, що вкрай важливо, критично осмислених,” – підсумовують
М.Копиленко та О.Копиленко.
В 1987 р. О.Копиленко захистив кандидатську дисертацію на тему “Історико-правові
ідеї Т.Шевченка і І.Франка” [12]. Цей відомий
дослідник підготував матеріал про правові погляди І.Я. Франка для першого тому видання «История государства и права Украинской ССР» (К.,
1987). У монографічному дослідженні 1990 р.
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“Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в
сучасній ідеологічній боротьбі” О.Копиленко
розглянув окремі положення правових міркувань
І.Франка [11]. У праці досліджуються політикоправові ідеї Т.Шевченка та І.Франка, висвітлюється їхній зв’язок з суспільно-політичною ситуацією 90-х рр. ХХ ст. На початку монографії автор зауважує, що творча спадщина та політичні
ідеї цих двох мислителів європейського виміру
вимагають істотного переосмислення з позицій
“…протистояння та зіткнення нових і застарілих
оцінок, догматичних стереотипів і паростей перебудовного мислення в радянській науці” [11,
с. 5].
О.Копиленко наголошує на особливій актуальності політичних висновків І.Франка, спрямованих на вирішення важливих проблем суспільного розвитку. Дослідник зауважує, що проголошуючи принципи міжнародно-правового характеру, І.Франко відстоював право народів на визвольну війну та справедливий захист від ворожих нападів. У своїй праці О.Копиленко звернув
увагу на проблеми походження держави і права,
їхню еволюцію та основну характеристику, які
були розглянуті у розвідках І.Франка. Учений
торкнувся також питання про ставлення І.Франка
до австрійської конституції, проаналізував розуміння мислителем соціалізму, розглянув особливості Франкового федералізму. Незважаючи на
все ще наявні ідеї ленінізму, а також спроби “подолати буржуазно-націоналістичну фальсифікацію” спадщини І.Франка, дослідження містить
цінні зауваження про особливості державноправових поглядів І.Франка.
До політико-правових поглядів І.Франка
О.Копиленко звернувся також у монографії 1991
р. під назвою “Українська ідея” М.Грушевського:
історія і сучасність” [10]. Долаючи старі стереотипи й догми, О.Копиленко розглянув схему
ідейних джерел світогляду Т.Шевченка, І.Франка
та М.Грушевського. Через всю монографію простежується авторська паралель між творчістю
І.Франка та М.Грушевського, а також їхніми поглядами на державно-правові явища. Автор також наголошує на складності відносин між обома мислителями. Цікавими також є зауваження
О.Копиленка про те, що закритість та вибірковість інформації про наших видатних попередників призводить до катастрофічних наслідків.
О.Копиленко проаналізував праці І.Франка, присвячені проблемам економіки, суспільного розвитку та державно-правових явищ на предмет
ставлення мислителя до марксизму. Крім цього,
автор вказав на засудження І.Франком окремих

принципів організації народної держави. Як підсумовує О.Копиленко, І.Франко та М.Грушевський оцінювали марксизм за однією схемою: визнання “всесвітньо-історичного значення марксизму”, а далі – активне використання і творче,
здебільшого, критичне осмислення. “До речі, у
Франка критики марксизму навіть більше, ніж у
Грушевського, хоча так само більше і позитивних, часом захоплених характеристик” [10, с. 57].
О.Копиленко не раз згадує ім’я І.Франка поруч з
М.Грушевським, не протиставляючи, а зіставляючи їхні позиції. У примітках до праці автор розглянув Франкові міркування щодо схожості між соціалістичним суспільством та “первісним комунізмом”. О.Копиленко порівняв також моделі суспільного розвитку, запропоновані М.Грушевським та
І.Франком, наголошуючи на тому, що обидва мислителі звертали увагу на ідею війни, як рушійної
сили у розвитку соціальних інститутів.
Розглядаючи процес виникнення державної
влади за М.Грушевським, О.Копиленко вказує на
подібність його міркувань до поглядів І.Франка.
Вважаємо, що погляди обох мислителів не просто схожі, а майже ідентичні. Безумовно, важливим є і те, що свої думки І.Франко висловив значно
раніше від М.Грушевського. Таке ж зауваження
буде справедливим і щодо міркувань М.Грушевського та І.Франка про процес походження права,
визначення його сутності. О.Копиленко звертає
увагу також на ідентичне ставлення історика та
письменника до російської революції 1905 р. Спільними для обох мислителів виявились позиції перебудови суспільства на загальнолюдських засадах
демократії і справедливості.
Політико-правові погляди І.Франка були
проаналізовані у статті О.Копиленка “Наша ціль –
людське щастя і воля. До 140-річчя Івана Франка”
(1996) [8] та “Великий Каменяр (до 140-річчя від
дня народження Івана Франка)” (1996) [9].
На міжнародній науковій конференції “Іван
Франко – письменник, мислитель, громадянин”
П.Гураль виступив із доповіддю на тему “Територіальна громада і проблеми самоврядування в
наукових працях Івана Франка” [3]. Особливу
увагу дослідник звернув на працю І.Франка
“Громада Добрівляни”. Зокрема, П.Гураль описав письменникову характеристику Добрівлянського громадського суду, співвідношення його
діяльності з діючим австрійським законодавством. Автор також наголосив на актуальності
проблем, порушених у працях І.Франка ще у
1890 р., для Української держави ХХ ст. Він підкреслив: “Сьогодні проблема громадського правопорядку в наших містах і селах є особливо ак-
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туальна. А тому й традиційна практика української
громади ХІХ ст….багато в чому може бути повчальною для наших територіальних громад”[3, с.239].
П.Гураль вказав на міркування І.Франка про значення громад у політичному житті держави, а також на рекомендації письменника щодо організації
сільських громад. У 2002 році в журналі «Етнічна
історія народів Європи» була опублікована стаття
М.В. Гримич «Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка».
В 2004 р. опублікована монографія В. Тимошенко “Розвиток теорії держави в політикоправовій думці України і Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)” [27]. У праці проводиться комплексне дослідження сутності держави на основі
різноманітних методологічних підходів, розкриваються витоки основних теорій держави, аналізуються проблеми держави, що розроблялися
представниками різних теорій у політикоправовій думці України і Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Серед прихильників теорії насильства
авторка аналізує погляди І. Франка на процес
виникнення держави [27, с. 31].
У монографії Т.Андрусяка “Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини)”
дослідник звернув увагу на співпрацю М.Драгоманова з І.Франком, наголосив на моральній та
матеріальній підтримці М.Драгомановим І.Франка після судового процесу в кінці 70-х років ХІХ
ст. [2]. Як стверджує Т.Андрусяк, саме М.Драгоманов допоміг Франкові остаточно утвердитись
у переконанні про необхідність боротьби за гарантованість прав та свобод, проголошених австрійською конституцією, за досягнення політичної свободи, національної та соціальної рівності.
Суттєвим моментом дослідження Т.Андрусяка є
вказівка на те, що характерною для лідерів українського національно-визвольного руху була повага до закону. Таке твердження, рівною мірою,
стосується як М.Драгоманова, так і І.Франка,
М.Грушевського [2, с. 46].
Погляди І.Франка на конституцію та конституціоналізм проаналізовано у новішому дослідженні Т.Андрусяка [1]. Учений розглянув
окремі біографічні моменти, які вплинули на формування Франкового світогляду (арешти письменника, його участь , як журналіста, у різноманітних судових засіданнях), наголосив на тому,
що “І.Франко неодноразово сам виступав на захист своїх прав правовими засобами, представляв інтереси інших осіб” [1, с. 84]. На думку
Т.Андрусяка, проблеми права та держави посідають в творчості І.Франка доволі значне місце,
підтвердженням цього є як наукові та публіцис40

тичні праці мислителя, так і художні твори. Учений вважає, що вплив прозових та поетичних
робіт І.Франка на суспільну свідомість українського народу був незмірно більший, ніж науковопубліцистичних: “Політичні та правові ідеї Івана
Франка, вбрані в літературно-мистецьку форму,
сприймалися широким загалом значно краще,
ніж сухі викладки політичних програм чи наукових праць” [1, с. 85]. Аналізуючи філософські
праці І.Франка, Т.Андрусяк розрізняє три ключові аспекти поглядів мислителя на конституцію
та конституціоналізм, які були предметом зацікавлення письменника протягом всієї його творчої діяльності. “Перший – це розуміння сутності
конституціоналізму як визначальної характеристики сучасної держави, що приходить на зміну
держави станової, феодальної. Другий – це поняття та характеристика конституційного законодавства, зокрема тогочасної австрійської конституції. Третій – характеристика держави та перспектив її розвитку” [1, с. 85-86].
Окремі аспекти правових поглядів І.Франка
знайшли своє відображення у монографії
М.Никифорака “Буковина в державно-правовій
системі Австрії (1774-1918 рр.)” 2004 р. [16]. Зокрема, у третьому розділі праці “Представництво
Буковини в установчому рейхсраті 1848-1849 рр.”,
на підставі аналізу історичної розвідки І.Франка
“Лук’ян Кобилиця. Епізод з історії Гуцульщини в
першій половині 19 в.”, автор звернув увагу на характеристику письменником перших виборів на
Буковині до австрійського парламенту та діяльності перших буковинських парламентарів, а також
здійснення судочинства на підавстрійських землях
в першій половині ХІХ ст.
Варто також згадати і про висвітлення поглядів І.Я. Франка у численних радянських підручниках з історії політичних і правових вчень (наприклад, праці за ред. С. Ф. Кечекьяна і Г. І. Федькіна (М., 1955), С. Ф. Кечекьяна (М, 1960), К.
А. Мокичева (М, 1971), В. С. Нерсесянса (М.,
1983)). Аналогічних видань вже чимало вийшло
друком і в незалежній Україні.
Пожвавлення наукової думки щодо вивчення поглядів І.Франка на різні аспекти держави і права було зумовлене 150-річним ювілеєм
від дня народження письменника. Статтю, присвячену розглядові питання суду та судочинства у
творах І.Франка опублікували В.Нор і І.Бартусяк
[17]. Автори окреслили погляди письменника
щодо ідеалів судової влади, узагальнили його
критику тогочасної діяльності судів, запропонували можливі шляхи побудови судової влади у
державі
з
врахуванням
ідей
І.Франка.
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В.Кульчицький та І.Бойко виступили з публікацією “Іван Франко про Австрійську Конституцію
1867 р.” [14]. На міжнародному науковому конгресі «Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до
150-річчя від дня народження)», який відбувся у
Львові, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р., питанню
“Іван Франко та проблеми держави і права” була
присвячена робота однієї з секцій. Про окремі
аспекти державно-правових поглядів І.Франка
йшлося у виступах на наукових конференціях,
присвячених 150-річчю від дня народження письменника: на міжнародній науково-практич-ній
конференції «Іван Франко і Буковина» (Чернівці,
22 вересня 2006), міжнародній науковопрактичній конференції “Творчість І.Я.Франка в
контексті української духовності” (Житомир, 1112 жовтня 2006), науковій конференції “Феномен
Івана Франка в духовній скарбниці України”
(Київ, 13 жовтня 2006).
Висновки. Стислий огляд франкознавчих
праць, присвячених розглядові життя та творчості письменника, його суспільно-політичним, історичним, філософським, соціологічним та економічним поглядам показує, що в багатьох з них
наявні принагідні міркування про державноправові погляди І.Франка. Важливе значення
мають спеціальні дослідження, серед яких виділяються праці В.Кульчицького, В.Сокуренка,
О.Скакун, О.Копиленка, Т.Андрусяка та ін. Однак, цілком очевидною є потреба базованого на
аналізі максимальної кількості Франкових праць
об’єктивного та комплексного спеціального дослідження його поглядів на право.
В період незалежності оновлюється зміст
франкознавчих досліджень, урізноманітнюються
підходи до вивчення спадщини мислителя.
Сприятливі умови дають можливість порушувати
нові теми, але, що важливіше, франкознавство позбувається таких притаманних для нього за підрадянських часів рис, як партійність, класовість, політична заангажованість. З’явилися нові підходи
наукового висвітлення подій з життя і творчості
І.Франка, його поглядів на державу та право.
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O.B. Bunchuk
SCIENTIFIC INTERPRETATION OF IVAN FRANKO’S VIEWS O THE LEGAL ISSUE
Summary
In the article there are analyzed currently existing printed materials connected with Ivan Franko’s legal
views, the contemporary level of scientific elaboration of the issue is studied, there are examined stages of
theoretical comprehension of Ivan Franko’s legal views. Attention is drawn to the fact that Franko’s views
on the state and law began to be studied comparatively late. Actually, legal explorations of Franko’s views
on the state and law appeared only in the second half of the 20th century.
О.Б. Бунчук
НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ИВАНА ФРАНКО НА ВОПРОСЫ ПРАВА
Аннотация
В статье проанализировано существующую литературу о правовых взглядах И.Франко, представлено положение научной разработки проблемы, рассмотрено этапы теоретического осмысления
правовых взглядов И.Франко. Подчеркнуто, что изучение взглядов Франко на государство и право
началось сравнительно поздно. Юридические исследования государственно-правовых взглядов
И.Франко появились только во второй половине ХХ века.
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