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ТРИДЦЯТИТОМНОГО ВИДАННЯ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА

Анотація. Дослідження проведено на основі аналізу архівних документів Центрального архіву-музею 
літератури і мистецтва України та каталогу видавництва «Рух» за 1929 рік. Подано загальну характе-
ристику видавничої справи України в період 20-х років ХХ століття та окреслено місце приватних та 
кооперативних видавництв у справі популяризації української літератури. Проаналізовано роль видав-
ництва «Рух» у реалізації спроби упорядкування спадщини Івана Франка. Простежено історію підготовки 
до друку та публікації першого знакового багатотомника творів Івана Франка, здійсненого приватними 
видавництвами «Рух» та «Книгоспілка» протягом 1924-1931 років. З’ясовано особливості формування про-
спекту, вибору типу видання, джерел текстів для передруку та принципів упорядкування матеріалу. 
Ключові слова: багатотомне зібрання, текстологічна історія, архівні документи, проспект видання, 
композиція, принципи упорядкування.
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BEHIND THE SCENES: THE HISTORY OF PUBLICATION  
OF THIRTY-VOLUME IVAN FRANKO’S WORKS EDITION

Summary. The article uncovers the history of preparation to the publication of thirty-volume Ivan Franko's 
works edition (edited by I. Lyzanivskyi and S. Pylypenko). The publication was done by private publishing 
houses "Rukh" and "Knyhospilka" at 1924-1931. Based on the general characteristics of the publishing busi-
ness on Ukraine in the 1920s, the role of private and cooperative publishing houses in the cultural and infor-
mational space of that time was outlined. Private and cooperative publishing houses competed with the public 
publishing houses. The brief review of the "Rukh" publishing house products is done. Its role in the promotion 
of Ukrainian literature was considered. The role of I. Lyzanivskyi in the the first attempt to arrange the Ivan 
Franko's heritage was analyzed. The list of problems concerning the search, collection, and arrangement of the 
material was outlined. The peculiarities of the editorial board formation, the prospectus creation, the choice of 
the publication type, the texts sources for reprint and the principles of the material ordering have been stud-
ied out. It was noted that the organizer did not follow any historical, chronological or thematic principles. The 
technical and daily difficulties of the complex multidimensional publishing process were analyzed. The reasons 
and peculiarities of the agreement on the joint publication of thirty-volume Ivan Franko's works edition with 
the private publishing house "Knyhospilka" and reasons for stopping this project were substantiated. The re-
search was conducted by analyzing archival documents of the Central Archive-Museum of Literature and Arts 
of Ukraine and the catalog of the publishing house "Rukh" for 1929, which have significant instructive value. 
The next documentation were analyzed: the official correspondence of the Board members the publishing house 
"Rukh", correspondence with public officials, institutions and organizations, official and accounting documen-
tation, in particular reports, reviews, agreements and records of the publishing house main book about calcu-
lations with the authors.It was figured out that overcoming the difficulties of everyday, technical and financial 
nature became crucial in the thirty-volume publication destiny.
Keywords: multi-volume edition, textual history, composition, principles of ordering, archival documents.

Постановка проблеми. У світлі акту-
альності питання підготовки до друку 

повного науково перевіреного зібрання творів 
Івана Франка практичного значення набуває 
ряд питань текстологічно-едиційного характеру. 
Об’єктом нашого дослідження є перший посмерт-
ний багатотомник творів Івана Франка – зібран-
ня у тридцяти томах, здійснене одразу двома 
видавництвами – «Рух» та «Книгоспілка» за ре-
дакцією С. Пилипенка та І. Лизанівського про-
тягом 1924-1931 рр. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Свого часу багатотомник був об'єктом огля-
ду на сторінках літературознавчих досліджень 

М. Бернштейна [1], Н. Вишневської [2], О. Засен-
ка [4], К. Чумак [16], що стосувались його загаль-
ної оцінки, композиційної будови томів, рівня 
коментарів. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Процес укладання про-
спекту, формування редакційної комісії, вибір 
джерел текстів для передруку та принципів упо-
рядкування матеріалу – ці питання залишились 
поза увагою науковців. Відповіді нам дають ар-
хівні матеріали, що зберігаються у Центрально-
му державному архіві-музеї літератури і мистец-
тва України (далі ЦДАМЛМ України) та записи 
каталогу видавництва «Рух» за 1929 рік. 
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Формулювання цілей статті (постановка 

завдання). Метою статті є спроба реконструю-
вання історії створення та публікації тридцяти-
томного зібрання творів Івана Франка.

Виклад основного матеріалу. На початку 
ХХ ст. видавнича справа в Україні пережила ряд 
постанов та реорганізацій. 5 травня 1919 року на 
підставі декрету Радянського уряду при ВУЦВК 
у Києві було утворено Всеукраїнське видавни-
цтво, яке в лютому 1920 року перейменовано 
у Всеукрдержвидав. Йому надавалось моно-
польне право в галузі видавництва та книгороз-
повсюдження. На противагу в царині книгови-
давничої галузі працювали і, по суті становили 
конкуренцію, приватні та кооперативні видав-
ництва. Проблема діяльності кооперавно-при-
ватних видавництв в умовах радянської цензури 
20-х років знайшла своє відображення на сторін-
ках досліджень Є. Костика [6], Н. Подоляки [7] 
та ін. За даними Є. Костика, кооперативні видав-
ництва займали 1/3 ринку книжкової продукції 
УСРР періоду 20-30-х років ХХ століття [6, с. 3]. 
Проте, вони не були ізольованим, самостійним 
органом; про свою діяльність вони мали звітува-
ти тому ж таки Всеукрвидаву, а пізніше і Держ-
видаву (далі ДВУ), плани узгоджувати, просити 
дозволи на розповсюдження друкованої продук-
ції через мережу книгарень ДВУ та ліцензії на 
операції купівлі-продажу за кордоном тощо. За 
таких умов доречно вжити термін «вимушена 
співпраця» приватних та кооперативних видав-
ництв та ДВУ. Крім того, у різний час необхідно 
було подолати труднощі побутового і технічного 
характеру, як-от: забезпечення друкарень освіт-
ленням, папером у необхідній кількості, його 
транспортування у відповідні друкарні тощо, а 
це вимагало розподілу праці, наявності і коорди-
нації всіх сил.

Проте, приватні видавництва все ж таки мали 
власний статут, планували і провадили свою ді-
яльність. Неабиякий авторитет у формуванні 
українського інформаційного простору початку 
ХХ століття мало приватне видавництво «Рух», 
засноване 24 грудня 1921 р. [5, с. 4]. За дани-
ми каталогу за 1929 рік, укладеному на 79 сто-
рінках, зазначено, що на 1 жовтня 1928 року 
було опубліковано 317 назв книг накладом 
1.696.000 примірників. Загалом 9.417.350 від-
битків, що свідчить про масштабність його ви-
давничої роботи [5, с. 4]. Згідно з положеннями 
статуту, зареєстрованого 15 жовтня 1923 року 
[8, с. 29], видавництво мало за мету на Харків-
щині «ширити українську книжку серед широко-
го загалу населення України шляхом видання 
українських книжок і инших видів друку і шля-
хом їх продажу» [8, с. 20]. Твори друкувались ви-
ключно українською мовою і були розраховані на 
масового читача. Саме зусиллями видавництва 
«Рух» побачили світ багатотомники класиків лі-
тератури: В. Винниченка, Б. Грінченка, О. Коби-
лянської, Івана Франка та інших письменників.

На загальних зборах 25 березня 1923 року 
обрали членів правління: І.М. Лизанівський, 
О.А. Полоцький, Б.П. Щербаненко [8, с. 29]. 
Збори 1 квітня 1925 року кандидатуру Б. Щер-
баненка не затвердили, і фактично «директором-
розпорядчиком» видавництва на Слобожанщині 
залишився І. Лизанівський [9, с. 120]. Змінило 

видавництво і свій статус, оскільки 1929 року 
воно стало кооперативним. 

Згідно з положеннями статуту, діяльність 
«Руху» територіально була обмежена Харків-
щиною, проте фактично це було не так, адже 
кожне кооперативне чи приватне видавництво 
мало своїх уповноважених у справі друку і роз-
повсюдження друкованої продукції по всій Укра-
їні. З грудня 1922 року таким уповноваженим 
представником на Правобережжі був Теофан 
Васильович Черкаський [10, с. 26]. Збереглося 
листування Т. Черкаського з І. Лизанівським 
та іншими співробітниками видавництва, прав-
ління «Руху» з мережею офіційних установ пері-
оду 1924-1929 рр., службові та доповідні запис-
ки, доповіді, звіти, видавничі плани, відомості, 
розпорядження, угоди, записи у головній книзі 
видавництва, які допомагають розкрити весь 
складний багатоаспектний робочий процес під-
готовки до друку та видання тридцятитомника 
творів Івана Франка. Зокрема, вони дають змогу 
з’ясувати такі аспекти: дотримання авторського 
права, розробка проспекту та вироблення типу 
видання, вибір джерел тексту для передруку 
та принципів упорядкування матеріалу, загалом 
подолання труднощів, які чекали на упорядни-
ків та, що немало важило на той час, – вартість 
зібрання.

Документи не дають відомостей стосовно дати 
виникнення задуму видання та вирішення орга-
нізаційних питань, що стосувались формування 
редакційної комісії. Фактично відповідальними 
редакторами були І. Лизанівський та С. Пили-
пенко. Така практика не була новою. Цитую-
чи Ф.М. Левіна, А.Л. Гришунін зазначав, що  
«…еще в 20-е годы и в первой половине 30-х го-
дов редакционная работа осуществлялась гораз-
до проще. Во главе дела стоял редактор, при нем 
был редакционный совет, состоящий из штатных 
редакторов и нештатных писателей и критиков. 
Человек, рецензирующий рукопись, как прави-
ло, был затем и ее редактором. Повторные чте-
ния, взаимные проверки были редки» [3, с. 56]. 
Проте, деякі прізвища людей, що брали участь 
у підготовці тридцятитомника, крім редакторів, 
нам стають відомими.

Згідно з документами, на початок 1924 року 
проспекту видання ще не було. Цьому факту 
є пояснення, адже весь архів Івана Франка зна-
ходився у Львові, який підпорядковувався за-
конам іншої держави. Тому, з метою розробки 
проспекту та визначення типу видання, в першу 
чергу, слід було сконтактувати з нащадками ав-
тора для вирішення питання авторського права 
і по-друге – отримати доступ до архіву письмен-
ника з метою його вивчення. Слід зауважити, що 
1919 р. редакційною комісією історико-філоло-
гічного відділу Української Академії наук було 
розроблено проспект багатотомного видання тво-
рів Івана Франка, що мало охопити 17 томів. На 
жаль, це зібрання так і не побачило світу. З тек-
стів листів випливає, що І. Лизанівський підтри-
мав і продовжив позицію вчених Академії наук 
і доручив розшукати весь можливий матеріал 
у межах Києва і звернувся-таки до нащадків Ка-
меняра за допомогою та дозволом на користуван-
ня архівом, хоча угода упорядника зі спадкоєм-
цями була укладена пізніше, 15 грудня 1926 р. 
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[13, с. 13]. Безпосередньо розшукуванням мате-
ріалу, за дорученням І. Лизанівського, займався 
Т. Черкаський, йому допомагав М. Зеров, цінну 
інформацію надавав С. Єфремов – вчені, прізви-
ща яких фігурують на сторінках листів. Згідно 
з проспектом нереалізованого видання 1919 р. за 
одну із серій відповідав М. Зеров. При підготовці 
аналізованого нами багатотомника він займався 
«підібранням творів Франка» [10, с. 26].

Новини Т. Черкаський повідомляв до Харкова 
одразу. Таким чином, ставало зрозуміло, які саме 
твори вдалося віднайти і як формувати концеп-
цію майбутнього видання. Підтвердженням цієї 
думки можуть служити цитати з листів Т. Чер-
каського до І. Лизанівського: «Писав я Вам, що 
є з І. Франкових «Сон князя Святослава». Було 
та загуло. Позики ізіли. Може ще відшукаю. 
Але Ви рахуйте, що цієї книжки нема. Напитав 
де що нове. Меженко мав «З вершин та низин» 
вид[ання] арештайні. Чи брать? Я помилився що 
до «Перехресних стежок» і «Основи суспільнос-
ті» – це ріжні речі. Але «В поті чола» можна не 
шукати, бо все звідти увійшло у інші збірки, які 
почасти вже і у нас це видно і [по] передмові до 
Батьківщини самого Франка і списком, що туди 
увійшло» [8, с. 89].

Збірку оповідань «В поті чола» 1890 р. все-
таки розшукали: «1. На доручення в справі ви-
шукування творів Франка сповіщаю, що в одного 
лиш Єфремова є том «В поті чола» з передмовою 
і Автобіографією. В нього ж є і «Nieco o sobie 
samym». З завтрашнього дня сядуть за перепис-
ку на дому Єфремова, бо він на руки анічого зі 
своєї бібліотеки нікому не дав. Оповідання «На 
роботі» Єфремов зовсім не знає і висловив сумнів, 
що було таке. А коли було, то це оповідання відо-
ме тепер під иншим заголовком.

2. Журнал «Світ» («Борислав сміється») 
є в Грінченковській бібліотеці. Видання «Рутен-
ці» Єфремов не знає. Коли це сатира віршована, 
то це мабуть поміщено в «Старе й нове» видання 
приблизно 1912 р.

3.«В Національній бібліотеці я знайшов 
«З бурхливих літ» вид[ання] 1903 р., Львів та «За-
хар Беркут» вид[ання] 1902 р. Є й «Із днів жур-
би», «Сон князя Святослава», «Мойсей», «Semper 
tiro» вид[ання] 1906 р. Знайшов був там серед 
нерозібраних залежов «В поті чола» 90-х рр., але 
без передмови. Єфремов казав, що до Росії тоді 
з передмовою не пустили, тому все це повирива-
но» [10, с. 29].

Окремі тексти зі збірки «В поті чола» стали 
основою для передруку, зокрема «Відривок з лис-
та Івана Франка до М. Драгоманова», «Два при-
ятелі», «Цигани», «Ліси і пасовиська», «На дні», 
«До світла». А для оповідань «Навернений гріш-
ник», «Яць Зелепуга» джерелом текстів стало ви-
дання творів Івана Франка 1903-1905 рр., здій-
снене С. Єфремовим, незважаючи на те, що воно 
є неавторизованим. Більшість же текстів опові-
дань здебільшого передруковувались або з пер-
шодруків, або з останніх прижиттєвих збірок. 

На сторінках головної книги видавництва 
1924 р., у якій фіксувались всі фінансові ви-
трати, фігурують прізвища переписувачів тво-
рів письменника – Семенюк, Руденко, Ільчен-
ко, Луцкевич [12]. Розрахунки були проведені 
в період з січня по березень 1924 р. А от головна 

книга 1927-1928 років подає відомості про роз-
рахунок за «переклад праць» Івана Франка, при 
чому, в оплаті праці перекладачів брав участь 
син письменника Т. Франко [14]. 

На жаль, проспекту, складеного 1924 р. нам 
відшукати не вдалось. Складається враження, 
що як такого загального проспекту видання не 
було, було бачення окремих серій, що змінюва-
лось в процесі роботи. Навіть 1926 року це пи-
тання мало досить нечіткий характер. У листі до 
правління видавництва «Рух» правління «Кни-
госпілки» надсилало запит: «[…] в нашій з Вами 
умові на спільне видання творів Франка та Ви-
нниченка, немає деталів, що до видання, проси-
мо дати нам листа з зазначенням що саме і в яко-
му томі має бути вміщено» [11, с. 156].

Щодо проспекту даного видавничого проекту 
Бернштейн М.Д. вказував, що «у 1924 р. [...] уряд 
ухвалив видати твори в 40 томах» [1, с. 4]. Таку 
ж інформацію подає і О. Засенко: «Перші сімнад-
цять томів відводились художній прозі. 18 том – 
раніше не публікованій літературній прозовій 
спадщині, 19 драматичним творам; 20-24 томи – 
оригінальним поетичним творам; 25-26 томи – 
поетичним творам для дітей; 27-29 томи – пое-
тичним і прозовим перекладам з літератур світу; 
30-35 томи – літературо-критичним працям, при-
свяченим українській літературі; 36 том – стат-
тям про російську та інші слов’янські й зару-
біжні літератури; 37 том мав містити «Нарис 
історії українсько-руської літератури до 1890 р.»,  
38-39 томи – вибрані публіцистичні статті;  
в 40-му томі очевидно, малося на увазі опубліку-
вати вибрані листи І. Франка, бібліографію його 
творів і путівник по виданню» [4, с. 64].

Загальний проспект знаходимо на сторін-
ках каталогу видавництва «Рух» 1929 р. З нього 
випливає, що були заплановані 36 томів. Томи 
1-9 – мала проза, томи 10-17 – повісті, том 18 – «Із 
літературної спадщини», 19 – драматичні твори, 
20-24 – поезії, 25-26 – оповідання дитячої тема-
тики, 27-29 – переклади, томи 30–33 мали назву 
«Організація української літератури» (нариси, 
статті, розвідки, замітки), книга 1, 2, 3, 4 відповід-
но, томи 34 – «Нарис історії української літерату-
ри», 35-36 томи – перекладна творчість «З чужих 
літератур (статті)» [5, с. 5–11]. Про запланованих 
36 томів зазначено і на сторінках листа-звернен-
ня І. Лизанівського до М. Скрипника [15, с. 22]. 
А от у листі до Комітету в справі вшанування 
пам'яті Івана Франка вказано, що «повне зібран-
ня […] розраховане на 32 томи» [11, с. 215]. Про-
спект на 32 томи було надруковано і у 27-му томі 
видання у вигляді реклами.

Зрештою, вийшло друком 30 томів з наступним 
розташуванням матеріалу. Видання відкриває 
мала проза письменника, якій відведено 9 томів, 
томи 10-17 – повісті, 18-ий том присвячено поезії 
та прозі і називається «Із літературної спадщи-
ни. Оповідання», 19-ий присвячено драматич-
ним творам, 20-23 томи – поезії, 24-26 – поемам,  
27-29 – переклади, 30-ий том – перекладена 
М. Возняком з польської мови повість «Лель і По-
лель» з передмовою. Літературно-критичні праці, 
листи до корпусу видання включені не були.

Питання розташування матеріалу упорядник 
вирішив по-своєму: взяв за основу прижиттєві збір-
ки оповідань письменника, але їх структура була 
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порушена. У кожному томі зібрано твори більш-
менш близькі тематично і розташовано у межах 
тому здебільшого в хронологічному порядку, за 
часом першої публікації. Передмови, що являють 
собою невіддільні складові частини збірки, винесе-
но у додатки. Критичні зауваження були вислов-
лені науковцями і стосовно упорядкування поезії. 
Значного втручання зазнали збірки «З вершин 
і низин», «Із літ моєї молодості». Ні історичного, ні 
тематичного, ні хронологічного принципу укла-
дання матеріалу не було дотримано.

З метою реалізації даного видавничого проек-
ту необхідно було подолати ряд труднощів тех-
нічного та побутового характеру. Це стосувалось 
питання вибору формату видання та читацької 
аудиторії, обсягу видання та питання його роз-
повсюдження, формату паперу та можливос-
тей друкарні, фінансових витрат загалом. Саме 
останній пункт мав неабияку вагу, – самотужки 
видавати твори Івана Франка видавництво не 
могло, оскільки не мало потужностей та фінан-
сових можливостей. Т. Черкаський у листах за 
травень 1924 р. [10, с. 87] висловлював занепоко-
єння стосовно виходу хоча б І тому, проте, і у лис-
ті від 26 вересня 1924 р. зазначено, що І тому ще 
немає: «У Києві велике зацікавлення, чи вийшов 
Франко. А Ви цього не пишете. Прошу, як лиш 
вийде з друку І том, зараз вишліть мені зразки 
поштою» [10, с. 200].

Затримку спричинило непорозуміння з ДВУ. 
З листування між видавництвом та ДВУ випли-
ває, що з пропозицією взяти участь у виданні 
правління «Руху» вперше звернулось до ДВУ 
ще у середині лютого 1924 року. Ця пропозиція 
отримала схвальну відповідь, хоча надійшла 
вона майже через півроку, у червні [10, с. 130]. 
У липні 1924 року видавництво «Рух» подало 
розроблений кошторис: «В доповнення до нашої 
Вам пропозиції в справі видання творів Франка 
подаємо Вам кошторис (з розрахунку 10 аркушів 
тираж 7000): 

1) поліграфічні видатки й папір (25 коп. х 
7.000) – 1.750 крб.;

2) авторські (10 арк[ушів] 50 крб.) – 500 крб.;
3) редакц[ійні] (згасаючий текст) – 300 крб.;
4) переписка (згасаючий текст) – 30 крб.;
2580 крб.;
5) 25% організ[аційний] банковський кредит – 

645 крб.;
3225 крб.
З цього розрахунку один аркуш виносить 

46 коп. Це є та ціна, нижче якої Кооперативне 
видавництво «Рух» ні в якому разі не зможе Вам 
продати аркуш. Коли на протязі 3 днів не буде 
Вашої згоди, себто до 6 липня, «Рух» випускає 
з друку перший том, через те, що він вже готовий 
і майже місяць лежить в друкарні» [10, с. 181].

Тобто, у травні 1924 року І том видання був вже 
готовий до друку і тільки чекав свого виходу у світ. 
Проте, така позиція «Руху» ДВУ не задовольняла. 
Наступні листи у цій справі ілюструють, що Управ-
ління вимагало всіх документів: договір з автором, 
детальний кошторис, договір з друкарнею тощо, а 
фактично, шляхом перемовин, намагалось схили-
ти до своїх умов, одна з яких – скорочення тиражу 
до 5000 екземплярів, з яких ДВУ повинно одержа-
ти 3000 примірників [10, с. 125].

Правління «Руху», на чолі з Б. Щербаненком, 
у цій справі було категоричним і подальші пе-
ремовини і обговорення закінчились [10, с. 126]. 
Видавництво випустило у світ І том власними 
силами. Це підтверджують записи у відомості 
про одержані книжки у вересні-жовтні 1924 року 
[10, с. 252]. Довгоочікуване видання дістало 
схвальні відгуки. Т. Черкаський писав І. Лиза-
нівському 21 жовтня 1924 року: «Франко у Києві 
зробив гарне враження. Звертають увагу лиш на 
трохи завеликий шрифт проти формату. Всі ці-
кавляться, як з дальшими томами?» [10, с. 269]

Зважаючи на фінансові витрати, випускати 
в світ подальші томи власним коштом видавни-
цтво не мало змоги. Тому було прийнято рішення 
звернутись до правління приватного видавни-
цтва «Книгоспілка». «Рух» раніше укладав уго-
ди і з іншими видавництвами; з «Книгоспілкою» 
7 квітня 1924 р. було підписано довгостроковий 
договір, що функціонував до 1 травня 1925 р. 
[10, с. 62]. Проте, стосовно видання творів Івана 
Франка було розроблено окрему угоду. Кошторис, 
поданий «Книгоспілці», дещо відрізнявся від ко-
шторису для ДВУ. Для порівняння (див. табл.).

Проте, вартість аркушу залишилась незмін-
ною – 46 копійок і угода була розрахована лише 
на 10 томів, оскільки могла змінитись вартість 
паперу та друку загалом. Правління «Книго-
спілки» на такі умови погодилось з невеликими 
уточненнями, і цю новину І. Лизанівский одразу 
повідомив Т. Черкаському до м. Києва: «Франка  
ІІ т. кінчаємо. Будемо видавати вспільно з «Кни-
госпілкою» [10, с. 268]. А 23 грудня 1925 року 
були укладені нові умови співпраці [11, с. 81].

На сторінках літературознавчих досліджень 
це видання окреслено і як спільне, і як пара-
лельне. Зауважимо, що проект спільний, оскіль-
ки це результат співпраці двох видавництв: де-
талі співробітництва описані у двосторонньому 
договорі. Дотримано і вимоги стосовно зовніш-
ньої ознаки – зазначення відповідної інформації 
у вихідних відомостях. Саме цим пояснюються 
два прізвища редакторів видання: І. Лизанів-
ського та С. Пилипенка, хоча упорядкування на-
лежать І. Лизанівському.

Згідно з положеннями договору з «Книгоспіл-
кою», видавництво мало випускати протягом 

Кошторис видання для ДВУ з розрахунку 
10 аркушів тираж 7000 примірників Кошторис для «Книгоспілки»:

1) поліграфічні видатки й папір (25 коп х 7.000) – 
1.750 крб.;
2) авторські (10 арк[ушів] 50 крб.) – 500 крб.;
3) редакц[ійні] (згасаючий текст) – 300 крб.;
4) переписка (згасаючий текст) – 30 крб.;

                                        2.580 крб.;
5) 25 % організ[аційний] банковський кредит – 645 крб.;
                                                           3.225крб. [10, с. 181] 

1) поліграфічні видатки і папір (29 коп. х 5000) – 
1.450 крб.;
2) авторський гонорар (50 крб. х 10 арк.) / 2 – 250 крб.;
3) редакція (30 крб. х 10 арк.) / 2 – 150 крб.;
4) переписка (3 крб. х 10 арк) / 2 – 25 крб.;
                                                            1.875 крб.;
5) організ[аційні] видатки і банківський кредит 
25 % – 468 крб.;
Разом – 2.343 крб. [10, с. 212]
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трьох місяців не менше трьох томів «Творів» Іва-
на Франка [11, с. 81] і повинно було закінчити 
проект до кінця 1929 року [13, с. 13]. Така умова 
вимагала надзвичайної злагодженості на всіх 
рівнях, але, на жаль, доводилось долати і ряд по-
бутових труднощів, що вносили певний дисонанс 
в роботу.

Надзвичайно гостро в той час стояла пробле-
ма забезпеченості папером. Правління «Руху» 
неодноразово зверталось до «Папірсиндика-
ту», до Наркома освіти М. Скрипника, Комітету 
у справах друку з проханням відпустити необхід-
ну кількість білого паперу.

Друга проблема – розповсюдження друко-
ваної продукції. Видавництво не мало власних 
книготоргівельних майданчиків, за домовленіс-
тю продукцію розповсюджували через мережу 
книгарень ДВУ. 1926 р. правління «Руху» звер-
талось до Комітету в справі вшанування пам'яті 
Івана Франка за дозволом розповсюджувати лі-
тературу в ювілейний період. Говорячи мовою 
цифр, «…І-ий том залишилось через 2 р. – 28%, 
ІІ-ий том – 70%, ІІІ-ій том – 57,5%, ІV-ий том – 
66.7%, ХІІІ-ий том через рік – 55.7%, ХІІ-ий том 
через рік – 72.8%. Отже, коли порівняти розпо-
всюдження томів Франка, доводиться визнати, 
що розповсюдження кожного тому для «Руху» 
триває не менше 3-х р[оків]» [11, с. 215]. Якщо 
зважити, що друкували не на дешевому папері, 
то це було досить дороге видання, що підтверд-

жує і саме видавництво: «По ціні своїй збірник 
цей приступний у цілому хіба для чималих біблі-
отек або установ. Вартість томика – від 65 коп. до 
2 крб.» [5, с. 13] Тому фінансові труднощі вияви-
лись ключовими і ймовірно саме з цієї причини 
проект припинився на 30-му томі.

У світлі проблеми популяризації творчості 
митця паралельно видавництвом було органі-
зовано книгодрукування в серії «Франківська 
бібліотека» – невеликий формат за невелику 
вартість: «[…] вийшло вже до 30 книжечок ціною 
від 8 коп. Це окремі видання Франкові, призна-
чені для дрібного покупця та широкого вжитку 
по школах тощо» [5, с. 13].

Висновки з даного дослідження. Підсумо-
вуючи, зауважимо, що видавці були досить кри-
тичні щодо своєї роботи, зазначаючи, що «[...]по-
вне й приступне видання творів Франкових ще 
діло будучини» [5, с. 12]. Проте, зазирнувши за 
лаштунки видавничого процесу, можемо зрозумі-
ти, наскільки колосальна робота була проведена 
по розшукуванню, зібранню, упорядкуванню, ре-
дагуванню, коментуванню творів. Зрештою, подо-
лання труднощів побутового, технічного та фінан-
сового характеру, на жаль, стали визначальними 
у долі тридцятитомника. І, хоча видання отрима-
ло критичну оцінку науковців стосовно повноти, 
принципів упорядкування матеріалу, науково-
критичної перевірки текстів, все-таки було і зали-
шається яскравою сторінкою франкознавства.
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