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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ДО 140-річчя ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ВОЗНЯКА

11 листопада 2021 р. у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка кафедра української літератури імені академіка 
Михайла Возняка за участі Інституту Івана Франка НАН України, 
Львівського національного літературно-меморіального музею Івана 
Франка та Наукового товариства імені Шевченка провела науковий 
форум до 140-річчя від дня народження М. Возняка «Інтелігент ста-
рої дати», на якому було представлено понад 50 доповідей учасни-
ків із університетів України та Польщі. Відкрив конференцію ректор 
ЛНУ імені Івана Франка чл.-кор. НАН України В. Мельник. Із ві-
тальними промовами виступили голова НТШ в Україні акад. НАН 
України Р. Кушнір та директор Інституту Івана Франка НАН України 
чл.-кор. Є. Нахлік, які наголосили на вагомості постаті М. Возняка в 
історії української гуманітаристики.

 На пленарному засіданні завідувач кафедри української літе-
ратури ЛНУ В. Микитюк підсумував основні етапи і здобутки воз-
някознавства за останні тридцять років, окреслив плани подальшого 
системного вивчення спадщини патрона кафедри, зокрема повно-
го опрацювання все ще не освоєного особистого архіву академіка, 
створення вичерпного електронного порталу з науковими матеріа-
лами вченого, подальше вивчення доробку крізь призму теоретико-
методологічних узагальнень та написання синтетичних наукових 
монографій з усіх «домен» його багатогранної спадщини. Заві дувач 
кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства 
М. Гнатюк виголосив доповідь «Джерелознавчі ідеї історії україн-
ської літератури Михайла Возняка», професор Університету імені 
Марії Кюрі-Склодовської в Любліні І. Набитович дослідив «імп-
ресіоністичні мотиви “галицької різанини” 1846 року в оповіданнях 
Івана Франка “Місія” та “Різуни”». Доцентка Н. Тихолоз виступила 
на тему «Класик між академіків: епістолярні діалоги Тараса Франка з 
Михайлом Возняком і Олександром Білецьким». Підсумком пленар-
ного засідання стала доповідь доцента Р. Крохмального «Особливос-
ті когерентности літературознавчих досліджень і сучасної наукової 
комунікації (методологічні зауваги)».

Далі конференція продовжила роботу в чотирьох тематичних 
секціях («Світоглядна та громадянська просторінь Михайла Возня-
ка», «Франкознавча парадигма», «Середньовічні та ранньомодерні 
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студії», «Поліфонія філологічної праці (історіографія літератури, текстологія, джере-
лознавство)». Віддалений режим роботи не завадив дослідити і майже всю наукову та 
громадську просторінь багатогранної діяльності М. Возняка. Навпаки, особливо ціка-
вими і «запеклими» були дискусії про незвичайний життєвий шлях вченого, невідомі 
чи контроверсійні факти його життєдолі в ідеологічному полі чужих режимів, проблеми 
історіо- і націософських ідей у літературознавчих студіях, фундаментальних франко-
знавчих емпіричних і теоретичних розвідок, оригінальних досліджень із медієвістики, 
історіографічних синтез «академіка з легенди». За результатами конференції запланова-
но видання матеріалів у збірнику «Українське літературознавство». 

Онлайновий формат зумовив несподіваний приємний ефект присутності. Ідеться 
про те, що у роботі секцій як правило було більше «слухачів» (студентів, магістран-
тів, аспірантів та просто зацікавлених), ніж заявлених учасників. Цьому сприяло по-
тужна мережева промоція наукового зібрання (https://philology.lnu.edu.ua/news/
vseukrainska-naukova-konferentsiia-intelihent-staroyi-daty-do-140-richchia-vid-dnia-
narodzhennia-mykhayla-vozniaka, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=14544
7021140939&id=100070269248691). На завершення конференції «Інтелігент старої 
дати» було проведено підсумкове засідання, де більшість учасників мали змогу поді-
литися враженнями та окреслити перспективи вознякознавства.
                                                                      Адріана ГЕНЦ 
Отримано 28 листопада 2021 р.                                                                       м. Львів


