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Мирослава Медицька 

Драматургія Івана Франка та Станіслава 
Виспянського: історико-типологічні паралелі 

(на матеріалі п’єс Сон князя Святослава 
і Болеслав Сміливий та Скалка)

Іван Франко і Станіслав Виспянський – дві величні постаті в історії укра-
їнської та польської літератур, дві вершини і дві глибини, хоча, звісна 

річ, цілковито різні. Тому, розглядаючи проблему типологічної характе-
ристики їх творчості, може виникнути думка про несхожість авторської 
ідейно-естетичної свідомості цих двох велетів слов’янських літератур. 
Справді, їх неподібність багато що розділяє, проте в даному разі говори-
тимемо про точки дотику в художньому мисленні І. Франка та С. Виспян-
ського, яких все ж є достатньо.
Передовсім письменники творили в один і той же час – наприкінці ХІХ 

– на початку ХХ ст. ст. у Східній та в Західній Галичині. Оба проживали 
і займались літературною діяльністю у неформальних культурно-мистець-
ких столицях краю і були зв’язані духовно, відповідно, зі Львовом та Кра-
ковом. Навіть більшість творів цих художників слова, здається, повністю 
пройняті атмосферою пам’ятних архітектурних споруд, загалом старовин-
них куточків Львівщини та Краківщини – університету, вулиць Львова, 
Дрогобича, Борислава і Вавелю, Скалки, Броньовіц. Незважаючи на таку 
прив’язаність і духовний зв’язок, вони обидва страждали від певного не-
розуміння своїх творів краянами та й загалом певного несприйняття їх 
деякими сучасниками:

O kocham Kraków – bo nie od kamieni
Przykrościm doznał – lecz od żywych ludzi...1 

– писав із тугою у серці польський драматург. І тут же наче вторить 
йому один із ліричних героїв І. Франка, який ніби говорить зболеним го-
лосом самого автора:

Колись за невласні провини
Цурались мене і кляли, – 
Мов Каїн отой по пустини
Блудив я по рідній земли2.

1 S. Wyspiań sk i, Wiersze i rapsody, Kraków 1997, s. 65. 
2 І. Франко, З поетичної спадщини [у:] Й о г о  ж, Твори в двадцяти тт., т. ХІІІ, Київ 1954, 
с. 245–246.
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Чи не тому з такою пристрастю проймалися письменники життєвими 
негараздами у рідних містах, особливо, де стіни повинні «допомагати», 
– І. Франко з невдалими домаганнями зайняти місце викладача кафедри 
української літератури у Львівському університеті та С. Виспянський 
з несправедливими і неуспішними для нього спробами посісти місце дирек-
тора Краківського театру? Чи не тому обох художників слова, крім справ-
ді монументальної ренесансної багатогранності їх таланту (прозаїк, поет, 
драматург, перекладач, літературознавець, філософ та соціолог І. Франко 
і драматург, поет, режисер, сценарист, реформатор театру, художник, деко-
ратор вистав, костьолів, будинків, меблів та книг С. Виспянський), єднає 
непростий життєвий шлях у деякі моменти без засобів існування, нещас-
ливі сімейні обставини, а наприкінці спільна для обох хвороба, через яку 
в завершальні хвилини буття вони були прикуті до ліжка і не могли писа-
ти, диктуючи свої останні твори? 
Митці, попри певне сприйняття й розуміння, назагал заперечували при-

належність своєї творчості до модернізму, зокрема, С. Виспянський – до 
неоромантизму (згадаймо його гостру критику романтичної бездієвості 
у поемах А. Міцкевича) та відому полеміку І. Франка з В. Щуратом щодо 
декадентської свідомості першого у шедеврі інтимної лірики Зів’яле листя 
чи непрості взаємини Каменяра з «молодомузівцями». При цьому художні 
спадщини багатогранних авторів були яскравими прикладами стильової 
поліфонії, синтезу традиційного і новаторського, глибоко національного 
і загальноєвропейського, романтично-реалістичного і різних напрямів мо-
дерністського мислення.
Саме тому наша увага буде сфокусована на проблемі поєднання народ-

но-історичних й міфофольклорних компонентів та оніричних елементів 
у творчості двох письменників на прикладі драматичних творів Сон князя 
Святослава І. Франка та Болеслав Сміливий і Скалка С. Виспянського.
Якщо українського автора читачі більше знають за збірками поезій, про-

зою, перекладами та літературно-критичними статтями, меншою мірою 
як драматурга (виняток становить, звичайно, Украдене щастя) та теорети-
ка драми, про що свідчить нечисельні навіть на сьогодні літературознавчі 
дослідження (Л. Дем’янівської, Л. Міщенко, Л. Мороз, С. Хороба та ін.) 
в порівнянні з великою кількістю новаторських розвідок інших жанрів, 
то С. Виспянський (майже невідомий в Україні широкому читацькому 
загалу) славний на батьківщині своєю символістсько-неоромантичною, 
містичною драматургією та реформуванням польського театру початку 
ХХ ст. насамперед (про що видано багато монографій), а вже пізніше як 
поет. Проте і С. Виспянський, і І. Франко спричинилися до формування 
національної драматургії, її історичних, естетичних засад та європейсько-
го спрямування, без чиїх п’єс не існує сучасного репертуару польського та 
українського театрів.
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Незважаючи на романтизм, реалізм, натуралізм та модернізм (імпресі-
онізм, експресіонізм) у творчості І. Франка, чому неодноразово присвя-
чувались дослідження різних поколінь літературознавців, сюрреалістич-
них елементів у художній спадщині письменника дошукувались небагато 
(І. Денисюк, М. Легкий, Р. Голод, окремі аспекти – А. Швець та ін.). Тим 
часом, у прозі та поезіях І. Франка невід’ємно присутні оніричні компо-
ненти, що є однією із ознак сюрреалізму, адже представники цього на-
пряму брали за основу поняття «автоматичного письма», «абсолютного 
бунту», що випливало із візій, марень чи снів. У даному разі ми не го-
воримо про фрагментарність, «трансцендентний» шифр як головні риси 
сюрреалізму, які хоча й простежуються у художній спадщині І. Франка та 
С. Виспянського, однак особливо увиразнюються на прикладі інших тво-
рів, на чому акцентували увагу польські та українські дослідники, зокре-
ма Т. Терлецький та Р. Голод.
Естетизація потворного, характерна для сюрреалізму, також віднаходить 

своє місце в мистецькому універсумі І. Франка та С. Виспянського задовго 
до виникнення самої течії, що свідчить про них як про письменників, які 
в дечому випереджали свій час. Принцип «поєднання непоєднуваного» як 
живописно-художнього бачення, змішування часів, фантасмагоричності, 
«хвилі марень», «які мають характер видимих, слухових і дотикових га-
люцинацій»3, характерні для есе Луї Арагона чи раннього Поля Елюара, 
є також ознакою драм С. Виспянського. Згадаймо, що навіть свої візії 
танцю зі скелетами чи панорами історичного Риму (до створення Леґіо-
ну), про які митець писав у листах до Л. Риделя чи К. Машковського, він 
втілював у власні п’єси. Режисер-постановник прем’єр С. Виспянського 
і краківський актор Ю. Сосновський згадує, що драматург перед виставою 
п’єси Болеслав Сміливий говорив про сон, у якому він ходив на Вавель та 
бачив увесь двір за часів Болеслава і самого короля. Тому згодом він і ви-
писав зі своїх нічних з’яв всі постаті, створивши так звані «Болеславівські 
ляльки», таким чином придумавши костюми акторам до вистави Болеслав 
Сміливий4. Польський дослідник В.-Я. Островський наголошує на ейде-
тичних спроможностях Виспянського бачити сновидіння наяву.
В І. Франка також були деякі ірреальні пригоди, особливо під час хво-

роби, перед смертю, «коли в реальному житті йому доводилось перебува-
ти часом у світі сюрреалістичних образів»5. Це стосується віри драматур-
га в те, що він може говорити з віддаленими особами через пошту духів, 
історій з духами, які ганялись за митцем цілу ніч аж до ранку по луках, 
засудивши його згодом на пекельні муки у якійсь горі протягом 1800 літ, 
3 Л. Андреев, Сюрреализм [у:] Зарубежная литература ХХ века: учеб., Москва 1996, 
с. 91–100.
4 W. Nat anson, Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia, Poznań 1969, s. 198.
5 Р. Голод, Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
Івано-Франківськ 2005, с. 265.
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духу Драгоманова, що скручуючи пальці І. Франкові, не дає йому писати, 
чи «двох птичок» – Драгоманова і Павлика, що літають за ним, не даю-
чи спати, а також «істоти із опухлими зеленими руками», які з’являлись 
перед поетом – «нездійсненні творчі задуми», про що зазначається у до-
слідженнях Я. Мельник, В. Корнійчука та Р. Голода чи матеріалах з архіву 
Б. Заклинського. Все вказує на те, що «Франко мимоволі жив у світі ірре-
альних образів, проникнути в який деякі сюрреалісти намагались, вико-
ристовуючи штучні засоби – медитацію, сон, алкоголь, наркотики»6.
Спільними ж для обох митців є «мобілізація сил підсвідомості як джерел 

творчості», використання марень чи снів, а також зображення божевілля 
«як способу вилучення розуму із творчого процесу»7 (медично-фройдист-
ська інтерпретація творчості Сальвадора Далі поетом Андре Бретоном). 
У трактаті Із секретів поетичної творчості І. Франко ще до відомої 

теорії психоаналізу З. Фройда (на цьому акцентує сучасна дослідниця 
Н. Зборовська) пише про те, що «сонна» і «поетична» фантазії взаємо-
пов’язані між собою: «Порівняння поетичної фантазії з сонними привида-
ми, а в дальшій лінії з галюцинаціями, тобто привидами наявні, не є пуста 
забавка» [...], тому «студіюючи психологію сонних візій та галюцинацій, 
ми будемо мати важні причини до пізнання поетичної фантазії і поетичної 
творчості»8. Окрім того, І. Франко у цій праці велику роль відводить «ро-
зумінню поетичної творчості як „божевільства”, „божого наслання”», бо 
„в обґрунтуванні психологічних секретів творчості [...] виходив із поняття 
„подвійна свідомість”, витлумаченого Дессуаром” [у Франка – „верхня” 
і „нижня” свідомості – М. М.], а згодом Фройдом у класичному психоа-
налізі та Юнгом в аналітичній психології9. Ось чому не можна не згадати 
про світ снів в Основах суспільності (п. Олімпія), Для домашнього огнища 
(Ангарович), Перехресних стежках (Рафалович), Лелі і Полелі (Владко), 
Boa constrictor (Г. Гольдкремер), Великий шум (Субота) та в інших творах. 
Станіслав Виспянський також відводив багато місця для відображення 

світу марень як у своїй літературній творчості (його драми нерідко нази-
вають «снами», «враженням чийогось сну», чому присвячено статті та мо-
нографії – С. Бжозовського, Ю. Котарбінського, М. Подрази-Квятковської, 
М. Буковської-Шельманн та ін.), так і в вітражах, картинах. Це підтвер-
джує кожна п’єса письменника – сонний танець польського народу (Ве-
сілля), пробудження зі сну всіх скульптур та намальованих на гобеленах 
образів у Вавелі (Акрополь), оживлення античних пам’яток у королівсько-
му саду Лазєнок (Листопадова ніч), передбачення у сні майбутньої долі 

6 Там само, с. 266.
7 Л. Андреев, вказ. праця, с. 91–100.
8 І. Франко, Із секретів поетичної творчості [у:] Й о г о  ж, Краса і секрети творчості, 
Київ 1980, с. 363–364.
9 Н. Зборовська, Психоаналіз і літературознавство, Київ 2003, с. 322–333.
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новонародженого сина (Мелеагр), зустріч із загиблим коханим у власних 
галюцинаціях перед смертю (Протесілай та Лаодамія) і в багатьох інших 
творах.
Тому аналізовані драми українського та польського письменників пов’я-

зані мотивом сну як елементом художнього мислення митців-модерніс-
тів. У п’єсі І. Франка ми відразу занурюємось у далеке минуле Київської 
Русі (ХІІ ст.), і тільки згодом приходить видіння до князя Святослава, яке 
не стирає час, а продовжує його, вказавши головному героєві правильний 
шлях. У творі С. Виспянського самому автору (як дійова особа присутній 
лише на початку драми) сниться сон, у якому його проводить по старовин-
ному Вавелю хтось із закритим обличчям, може, «сторож таємниць наро-
ду»? Він «оголює перед нами минувшину» і відкриває через свої марення 
читачам світ сивого ХІ ст., викликавши дух короля, ставши своєрідним 
екскурсоводом давниною для реципієнтів. Адже «історична драма є візією 
минулого»10.
Ангел у подобі найрідніших для князя і втрачених уже назавжди людей 

– дружини, брата, батька, доньки у драмі І. Франка будить його зі сну. Зго-
дом за німим переляком на обличчі Святослава від побаченого ним образу 
Ангела, догадуємося, що правителю, ймовірно, явився сам Бог, аби дати 
збагнути:

Я образ всього гарного. Що тілько
Зазнав ти на віці. Що лиш було
Для тебе любе, і святе. Й шановне,
Що радувало серце, підносило
Дух до добра, будило ясні думи. 
Скріпляло чисті пориви й бажання,
Все те у мні пізнаєш і найдеш11

всю небезпеку, що нависла не тільки над князем, а й над усією могут-
ньою державою. Встати, одягнутись у чорний одяг і покинути замок – ці 
настійливі накази-поради Ангела для князя були незрозумілими, адже він 
завжди звик охороняти свій край, а не тікати, «красти й розбивати». Тому 
він, хоч і надягає чорну половецьку зброю, однак все ж вагається, чи не 
спокушує його диявол, чи веде його цією дивною дорогою Добро. 
Аналізовані нами драми є історичними, які показують складні, деко-

ли трагічні сторінки древніх Київської Русі чи Польського королівства. 
Зважаючи на давні події, які визначили їх місце і важливість у кожній на-
ціональній історії, ніхто, проте, не знає достеменно, що насправді відбу-
валось тоді. Звичайно, літописи чи хроніки вказують на дати, факти, а от 
чому сталось саме так, а не інакше, говорить тільки авторська мистецька 

10 L. P łoszewsk i, Wstęp [у:] S. Wyspiań sk i, Dzieła zebrane, t. III, Kraków 1925, s. CLXII.
11 І. Франко, Сон князя Святослава [у:] Його  ж, Драматичні твори. Твори в двадцяти 
тт., т. ІХ, Київ 1952, с. 223.
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уява. Тому зовсім не обов’язково в талановитому художньому творі, щоб 
вона повністю співпадала з історичною правдою, бо тоді це буде тільки 
копіювання, «знання», а не «живий витвір мистецтва».
Неоднозначною була думка і на межі ХІХ–ХХ ст. ст., на що вказує су-

часний польський дослідник історичної драми «Молодої Польщі» Є. Ва-
ліґура: «... минувшина, яка є у Виспянського, ніколи насправді такою не 
була, але та, яка існувала [у його п’єсах – М. М.] є правдивою»12. Інший лі-
тературний критик Я. Новаковський наголошував на співіснуванні міфів 
та історії, дійсного та видуманого, сучасності та минулого з мареннями, 
снами та уявленнями людей, цілого народу у творчості С. Виспянського, 
яка під впливом постулатів Ф. Ніцше, насичена монументалізмом та тра-
гізмом в інтерпретації історії13. 
Перед написанням твору про контраверсійні постаті в польській іс-

торії  (король Болеслав Сміливий та єпископ Станіслав) драматург ви-
вчив основні документально-літературні праці Середньовіччя про них 
– хроніки Галла Аноніма і Вінцента Кадлубека та Життя св. Станіслава, 
в яких немає однозначної думки щодо даних подій. Проте «ті старі джере-
ла, на котрі спирається поет, сильніше промовляли до нього, ніж висновки 
істориків»14. Виспянський також вишукував спеціальні книги з топогра-
фії Кракова, Вавелю зокрема (монети, печаті, надгробки із зображенням 
строю чи зброї), щоб правдивіше відтворити епоху, на що звернув увагу 
А. Хмєль. Більше того, драматург ще в 1900 р. під час проектування вітра-
жів історичних постатей на Вавелі, написав окремі рапсоди про короля та 
святого Станіслава. Згодом після Болеслава Сміливого, письменник ство-
рить іншу драму Скалка, яку всі дослідники художньої спадщини мит-
ця радитимуть читати і ставити в театрі як одну суцільну п’єсу (Т. Сінко, 
С. Ляцк, Л. Плошевський, С. Колачковський), пов’язану між собою тра-
гедією двох героїв. Тільки тоді, читаючи першу дію Скалки, потім першу 
дію Болеслава Сміливого і т. д., ми зрозуміємо не тільки історичні, а й 
історіософські проблеми, думки Болеслава і дії Станіслава. Адже пись-
менник не прагне з’ясувати справжніх мотивів конфлікту між цими особа-
ми, «історію трактує як фундамент в основі метафізичної трагедії, де доля 
і моральне становище» відіграють важливішу роль, ніж сама історія15. 
Окрім названих постатей, С. Виспянський, захоплюючись історією 

Польщі, особливо подіями листопадового повстання 1830 р. та правлін-
ням давніх предків в епоху Середньовіччя – Ренесансу, відтворив обра-

12 Цит. за: J. Wal igóra, Dramat historyczny w epoce Młodej Polski, Warszawa 1996, s. 24. 
13 J. Nowa kowsk i, Historia i mit w dramatach bolesławowskich Wyspiańskiego [у:] „Pamiętnik 
Literacki” 1969, LX, z. 1, s. 105–108; Його  ж, Obecność i wizja historii w dramatach 
Wyspiańskiego [у:] „Życie Literackie” 1970, nr 51, s. 62.
14 L. P łoszewsk i, вказ. праця, с. CXХХIХ.
15 S. Ko łacz kowsk i, Wyspiański. Kasprowicz. Przeglądy [у:] Його  ж, Pisma wybrane: w II t., 
t. II, Warszawa 1968, s. 175.
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зи П’яста, Болеслава Хороброго, Казимира Великого, Зиґмунта Августа 
(в однойменних рапсодах та драмах), Барбару Радзивілл, генерала Хло-
піцького (Варшав’янка), історика Й. Лелевеля (Лелевель) та інших осіб 
у своїх незакінчених творах Король Казимир Ягеллончик, Ядвіґа, Самюель 
Зборовський. Молодополяк прагнув втілити у життя шекспірівську кон-
цепцію, яку розпочав Ю. Словацький, про написання польської хроніки 
у драмах. Недаремно один із дослідників В. Барбаш свою працю присвятив 
висвітленню зв’язків, паралелей п’єс та рапсодів Виспянського із найяскра-
вішими творами періоду романтизму, наголошуючи на нерозривному діа-
лозі поколінь. Зокрема у Болеславі Сміливому та Скалці літературознавець 
віднаходить ремінісценції з містичних драм Ю. Словацького (Кордіана, 
Завіши Чорного, Беньовського, Генези з Духу), а в епізоді зустрічі Єпископа 
зі Смертю – середньовічний мотив польської пам’ятки Розмова магістра 
Полікарпа зі Смертю, де остання виступає не скелетом, а жінкою-трупом, 
що розкладається. 
Іванові Франку також закидали, що сюжет його твору є «витвором твор-

чої фантазії» і він «не спирається ні на які конкретні матеріали», навіть 
була відома листовна полеміка з М. Драгомановим, який звинувачував 
письменника у «відсутності історичної правди». Сам І. Франко не акценту-
вав на своїх творчих імпульсах, але все вказує на те, що перед написанням 
Сну князя Святослава він опрацював багатий історичний матеріал (старо-
руські оповідання, документи тогочасних літописів, билини «київського 
циклу» і Слово о полку Ігоревім, за яким він зробив вільний переклад), 
а також українську казку Про царя, що ходив красти, яка відома була не 
тільки в нас, а й у середньовічній Європі (Як король Карло Великий ходив 
красти [старофранцузька й старонімецька поеми були у бібліотеці поета]). 
Це свідчить про «поширений у різних народів світу „мандрівний” казко-
вий сюжет» і говорить про «цікаве плетиво фольклорно-літературних та 
історичних впливів»16. Згадаймо також, що письменник ще змалку любив 
відтворювати події із сивої минувшини не тільки українського народу, 
а й загалом європейських чи східних націй. Про це говорять читачам його 
юнацькі драми Три князі на один престол, Славой і Хрудош, потім Кам’яна 
душа, повість Захар Беркут чи задум драматичної трилогії про Богдана 
Хмельницького, а також поетичні переклади давніх міфологічних, істо-
ричних творів чи легенд Гомера, Софокла, Махабхарати, Пісні про Нібе-
лунгів, Слова о полку Ігоревім, Рукопису Короледворського та ін.
У Сні князя Святослава головною подією для життя і самого головно-

го героя та його краю є зрада наближеного до князя воєводи Гостомисла, 
який прагне захопити владу і передати новгородському правителю Все-
славові. Він, як і кожен зрадник, є улесливим і здатним проникати в довіру 

16 М. Нечиталюк, З народних ручаїв, Львів 1970, с. 111–112.
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... довго літ [...] до того йшов, і біг, і повз, і дерся. Для Гостомисла нічого 
не значать поняття рідної Батьківщини, національні почуття, бо він є кос-
мополітом, людиною, здатною зрадити будь-що і будь-кого вбити, тільки 
б прийти до своєї підступної мети. Певно, Всеслав обіцяв йому владу та 
багатство. Хоча і при Святославові він був далеко не останньою людиною 
у князівстві, а воєводою. Гостомисл знає, що через нього, їх спільний план, 
вбито Добриню-воєводу, поневіряється по світу, ставши ізгоєм, боярин 
Овлур, котрий дещо здогадується про їх замисел. Він розуміє, що тисячі 
людей, які підтримують політику Святослава, загинуть під час захоплен-
ня князівства Всеславом, і це його не зупиняє, а захоплює. 
Гостомисл (ще до здійснення всієї змови) впевнений Ми тепер Цілої 

Русі долю держимо В своїх руках!. Тому дослідник драматургії І. Франка 
М. Пархоменко, вважав, що «в кульмінаційних хвилинах наснаги образ 
Гостомисла піднімається до суворої і застрашливої поезії», набуваючи рис 
трагедійного образу17. Це твердження пізніше спростовує театрознавець 
Я. Білоштан, який акцентував на приреченості змовників, через що «ха-
рактери Гостомисла і Запави не наділені в творі рисами могутності, та-
кими потрібними для трагічних героїв»18. Сучасний літературознавець 
Н. Малютіна згідно з новими тенденціями говорить уже про «ефект ме-
лодраматичної умовності», що поширювався через підкреслену вигад-
ливість легенди – казкового сюжету в історичній драмі-казці І. Франка, 
«поетика якої свідчить про „переростання” ознак мелодрами і тяжіння до 
трагікомедії»19. 
У п’єсі польського письменника також присутня зрада, адже проти Бо-

леслава Сміливого готується змова його рідного брата Владислава і Кра-
ківського єпископа Станіслава. Проте, якщо у творі І. Франка підступним, 
здатним до зради і вбивства, виступає Гостомисл, то у С. Виспянського 
саме король є вбивцею. Його власні слова про відродження світу кров’ю 
(odrodzę świat, świat przez krew zbawiem20) є блюзнірською «пародією 
Христового визволення кров’ю» (Е. Мьодонська-Бруукс). Слід відразу ж 
зазначити, що давні події, коли виник конфлікт між королем та єпископом, 
є далеко неоднозначні в історії Польщі, хоча той факт, що після насиль-
ницької смерті високого чину священика його постать канонізували і про-
голосили першим національним святим, говорить про не зовсім добру 
славу Болеслава. Історики все ж, як зазначає Ч. Мілош, «не підтримують 
легенди про злого короля, який виступає проти доброго єпископа і трак-
тують цю трагедію як наслідок суперечності централістичної політики 

17 М. Пархоменко, Драматургія Івана Франка, Львів 1956, с. 123.
18 Я. Білоштан, Іван Франко і театр, Київ 1967, с. 82.
19 Н. Малют іна, Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти 
родо-жанрової динаміки, Одеса 2006, с. 94.
20 S. Wyspiań sk i, Bolesław Śmiały [у:] Його  ж, Dzieła zebrane, t. III, Kraków 1925, s. 343.
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короля й опозиції»21. Виспянський робить спробу реабілітації вбивства ко-
ролем, навіть всупереч віковічним уявленням народу, що бере свій початок 
ще від середньовічних хронік Кадлубека. Підтвердженням цього можуть 
слугувати слова самого драматурга у поясненні до свого твору: «Результа-
том цього [...] для нас є, що не маємо королівства, а на Вавелі залишилась 
тільки труна (святого)»22.
Один із найвідоміших сучасних істориків Норман Дейвіс також  наголо-

шує, що з усіх держав-неофітів у Середньовіччі тільки Польща не спромо-
глася витворити короля-мученика чи короля-святого, проте давши світові 
мученика-єпископа. Смерть Станіслава Щепановського (порубаний перед 
вівтарем на шматки, бо кинув виклик королю), «що стала моторошним 
прецедентом до мучеництва св. Томи Беккета в Англії, свідчила про де-
далі більшу силу латинської церкви, а, отже, й конфлікти між церквою 
й державою», тому згодом «цю смерть почали вважати за символ розчле-
нування грішного польського королівства на феоди, що не мирили між  
собою»23.
Змова проти Сміливого, відбувається у час, коли королівська дружина 

перебуває на полюванні, тому й не готова до ніякої оборони. Тому так 
гірко королю, що його рідний брат, Сєцех, молодий вихованець короля, та 
єпископ, повідпускавши з ув’язнення полонених київських лицарів, озбро-
ївши селянство, ідуть проти нього. Якщо Болеслав не може позбавити 
життя рідного брата, незважаючи навіть на передбачення братовбивства, 
то Станіслава, зрадника, він не пожаліє ( ja ten, co na wszystko się waży24), 
бо він є Сміливим. Зі слів короля читач дізнається про його розуміння сво-
єї постаті pomazańca Bożego, тобто людини, вибраної Богом, яка повинна 
охороняти кордони держави і забезпечувати спокій. А саме єпископ його 
порушує, вдираючись озброєним до королівської оселі, піднімаючи бунт.
Станіслав постає у вбранні, строях Архангела (як ми знаємо, він зобра-

жений у панцирі із мечем у руках), що викликає спочатку читацькі анало-
гії з Ангелом у творі І. Франка. Адже і один, і другий проповідують добро, 
несуть із собою світлі ідеї Бога. Хоча християнські ідеали примирення не 
повинні висловлюватися у формі озброєного виклику, як це зображено 
у драмі С. Виспянського. Станіслав говорить про себе як про пастиря за-
блукалих овець, що нагадує нам висловлювання Ісуса Христа. Тому єпис-
коп вважає виправданими свої дії. Він закликає і просить Болеслава до 
помилування засуджених на смерть лицарів. По-суті відбувається не про-
сто конфлікт між королем і священиком, а боротьба за владу між Церквою 
і мирською інституцією в особі правителя, боротьба світського і духовно-
21 Cz. Mi łosz, Historia literatury polskiej, Kraków 1997, s. 17.
22 S. Wyspiań sk i, Argumentum do dramatu króla Bolesława i biskupa Stanisława [у:] Його  ж, 
Dzieła zebrane, t. VI, Kraków 1925, s. 109.
23 Н. Дейвіс, Європа: Історія, Київ 2006, с. 345.
24 S. Wyspiań sk i, Bolesław Śmiały, вказ. праця, s. 309.
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го, що, як ми знаємо, мала місце в середньовічній історії більшості євро-
пейських країн.
Суттю метафізичних поглядів С. Виспянського є розуміння ним кон-

флікту ще й між активною людиною дії, хай і жорстокої, язичницької, яка 
уособлює державотворчу силу (Болеслав), і людиною-міфом, що унемож-
ливлює своєю легендарною постаттю боротьбу (Станіслав). Хоча пізні-
ша еволюція поглядів письменника переконує, що «всякий кривавий чин 
є виною, а шляхетні залишаються у війнах бездіяльними»25 та говорить 
сама за себе: перероблення Легенди, по-новому звучання ідеї в Акрополі, 
Листопадовій ночі чи слова одного з лицарів у Болеславі Сміливому про 
неможливість підняти меча від тягару на ньому крові (віковічної, каїнової, 
яка не змивається нічим). Адже кров, яку пролив Болеслав заради збере-
ження держави, все одно є гріхом, злом, що передається майбутнім поко-
лінням.
Тільки прочитавши Скалку, ми зрозуміємо всю суть історіософічних та 

метафізичних поглядів С. Виспянського щодо постатей короля і священи-
ка, бо символізм і його містична структура «перетворюють особи драми 
з живих людей у носіїв власної легенди»26. Своєрідний ребус, шифр про-
читання з кінця наперед, як у постмодерних творах (наприклад Гра в кла-
сики Х. Кортасара), закодований у драмах митця, адже читач усвідомить 
причину повалення Болеслава срібною труною Станіслава з костьолу на 
Вавелі (зберігається там до сьогодні) у фіналі Болеслава Сміливого. Вона 
є знаком, який «з’єднує минуле і сучасне», підтверджуючи легендарність27. 
Монумент, статуя священика, ніби у містичному, фантасмагоричному сні-
-маренні то з’являється, то зникає над поверхнею води-забуття-смерті, зго-
дом іде по ґанку, насувається сама на Сміливого, притиснувши його, що 
є своєрідним «вироком за його дії», і водночас символізує собою приду-
шення всієї Польщі культом мучеництва, позбавлення духу, «відбираючи 
в народу схильність до чину» [дії – М. М.]28, адже Болеслав просить зо-
ставити корону не для себе, а для сина – майбутнього Польщі (за В. Бар-
башем). Ця сцена повернення подій столітньої давності у сні Болеслава, 
згодом Станіслава, є «відбиттям суспільної пам’яті, реєстрацією сну на-
щадків про минулі події», історію29. Самі постаті Болеслава й Станіслава 
перестали бути тільки історичними особами, а є й міфами, народжени-
ми з їх вчинків і в цьому понад історичному триванні конфронтують із 
собою30. 

25 L. P łoszewsk i, вказ. праця, s. CLXIV–CLХV.
26 J. Wal igóra, вказ. праця, s. 112.
27 M. Bu kowska-Sch iel man n, Ja w śnie narodu przeklętym uśpiony. S. Wyspiańskiego dramaty-
-sny, Gdańsk 1994, s. 67.
28 L. P łoszewsk i, вказ. праця, s. CLXIV.
29 M. Bu kowska-Sch iel man n, вказ. праця, s. 67.
30 J. Wal igóra, вказ. праця, s. 112.
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У першій драмі Виспянський зображує трагізм Болеслава і як людини, 
і як правителя, який зазнає внутрішньої та зовнішньої поразки, поразки 
долі та історії, наприкінці проклинаючи Бога, що наділив його місією. Не-
зважаючи на всю жорстокість, несправедливість, деспотичне поводження 
з підданими, на те, що король вбив стільки осіб (Рапсода, лицарів, які його 
залишили, піддав тортурам невірних дружин, розчленував того ж Станіс-
лава), автор не позбавив його величності володаря-завойовника, продо-
вжувача традицій правління Хороброго, зобразивши легенду Болеслава, 
приблизивши її до нас по-людськи, дозволив відчути її трагічність31. 
У Скалці читач бачить події у сприйнятті вже не Болеслава, а Станісла-

ва, але не живого єпископа, а воскреслого з мертвих святого через тисячо-
ліття, уже після його канонізації, хоча події відбуваються як і в попередній 
драмі, 1079 р., щоб ще раз повторилась вся історія. Тому не інакше як сюр-
реалістичний сон сприймається вся драма від початкової сцени розмови 
русалок до фіналу постання кола роду П’ястів. 
Станіслав є рівноправним супротивником Болеславу у всьому, і в по-

зитивних рисах – духовно сильна людина (człowiek w potędze Boga), що 
навертаючи у нову віру найяскравіших представників поганства – Рапсода 
і Красавіцу, згоден стати мучеником заради християнських ідей), і в нега-
тивних – нищить поганське капище (храм), прагне до влади, спричиниться 
у майбутньому до роз’єднання (поділу) краю, розломлюючи символічний 
зотлілий коровай, що уособлює цілісність народу. Єпископ також є тра-
гічною постаттю, «бо хоча духом доріс до призначення мученика, проте 
не усвідомив всього призначення Бога» – не він чи король повинні зви-
нувачувати і карати, бо попри свою обраність, вони залишаються тільки 
знаряддям, а Бог судить сам. Той, хто во ім’я правди виступив, має випра-
вити свою помилку смертю з рук Болеслава (як іншого божого посланця), 
і правда переможе32.

 Тому й автор створив дві драми, щоб показати дві правди, два світо-
гляди – сміливості і святості (за Т. Сінком), одночасно й протиставивши 
різні атмосфери – поганському тону Болеслава Сміливого – середньовічно-
містичний настрій Скалки, апполонізмові – христовість33, подавши таким 
чином «трагедію двох трагедій» (С. Колачковський). 
Антагоністом Станіславу у цій драмі виступає вже не стільки Болес-

лав, як Рапсод, один із улюблених С. Виспянським героїв, який з’являється 
у багатьох його творах. Це митець, поет, лірник, що застерігає і короля, 
і Єпископа від необдуманих вчинків, від боротьби не словом, а фізичною 
розправою. Саме йому дано побачити на поверхні води костьол і біля його 
брами свою ліру, яку відібрав Станіслав як символ язичницького мисте-

31 W. Ba rbasz, Wyspiański na tle romantyzmu, Lwów 1932, s. 298–299.
32 S. Ko łacz kowsk i, вказ. праця, s. 185–186.
33 W. Ba rbasz, вказ. праця, s. 304.
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цтва. Рапсод зі своїм музичним інструментом заспіває згодом люду всі 
почуття і помисли народу, всі його радості і жалі, ставши його пророком 
(часто Виспянський уособлював себе із образом Рапсода). 
По-новому сприймаємо і Владислава, бо він, на відміну від єпископа, 

хоча й прагне відібрати свою частину краю від брата, проте у розмові зі 
Станіславом наголошує на збереженні цілісності держави, на неможли-
вості роз’єднання вітчизни своїх дідів. Це символізує собою коровай («об-
жинковий вінок») на купелі, місці, де відбувається хрещення у церквах, 
який складений перед Богом як одне ціле.
Жіночі образи у творах С. Виспянського та І. Франка викликають схожі 

емоції, бо якщо чоловік ще вагається, здійснювати злочин зради чи вбив-
ства, то саме жінка своєю хитрістю і підступом підводила свого коханого 
до остаточної перемоги зла в душі. Так, і Запава, і Красавіца є тими змі-
ями-спокусницями, рушійними силами недобрих вчинків у Гостомисла 
й Болеслава. Власне, перша з них підмовила свого воєводу до зради князю, 
адже він так і говорить:

Сили дасть Бог
І діло вдасться – а що вдасться певно,
Про се вже я й не сумніваюсь нині –
То в тім найбільш твоя заслуга буде.
Ти видумала план. Ти підняла
Мою слабую волю. Ти прогнала
Мій страх...34.

Запава затаїла зло на Святослава, бо, за її словами, рідний батько по-
винен би сидіти на місці князя. Тому ця жінка не зважає ні на те, що його 
родина ставилась до неї, як до доньки, ні те, що саме Святослав одружив 
її з Гостомислом. Проте вона на якусь мить готова відмовитись від свого 
плану. Справа тут не в докорах сумління чи совісті, а в почутті страху. 
Воно виникає під дією неспокійного пророчого сну, коли Запаві ввижаєть-
ся «чорний лицар» – її покійний батько, що насправді є схованим у темряві 
кімнати Овлуром, і кличе її до себе. Примара постає не просто як «тінь», 
обриси розбійника, що справді ходить по замку, а саме як привид зі світу 
снів, бо маючи бороду, вуса, очі, страхітливо палаючі вогнем, він не має об-
личчя, а тільки скелет. Тому рука батька, яка кликала до себе доньку, була 
також кісткою «без м’яса», а його наближення викликало жах у Запави.
Такі сни, за народними уявленнями, передбачають смерть. У цьому 

епізоді реалістичне переплітається з романтичним чи навіть сюрреаліс-
тичним. Швець, дослідниця творів І. Франка з кримінальним сюжетом, 
вважає, що «сни приходять до переступників під час екстремальних мо-
ментів внутрішнього життя, коли вони опиняються на межі психологіч-
ного перелому, екзистенційного вибору, максимальної нервової напруги», 

34 І. Франко, Сон князя Святослава, вказ. праця, с. 254.



131

а «ситуація психологічного екстремуму найадекватніше відтворює психо-
фізичну сферу людської поведінки, її тяжіння до добра і зла», тому у сні, 
який відтворює мерця, показано переживання душі Запави, адже «єство 
людини бодай на підсвідомому рівні бунтує проти її аморальних вчинків», 
бо зміст галюцинацій зображує «оту неконтрольовану свідомістю втечу 
від гріха, внутрішній спротив людини своїм злочинам»35. Передчуття ка-
тастрофи, майбутньої неминучої поразки переходить у тривогу, адже зго-
дом і вона, і її чоловік розуміють, що їх таємний план підслуханий, але 
все ж не відмовляються від нього, що вказує на перемогу зла в душі цієї 
жінки. У творі І. Франко, як і в перекладеному ним Слові о полку Ігоревім, 
де присутні недобрі для походу князя передбачення, а також віщий сон 
Святослава (у Франковому перекладі – Сон Святослава і бесіда з бояра-
ми), «віщим сном Запави, створеним на основі народних вірувань, наперед 
визначаються дальші події та їх результат»36.
Красавіца – не просто коханка Болеслава, звичайна дівчина, з якою він 

забавляється, та не кохає, на відміну від своєї дружини. Вона є «віслян-
кою», русалкою з берегів Вісли, яка, за генетикою, є схожою до Ванди 
з Легенди С. Виспянського, також виступаючи у творах втіленням поган-
ства. До речі, польський дослідник Л. Плошевський у коментарях до цих 
драм, весь час акцентує увагу на «гарячій крові поганських предків» Бо-
леслава, яка кидає його в обійми Красавіци й у плотські утіхи з русинка-
ми, чоловіків яких він забрав у полон, перебуваючи з походом на Київській 
Русі. Може, тому на вмовляння коханки-русалки, яка, як і Запава, прагне 
помститись єпископу за вбивство свого батька-поганина, за руйнування 
язичницького храму, король вбиває єпископа. Адже в ньому перемагає 
не християнський ідеал всепрощення, а язичницький погляд на відплату 
в житті. Окрім того, Красавіца є чаклункою, тому її «кохання дало йому 
(Болеславу) силу» й одночасно забрало її. Адже, відмовившись пізніше 
від її кохання, Болеслав прирік себе на прокляття русалки і смерть (бо 
перший, хто погляне їй у вічі, помре). Всі заплющили очі, крім Болеслава 
і Станіслава, в якому вже у Скалці Красавіца визнає одного з наших святих 
(поганських), проте навернувшись до християнства, вона стане схожою до 
Магдалини у каятті. Тобто для всіх і язичників (спочатку Рапсод, Красаві-
ца), і християн (народ, згодом ті ж співець, «віслянка») Станіслав став свя-
тим. Скалка – місце колишнього поганського храму із ставком та гаєм для 
жертвопринесення – перетворилось у чудодійну християнську святиню37, 
що говорить про амбівалентну структуру, яка єднає у собі темну і світлу 

35 А. Швець, Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологіз-
му в прозі Івана Франка, Львів 2003, с. 208–209.
36 М. Нечиталюк, вказ. праця, с. 126.
37 L. P łoszewsk i, вказ. праця, s. CLXХIХ.
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сторони міфу та релігійний синкретизм (праслов’янські символи культу 
співіснують із християнськими)38.
На сьогодні Скалка є святилищем мучеництва св. Станіслава, церквою 

і монастирем паулінів у Кракові, місцем, що виражає польську народну 
самість, символом релігійної культури, яка об’єднувала і в тяжкі часи, 
і зараз народ, підтримуючи в ньому почуття гідності та волі. 
Святослав у драмі-казці І. Франка виступає уособленням християнської 

справедливості й любові. Він так правив, що навіть Овлур (колись боярин, 
а тепер ватажок розбійників), незважаючи на кривду, яку заподіяв йому та 
його сім’ї Святослав, обороняє його перед своїми теперішніми побрати-
мами, наголошує на присязі вірності володарю (що характерно для Cеред-
ньовіччя), говорячи про нього: 

І все ж сей скупендряга нас водив
І на половців і в Литву, і всюди
Своїм мечем писав він руську славу!
Сей скупендряга лад завів в краю...
... Бояр приборкав...
Всім воєводам, дукам крил притяв39.

Його підтримує народ, він є його улюбленцем. Згадаймо слова одного зі 
змовників Путяти:

... ті кияни – 
Дурний народ! Вони за Святослава
Готові у огонь і воду40.

Навіть Предслава, яка психологічно повинна була б ненавидіти князя за 
його «сліпоту» у ставленні до Овлура за те, що її чоловік з руки Святосла-
ва є вигнанцем, а вона та її діти (втративши своє місце бояр у князівстві) 
перетворились на жебраків, всіма способами прагне застерегти правителя 
від смерті. Це засвідчує християнське милосердя та патріотичні почут-
тя знедоленої жінки. Предслава відзначається і сміливістю в убезпеченні 
князя від його неправильних рішень, на що вказує сам Святослав. Вона 
також вирізняється гостротою і масштабністю думок, силою характеру 
в переживанні не за себе, своїх дітей, а за долю цілого краю. Власне, це 
говорить про неї як про жінку, яка стоїть на одному і тому ж розумовому 
та громадянському рівні, що і її чоловік: «вона достойна дружина свого 
мужа», адже в «нещасті не схиляє голови: з ворогами розмовляє [...], не 
приховуючи свого гніву і презирства до них», і навіть коханого чоловіка 
рада зректись, побачивши його серед учасників змови41.

38 J. Wróbel, Narracja mityczna i jej elementy w dramacie „Skałka” S. Wyspiańskiego [у:] „Ruch 
Literacki”, 1990, R. XXXI, z. 2–3 (179–180), s. 163–165.
39 І. Франко, Сон князя Святослава, вказ. праця, с. 285–286.
40 Там само, с. 260.
41 М. Пархоменко, вказ. праця, с. 122.
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Святослав, пересвідчившись у вірності Овлура, важко переживає свою 
помилку, над ним «вершиться суд, своєрідний суд над його діями, вчин-
ками, всім правлінням»42. Бо він, окрім мудрості політика, справедливо-
го державного діяча і доброго, людяного чоловіка, є живою людиною із 
здатністю помилятись, жаліти «винного» Овлура, винуватити себе за те, 
що забув після драматичних подій про Предславу та її дітей, бути «одна-
ково великим» і «в карі й милуванню», а не лише недосяжно ідеальним 
правителем. Святослав у завершальній сцені драми зображений як сильна 
постать, що здатна згуртувати людей до боротьби, захисту своєї свободи 
і до цілісності держави, бо вона є «втіленням єдності Русі й уособленням 
політичної мудрості»43, чого не вистачає українцям на всіх відрізках їх 
історії як за часів І. Франка (тому він і написав цю драму, висловлюючи 
думки про покликання поета для нероздільності краю у Посвяті) (Най 
згине, хто кровавить Русь роздором!), так і сьогодні.
Саме народ (кияни і деякі розбійники як його представники), котрий 

виступає епізодично у творі, як і в романі В. Гюго Собор Паризької Бого-
матері, є неписаним головним героєм, що своєю силою, міцністю духу 
у вирішальний момент історії може змінити її хід та подальшу долю, став-
ши надійною опорою для свого правителя. 
Якщо твір І. Франка закінчується оптимістично для головних героїв 

і цілого народу, то фінали Болеслава Сміливого і  Скалки говорять читаче-
ві про справедливий суд віків, перед яким постали король, придушений 
труною Станіслава, і єпископ перед Смертю, яка відправляє молитву за 
душу Сміливого. Спів Русалок про мінливість всього сущого та поява над 
Віслою Кола роду П’ястів свідчать про трагізм людського життя і світу за-
галом («гріх був, бо повинен бути, адже без нього немає розвитку, немає 
буття»44) та дві одвічні правди – короля й єпископа. Скалка, як і більшість 
драм С. Виспянського, не зважаючи на концепцію трагізму, має й палінге-
незтичну концепцію королів-духів, представлену в образі кола роду П’яс-
тів – «трагічно-динамічному символі життя», який є й «колом фортуни» 
новоствореного і відродженого народу і «есхатологічним знаком нового 
світу»45:

Jest jeden Prawdy wieczny bieg:
że nie masz życia krom prez grzech;
jeden jest żywym wieczny los:
wzajemnych zbrodni ważyć cios46.

42 Л. Дем’ян івська, Українська драматична поема, Київ 1984, с. 18.
43 М. Пархоменко, вказ. праця, с. 118.
44 S. Ko łacz kowsk i, вказ. праця, s. 190.
45 E. Miodoń ska-Brookes, Religijne aspekty dramatów Wyspiańskiego. „Zdobywaj codzień 
Boga i siebie na nowo” [у:] Dramat i teatr religijny w Polsce, Lublin 1991, s. 254.
46 S. Wyspiań sk i, Skałka [у:] Його  ж, Dzieła zebrane, t. III, Kraków 1925, с. 424.
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Творча спадщина С. Виспянського та І. Франка, багатогранна своїм та-
лантом, синкретична своєю авторською ідейно-естетичною свідомістю, 
котра вміщує в себе елементи романтизму, реалізму та різних виявів мо-
дернізму, доводить, що ці великі та різні постаті в історії національних 
літератур, все ж мають багато спільного на рівнях стильової поліфонії 
художніх текстів, синтезі традиційного і новаторського, глибоко націо-
нального і загальноєвропейського мислення, зокрема на розв’язанні оні-
ричних та народно-історичних, навіть історіософських проблем.


