
Соті роковини вродженя Віктора Гюґо.

Дня 26 лютого cero року сьвяткувала Франція, а з нею враз 
і вся осьвічена людськість соті роковини вродженя найбільшого 
французького поета XIX в. і заразом найкращого представника 
„палійського“ ґенїя — Віктора Гюґо. На одній із головних площ 
Парижа відслонено в той день величній памятник здвигнений по- 
етови цілою нациею; всі інституциї, школи, товариства, починаючи 
від голови републїкп і від найвисших наукових інституций, узяли 
участь в тім нразнику. Театри дали ювилейні вистави кращих драм 
поетових; на той день випущено й остатній том монументального 
виданя його творів; споминам про жите поета, новим оцінкам та 
поясненям його творів у журнальних статях, ґазетних фелетонах, 
брошурах та книгах не було кінця; велика нация гідно почтила 
память свойого великого речника, що вмів не тілько величати її 
в днях блиску і слави, в моментах великих історичних поривів до 
свободи, але знаходив огнисте слово заохоти в хвилях занепаду духа, 
слово сьвятого обуреня в хвилях історичних помилок, находив 
сльози і відраду і нову силу в хвилях упадку і тяжких ката
строф.

Пригадаємо тут головні дати з його біоґрафії. Вроджений 
26 лютого 1802 р. в Безансонї, Віктор-Марія Гюґо був сином пол
ковника Йосифа Леопольда Сіґізберта Гюґо, в ту пору коменданта 
одного баталіону, що походив із сім’ї первіспо селянської, яка 
в ХѴИІ в. перенесла ся до міста Нансі і доробила ся маєтку при 
доставах для війська в часі великої революциї. Сіґізберт Гюґо 
служив у републїкапськім війську, був ранений у одній битві 
з Вандейцями, потім служив під Наполеоном. Шість неділь по вро-
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дженю Віктора батько його з сїмєю мусів переїздити на остров 
Корсику, відси 1805 р. до Генуї, пробував довший час у Неаполю, 
в Римі та Фльоренциї. Таким робом перші дитячі роки поета прой
шли під лазуровим небом Італії. В р. 1811 йому довелось, зиов 
через батькові походи, відвідати й Ішпанїю, де він пробув два 
роки, і де, одержавши від матери старанне домашнє виховане, всту
пив у-перве до публичної школи в Мадритї. Вернувши 1813 року 
до Франциї він зразу пробував під доглядол матери в Парижі, де 
в 1814 р., по першім упадку Наполеона, з вікна свойого помешканя, 
бачив — як сам згадує, — „коней з України, що топтали поміст 
вулиці' Шерш-Міді“ і чув загальний окрик трівоги: „козаки йдуть!“ 
Відси мабуть бачив поет і ту сцену, на яку маеть ся натяк у його 
оді на смерть Наполеона, як 27 марта 1814 р. юрба обурених го- 
рожан зібрала ся на площі Вандома з криками против Наполеона: 
„Ііроч з тираном!“ Один сьмільчак — оповідає один самовидець — 
видрапав ся на тзв. Вандомову колюмну, на якої вершку стоїть 
бронзова статуя Наполеона, і накинув тому бронзовому Наполеонови 
шнур на шию, а народ з низу кричав: „Тягни! Тягни! Звали ти
рана!“ Аж Росияне му сіли поставити сторожу коло монумента та 
пильнувати його перед Французами. Звісно, що не 1814, але 1871 
року, в часі' комуни, Вандомову колюмну за радою маляря Курбе 
таки обалено.

В р. 1815 Віктор Гюґо вступив до школи, до пансіону Кор
дів і Декотта, яку скінчив 1818 р. з відзначенем. Батько бажав 
бачити його студентом політехніки, та молодий школярь уже тоді 
стріляв у иньший бік. На однім його шкільнім зошитї з 1816 р. 
находить ся приписка: „Хочу бути Шатобріяном або нічим“. Ша- 
тобріян був тоді признаний першим поетом Франциї. Ще на шкіль
ній лаві молодий Гюґо перекладав із латинського поезиї Верґіля, 
укладав власні траґедиї та оди, і одержав навіть 1817 р. відзнаку 
від Академії на поетичнім конкурсі.

Хоча вихований у традициях революцийних і наполєонїстич- 
них, у яких виріс його батько, Віктор Гюґо розпочав свою поети
чну каріеру як рояліст і консерватист, ідучи за провідною звіздого 
Шатобріяна. Сей видавав від 1818 р. часопись „Le Conserva- 
te u r“ ; Віктор Гюґо 1819 р. з деякими молодими приятелями розпо
чав видане місячника „Le conservateur litteraire“, в дусі крайнє 
консервативнім і прихильнім до короля. В р. 1822 вийшла перша 
збірка його поезий п. з. Ödes. У передмові молодий автор заявляє,
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що кождий письменник повинен мати поперед усього одну мету — 
бути пожиточним. Сам він бажає „промовляти тою мовою спокій
ною, повного відради й релігійного духа, якої так потребує стара 
суспільність, що тілько що перебула страшні сатурналії атеізму й 
анархії“.

В своїм журналику він працював дуже пильно і до 1827 р. 
надрукував у ньому 272 більших статей крім новинок та хронїкар- 
■еьких записок не підписаних його іменем. В р. 1827 він видав свою 
драму „Кромвель“ з голосною передмовою, що була першим бли
скучим маніфестом французького романтизму. Перша вистава його 
драми „Ернанї“ була формальною битвою нового напряму з псевдо
класичною школою. Та виломавши ся з правил сеї* перестарілої 
рутини молодий поет поступав рівночасно чим раз далі на лїво 
в своїх політичних поглядах. ІІанованє Бурбонів, посаджених на 
французькім престолі' по упадку Наполеона, було нужденне. Тим 
то й не диво, що молодий поет, розпочавши 1821 р. Бурбонїстом, 
уже в 1830 р. являєть ся Наполєонїетом і бачить у великім Н а
полеоні славу і велич Франциї.

Ще перед тим він видав том нових своїх поезий п. з. „Les . 
Ballades“, у яких бачимо переважно теми з середньовікової Фран
циї ; вони були одним із симптомів того замилуваня до середніх 
віків, яке проявив романтизм і в Франциї і в Німеччині. Але ру
хлива фантазия Віктора Гюґо не вдоволяла ся одним напрямом; 
його ґенїй ловив на лету настрої та змаганя кождої епохи та давав 
їм вираз у огнистих, часто многословних, перетяжених образами, 
метафорами та контрастами, але все гучних та мельодийних віршах. 
Від р. 1825 починає ся у Франциї доба грекофільства; се слово 
на якийсь час робить ся символом, у якім спочиває всяке змаганє 
до національної і політичної свободи ; Віктор Гюґо передає настрій 
того часу в новій збірці поезий, виданій 1829 р. п. з. „Les Orien
tales“. Ся книжка мала величезний успіх і викликала немало де- 
монстраций і навіть державних заходів на користь освободженя 
Грециї від турецького ярма.

Переміна правлїня у Франциї, довершена революцією 1830 р. 
і посаджене па престолі* Людвіка Филипа застало Віктора Гюґо 
вже Наполєонїетом. У своїй повій поетичній збірці* „Chants du cre- 
puscule“ (Пісні сумерку) він найбільше місця присьвячує культовн 
Наполеона, а перевезене його тіла з острова сьв. Ѳлени до Парижа 
в р. 1840 витає величною одою.
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Та рівночасно поет не переставав працювати так інтензивнру 
що міг дивувати навіть Французів, що загалом визначаються велиг 
кою літературною продуктивністю. З.під його пера сипались поезиї, 
.драми, повісти, журнальні статі, — досить згадати велику повість- 
„Notre Dame de P aris“, де автор пробував воскресити середньо.?- 
вікову Францию з її горячою релігійністю, рицарями та феодаль
ними відносинами, і також на історичнім тлі побудовані драми» 
„Ернанї“, „Король бавить ся“, „Люкреція Борджія“, „Кромвель“, 
„Маріон де Льорм“. Та найбільше слави здобули йому невеличкі 
оповіданя „Кльод Ґ е “ і „Останні дні засудженого на смерть“, 
у яких він більш риторично ніж артистично, та все таки з горя- 
лим запалом і з любовю до нещасних виступав за реформою крімі- 
нального законодавства, за знесене» кари смерти і гільотини.

Його імя вже в ту пору було славою Франциї. Вчасно він 
був вибраний членом Академії, а 1842 р. був її президентом. Не* 
вважаючи на революційну фразеольогію його писань, він поводить 
ся зовсім льояльно супроти короля, який приймав його у себе без 
церемоній, а 1845 р. не вважаючи на протести міністрів іменував: 
його пером Франциї. Та рівночасно, осягнувши найвисші почести,, 
-які могла дати йому монархія, Віктор Гюґо під впливом сопиялїс- 
тичнпх ідей Сен Сімона та Пера Леру писав свою величезну по
вість „Le Miserables“, ту епопею гуманности супроти найнизших 
верстов, кольосальний протест покривджених та потоптаних супроти 
социяльної неправди. Ті самі ідеї в значній части панують і в най
кращих збірках його поезий, виданих у ту пору, „Contemplations“ 
і „Feuilles d’ autom ne“. В р. 1848 Віктор Гюґо з рояліста робить- 
ся републїканцем. Його вибирають до парляменту. Там він з разу 
був горячим прихильником Людвіка Наполеона. Він заснував ґазету 
.„L’ Evenem ent“, якої начальним редактором був: його син; у тій 
-ґазетї привитано з великим ентузіазмом вибір Людвіка Наполєина- 
до парляменту і поставлено його кандидатуру на президента репу- 
блїки; чотири роки пізнїйше Людвік Наполеон силою грудневого 
державного перевороту зробив ся цїсарем Франциї, а Віктор Гюґо- 
яко його смертельний ворог виїхав із Франциї на добровільне ви
гнане. Він осїв на острові Ґернзі, відки кидав свої громи на „другу 
імперію“ і відки вернув до Франциї аж по катастрофі, яка пости
гла Наполеонівське правлїнє під Седаном.

Ті майже 20 літ, пробуті на вигнаню, були добою ненастан
ної праці і боротьби. Геній Віктора Гюґо, вирваний із виру полі-



5.

•тпчних інтриї, у яких він ніколи не вмів удержати ся на висоті', 
чим раз ширше розвиває свої крила в сфері поезиї. Кинувши тріт 
•скучу бомбу на Наполеона в збірці поезвй „Les Ghatimerits“, він 
кладе собі иньші, чим раз ширші пляни. В повісти „Les travail- 
leurs de la m er“ він бажає дати Франциї новочасну Одиссею, 
лроняту запахом моря, широку як морський горізонт. Ще ширший 
плян носить ся перед його душею — дати в ряді поем образ усеї 
людськости від її первопочатків аж до найдальших крайчиків буду- 
щинн; повстає звільна його „Legende des siecles“, збірка першо- 
рядних поетичних перлин, нанизаних поруч із невдатними виплодами 
дивоглядної реторики. Так само неод но цільне вражінє роблять його 
поезиї „Chansons des m es et des bois“, повість „L’ hom m e qui 
r i t “, розвідка про ПІекспіра, що виросла на цілий том.

- Катастрофа наполєонїзму була днем його повороту до Франциї. 
Страховища війни і комуни він оспівав у книжці „L annee terrible“. 
Вибраний до парламенту 1871 р. він не відіграв у ньому визнач
ної ролі; третя републїка, навіяна духом реалізму та опортунізму', 
не розуміла його романтичної фразеольоіії. З невичерпаної теки, 
наповненої працями написаними в тишинї вигнаня, він публікував 
лом за томом щораз нові твори, поетичні, політичні, в тім числі свої 
парляментарні промови з лїт 1848 -1852, свої спомини про дер
жавний переворот 1852 (Histoire d’ une crime), далі поеми: La 
pitie supreme, Le Pape, L’ Ane, Religions et Religion, драму 
Torquem ada, збірки поезий „L’art d’etre grand pere“, „Les quatre 
vents de Г esprit“ і t . п. У всіх находять ся твори першорядної 
красоти обік нестерпних риторичних екстраваїанций.

Та не зважаючи на се кожда його нова книжка, як могутня 
•блискавка ґенїя, розходила ся широко по сьвітї і будила сильний 
відгомін. Се показало ся найкраще д. 27 лютого 1882 р., коли 
30-ті роковини уродин великого поета були днем нечуваних сваций 
для него не лише цілої Франциї, але всего цівілїзованого сьвіта. 
Дня 23 цьвітня 1885 він умер.

З його смертю далеко не вичерпала ся тека Його готових 
дворів. Рік за роком публіковано що раз нові і, признати, що раз 
•слабші його річи. Величезна його кореспонденция ще в переважній 
части жде опублікована. Так само й літературно-історична критика 
про його поезию і про його особу ще далеко не сказала остатнього 
•слова. Се була одна з тих великих появ, що немов ґіґантичні 
будівлі заслонюють пів горізонту тим, що стоять близько них;
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треба аж значного віддалена, щоб обняти і оцінити їх велич. За 
житя одні обожали його, иньші находили в ньому самі неконсеквен- 
дні, сьмішности, а в його творах саму риторику та неприродність. 
Одні й другі не віддавали йому повної справедливости. Сѳ двоісте- 
відношене до поета не богато змінило ся й доси. Та про те по. за 
ентузіястичними і ворожими окриками партій чим раз виразнїйшо 
прокладає собі дорогу спокійна, історична оцїнка. Нехай і так, що 
в величезній, звиш 100-томовій літературній спадщині Віктора Гюґо 
більша половина буде жужелиць та труску, то все таки там набе
ретъ ся й щирого золота так богато, що воно напевно переважить 
не то сотки його критиків, але богато ґенераций поетів та публі
цистів, що тепер уважають себе безмірно висшими від него. Великі 
імпульси гуманности, милосердя, социяльної справедливости, що 
кинув він, протягом літ поступаючи все наперед у радікальні» 
напрямі, — ті насїня високого ідеалізму, які він розсіяв по широ
кім сьвітї своїм огнистим словом, не пропадуть, а житимуть і цви- - 
стимуть ще й тоді, коли память усіх його епіґонів, парнасістів, са- 
танїстів, сімболїсті§ та декадентів давно покриеть ся заслуженим 
забутем.

З І сич, >СИЧ,1СО.


