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Михайло Гнатюк

Польська література другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. в літературно-естетичній 

концепції Івана Франка

Проблема «Іван Франко і польська література» вже неодноразово була 
предметом аналізу багатьох дослідників. Серед найцікавіших дослі-

джень цієї проблеми назвемо праці М. Возняка, Г. Вервеса, М. Купльов-
ського, І. Пачовського, Я. Ривкіса, О. Цибенко, Г. Корбич та ін.1 Кожен зі 
згаданих дослідників розглядав питання, які стосувалися участі І. Франка 
у польському літературному та суспільному процесі першої половини 
ХІХ – початку ХХ cт. ст., діяльності І. Франка як популяризатора давньої 
польської літератури, його перекладацької праці з польської літератури, 
дослідженню І. Франком творчості найвидатніших польських письменни-
ків: А. Міцкевича, Ю. Словацького, своїх сучасників Б. Пруса, Е. Ожешко, 
М. Конопніцької, Я. Каспровича, Г. Сенкевича, Ґ. Запольської, зрештою, 
окремих оцінок польського модернізму.
Сьогодні, на початку ХХІ ст., мусимо звернутися до Франкових уро-

ків глибокого прочитання польської літератури того часу, з іншого боку 
осмислимо проблему дослідження сучасної Франкові польської літерату-
ри з його основними літературно-естетичними концепціями.
Іванові Франкові належить роль першовідкривача найвищих вершин 

польської літератури для українського читача. Але це не просто намаган-
ня дати рідному народові найвизначніші твори літератури великого наро-
ду-сусіда, а й показати за допомогою аналітичних статей роль польської 
та української літератури у творенні європейського культурного простору. 
Найактивніша діяльність І. Франка як популяризатора польської літера-
тури припадає на дев’яності роки ХІХ – початку ХХ ст., коли найширше 
і найглибше розкрився його талант як вченого-літературознавця. Врешті 
ця діяльність І. Франка співмірна з такими видатними особистостями єв-

1 М. Возняк, Еліза Ожешко і Іван Франко у взаємному листуванні [у:] З життя і твор-
чості Івана Франка, Київ 1955, с. 111–135; Г. Вервес, Іван Франко і питання українсько-
-польських літературно-громадських взаємин, Київ 1957, 363 с.; M. Kuplowsk i, Iwan 
Franko jako krytyk literatury polskiej, Warszawa 1976; Т. Пачовський, Деякі питання 
українсько-польських літературних зв’язків кінця ХІХ – початку ХХ ст. [у:] Філологічний 
збірник, Київ 1958, с. 211–224; Р. Кирч ів, У творчій співдружності (Українсько-польські 
літературні взаємини), Київ 1974, 48 с.; Е. Цыбенко, Иван Франко и Элиза Ожешко [у:] 
Іван Франко і світова культура, Київ 1990, с. 337–341; Г. Корбич, Польська літерату-
ра на сторінках «ЛНВ» (1898–1906) [у:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1998, nr 6–7, 
s. 219–225.
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ропейської літературознавчої науки, як І. Тен, Ґ. Брандес, О. Пипін, В. Ше-
рер, В. Ягич, Г. Масарик, П. Хмельовський та інші.
У дев’яностх роках ХІХ ст. І. Франко побачив певну слабкість славістич-

них студій навіть у таких авторитетних наукових центрах, як Віденський 
університет. Це пояснюється передусім прихильністю того чи іншого вче-
ного до певного роду наукової праці. Професор Віденського університету 
Ф. Мікльошич у цьому розумінні був дещо старомодним.

Сам філолог і граматик, він займався тільки граматикою і зовсім занедбував історію 
літератури, може навіть не вірячи в існування чогось такого, що би можна назвати 
історією слов’янської літератури, а бачачи тільки півкопи дрібних слов’янських літе-
ратур2.

Іван Франко у дев’яностх роках ХІХ ст. розуміє українську, як і поль-
ську літературу як окремі ланки загальнослов’янської літературної історії. 
Після створення 1898 р. «Літературно-наукового вістника» – цього першо-
го українського журналу європейського рівня – осмислення української 
літератури на фоні інших європейських літератур, серед них польської, 
стає важливим елементом літературознавчого мислення ученого. Саме цю 
ідею провадила одна із перших статей І. Франка, що започаткували згада-
ний журнал:

Кожний чільний сучасний писатель, чи він слов’янин, чи німець, чи француз, чи скан-
динавець, – являється неначе дерево, що своїм корінням вривається в свій рідний на-
ціональний ґрунт, намагається ввіссати в себе і переварити в собі якнайбільше його 
живих соків, а своїм пнем і кроною поринає в інтернаціональній атмосфері3.

Декларуючи у статті Дещо про самого себе своє ставлення до польської 
культури і відкидаючи звинувачення у ненависті до поляків, І. Франко 
писав:

Якщо до польської шляхти зарахувати Ожешкову й Конопницьку, Пруса і Ленартови-
ча, Остою й Карловича, – то така думка про мене буде цілком несправедлива, бо сю 
справжню польську шляхту, сю еліту польського народу ціню й люблю, як люблю всіх 
благородних людей власного й кожного іншого народу. Що таким самим почуттям 
не обгортаю того чи іншого галицького шляхтича або й навіть більшої їх частини, 
то, певно з причин цілком відмінної натури від сих, які велять мені любити перших. 
Якщо серед галицьких шляхтичів знайду коли які симпатичні виїмки, не занедбаю 
ударити про них у великий дзвін4.

Значна частина статей І. Франка про українську літературу написана 
польською мовою, особливо тих, що друкувалися на сторінках „Kurjera 

2 І. Франко, Поступ славістики на Віденськім університеті [у:] Його  ж, Зібрання тво-
рів: У 50 т., т. 31, с. 9.
3 Його  ж, Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах [у:] вказ. праця, т. 31, 
с. 34.
4 Його  ж, Дещо про самого себе [у:] вказ. праця, т. 31, с. 28.
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Lwowskiego” (1887–1897). А поза тим, на сторінках польськомовних, як 
і україномовних видань вчений пише про проблематику літератури поль-
ського народу, близького до українців і за ментальністю, і за способом ба-
чення життєвих проблем. Польський літературознавець М. Купльовський 
з цього приводу писав:

Франко працював ціле життя в етногенезі, де перехрещувалися, проникали і взаєм-
но збагачувалися паростки культури польської, української і єврейської, а з уваги на 
близьке сусідство також російської, чеської, словацької, не кажучи вже про австро-
-угорську. Таке становище спричинило в ньому переконання, що елементи національ-
ні  і інтернаціональні не мають між собою суперечностей5.

Проблеми польської літератури І. Франко обговорював на сторінках укра-
їнських та німецьких видань, тільки іноді звертаючись до польськомовних. 
І це, очевидно, пов’язане з намаганням наблизити проблеми польської літе-
ратури до українського, російського, як і німецькомовного читача.
Як ми уже згадували, І. Франка як дослідника цікавила давня польська 

література, польський романтизм, українська школа у польській поезії, 
література польського позитивізму, польський модернізм. Окреме місце 
у літературознавчій практиці І. Франка займають польсько-українські лі-
тературні та культурні зв’язки. 
Якщо зацікавлення давньою польською літературою та творчістю 

окремих польських романтиків І. Франко виніс ще з гімназійних та сту-
дентських років, то література польського позитивізму, як і польський 
модернізм, захоплювали українського вченого як учасника літературного 
процесу в Україні останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. 
Іван Франко був добрим знавцем польського романтизму, творчості 

А. Міцкевича, Ю. Словацького; представників «української школи» 
в польській поезії – С. Ґощинського, Т. Падури, М. Чайковського, 
Ю. Б. Залеського та ін. І навіть Франкова стаття Ein Dichter des Verrates 
(„Die Zeit” 1897, 12 травня), яка вірна у постановці проблеми, викликала 
шалені виступи польського середовища, не затьмарила серйозного науко-
вого прочитання Іваном Франком польського романтизму.
Що стосується Франкової оцінки польського позитивізму, то його осмис-

лення українським ученим відбувалося фактично з початком серйозної лі-
тературознавчої праці вченого з вісімдесятих років ХІХ ст. 
Уже на початку ХХ ст. І. Франко визначає значення польського пози-

тивізму  в історії громадського та культурного життя Польщі. Позитивізм 
як певна філософська система мав значний вплив на польську літерату-
ру завдяки намаганню знайти самостійні вирішення суспільних проблем, 
завдяки популяризації досягнень західноєвропейської науки, завдяки го-

5 M. Kuplowsk i, Iwan Franko a literatura polska [у:] Іван Франко і світова культура, Київ 
1990, т. 1, с. 111.



77

стрій критиці тодішніх і минулих польських відносин. Іван Франко вважав, 
що під впливом позитивізму виховалися такі великі польські таланти, як 
Б. Прус і Г. Сенкевич, під позитивістичним впливом творили Еліза Ожешко 
та Марія Конопніцька, ряд менш відомих письменників: Свєнтковський, 
Диґасінський, Юноша та ін.
Відомий дослідник українсько-польських літературних зв’язків 

Г. Вервес вважав, що І. Франка з Е. Ожешко, Б. Прусом, М. Конопніцькою, 
Я. Каспровичем «зв’язувала не тільки особиста приязнь, а й головне – 
спільне розв’язання кардинальних як для української, так і для польської 
літератури ідейно-естетичних проблем»6. Додамо до цього, що І. Франко 
найбільше з українських дослідників зробив для ґрунтовного досліджен-
ня сучасних йому проблем польської літератури, як і для популяризації 
цієї літератури серед українських читачів.
Ще у статті Польський селянин в освітленні польської літератури (1887) 

І. Франко порушує ряд проблем сучасної йому польської літератури, зо-
крема великої прози. Саме у згаданій розвідці, як і у статті Влада землі 
в сучасному романі І. Франко подає своє трактування поетики роману від 
найдавніших часів і до сучасності. Для українського літературознавця 
важливого значення набуває зміна парадигми від романтичного до пози-
тивістичного світобачення. Проте найважливішим є те, що на прикладі 
роману Б. Пруса Форпост вчений побачив повернення польської беле-
тристики до власного народу, бо тільки 

на цьому «власному ґрунті» може вона [польська література – М. Г.] знайти джере-
ло живої ваги і невичерпне багатство оригінальних, важливих, живих і цікавих для 
всього суспільства тем, що хвилюють його далеко більше, ніж ті заяложені і на тисячі 
ладів перемінені любовні історії вродливих панянок і паничів, після прочитання яких, 
незважаючи на всю їхню психологічну рафінованість, ми залишаємося звичайно таки-
ми ж розумними, як і були до цього7.

Іван Франко як критик високо цінував твори Ленартовича, зокрема його 
поеми і невеликі твори з народного життя: Захоплена, Карпатський дудар, 
Бранка, Битва під Рацлавіцами та ін. Однак український дослідник звер-
тає увагу на певну солодкавість у змалюванні польської дійсності. Значно 
глибше проступає романтизм у Картинках Б. Пруса, Климентії Борутті 
Опонського та ін.

Те, що в Ленартовича було щебетанням щасливої дитини, у Конопніцької стає важкою 
задумою парубка, якого забирають у солдати, голосним наріканням «вільного найми-
та», німим розпачем бідної сироти, що конає на порозі замкнутої церкви8.

6 Г. Вервес, Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських вза-
ємин, Київ 1957, с. 225.
7 І. Франко, Польський селянин в освітленні польської літератури [у:] вказ. праця, т. 27, 
с. 94.
8 Там само, с. 70.
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Івана Франка як дослідника особливо захоплює роман Б. Пруса Фор-
пост, якому дослідник приділяє чи не найбільше уваги. Критик підводить 
читача до розуміння реалістичної манери Б. Пруса, кожна постать якого 
є окремим психологічним типом. Ігноруючи різні фази розвитку героїв, 
Б. Прус веде їх 

через цілий ряд ситуацій і конфліктів, в яких їхній характер вимальовується з різних 
боків і в різному освітленні, але характер завжди той самий, представлений надзви-
чайно ясно і послідовно до самого кінця9.

У романі Форпост І. Франко бачить намагання автора бачити деталі 
для спостереження під мікроскопом, при цьому все, як стверджує І. Фран-
ко, у романі спрощене.

Зайве говорити про те, що художній бік твору від цього дуже виграв і що Форпост 
з боку композиції та характеристики кожної, навіть найменшої постаті, є шедевром. 
Однак саме ця художня досконалість, що ґрунтується на зведенні усіх дробів і мішаних 
чисел до чисел цілих, на спрощенні всіх, часто надзвичайно складних психологічних 
і суспільних проблем, викликає у нас деякі сумніви, які можна висловити в питанні: 
чи не занадто для досягнення художньої виразності та цілісності автор пожертвував 
психологічним та суспільним аспектом свого твору10.

Як глибокого знавця реалістичних способів зображення І. Франка 
особливо цікавить майстерність польських реалістів, зокрема Б. Пруса 
у типізації та індивідуалізації образів. Це виявилося передусім на харак-
теристиці дружини Слімака та його наймита Мацька Овчажа. Водночас 
для українського критика важливим є питання: звідки беруться серед про-
стого люду такі жінки, які, коли б вони справді зуміли стати моральним 
типом польської жінки, могли б бути, на противагу чоловікам, основою 
справжнього майбутнього польського народу.
Разом з тим, І. Франко бачить і те, що перебільшив Б. Прус у своєму 

героєві, адже якщо б польський селянин був таким, як його змалював 
Б. Прус у романі Форпост, то польські прихильники народних ідеалів не 
говорили б про силу опору і витривалість народу, як і про майбутнє поль-
ського селянства. Власне опір польського селянина німецькому розумові 
і єврейській спритності, на думку українського вченого, є найвразливіши-
ми рисами згаданого роману Б. Пруса.
Франко чітко бачить зміну світоглядних та естетичних орієнтирів літе-

ратури епохи позитивізму порівняно з епохою романтизму. 
Польській белетристиці, особливо романтичної доби, досить слушно закидали не раз, 
що вона милується передусім не стільки самим зображенням, скільки ідеалізацією 
двору й шляхти. Сучасній польській белетристиці з Ожешко і Прусом, такого закиду 
зробити не можна. Коли у попередніх польських романах народ, селянина змальову-

9 Там само, с. 78.
10 Там само.
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вали тільки мимохідь, у формі декорації, а на першому місці стояв двір, то у Форпості 
навпаки: центром є селянська оселя, а двір виступає тільки на задньому плані, опови-
тий якимсь чаром невиразності, – виразно бачимо тільки його занепад11.

Івана Франка як дослідника у цьому творі особливо цікавила боротьба 
польського (слов’янського) елементу з елементом німецьким, яка для того-
часного польського суспільства набувала особливого значення. Адже хоч 
Б. Прус у своєму романі не показав всебічно впливу німецької колонізації,

не вивів на сцену безпосередньої боротьби германського елемента зі слов’янським на 
полі суспільного й культурного життя (за винятком накресленої боротьби економіч-
ної), все ж таки кількома вразливими рисами він переконливо зумів показати різницю 
національних характерів і неможливість польському селянинові вистояти в цій бо-
ротьбі12. 

Таким чином, І. Франко в контексті кристалізації теоретичного поняття 
«національна література» зумів ще у другій половині вісімдесятих років 
побачити найважливіші риси польської новочасної літератури. Таке бачен-
ня виховних завдань літератури вкладалося у рамки культурно-історично-
го підходу до аналізу літературного твору. Риси цієї літератури криються 
тільки на «власному ґрунті»13. 
Що стосується сучасної І. Франкові польської поезії, то для критика важ-

ливою була заміна романтичної естетичної парадигми на позитивістичну 
(реалістичну) у польській поезії другої половини ХІХ ст. від Міцкевича, 
Словацького, Красінського до провісників народної течії – Ленартовича, 
Асника, Конопніцької. Однак ідеї народної поезії пробивалися у кожного 
з них надто повільно, і це пов’язане з багатьма фактами. Марія Конопніць-
ка, наприклад, вихована оддалік від селянської хати, наблизилася до на-
роду не під натиском свого таланту, наскрізь романтичного, а під впливом 
теорії, доктрини й переконання про необхідність такого кроку. Новим кро-
ком у польській поезії була лірика Каспровича, в якій пробивається

той самий ідеалізм, той самий гарячий порив до поступу, братерства й любові, без 
якого немає поезії в новітньому значенні цього слова; віє той самий дух, який з непе-
реможною силою панує в усій сучасній європейській поезії14.

Натомість порівняння польського критика Т. Єжа, автора передмови 
до творів польського поета, поезії Т. Шевченка з творами Я. Каспровича 
дещо умовне. На думку І. Франка, Т. Шевченко та Я. Каспрович, незважа-
ючи на своє селянське походження, є різними за темпераментом, харак-
тером їх поезії, оскільки уособлюють темпераменти поляка й українця. 

11 Там само, с. 87.
12 Там само, с. 93.
13 Там само, с. 94.
14 І. Франко, Poezje Jana Kasprowicza [у:] вказ. праця, т. 27, с. 259.
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Тонкий знавець поезії Я. Каспровича І. Франко зумів побачити у першій 
збірці польського поета Poezye (1889) боротьбу сильного і оригінального 
автора з традицією, яка не була властива його духові, врешті історичною 
школою, яку він мусив пройти і залишити. На поезії Я. Каспровича від-
чутний вплив романтичної школи, не тільки польської, а й загальноєвро-
пейської.

Пан Каспрович за своєю природою реаліст, поет жорстокої, але здорової дійсності, 
тим часом традиція романтичної школи веде його в світ примар і фантастичних поста-
тей, утоплеників, надхмарних дів, наяд і тріад, ангелів і чортів та інших декоративних 
істот цього ґатунку15.

Для І. Франка-літературознавця неприйнятним у поезії Каспровича 
є байронівська романтична тенденція подавати читачам у віршованій фор-
мі елементи фізики, психології та історіософії, адже буйна і жива фантазія 
поета змагається з цією філософською традицією і даремно силкується ло-
гічні формули прибрати в чудову форму поезії. Вже під кінець всімдесятих 
років ХІХ ст. на прикладі поезії Я. Каспровича І. Франко намагається ана-
лізувати твори польського поета на основі синтезу мистецтв, який стане 
основним у статті Із секретів поетичної творчості. Риси індивідуального 
стилю Я. Каспровича визначає на основі синестезії мистецтв, яку блиску-
че аналізує український учений на прикладі творчості Т. Шевченка. 

Переважають кольори яскраві або неприродні (особливо автор кохається в синьому 
кольорі: в ньому він бачить не тільки небо, воду, хмари, але також піски, залізо і навіть 
чисто психологічні процеси, наприклад, біль тощо). Сила й енергія, навіть на шкоду 
природності й гармонії, – це його ідеал у житті і мистецтві, тому й героям своїх поезій 
він залюбки вибирає собі постаті енергійні, як Мойсея, Самсона, Юдиту, Джордано 
Бруно та ін.16

Поза тим, слабкою стороною поезій Я. Каспровича І. Франко вважає 
твори «на біблійні мотиви», в яких переказ уривків з цих книг, роздавлю-
вання їх водою, як і «прикрашування» без будь-якої ідеї – це те саме, як 
коли б хто захотів, приміром, своїми словами переказати деякі частини 
Одіссеї або грецьких трагедій.
Водночас зіставний аналіз поезії Я. Каспровича і М. Конопніцької, 

в якій «у малому творі знаходив більше почуття, ніж у всій поезії Каспро-
вича»17.
Іван Франко у пізнішій статті про Марію Конопніцьку (1902) називає 

польську письменницю Елізу Ожешко поруч з М. Конопніцькою «най-
талановитішою жінкою не тільки в польській літературі, але й в загаль-

15 Там само, с. 261.
16 Там само, с. 263.
17 M. Kuplowsk i, Iwan Franko a literatura polska [у:] Іван Франко і світова культура, Київ 
1990, с. 114.
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нослов’янській»18. Опубліковане у п’ятидесятих роках ХХ ст. академіком 
М. Возняком листування Е. Ожешко з І. Франком19 свідчить про творчі 
контакти двох визначних постатей польської та української літератур. Такі 
зв’язки вилилися у взаємовпливи у художніх творах згаданих митців. Росій-
ська дослідниця О. Цибенко вважає, що роман Е. Ожешко Pompalińscy міг 
привернути увагу І. Франка сатиричним і навіть гротескним зображенням 
вищих сфер польського суспільства. Іван Франко у своїх романах Основи 
суспільності (1895), Перехресні стежки (1900) змальовує виродження, мо-
ральний розклад польської аристократії20. Типологічні зіставлення О. Цибен-
ко Франкового оповідання Маніпулянтка, як і роману Перехресні стежки 
з романом Е. Ожешко Pan Graba цілком виправдані. Марію Конопніцьку 
І. Франко вважав поетесою польського селянства, до якого звернуті усі по-
чуття поетеси та її поетичні образи. Водночас титул «поетеси селянства» 
для неї найменше підходив, оскільки шляхетне походження Конопніць-
кої давало можливість, на думку І. Франка, щонайбільше подивитися на 
злидні селянства та міського пролетаріату крізь кришталеві шибки вікон 
панського дому.
Порівняльний метод дослідження художніх творів давав можливість 

І. Франкові побачити справжню вартість того чи іншого твору польської 
літератури. Коли у 1901 р. на сторінках «Літературно-наукового вістни-
ка» розгорілася дискусія з приводу звинувачень польського письменника 
Г. Сенкевича в плагіаті, І. Франко висловлює про це свою думку. Зважаючи 
на те, що Г. Сенкевич у трилогії Ogniem i mieczem спотворив візію України, 
прикрим, на думку критика, є той факт, що на книзі виховувалось бага-
то поколінь у Польщі. Однак, аналізуючи роман Г. Сенкевича Quo vadis, 
І. Франко дає об’єктивну оцінку творчості польського письменника. Зви-
нувачення критики у співзвучності окремих тем та ідей творів Г. Сенкеви-
ча з романами Три мушкетери Дюма-батька, Potop – Parsifal Вольфрама 
Ешенбаха, на думку українського дослідника, 

ані на волосок не вменшує дійсної вартості творів Сенкевича, яку треба оцінювати 
не з якихось більше або менше загальних, припадкових літературних ремінісценцій, 
а з їх внутрішнього ідейного змісту, їх артистичної композиції та викінчення21.

Окремої уваги заслуговує ставлення І. Франка до польського символіз-
му, як і загальна оцінка модерних течій у літературі. Польська література, 
яка у слов’янському світі була найчутливішою до європейських мистець-

18 І. Франко, Марія Конопніцька [у:] вказ. праця, т. 33, с. 339.
19 М. Возняк, Еліза Ожешко і Іван Франко у взаємному листуванні [у:] Його  ж, З життя 
і творчості Івана Франка, Київ 1955, с. 111–136.
20 Див.: Е. Цыбенко, Иван Франко и Элиза Ожешко [у:] Іван Франко і світова культура, 
кн. ІІ, Київ 1990, с. 339.
21 І. Франко, Зауваження до кореспонденції: «Плагіат» (?) Сенкевича [у:] вказ. праця, 
т. 33, с. 82.
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ких тенденцій, стала для Франка-літературознавця своєрідним бароме-
тром літературного життя зламу ХІХ–ХХ ст. ст.
Причину захоплення поляків декадансом, український вчений бачив 

у аристократичній моді польської літературної еліти, яка часто випе-
реджувала цей напрям у Франції. Польській суспільності на той час на-
бридли 

брутальні натуралісти та радикальні хлопомани, досить їй натикали під ніс нео-
тесаних мужиків з їх вічною нуждою та жолудковими питаннями. Надоїли їй уже 
й голосні патріоти з вічними покликами про вітчину. Людям, котрих життєві ідеали 
хитаються між Монако, паризькими кокотками і англійськими огирями, давно уже 
хотілося мати літературу, відповідну до тих ідеалів22.

Представниками цього молодшого покоління польських поетів І. Фран-
ко називає К. Тетмаєра, В. Стебельського, поетів школи Міріама-Пшес-
мицького. Міріама І. Франко цінував передусім як серйозного вченого, 
який глибоко проаналізував модерні тенденції у французькій та бельгій-
ській літературі.

У зв’язку з тим, що і у нас у Польщі цей новий рух починає впливати на вразливі душі 
молодих артистів і письменників, варто все ж було почути що-небудь про нього з уст 
людини, яка, як бачимо, досліджувала його прояви в першоджерелі і сама, будучи по-
етом [підкр. наше – М. Г.], має свою оригінальну і безумовно цікаву точку зору. Можна 
не погоджуватися з суттю «декадентської поезії», так і з деталями, в яких ця суть на-
бирає видимі форми, але познайомитися з нею в усякому разі варто23.

У статті Сучасні польські поети (1899) І. Франко вважає З. Міріама-
-Пшесмицького наставником поетичного покоління польського модер-
нізму, творчість якого наснажена сміливістю й енергією. Цієї енергії не 
приглушувала філософська глибина творів та їх мисленне начало. Вре-
шті згадана стаття відповідала редакційній політиці «Літературно-науко-
вого вістника», одним з редакторів якого був І. Франко. Як справедливо 
зазначала Г. Корбич, ця політика зводилася до популяризації літератури 
польського позитивізму, що ж стосується польського модернізму, то його 
І. Франко популяризував через негативне ставлення до нього24. 
Аналізуючи в 1899 р. творчість польського поета Я. Каспровича, І. Фран-

ко розглядає особливості індивідуального творчого стилю письменника 
вже у контексті модерністичної парадигми на відміну від ідей попередньої 
статті Poezje Jana Kasprowicza. У збірках польського поета Miłość та Krzak 
dzikiej róży І. Франко побачив «брак чуття», коли поет у творах згаданих 
збірок намагається це чуття «заступити риторикою або філософствуван-
22 Його  ж, Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах [у:] вказ. праця, т. 31, 
с. 43.
23 Його  ж, Доповіді Міріама [у:] вказ. праця, т. 29, с. 116.
24 Г. Корбич, Польська література на сторінках «ЛНВ» (1898–1906) [у:] Warszawskie 
Zeszyty Ukrainoznawcze 1998, nr 6–7, s. 219–225.



83

ням». А коли один із чільників польського модернізму С. Пшибишевський 
у краківському часописі „Życie” визнав драматичну поему Я. Каспровича 
Na wzgórzu śmierci чи не найгеніальнішим твором всієї слов’янської поезії, 
то І. Франко саркастично зауважує: 

Пшибишевському подобається поема тому, що героїнею її є гола душа, тобто душа без 
тіла, вигнана з раю, закохана в Люципері. «Я не буду розбирати сеї поеми, скажу тіль-
ки, що вона держиться на строго правовірнім католицькім ґрунті, пре наївно малюючи 
Христа і його окруження в світлі тих католицьких догм, що були встановлені аж геть 
пізніше, показуючи Рим і поганство таким зіпсутим і варварським, яким малювали 
собі його середньовікові візіонери і візіонерки вроді св. Гертруди або св. Бріґіти»25.

Виходячи з традицій культурно-історичного літературознавства, 
І. Франко у статті Сучасні польські поети звертає увагу на особливості 
поезії К. Тетмаєра, який має все, щоб подобатися вишуканому польському 
середовищу: 

елегантний вислів, майстерну техніку вірша, чутливість і вразливість над найделікат-
ніші рухи, цілковитий брак почуття суспільних обов’язків і ту ідеальну концентрацію, 
що знає в поезії одну вісь, на котрій один кінець – еротика в цілій безмірній скалі тонів 
і кольорів, а другий, – пересит, обридження і нірвана26.

Серед інших польських модерністів високу майстерність і високий по-
літ духу І. Франко побачив у А. Немоєвського. Від балакучості і много-
слівності переважної більшості сучасних польських поетів художня твор-
чість цього поета відрізняється тяжінням до «якнайбільшої концентрації, 
до простоти, до того, щоб мова була немов тою одежиною, що пристає 
щільно і випукло виявляє контури думки»27.
Вважаючи, що основу поезії у Польщі зламу ХІХ–ХХ ст. ст. складають 

митці, що вступили на поетичну стежку у вісімдесятих роках. ХІХ ст., 
український вчений не оминув увагою і наймолодшого покоління, що при-
йшло до літератури у дев’яностих рр. ХІХ ст. Це покоління йшло за покли-
ками К. Тетмаєра і групувалося навколо С. Пшибишевського. На думку 
вченого, своєю містикою й еротикою, надмірною переоцінкою мистецтва 
і себе ці поети не створили чогось вартого уваги. Окрему оцінку одержала 
у І. Франка збірка С. Пшибишевського Із циклу віґілій. Як зазначає до-
слідник, 

є тут шматочки оповідання, сценки, немов моментальні фотографічні знімки, котрі 
могли би робити враження, якби автор на хвилечку дав спочити уяві читача і зосеред-
итись на них, але котрі міняючися з шаленим поспіхом, мигаючи і блимаючи, тільки 
мучать нашу уяву і не дають їй нічогісінько тривкого28.

25 І. Франко, Сучасні польські поети [у:] вказ. праця, т. 31, с. 406.
26 Там само, с. 409.
27 Там само, с. 411.
28 І. Франко, Станіслав Пшибишевський. Із циклу вігілій, переклав Антін Крушельницький 
[у:] вказ. праця, т. 32, с. 32.
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Такою була думка І. Франка про польський модернізм зламу ХІХ–ХХ ст. 
ст. Що стосується наступних оцінок українським дослідником польського 
модернізму початку ХХ ст., можемо ствердити, що новітніх модерністич-
них тенденцій, як у польській, так і в українській літературі І. Франко не 
заперечував, хоча і особливо не захоплювався ними. Своїм полемічним 
талантом він гостро ставився до слабких сторін, а іноді і до штукарства 
молодих поетів, як це було уже в 1907 р. з оцінкою маніфесту «Молодої 
музи». На жаль, оцінка польського модернізму саме початку ХХ ст. не зна-
йшла свого продовження у літературознавчих працях І. Франка першого 
десятиліття ХХ ст. Очевидно, це слід пояснювати увагою вченого пере-
дусім до проблем молодої української літератури, хоча у цей час він не 
випускав з уваги «температури» польського культурного життя. Зробле-
не українським письменником і вченим на ниві дослідження та популя-
ризації польського позитивізму, як і польського модернізму, і до сьогод-
нішнього дня залишається важливим внеском в осмислення суспільного 
та культурного життя польського народу.


