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Михайло Наєнко

Поезія Івана Франка: модернй дискурс

З іменем Івана Франка досі пов’язують вершинні досягнення українсько-
го реалізму, а сам автор кваліфікується як найпослідовніший критик 

пізніших, модерністських стилів: неоромантизм, символізм, імпресіонізм 
та ін. Крайнощі такого розуміння проблеми виявляються в трактуванні 
письменника як фортеці реалістичного народництва, яке, мовляв, най-
більше стримувало просування нашої літератури до модернізму. На чому 
базувалася ця хибна в своїй основі точка зору? У реалізмоцентричні ра-
дянські часи – зрозуміло: тоді реалізм (та ще й соціалістичний!) вважав-
ся своєрідним пропуском у велику літературу; в останні ж часи штучне 
утримування автора Каменярів і Зів’ялого листя в реалізмі й народництві 
зумовлюється або інерцією, або нерозумінням такого поняття в будь-якій 
справі, як еволюція, або невмінням зрештою розрізняти літературно-кри-
тичні погляди письменника і його суто творчу практику. Вона ж, особливо 
– поетична творча практика І. Франка,  була визначальним і наріжним ка-
менем у фундаменті модернізації всього літературного розвитку України  
рубежу ХІХ–ХХ ст. ст. Сьогодні вже ні для кого не секрет: «модна» свого 
часу сторінка реалізму й народництва в часи І. Франка вже не заповнюва-
лась, а перегорталась...
Віршувати він почав дуже рано; перша збірка його віршів Балади і роз-

кази (1876) була ще дуже юнацькою і в основному – наслідувальною. Як
і в ранній прозі, в поетичних творах його тоді звучало жадання життєвого 
ідеалу, який бачився молодому авторові захованим... у «старих» літера-
турних творах. Позбувався поет таких «гріхів» своєї поетичної молодості 
дуже повільно, по мірі того, як розлучався з манерою будь-якого насліду-
вання в віршуванні і поступовим наближенням до суто своєї художньо-
-естетичної манери. Добре видною вона стала в наступній збірці поета 
З вершин і низин (1887, 1893). Дві дати – це роки двох видань збірки; друга 
з них була суттєво доповнена не лише кількісно, а й якісно. Останнє – най-
важливіше...
Поетична Європа другої половини ХІХ ст. – киплячий казан. За певним 

зразком колишньої групи німецьких поетів «Молода Німеччина» (К. Гуц-
ков, Г. Лаубе, Т. Мундт) та австрійських «Молода Австрія» (А. Майснер, 
М. Хартманн, Х. Ролет) у Франції формується літературне угруповання  
«Парнас» (старші поети Ш. Леконт де Ліль, Ш. Бодлер, Т. Готьє і молод-
ші П. Верлен та Коппе); віденські поети, згадавши проскрибовану урядом 
«Молоду Австрію», творять поетичну групу з назвою «Молодий Відень» 
(Г. Бар, А. Шніцлер, Г. Гофмансталь та ін.), а на польських теренах набуває 
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розголосу теж молодіжна група поетів «Молода Польща» (С. Пшибишев-
ський, Ян Каспрович, С. Виспянський та ін.). Поетичні настанови їх, про-
те, неоднорідні. Молодонімецькі автори сповідували ідею «універсальної 
романтичної поезії»; французькі «парнасці» романтизм заперечували 
і в основу творчості клали красу як синтез античних уявлень про неї та 
одвічних людських почуттів; молоді віденці заперечували натуралізм 
і знаходили відраду в співіснуванні символізму, неоромантизму, декадан-
су; амплітуда молодопольських авторів поєднувала в собі і естетику елі-
тарного мистецтва (без будь-яких моральних і суспільних завдань), і деякі 
принципи романтичної та реалістичної творчості. Франка як поета най-
більше «влаштовувала» молодовіденська і молодопольська позиція; нази-
ваючи себе романтиком, він уже в дев’яностих роках спробує свої сили 
в поетиці символізму й декадансу (Зів’яле листя) і водночас не цуратиметься  
лиш окремих реалістичних барв. Але тільки – окремих; реалізм як худож-
ня програма (не кажучи вже про натуралізм, під який Т. Гундорова підвер-
стала чомусь усі твори збірки З вершин і низин)1 протипоказаний поетич-
ному мистецтву в принципі. Як і музиці, з якою поезія завжди перебуває 
в найближчих стосунках. Саме на неї й орієнтував свою естетичну суб-
станцію Франко-поет, готуючи збірку З вершин і низин. 
Вражає насамперед метафорична назва збірки. Що таке «вершини» 

й «низини» в уявленні поета? Чи тільки ландшафтні поняття, пов’язані 
з добре відомими Франкові Карпатами та Підкарпаттям? Почасти – так, 
але ширше – ні. Йдеться про духовні вершини людських устремлінь 
і життєві низини людського буття. Точніше – про дух і тіло людське. Ось 
чому заспівною поезією і до першого, й до другого видання збірки Фран-
ко ставив Вічного революціонера – поезію, що здобулась на назву Гімн 
(1880). Це був справді гімн усього мистецького покоління часів Франка; 
ним можна відкривати першу сторінку не афішованої, але присутньої 
в українській культурі, літературної групи «Молода Україна». Крім Фран-
ка, в ній на початку було, принаймні, ще два гіганти тогочасної укра-
їнської культури – історик і літератор М. Драгоманов та композитор 
М. Лисенко. Останній вдихнув у Франків Гімн ще одне життя, створивши 
до нього (без перебільшень) справді геніальну музику.   
Перші онаки не старого, а нового романтизму в цьому творі цілком оче-

видні. Революціонер тут – дух, що тіло рве до бою. Безсмертя його, можли-
во, запозичене Франком у польського поета Ю. Словацького (у нього теж 
є два твори з назвою Гімн, дуже своєрідна Ода вольності і т. ін.), але «ін-
струментування теми» (як сказали б музиканти), гармонійне протистав-
лення «духу» й «тіла» здійснені поетом у цілком оригінальному ключі. 
«Дух» у творі – це все, що зумовлює поступ людства, це – «наука, думка, 
воля», які ніколи ... не уступлять пітьмі поля... 

1 Див.: Т. Гундурова, працю Франко – не каменяр, c. 33 та ін.



209

Особливість багатьох «закличних», «програмових» творів полягає 
в тому, що вони часом пишуться «на замовлення», і тому виходять «погані 
вірші». Франків Гімн – блискучий зразок не віршів, а – мистецтва. Ритмо-
мелодика, поліфонічність кожного образу, прозоро-таємниче, динамічне 
крещендо у веденні головної теми – все підпорядковане тому, щоб твір 
сприймався як монолітний... дзвін. Особливість дзвона ж полягає в тому, 
що він, як сигнальний музичний інструмент, є самозвучним. Більшість 
усіх пізніших творів Франка справді «самозвучні». Ось чому багато з них 
(з допомогою композиторів) ставали піснями, а деякі взагалі не потребува-
ли втручання композиторів, бо звучали, як музика (Гримить, 1880), Земле, 
моя..., 1880, Vivere memento!, 1883 та ін.). Характерні вони також наявними 
в них модерними рисами екзистенціалізму.
Вважається, що екзистенціалізм – явище середини ХХ ст. (Ж. Сартр, 

А. Камю та ін.). Але компоненти його спостерігаються в усій історії куль-
тури. В ХІХ ст. вони особливо активізувалися і датський учений С. К’єр-
кегор тоді ж розкрив їх філософське обличчя. Суть його в дуже простому: 
одинока людина раптом відчула, що опинилася в світі абсурду2. Франків 
ліричний герой відчув наявність цього абсурду саме в період раннього 
модернізму, і тому, щоб вистояти (див. названі вище поезії), просить для 
себе (одинокого!) сил у Землі і в самих людей, які, виявляється, почали 
забувати, що вони – люди, що їхня поведінка дуже близька до абсурдної. 
Йшлося, власне, про те, про що Франко заговорив був і в своїй пізній про-
зі: намітилось помічене саме модерністами руйнування людини, яке вело 
(постмодернізм!) до апокаліпсису. 
Варіанти екзистенціалізму наявні і в інших творах збірки З вершин 

і низин. Цикли Осінні думи, Скорбні пісні, Нічні думи і навіть Думи про-
летарія – це роздуми про екзистенцію людську, про повсюдну невлашто-
ваність людського життя-буття, про прагнення людини знайти якийсь 
вихід у боротьбі за своє щастя. Інколи поет  сягає однієї з вершин філо-
софії романтизму і стверджує, що єдиний порятунок при цьому – поезія. 
В однойменному його вірші читаємо:

І вбогі жили б ми, понурі, як мари,
Якби не поезії дивнії чари...
Укритеє щастя, мов мати дитину,
Вона обгортає у теплу ряднину.
Незримії сльози, що плаче душа,
Вона поцілунком своїм осуша.

Частішими, проте, з’являються в поета мотиви боротьби за «нормаль-
ну» екзистенцію.  В одних випадках він огортає її (боротьбу) в метафору 
каменярської праці (Каменярі, 1878). «Це каменярство Франкове – не 

2 Див.: Ю. Борев, Экзистенциализм: одинокий человек в мире абсурда [у:] Теория литера-
туры. Литературный процесс, Москва 2001, т. IV, c. 309.
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випадковий образ, це його заповітний настрій, його звичайне самоозна-
чення... З Каменярів, як із центру, радіусами розходяться всі інші мотиви 
ранньої Франкової лірики», – писав М. Зеров3. Іншого разу тим мотивам 
надано «тюремного» означення. Рівняючи правді шлях, герой-каменяр 
мусить бути готовим і до того, що може опинитися за тюремними ґрата-
ми. Відтак у поета з’являється цілий цикл Тюремних сонетів (1890, 1893). 
Найперше, що змінилося в цих творах поета, характер музичної екзистен-
ції (сонет, у перекладі з італійської, означає звучати, дзвеніти!). Скута, 
з одного боку, «залізною» формою самого сонета, а з іншого – замкне-
ністю життєвого простору тюремної стихії, музика Тюремних сонетів 
набула винятково похмурого, часом приреченого звучання. Се дім плачу, 
і смутку, і зітхання, – читаємо вже в першому рядку першого сонета, отже, 
хто сподівався знайти в цій западні якийсь людський смисл, той мусить 
згадати хоча б попередження сивого Данта – Lasciate ogni speranza, тобто, 
покиньте всю надію! 
Я вже говорив, що сонетний вірш – скутий (як металом) певними фор-

мальними вимогами. Треба додати, що скутість та на певному етапі лі-
тературного процесу стала поширюватись і на змістове обличчя сонета. 
В часи Данте, Петрарки й Шекспіра (ранній та пізній ренесанс) основними 
мотивами сонетів були кохання і краса як доцільність. Німецький поет 
Ф. Рюккерт (у середині ХІХ ст.) доповнив ці мотиви «мечем» і «кров’ю», 
тобто – військовими темами, які буцім-то зросли на патріотичних сварах. 
Франко спробував показати, що живі... огромнії сонети здатні проникати 
в будь-які життєві сфери, вони, тобто, вільні у виборі тем і мотивів. Звідси 
й назва ще одного циклу збірки З вершин і низин – Вольні сонети. Це була 
масштабна модернізація сонетної форми, яка віднині стає універсаль-
ним засобом поетичного мислення в усій європейській літературі. Після 
Франка всі поети вже дивилися на сонети не тільки, як на рабів уніформи, 
а й як панів, що здатні в ту уніформу одягти найглибшу і найрозмаїтішу 
думку. Звідси в Вольних сонетах уславлення «каменярського молота», що 
дзвонить об камінь і луна того дзвону виринає з душі співом (Чого ти, 
хлопе..., 1881), «могучого орла» Котляревського, який першим увів в лі-
тературу живе українське слово (Котляревський, 1873), народну пісню як 
творчий дух людини (Народна пісня, 1873), правду й волю, що є вогнями 
нашого серця (Незрячі голови наш вік кленуть..., 1880), постійну працю, 
яка одна лиш може стерти ржу з душі і збагатити силою людину (Як те 
залізо з силою дивною..., 1880), мале дитя, що в сні спілкується зі своїм ан-
гелом (Ось спить дитя..., 1881), Сікстинську мадонну, яку весь світ «чтить 
буде вічно» (Сікстинська мадонна, 1881), зрештою – пісню майбутнього, 
яка розвалить старий світ і над збратаними народами зацвіте новим, пре-
чудним цвітом (Пісня будущини, 1880). В цих «вольних сонетах» неваж-
3 М. Зеров, Твори в 2-х т., т. 2, с. 472–473.
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ко добачити певні перегуки з мотивами пророчого Шевченкового слова 
і водночас – своєрідні заявки на ті мотиви, які набудуть у пізніших творах 
Франка ще глибшого, справді монументального звучання (зокрема в по-
емах Пророк, Мойсей та ін.). Щоб вийти на ці мотиви, Франкові треба було 
здолати якийсь дуже крутий бар’єр. 
Швидше всього – це був бар’єр національної свідомості. Поетова муза 

тримала її все ще ніби на периферії душевних поривань; визирала вона 
звідти лиш окремими паростками, а постати в єдності і відкритості... По-
трібен був, виявляється, спеціальний поетичний цикл. У збірці З вершин 
і низин йому дано назву Україна. Не «Русь», як прийнято було називати 
Україну в галицько-карпатських краях, не «Малоросія», як офіційно іме-
нувалась вона в імперській Росії, а саме – «Україна». Радянський режим 
тримав цей цикл Франка за сімома замками. Не публікувався він (за ви-
нятком єдиного вірша Моя любов) ні в двадцятитомному, ні в п’ятидеся-
титомному зібраннях творів поета. Уперше в книжкове видання його вве-
дено 2001 р., тобто – через більш, як століття після написання4.
У певному розумінні цикл Україна був розвитком теми Вічного револю-

ціонера. Але розвитком – конкретизованим, зосередженим на Україні як 
феномені поневолення, як феномені, в якому має воскреснути головна цін-
ність буття – свобода. Центральним твором тут можна вважати ще один 
гімн не афішованої «Молодої України» – Не пора, не пора, не пора... (1880). 
Він виводив на нову орбіту ідею, що Україна ж не може довічно москалеві 
й ляхові служить, що пора, зрештою, для України жить, лише їй віддава-
ти свою любов і єднатись лиш під її прапорами. Це ніби відомі ще з часів 
Шевченка поетичні інвективи, але в часи Франка, коли уярмлення Укра-
їни з боку двох імперій ставало дедалі жорстокішим, вони потребували 
нової актуалізації, нової поетичної температури. Франко досягнув цього 
переважно з допомогою анафори – стилістичної фігури повтору і окремої 
лексеми (Не пора), і окремої строфи (Не пора, не пора, не пора). Наведена 
строфа повторюється в трьох катренах, а в четвертому вона трансформу-
ється з заперечної у стверджувальну: Бо пора. Пора, переконує поет, –

це великая єсть: 
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі. 

Покладений на музику Д. Січинським, гімн Не пора... став загальнона-
ціональним мистецьким явищем. А в творчості Франка він був суттєвим 
кроком до ще гучнішої інвективи, яку проголосить поет у фіналі прологу 
Великі роковини (1898). Написаний він з нагоди 100-річчя нової україн-

4 Див.: І. Франко, Мозаїка, Львів 2001. Цитати з циклу будуть наводитися за цим ви-
данням.
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ської літератури (час першої публікації Енеїди І. Котляревського), а ви-
голошений перед початком вистави Наталка Полтавка у Львівському 
театрі. Фінал прологу звучав уже не просто як вічовий дзвін (згадаймо 
Вічного революціонера!),  а як набат:

Довго нас наруга жерла,
Досі нас наруга жре.
Та ми крикнім: «Ще не вмерла,
Ще не вмерла і не вмре!».

Вперше подібний мотив у ХІХ ст. прозвучав у Шевченка (Не вмирає 
душа наша...), потім – у автора майбутнього гімну України П. Чубинського 
(Ще не вмерла Україна...) і тому Франкове Ще не вмерла і не вмре! можна 
було б витрактувати як наслідування чи ремінісценцію. Насправді ж має-
мо розвинуту поетичну енергію. Досягнуто її несподівано експресивними 
(завдяки огрубленню) образами (жерла замість їла) і повтором відомих 
слів гімну Ще не вмерла... (з еліпсом образу «Україна», який переведено 
в ментальну пам’ять рецептора).  Майже плакатне запевнення: Не вмре! 
– вивершувало поетичну енергію пролога з такою художньою силою, що 
перед нею ціле століття потім тремтіла вся колонізаторська рать України, 
не допускаючи твір ні до друку, ні до публічного виконання. 
Франкове усвідомлення української драми і його впевненість у тому, 

що сама Україна в тій драмі ніколи «не вмре», з роками набували в твор-
чості поета нових і нових поетичних виражень. У збірці Мій Ізмарагд 
(1898) образ України цілком по-модерному інтимізується. У віршах Поет 
мовить, Україна мовить, Моїй не моїй та ін. Франко заговорив з нею 
(з Україною) як із живою істотою. Вона здавалася йому то зів’ялими квіта-
ми, боротьба за життя яких – пропаща сила (лат. – Сosa perduta); то матір’ю, 
яка просить, щоб її син менше нарікав на гірку долю, а чесно працював на 
хліб; то своєрідним жіночим ідеалом, який не здатні розділити ніякі доли 
й гори; то, зрештою, тією часткою життя, яка є вічною і безсмертною. Об-
раз України в Моєму Ізмарагді – явище більш філософське, ніж етнічне 
чи соціальне: в ньому прочитувалось щось дуже цінне, аналогічне тому, 
що, на думку Франка, містилося колись у змісті давньоруського збірника 
Ізмарагд5. Статті і притчі того збірника підібрані були так, наголошував 
у коментарі до збірки І. Франко, «щоби цілість [їх – М. Н.] становила не-
наче повний курс практичної християнської моралі». Водночас у самому 
смарагді мало б відбиватися людське лице, як у дзеркалі. «Цими простими 
словами, – продовжував поет, – висловлено й моє найвище бажання як... 
поета: щоб моє слово було  я с н е  і щоб у ньому, як у дзеркалі, виднілося 
людське, щиролюдське лице». 

5 «Ізмарагд» – старослов’янська назва смарагду – дорогоцінного шляхетного мінералу.
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Зміщення поетичної уваги з національних і загальнолюдських ідей на 
саму людину, на її душу й лице – чи не найголовніша  риса модерністських 
типів творчості. Це був, сказати б, суто людський фактор модернізму. Аби 
проникнути в його серцевину, письменники стали зосереджувати увагу 
на особистому, навіть інтимному бутті людини. Франко в українській по-
езії тут виявився справжнім першопроходцем, запропонувавши ще  в 1891 
році три невеличких добірки (дев’ять віршів), об’єднаних назвою Зів’яле 
листя. Публікувалися вони спочатку без імені автора в журналі «Зоря»; 
уже перший катрен добірки сигналізував, що йтиметься про якусь дуже 
болючу людську драму, а порівняти її можна лише... з язиками вогню, 
який бухає з-під попелу. Що ж це за драма?
Коли в 1896 р. збірка Зів’яле листя вийшла окремим виданням, то 

в підзаголовку його значилось: «Лірична драма Івана Франка». Авторською 
передмовою до збірки Франко цілком відмежовувався від свого ліричного 
героя, говорячи, що створення його (героя) навіяв йому «Щоденник» од-
ного небіжчика-самогубця, котрий пішов із життя через нещасливе кохан-
ня, свій глибокий песимізм, безнадійність,  розпуку і т. ін. А зважився поет 
публікувати весь цей песимізм тому, що він, можливо, схожий на ту віспу, 
яку лікують... прищепленням самої віспи. «Може, образ мук і горя хорої 
душі вздоровить деяку хору душу в нашій суспільності?». У 1910 році, 
пускаючи в світ нове видання Зів’ялого листя, Франко зняв запитання 
в кінці процитованого вище речення зізнанням, що вони, як і вся колишня 
передмова, були... фікцією6. 
Збірку слід розглядати щонайменше в двох дискурсах: особистому (від-

луння в ній кохання поета до трьох жінок (Тричі мені являлася любов..., 
1896) і загальнолітературному. Іван Франко не міг не відчувати, що на 
нього тиснуть могутні вітри європейського модернізму.

«Три жмутки» ліричної драми – це три частини «старої», класичної 
форми музичної симфонії. Кожна з них символізує у Франка певний етап 
розвитку головного людського почуття – любові: у першій – зародження 
його (Не знаю, що мене до тебе тягне... та ін.), у другій – визрівання (По-
лудне. Широкеє поле безлюдне... та ін.), у третій – рефлексивне, осінньо-
-зимове згасання (Коли студінь потисне... та ін.). Любов, відтак, постає 
як розвинутий життєвий культ, як абсолют, що підноситься над розу-
мом; вони забезпечують життю безсмертя, відкидають позитивістське 
і уверджують модерністське, по-справжньому симфонічне уявлення про 
людський світ. 
У симфонічному творі, як знаємо,  по-своєму важлива кожна музична 

частина, однак естетичне багатство її – в поліфонії, у тих мелодійних пар-

6 Див.: І. Денисюк, В. Корнійчук, Невідомі матеріали до історії ліричної драми 
І. Франка Зів’яле листя [у:] Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філоло-
гічної секції, Львів 1990, т. 221. 
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тіях, які складають «тіло» самого музичного матеріалу. Автономне існу-
вання тих партій у музиці виключається. В літературі – інакше: Франкові 
«три жмутки» – це цикли окремих творів, які є водночас і складовими 
«ліричної драми», і самостійними поетичними шедеврами. 
Літературознавче пояснення філософії безнадійного, спопеляючого ко-

хання триває від часів Франка до сьогоднішніх днів. Трапляються навіть 
крайнощі, які, фактично, нічого не прояснюють: це, мовляв, спіритуа-
лізоване кохання, «що вбирало в себе бодлерівське богоборство і гетів-
ський морально-психологічний ідеалізм. Водночас у ньому відлунювали 
і контівсько-спенсерівські тони ідеалізованої Любові-Правди». У цій кон-
статації, яка авторкою не розкривається і тому залишається риторикою, 
конструктивним був хіба що висновок: маємо справу з ознаками «ново-
народжуваного українського модернізму»7. Новий етап його – в епічних 
поемах І. Франка.
Поетичний епос завжди був (порівняно з лірикою) вищою формою 

осягнення змісту буття. Модерністам (порівняно з ранішими художніми 
системами) він послідовно видавався винятково  таємничим. Підступи 
до нього Франка в його епічних поемах – переконливе тому свідчення. 
Принаймні, коли йдеться про такі титульні його поеми, як Смерть Каїна 
(1889), Похорон (1899), Іван Вишенський (1900), Лісова ідилія (1903), Мой-
сей (1905). Вони переконують, що маємо справу з цілком новими естетич-
ними орбітами поета. Франко виходив на них разом із глибокими розду-
мами про силу слова, особливо слова – художнього. Життя коротке, але 
вічна штука І невиглибне творче ремесло, Якби ти знав, як много важить 
слово, – ці й подібні поетичні афоризми Франка  народилися саме в період 
його задумів епічно осмислити найголовніші проблеми буття, глянути на 
них із позицій вічності і сенсу життя як такого. З чого почати? Один вибір 
був безпомильний: існує ж «книга книг», тобто – Біблія; тисячоліттями 
людство зверталось до неї за порадами і настановами, то, може, спробува-
ти ще раз?
Смерть Каїна стала однією з відповідей на це питання. Через певний час 

з’явиться поема Мойсей, що теж, як і Смерть Каїна,  створена за біблійни-
ми мотивами. Мотиви ці дуже несхожі, але єднає їх спільна художня тема: 
це поеми  великого оскарження життя. Що лежить у його основі – знання 
чи... любов (Смерть Каїна), а з іншого боку – яке місце посідає в тому жит-
ті свобода-воля і чи людина, як така, готова  до тієї волі (Мойсей)? На такі 
питання ствердна відповідь у Франка з’явилася тільки стосовно любові 
(як і в Зів’ялому листі, у Смерті Каїна читаємо: Значить, чуття, великая 
любов – Ось джерело життя!), а все інше позначене щонайбільшим запе-
речним знаком: знання це... Кров, рани, смерть – його найперші дари. Що 
ж до волі-свободи... Виявляється, вона потрібна далеко не всім: Мойсей 

7 Т. Гундорова, Франко – не каменяр, с. 102.
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сорок років водив пустелями своїх одноплемінників-гебреїв, щоб, визво-
ливши з єгипетського полону, зробити їх вільними в своїй, палестинській 
стороні. І що ж одержав за це? Смерть від тих же одноплемінників, бо 
в неволі, на їх думку, життя все-таки краще: там і дах над головою якийсь 
був, і давали їсти, й охороняли тебе... Мойсей пробував дорікнути:

Таж в Єгипті ви гнулись в ярмі,
Наїдавшися ласо...
Відригаться вам буде повік
Те єгипетське м’ясо, – 

але дарма: до іншого (до волі, тобто) гебреї не готові. Покарання за 
такі речі неминуче: Каїн за вбивство брата приречений на довічні мандри 
(«заволокою на землі»)8 і на смерть від стріли рідного правнука Лемеха, 
а Мойсеєві одноплемінники, що сформували в собі рабську психологію, 
ніколи і ніде не зможуть нагріти собі місця:

І підуть вони в безвість віків.
Повні туги і жаху,
Простувать в ході духові шлях
І вмирати на шляху...

Франко багато думав над цим, і в дописаному до поеми Пролозі9 розгор-
нув думку, що інші шляхи буття таки можливі. Те, про що в передостан-
ніх строфах поеми лиш натякалося («крик» Єгошуа: Із номадів лінивих ся 
мить Люд героїв сотворить), у Пролозі постало як непохитна надія: 

... Прийде час, і ти [народе! – М. Н.] огнистим видом
Засяєш у народів вольнім колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом...

Олександр Білецький називав поему Мойсей «нерукотворним пам’ятни-
ком в українській і світовій літературі»10; Ю. Шерех (Шевельов) говорив про 
поему як про другий (після Шевченкового) «заповіт» української літерату-
ри11. У Пролозі – конденсат цього і «пам’ятника», і «заповіту». Він же 
(Пролог) вповні розкрив секрети художнього задуму І. Франка: Біблія, ви-
являється, була камуфляжем, алегорією, що знадобилась поетові для ви-
словлення не тільки біблійних мотивів. І в ранішій поемі Смерть Каїна, 
і в Мойсеї – дуже багато від самого автора, Івана Франка, а оповідь його 
– не так  про гебрейський, як про свій, український народ. Початок «Про-
логу» тут не дозволить думати інакше:
8 Біблія або Книги святого письма старого й нового заповіту. Із мови давньоєврейської та 
грецької на українську наново перекладена, Українське біблійне товариство, 1993, с. 4.
9 Поема вже була надрукована, але залишалися кілька чистих аркушів; друкар сказав 
Франкові, що треба поему трохи продовжити... Франко погодився, але замість продо-
вження написав вступну частину – Пролог.
10 О. Білецький, Зібрання праць. У 5 т., т. 2, с. 496.
11 Див.: Ю. Шерех, Другий «Заповіт» української літератури [у:] Його ж. Третя сторо-
жа, Балтимор – Торонто 1991, с. 116 та ін.
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Народе мій, замучений, розбитий,
Мов паралітик той на роздорожжу,
Людським презирством, ніби струпом вкритий! 
Твоїм будущим душу я тривожу...

Яким воно буде, оте «будуще»? Франко (як і Мойсей) протягом сорока 
років творчості думав саме над цим і якщо майбутнє народу побачилось 
йому ніби оптимістичним (Засяєш у народів вольнім колі!), то самому собі 
він напророчив майже Мойсеєву кончину: помирав, як знаємо, ніби своєю 
смертю, та внесок «землячків» у ту смерть – дуже вагомий. І зрозуміли 
вони його втрату теж тільки після його смерті, як і «землячки» Мойсея: 

Чули всі: щезло те, без чого
Жить ніхто з них не годний...
Одні одним у лиця бліді
Поглядали без впину.
Мов убивці, що вбили у сні
Найдорожчу людину.

Такий настрій, як згадують сучасники, був присутній і під час про-
щання з Франком, у свідомості учасників похоронної процесії. «... Життя 
Франка – це безперервний акт оскарження [тут і в наступній цитаті під-
креслення моє – М. Н.] всій українській суспільності!»12. «... Образ Франка, 
образ найвищої досконалості його, почала була затирати його довголітня 
недуга. Але смерть відсвіжила той образ, і він наново заяснів у всій ве-
личі в умах і серцях цілого громадянства»13.
Звичайно, співвідносити якогось персонажа твору з його автором – річ 

завжди ризикована. Навіть якщо письменник сам (як Франко у вірші Не-
ясна для вас ця легенда..., 1889) зізнався, що Смерть Каїна – 

То власная повість моя,
Мої розчаровання власні 
І лютая мука – змія...

Художній твір завжди глибший за будь-який автобіографізм. За ним не-
порушно може залишатися хіба що право на першопоштовх у творчості. 
Франко, як бачимо, ним інколи аж ніби зловживав. Зів’яле листя, Смерть 
Каїна, Мойсей... На всіх цих творах – печать автобіографізму. То, може, 
в Похороні його менше? Адже йдеться в поемі навіть про таку делікатну 
справу, як... власний похорон. Автор, тим часом, зберіг у поемі навіть один 
із своїх псевдонімів: Мирон. В далекі (за сюжетом поеми) середньовічні 
часи він у нього і вождь, і грішник, і зрадник; мертві душі співвітчизни-
ків хоронять його з урочистими почестями, але там – «умовний» Мирон; 
реального ж заштовхують у труну живцем, у чому знову ж не можна не 

12 Г. Хоткевич, Із споминів про Франка [у:] Спогади про Івана Франка, с. 395.
13 М. Лозинський, Похорон Івана Франка [у:] Там само, с. 553.
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помітити автобіографічних натяків. Загальнофілософський зміст поеми, 
проте, в іншому: яку в житті дорогу слід обрати і чому на тій дорозі скіль-
ки відступників, скільки душ роздвоєних? 
Над проблемами відступництва і зради І. Франко в час написання По-

хорону не просто думав, а терзався. У 1897 р. з’явилася одна з найскан-
дальніших його статей – Поет зради; найскандальніших, бо в ній ідеться 
про класика польської літератури А. Міцкевича саме як про... співця зра-
ди. «Зрадництво» Франко знаходив навіть у ліриці поета, але найбільше – 
в епічних творах, зокрема в поемі Конрад Валенрод. І ось цією «інфекці-
єю» (зрадою, тобто) поляки «годують» нові й нові покоління своїх спів-
вітчизників14. Франкова стаття писалася тоді, коли на нього напала безліч 
невдач: зрада польських соціал-демократів, які відвернулися від нього під 
час балотування поета в депутати парламенту; вереск галичан з приводу 
зізнання поета: «Не люблю русинів!»; поразка в боротьбі за професорську 
посаду у Львівському університеті і т. д. В усіх цих подіях «польська кар-
та» була особливо активною і тому в поета з’явилось природне бажання 
вихлюпнути емоції. Під руку потрапив Міцкевич і... 
Але раціональне зерно в статті Поет зради все-таки є; воно не стільки 

в звинуваченнях Міцкевича щодо зрадництва, скільки в філософії буття, 
де зрада, виявляється, є однією із складових будь-яких життєвих напру-
жень. Отже, бувають зради і «зради». Погляньмо у зв’язку з цим на Івана 
Вишенського. Зокрема, на такого, яким зобразив його Франко в одноймен-
ній поемі. Хіба не зрадник він, хіба втеча з України на Афон – не зрада? 
До написання поеми, Франко опублікував монографічне дослідження 

Іван Вишенський і його твори (1895). У ньому Вишенський постає як при-
страсний борець з унією, як нещадний критик ситих єпископів, захисник 
«робучого люду» і т. ін. У поемі ж про це – жодного слова; в центрі тут мо-
нументальна постать аскета, який залишив у біді свою рідну Україну і пі-
шов на святу Афонську гору, щоб звідти наближатись до Бога. Ця непроста 
колізія пропущена в поемі крізь психологію і душу самого аскета; він весь 
час терзається перед вибором: цілком віддатись найсуворішому аскетизму 
(обравши собі за житло навіть таку келію, в яку спускають лиш обв’язаним 
канатами), чи, може, повернутись обличчям до страдниці-України? 

«Чудо» таки трапилось: фізично Іван Вишенський відмовився поверну-
тись на барці з посланцями до України, а духовно...

Він нічого вже не бачив,
тільки шлях той золотистий
і ту барку ген на морі – 
і ступив і тихо щез.
А в печері пустельницькій
тільки білий хрест лишився...

14  Див.: І. Франко, Мозаїка, Львів 2001, с. 213.
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Як розуміти такий фінал поеми? Якщо з емоціями в дусі статті Поет 
зради, то герой поеми таки зрадник, бо ж не зважив на благання посланців 
з України й ізолював себе на Афоні; а якщо без емоцій? Маємо типово ро-
мантичну, символічно-сугестивну картину, яка «не піддається однознач-
ному раціональному трактуванню»15. 
Модерні стилі, що утверджувались на рубежі ХІХ–ХХ ст. ст., базува-

лися саме на такому розумінні  творчості. Та ще на тому, що в тій твор-
чості домінантними мають бути лиш умовні форми образного мислення, 
з допомогою яких тільки й можна досягти поліваріантності художніх ідей. 
Франко-поет до них ішов, як видно,  не раціоналістично, а інтуїтивно: 
у його власній творчості вони виявлялися повсякчас (цілком містичний 
похорон Мирона, загадкове зникнення Вишенського з келії і т. д.), а в ана-
літичних міркуваннях про них... були, як кажуть, варіанти. Це помітно, 
зокрема, в тих судженнях, які на початку ХХ ст. Франко висловлював 
з приводу творчості  молодших за нього письменників. Художню мову 
першої фаланги їх (В. Стефаник, М. Коцюбинський, О. Кобилянська та 
ін.) він розумів навіть глибше, ніж самі ці автори., але друга, й особливо 
третя сприймалися ним насторожено і навіть дратівливо. 

«Другу», можна вважати, започатковував Микола Вороний, який у 1900 р. 
звернувся до письменників з «відозвою» такого змісту: «... Наблизитись 
до новійших течій та напрямів у сучасних [підкреслення моє – М. Н.] літе-
ратурах європейських», подати до замисленого ним альманаху З-над хмар 
і з долин» твори, в яких усувалися б «різні заспівані тенденції та виму-
шені моралі», але «було б хоч трошки філософії, де хоч би клаптик яснів 
того далекого блакитного неба, що від віків манить нас своєю неосяжною 
красою... На естетичний бік творів має бути звернена найбільша увага»16. 
У цьому заклику І. Франко запримітив спробу (під виглядом модернізації) 
позбавити українську літературу вогню й правдивості в зображеннях. 
Марко Вороний пізніше (в 1903 р.) відповість Франкові віршованим «по-
сланням», яке за змістом повторювало колишню «відозву», було своєрід-
ним нагадуванням розрізняти в людині громадянські і творчі начала:

До мене, як горожанина,
Ставляй вимоги – я  людина.
А як поет – без перепони
Я стежу творчості закони...
Моя девіза – йти за віком
І бути цілим чоловіком!

Франко, звичайно, й без Вороного знав, що треба стежити творчос-
ті закони і бути цілим чоловіком. Раціонально ніби не приймаючи його 
закликів наближатись до віянь у сучасних європейських літературах, він 

15 Т. Гундорова, Франко – не каменяр, с. 117.
16 «Літературно-науковий вістник» [далі: ЛНВ] 1901, т. 16, с. 14.
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(Франко) в Лісовій ідилії демонстрував саме такі віяння. Уже в пролозі 
розгорнуто не реалістичний, а неоромантичний діалог... між умовним «Я» 
і не менш умовним «Лісом». Про що вони говорять? Кожен – про свою 
біду: умовного «Я» хилять додолу літа і виснажливі чвари між людьми, 
а «Ліс» потерпає від хижацького плюндрування його. «Я» просить 
у «Лісу» порятунку й відмолодження (як у дні дитинства, коли лісовий 
масив був невичерпним джерелом оздоровлення), а «Ліс» пропонує йому... 
лікувальну притчу, героями в якій будуть... люди!
Люди і модернізм, народ і модернізм, народництво і модернізм... Май-

же всі дослідники українського модернізму розглядають ці поняття-пари 
в дусі опозиційності; мовляв, тривала прив’язаність української літерату-
ри до національного народництва (синонім – побутописання) гальмувала 
утвердження модернізму в ній. Прикро, але дослідники чомусь не розумі-
ють, що складові перелічених вище пар перебувають не в опозиції; це суто 
українська філософія розвитку літературного процесу. На рубежі ХІХ–ХХ 
ст. ст. література в Україні продовжувала залишатись єдиною трибуною 
людської, народної, національної свідомості. Тому й входити в нові худож-
ні сфери (у нашому випадку – в модернізм) без неї вона елементарно не 
могла. Франко епічно доводив це в кожній з поем (Мойсей, Смерть Каїна, 
Похорон та ін.), сягнувши далеко не архаїчних, а справді модерних уявлень 
про літературу, про людину та народ. У такому ж дусі творилася й Лісова 
ідилія, хоч «людський матеріал» цієї драматичної поеми (як і в Мойсеї чи 
Похороні) особливий: він не такий, як у класичних реалістів-народників 
– Нечуя-Левицького, Панаса Мирного чи Бориса Грінченка, але зв’язку 
з ним він не втрачав. Це «матеріал» того ж кореня, лиш поставлений у но-
віші умови і побачений з новішої точки зору. Звідси – висновок: модернізм 
в українській літературі не заперечував народницький реалізм, а вирос-
тав із нього, протестуючи тільки проти побутописання як зужитої форми 
письма. 
Інтуїтивно, отже, зближуючись із модернізмом, перебуваючи водночас 

в оточенні підростаючих прихильників його, Франко інколи пробував на-
віть свідомо наслідувати окремі поетичні форми модерністів. Помічалося 
це в час, коли на літературну арену стала виходити згадувана третя фа-
ланга ранннього модернізму: йдеться про групу молодих письменників, 
що прибрала собі назву «Молода муза». 
В рецензії на маніфест «Молодої музи» (1907) Франко привітав «гро-

мадку молодих людей», що взялася «витворити нову літературну школу», 
але піддав гострій критиці їхні теоретичні засади творчості. Немає під-
став, писав він, орієнтувати своє кредо тільки на західні зразки філософії 
творчості, зокрема – на теоретичні міркування Фрідріха Ніцше, нові «за-
гадки» якого в тому тільки й полягають, що вони... вічні. Немає підстав 
також відкидати «загальнопризнаний реалізм» Нечуя-Левицького, Панаса 
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Мирного, І. Франка, І. Карпенка-Карого лише тому, що в ньому «кожну 
описану... подію можна було сконтролювати метром і кожну... тенденцію 
– звичайним розумуванням». «Читаєш се, – продовжував Франко, – і  віри 
сам собі не ймеш». Бо ж кращі твори названих авторів «надихані висо-
ким ідеалізмом, до зрозуміння якого ще не доросла наша «Молода муза». 
Ще різкішою була критика Франком поетичного збірника молодомузівців 
Привезено зілля з трьох гір на весілля (1907), у якому, на його думку, бага-
то словесного примітивізму, недоречних «забав», нещирих сліз та інших 
«плаксів». «Пощо ті плакси на такім „панськім” весіллі?», – уїдливо запи-
тав рецензент і цим самим фактично перекреслив усі модерністські поту-
ги молодомузівців. Тим часом, у 1906–1907 рр. з’являється його поетичний 
цикл Вольні вірші, який у певному розумінні суголосний із художніми 
мотивами авторів з «Молодої музи». Щоправда, в окремих випадках – як 
зворотний бік їхньої медалі. Перший вірш циклу являє собою триптих 
– Moderne (Новий), Anima saltas (Душа, що скаче) і До музи.  Сукупно ви-
йшла фактично епіграма на... модерністську творчість. Вольні вірші були 
ще одним різновидом критики молодомузівського модернізму. Чи мав ра-
цію І. Франко в цій критиці – полеміка триває й досі. Рух її відбуваєть-
ся, як на мене, в такому напрямку: творчість авторів «Молодої музи» є не 
більш, як «срібний вік» раннього українського модернізму. А «золотий» 
започатковував Франко... 
Що ж до Вольних віршів, то вони, здається, підводили певний  підсумок 

поетичної діяльності Франка. Після 1907 р. він опублікує в періодиці ще 
кілька нових поетичних творів, які залишаться «поза збірками», спробує 
відредагувати свої найраніші поезії і вмістить їх у згадуваній на початку 
збірці З літ моєї молодості (1914), але на всьому цьому вже не видно буде 
блиску могутнього поетичного таланту. Саме такого таланту, про який 
у 1907 р. міркувала одна з чотирьох «судильниць». Така доля, власне, че-
кає всіх великих поетів: їхнього поетичного лету вистачає щонайбільше 
на п’ятдесят літ. А потім настає час згортання крил. У Франка він тривав 
близько десятка літ: ще писалися літературно-критичні студії, доводився 
до друку об’ємний Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 
року (1910), велася вперта боротьба з підступними недугами, а поетичний 
талант уже не тішив новими спалахами. Більше втіхи в ті часи приносила 
Франкові робота в галузі драматургії: Украдене щастя, Сон князя Святос-
лава, Кам’яна душа, Суд святого Николая та ін. Характерно, що частина 
з них – це не традиційні (прозові) драми, а драматичні поеми. Написані 
ритмічним (без рими) віршем, вони змушують згадати шекспірівський тип 
письма, в якому ідея завжди підносилась на рівень вищого, поетичного 
узагальнення. Не забував І. Франко і про музичний (мелодійний) аспект 
свого стилю, знайшовши кожному твору не однакове ритмічне звучання 
і поєднавши його, зокрема, з характером розв’язання конфлікту. У Сні... 
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він полегшено-драматичний (тут відчутно позначилося звернення до засо-
бів пригодницько-романтичного втаємничення, яке здалося автору казко-
вим), а в Кам’яній душі – трагічний.
В І. Франка з його трагічними фіналами не тільки в драматичних поемах 

Кам’яна душа чи Сон князя Святослава, а й у «чистих» поемах (Смерть 
Каїна, Мойсей, Похорон) та багатьох прозових творах (особливо – остання 
редакція Boa constrictora і роман Перехресні стежки) спостерігається те 
ж саме: добігало кінця утилітарне й наближалося синтетичне (модерніст-
ське) уявлення про світ і модерну його інтерпретацію. Деякі риси такої 
інтерпретації письменник означив у статті Старе й нове.... З літератури, 
на його думку, зникав  а н а л і з (цим хай займаються економісти, хіміки, 
статистики й ін.), натомість поглибився поетичний  с и н т е з.

Це синтез у найвищім розумінні цього слова... Письменники нової генерації... виво-
дять свої постаті перед наші очі вже готові, силою свого натхнення овівають нас ча-
родійною атмосферою своїх настроїв або сугестіонують [навівають – М. Н.] нашій 
душі відразу, без видимого зусилля зі свого боку, такі думки, чуття та настрої, яких їм 
хочеться, і держать нас у тім гіпнотичнім стані, доки хочуть.

Звичайно, не всім представникам «нової генерації» така творчість була 
по силах; ідеться про найбільш обдарованих, які, проте, зростали не на 
голому місці. Прислухаючись до нових віянь у європейських літературах, 
вони спирались і на вітчизняну традицію; І. Франко в ній посідав особли-
ве місце; до нього «нова генерація» ніколи не залишалась байдужою, яким 
би часом «крутим» у своїй критиці їхньої творчості він не видавався (зга-
даймо його «посвяту» М. Вороному, критику ним поезії молодомузівців та 
ін.). Були спроби (в 1913 р.) знімати «ідеологічний культ» і з І. Франка, щоб 
віднайти в ньому таку бажану для власне художньої творчості естетичну 
домінанту (М. Євшан)17. Але той же М. Євшан, один із найвідоміших кри-
тиків-естетів із журналу «Українська хата», який концептуально перегу-
кувався з «Молодою музою», наголошував: І. Франко залишив після себе 
таку художню цінність, яка мусить бути записана «в історію літератури як 
відродження [швидше всього, після Шевченка – М. Н.] поетичної думки-
»18. Саме таємниця відродженої «поетичної думки» була кінцевою метою 
всіх тих модерністів, що прийшли в літературу після І. Франка. Як митця, 
вони його часом бачили більшим «прологом» до чогось нового, ніж він 
сам собі уявляв (згадаймо його рядок: Я є... пролог, не епілог). Найгострі-
ше це відчували, звичайно, ті, хто за рівнем таланту стояв найближче до 
нього: О. Кобилянська, Леся Українка, В. Стефаник, М. Коцюбинський... 
Останній, зокрема, залишив таке міркування:

17 М. Євшан, Літературні замітки [у:] ЛНВ 1913, т. 62.
18 Його ж, Критика. Літературознавство. Естетика, Київ 1998, с. 143.
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У Франка є прекрасна річ – лірична драма «Зів’яле листя». Це такі легкі, ніжні вірші, 
з такою широкою гамою почуттів і розумінням душі людської, що, читаючи їх, не зна-
єш, кому оддати перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання 
і настроїв»19.

Гадати, проте, не треба: Франко у всіх випадках керувався єдиним 
кредо:

Проти рожна перти,
Проти хвиль плисти,
Сміло, аж до смерти,
Хрест важкий нести...

На це він орієнтував і молодших своїх колег-літераторів... 

19 М. Коцюбинський, Твори. В 6 т., т. 4, Київ 1962, с. 58–59.


