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Богдан Косановић

ИВАН ФРАНКО И СРПСКИ ПИСЦИ  
О МАКСИМУ ГОРКОМ

Данас, када обележавамо сточетрдесету годишњицу рођења и 
осамдесету годишњицу смрти Ивана Франка (1856–1916), сасвим 
нам је очигледно да је он одиграо главну улогу у развоју украјин-
ске друштвене и естетичке мисли краја ХIХ и почетка ХХ века. 
Исто тако нам је јасно да у његовом обимном и ерудитски свестра-
ном опусу значајно место припада славистици. Уосталом, Франко 
и јесте слависта – по вокацији и образовању. Зато је природно што 
се у литератури о овом горостасу украјинске културе доста писа-
ло (дакако, и писаће се) о његовој концепцији словенских узајамно-
сти. Та концепција доживљавала својеврсну проверу – са станови-
шта алтеритета – управо у наше време, у коме су се десиле значајне 
геополитичке промене међу словенским народима. Ми смо се од-
лучили да Франкове социјалне, етичке и естетичке погледе прове-
римо преко његовог односа према руском барду – Максиму Горком 
(1868–1936). Истовремено, испитаћемо, првенствено у равни дија-
хроније, однос неких српских писаца према Горком. Као методо-
лошка основа послужиће нам реферат Виктора Жирмунског на Пе-
том конгресу Међународне асоцијације за упоредну књижевност, 
одржаном у Београду и Новом Саду 1967. године. Жирмунски је, на-
име, негде одмах на почетку свога реферата, истакао „да путеви да-
љег научног истраживања треба да воде од једноставног поређења, 
које констатује сличности и разлике, ка њиховом историјском ту-
мачењу“. И даље: „Сличност књижевних чињеница, посматраних у 
међународним односима, може бити заснована, са једне стране, на 
сличностима у књижевном и друштвеном развоју народа, а са друге 
стране, на њиховом културном и књижевном контакту“.1 

Пре свега пада у очи да су Франко и Горки савременици – на-
ционални трибуни. Додуше, Франко је за нешто више од деценију 
1  В. М. Жирмунский: Литературные течения как явление международное, в: V 

Конгресс Междунаорной ассоциации по сравнительному литературоведению. 
Доклады советской делегации. Ленинград, 1967, с. 3–4.
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старији, па се и раније појавио у јавном и културном животу. Међу-
тим, неоспорна је чињеница да су обојица постигли пуну зрелост 
у деведесетим годинама ХIХ и првој половини ХХ века. Зна се да 
је Франко добро познавао дела Горког, да их је пропагирао и попу-
ларизовао у Украјини. И Горки је познавао и подржавао Франково 
стваралаштво. Поводом четрдесетогодишњице свога списатељског 
рада он је, одазвавши се молби Михајла Коцјубинског, дао и посе-
бан прилог за јубиларни Франков зборник, наговоривши и Влади-
мира Корољенка да учини исто. Горкијева издавачка кућа „Знање“ 
штампала је посебно издање Франкове приповетке Цигани (1882, 
1887) која – узгред – кореспондира са раном циганском тематиком 
код руског пролетерског писца. Могле би се истраживати и анало-
гије између Франкових дела Каменоломци (1878) и Химне (Вечити 
револуционар, 1880) и Горкијевих – Песма о Соколу (1895) и Песма о 
Веснику буре (1901), на пример. Заједничко за оба ова писца је да су, 
будући задојени револуционарно-демократским идејама, као борци 
против обесправљености својих народа у више наврата прогањани 
и затварани.

За нашу тему изузетно је важан следећи податак из биографије 
Алескеја Максимовича Пешкова – Максима Горког: он је непосред-
но по избијању немира у Петрбургу у првој половини јануара 1905. 
године био затворен у Трубецки бастион Петропавловске тврђаве. 
Наиме, као члан делегације која је безуспешно покушала да допре 
до министра унутрашњих послова како би предухитрила крвопро-
лиће, Горки је после масовне погибије демонстраната написао про-
кламацију – упозорење руском народу и европском јавном мњењу.2 
Сада већ располажемо великим архивским и другим материјалом о 
унисоним протестима тог истог мњења против затварања Горког.3 
Тим поводом огласио се и Иван Франко својим ватреним чланком у 
новинама „Нови јавни глас“.4 Овај текст почиње следећим речима:

„Очи свеколиког просвећеног света, свих слободољубивих љу-
ди окренуте су сада ка руској престоници. Посебно ка једном ме-
сту у њој, грозном, саграђеном на костима наших мученика-Коза-
ка, одавно покривеном проклетствима, умивеном сузама, напуње-
ном јауцима и уздасима несрећних жртава царске и владине само-
воље“.

Карактеристично је да Франко сагледава континуитет бораца-
страдалника који су због предвођења масовних покрета били зато-
2  Вид. Н. С. Трусова: А. М. Горький и события 9 января 1905 г. в Петербурге. 

„Исторический архив“, 1955, № 1, с. 91 и даље.
3 У затвору је провео од 11–14. јануара.
4  Iван Франко: Максим Горький. „Новий громадський голос“, 23. II 1905, с. 68–69. 

Цит. по: Iван Франко: Зiбрання творiв у п’ятдесяти томах, том 35, Київ, 1982, 
с. 367–369.
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чени у злогласној тамници: међу Русима – Михаил Бакуњин, Нико-
лај Чернишевски, Фјодор Достојевски и Александар Михајлов (ре-
волуционар-народњак); међу Украјинцима – Микола Костомаров, 
Пантелејмон Кулиш и, како он мисли, Тарас Шевченко.5 Називају-
ћи Горког „бакљом руског народа“ и „украсом руске књижевности“, 
Франко излаже украјинском читаоцу кратку и популарну биогра-
фију Алексеја Пешкова, акцентујући „тешку школу живота“ кроз ко-
ју је он пролазио. Наравно, Франко се подробније задржава на со-
цијалним моментима Горкијевих дела, налазећи да је руски писац 
вешт у „сликању људи оне најниже врсте, босјака и гоља, без куће 
и кућишта“, који су као такви несрећне жртве једног превазиђеног 
друштвеног поретка. У својим последњим делима, – вели Франко, 
Горки наступа као „ истински апостол човекољубља, не фарисејског, 
већ оног широког“. На крају овог написа истиче се неопходност да 
се болесни од сушице писац пусти на слободу, „како искра не би за-
палила велики пожар народног бунта“.

Занимљиво ће бити да се у Централном државном историјском 
архиву у Москви чува један хектографски летак из Кијева који је у 
многоме у дослуху са захтевима украјинског писца. Тај проглас по-
чиње речима: „Слобода Горком, борцу за слободу, песнику слобод-
не речи!“, да би се завршио захтевом: „Слобода свим политичким 
затвореницма!“6 

И српска културна јавност пажљиво је пратила догађаје око 
хапшења Горког у време Прве руске револуције. За ову прилику ци-
тираћемо белешку из часописа „Бранково коло“, штампаног у Срем-
ским Карловцима: 

„Из Петрограда јављају, да је Максим Горки ухапшен за то, што 
је сутрадан после крвопролића пред Замском Палатом, кад је с дру-
гим књижевницима био примљен у аудеијнцију код министра уну-
трашњих дела, кнеза Свјатополка Мирског, рекао: „Ако цар обећа 
устав, неће бити више крвопролића, а ако не, онда ће се крв опет 
лити“. – Многи страни новинари заузимају се да се Горки пусти. 
Па и недавно у седници Савеза српских новинарских сарадника у 
Београду донесен је предлог, да и Савез српских новинарских са-
радника апелује на руску владу ради ослобођења Максима Горко-
га, кога су окривили као једног од покретача радничкога покрета у 
Русији“.7 

Сада нас трагови воде до „Српског Књижевног Гласника“, у ко-
5  Податак није сасвим тачан, јер је Шевченко био затворен у једном другом руском 

казамату.
6 ЦГИАМ, Коллекция нелегальных изданий, № 18835.
7 Аноним: Максим Горки ухапшен. „Бранково коло“, 27. I 1905, с. 127.
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ме је објављена петиција српских писаца за пуштање Максима Гор-
ког на слободу. Она гласи:

„Потписани српски књижевници, без разлике политичких 
праваца изјављују своју жељу да Руска Влада што пре пусти на сло-
боду Максима Горког. Славни писац чини част целом словенском 
племену и његов велики књижевни таленат, симпатије целог про-
свећеног човечанства, углед саме Русије захтевају да и њега не по-
стигне зла судбина толиких руских писаца“.8 

Текст је потписан криптонимом С., који се са великом сигур-
ношћу може приписати водећем српском критичару Јовану Скерли-
ћу, тада уреднику овог познатог часописа, али и секретару српских 
књижевника, који је, према неким сводочанствима, имао највећи 
уплив на састављање прогласа.

О Горком су код нас између два рата разним поводима писа-
ли још и Иво Андрић, Јаша Продановић, Велибор Глигорић, Ђорђе 
Јовановић, Милош Савковић, Јован Поповић и други људи од пера. 
Попут њихових претходника – посленика у другим светским ли-
тературама – и они су му прилазили превасходно антрополошки. 
Да бисмо онакав приступ илустровали, ми ћемо се сада задржати 
на два мање позната чланка, чији су аутори опет савременици Гор-
ког и Франка – Бранислав Нушић (1864–1938) и Исидора Секулић 
(1877–1958). Чланци о којима је реч написани су исте, 1936. године, 
а поводом Горкијеве смрти.

Карактеристично је да је Нушићев некролог штампан у ново-
покренутом левичарски оријентисаном београдском часопису „На-
ша стварност“. То је, у ствари, уводна реч нашег писца, припремље-
на за комеморативно вече посвећено Максиму Горком. Тадашња ју-
гословенска влада је забранила ову комеморацију. Говор који је при-
премио Нушић био је заиста сажет, али прегнантан и надахнут. У 
њему српски писац поносно истиче да наступа са позиција „при-
падника Горкове генерације“. За Горког каже да је био „велики пи-
сац и велики човек“, „једна од највећих и најмаркантнијих фигура 
садашњице, која је собом, као велика гранитна пирамида, обележа-
вала границу двеју епоха и размеђивала два доба“.9 Посебно лапи-
дарно је истакнут универзални хуманизам „џиновског самоука“.

„Горки је човек са дна, он ниче из дубина људских невоља, али 
и из дубина људске душе и износи оданде не своје, већ болове онога 
времена, болове целога човечанства, и из тих болова он у души сво-
јој изграђује једну велику љубав према човеку и према човечанству. 
8  С.: Српски писци за Максима Горког. „Српски Књижевни Гласник“, 1905, књ. ХIV, 

бр. 3, с. 238–239. Исти апел је штампан и у „Босанској вили“, 1905, бр. 5, с.78, са 
краћим коментаром на с. 79.

9 Бранислав Нушић: Максим Горки. „Наша стварност“, 1936, бр. 1–2, с. 17.
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(...) Моћ његове речи не лежи у снази поезије, већ у снази истине; 
моћ његова не лежи у снази израза, већ у оној његовој великој љуба-
ви према човеку и према човечанству“.10

И по Нушићу Горки је пример морално-социјалног понашања 
уметника речи – „медијума читаве једне цивилизације“. То је поета 
који је као видовњак промишљао „живот човека – његовог носиоца, 
борца и страдалника, триумфатора и социјалног препородитеља“.11

Есеј Исидоре Секулић објављен је у „Летопису Матице српске“ 
и знатно је дужи и критичнији од Нушићевог. Наиме, имајући сим-
патије за Горкијево порекло и његов уметнички успон, Исидора, ге-
нерално узев, сматра да писац доста губи у делима у којима подре-
ђује своју уметност „практичној функцији при једном реформном 
и револуционарном покрету“.12 У своме раном стваралаштву, – ми-
сли наша критичарка, Горки је постигао високе уметничке домете. 
Само нешто мање слабији је у последњој етапи живота, као писац 
аутобиографске и мемоарске књижевности. Исидорина оцена је не-
двосмислена:

„У средини између двога леже велики романи, дела социјалне 
структуре, лежи служба Горкога масама и друштвеном преображају, 
служба револуцији и Лењину, а не уметност“.13 

Мада на једном месту цитира и Мирослава Крлежу, Исидора 
Секулић очигледно има доста резерви према тзв. социјалној ли-
тератури. Она замера руском писцу што му се „мелодиозна кратка 
прича“ претварала у „дебели тенденциозни буквар за народне ма-
се“, што му се „дело тако сплело са великим догађајима руских ре-
волуција, 1905, 1917, и после, да само за себе управо не постоји“.14

Запажање да су Горког увек дражиле ситносопственичке нара-
ви руског сељаштва у основи је тачно, баш као и оно да је романти-
чарски Данко „ширио лепу истину да се разум у крви угушити не 
може“. Занимљив је и закључак да је у борби за интернационално и 
свечовечно Горки „помагао декристијанизацију Русије одоле: прав-
ду друштвену нема да контролише високи морални закон, него има 
да је огласи споразум маса“.15 Међутим, несумљиво је да Исидора 
греши када Горком приписује „службу револуцији“ уређивањем ча-
сописа „Нови живот“. Напротив, управо својим Неблаговременим 
мислима, штампаним у овом периодику, Горки се понајвише испо-
љавао као хуманиста који је стекао епитет „Хамлета бољшевизма“, 

10 На истом месту.
11 Исто, с. 99.
12  Исидора Секулић: Поводом смрти Максима Горког. „Летопис Матице српске“, 

1936, књ. 346, св. 1, с. 98.
13 Исто, с, 99.
14 Исто, с. 100.
15 Исто, с. 101.
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о чему је својевремено, под псеудонимом, писао и млади Иво Ан-
дрић.16 Права је штета што ову Горкијеву публицистику наша кри-
тичарка, очигледно, није знала из прве руке.

* * *
Теорија савремене славистичке компаратистике, под којом пре 

свега имамо у виду радове Хенрика Маркјевича и Хаљине Јаначек-
Иваничкове (Пољска), Диониза Ђуришина (Словачка), Александра 
Флакера (Хрватска) и Зорана Константиновића (Југославија), све 
више инсистира на превладавању искључиво двостраног изучава-
ња књижевних чињеница, било да је реч о утицајима, или, пак, о 
аналогијама и паралелама. Чини се да управо руска, украјинска и 
српска књижевност пружају доста погодног материјала за шира ис-
питивања стваралачких сусретања у контексту и систему европске 
књижевности. Отуд овај наш рад ваља схватити као покушај упо-
редног испитивања примера социјалног понашања Ивана Франка, 
Максима Горког и српских писаца – њихових савременика (пре све-
га Јована Скерлића, Бранислва Нушића и Исидоре Секулић). Међу 
њима, као што смо видели, није било директних, контактних ве-
за. Упркос томе, све оне писце обједињује хомологни однос према 
основним социографско-етичким идејама једне прекретничке епо-
хе. Видели смо да су Франко, Скерлић, Нушић, а донекле и Исидора, 
Горком прилазили са аналогне либерално-демократске тачке гле-
дишта. Као активни учесници социјалних превирања, украјински 
писац и српски писци стоје на општим, универзалним демократ-
ским позицијама одбране духа слолбоде и правде, чије је идеале та-
да оличавао Горки. Те су идеје биле једнак стимуланс за све писце 
о којима смо говорили у овом раду. Додуше, пример Исидоре Се-
кулић, којој у пријему Горког смета његова тенденциозност, нуди и 
друге кључеве за читање његових дела, али увек на трагу хуманиз-
ма. Управо универзална широкогрудост наведене сабраће по перу у 
њиховој заштити савести, правде и истине, у инсистирању на сло-
боди и човекољубљу сведочи да је груби, изолаторски национали-
зам код ових аутора искључен. Тако је, на пример, Иван Франко ве-
лилки део свог живота и рада подредио борби за суверенитет свога 
народа, али је та борба увек подразумевала поштовање других, о че-
му ће више бити говора у најављеним прилозима за овај скуп.

Писац ових редова је за свој рад тражио и налазио охрабре-
ње у завршном ставу Константиновићевог Компаративног виђења 
српске књижевности, по коме упоредна истраживања могу „обога-
16  Вид. нашу студију: Иво Андрић о руским писцима. „Научни састанак у Вукове 

дане“. Београд – Нови Сад – Тршић, 1992, бр. 22/1, с. 269–272.
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тити слику о нашој прошлости и помоћи нам да одредимо наш пут 
у будућност“.17 

РЕЗИМЕ

Рад припада славистичкој компаратистици, њеним типоло-
шким истраживањима. У њему се социјални, етчки и естетички 
погледи Ивана Франкапроверавају преко његовог односа према ру-
ском барду – Максиму Горком. Истовремено се, у равни дијахрони-
је, испитује однос неких српских писаца (Јован Скерлић, Бранислав 
Нушић, Исидора Секулић и др.) према наведеном руском писцу.

Истраживање је базирано на теоријским поставкама савреме-
не славистичке компаратистике.

SUMMARY

This work is a kind of comparative Slavic Study and its typolog-
ic research. Social, ethical and esthetic views of Ivan Franko are seen 
through his attitude towards Russian bard Maksim Gorki. At the same 
time, at the diachronic level, attitudes of some Serbian writers (Jovan 
Skerlić, Branislav Nušić, Isidora Sekulić etc.) towards the above men-
tioned Russian writer are investigated.

This research is based on theoretical assumptions of contemporary 
comparative Slavic Study.

17  Зоран Константиновић: Компаративно виђење српске књижевности. Нови 
Сад, 1993, с. 201.
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