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Іван Франко один iз перших у свiтовiй науцi поставив питання про зв’язок лiтературно-фольклорних взаємин iз нацiональновизвольним рухом.1 У цьому сенсi досить лише назвати його переклад сербсько-хорватського епiчного полотна Поеми про бiлу сорочку. Саме фольклорно-лiтературному матерiаловi пiвденних слов’ян
великий Каменяр надавав окремiшого значення.
Оскiльки наша розмова про творчi взаємини Iвана Франка та
Євгена Маланюка, то хочемо у нiй бодай хоч якось опосередковано
відокремити їхні „зв’язки у зв’язках“ з сербською iсторiєю, лiтературою, культурою.
До речi, в Уривку iз життєпису Євген Маланюк залишив таке
свiдчення: „Моя мати була донькою чорногорця – Якова Стоянова,
вiйськовика iз сербських осадчих, що їх супроводжувала Катерина
II для колонiзацiї земель“.2 Отже, вже звiдси можна виводити той
пiєтет, який мав Є. Маланюк до „братiв-слов’ян“, а зокрема, сербiв,
що завжди стояли „на засадничих потребах власної держави“.
Як Iван Франко, так i Є. Маланюк своє життя i свою творчiсть
пiдпорядкував українськiй державницькiй iдеї. Без перебiльшення
– самовіддано їй на службу. Рiзниця, мабуть, лиш та, що I. Франко
з переднього бою битви виходив, полишаючи тут своє слово, а Є.
Маланюк зi „стилетом i стилосом“ ставав у стрiй.
До речi, 13 листопада 1915 р. I. Франко знаходив порятунок у
притулку Українських Сiчових Стрiльців. „Прийшов, – читаємо у
спогадах В. Щуровського, – в дуже лихому станi здоров’я. Ноги пухли. Серце вiдказувало послуху... Впрочiм се була лише тiнь колишньої людини. Спастично паретичний хiд, похилена стать, покорченi в лiктях, зап’ястку i пальцях руки“.3
М. Я. Гольберг: Iван Франко та українсько-сербськi культурнi зв’язки, Львiв,
„Свiт“, 1991.
2
Євген Маланюк: Уривок iз життєпису. Книга спостережень, Торонто, 1966, с. 476.
3
В. Щуровський: Iван Франко серед Українських Сiчових Стрiльцiв. „Лiтопис
Червоної Калини на 1927 рiк“ – Львiв, 1926, с. 23.
1
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Знаменно, що у цей час (трохи бiльше як рiк) „кремезний, мiцної будови тiла“ високий двадцятилiтнiй Є. Маланюк покидає царську армiю i стає вояком УНР (згодом поручником генерала В. Тютюнника).
З молодих своїх творчих лiт i до лiт зрiлостi, тобто до написання збiрок Серпень (1964) та Перстень i посох (вийшла у 1972),
словом – протягом життя, Є. Маланюк залишався Франковим „semper tiro“. Вiн читав публiчнi лекцiї про Каменяра, присвятив йому окремi студiї Франко незнаний та Франко як явище iнтелекту,
а двi його Книги спостережень, що сягають бiльше тисячi сторiнок,
буквально ряснiють апелюваннями до свого вчителя.
Є. Маланюк, як мало хто зумів по-своєму лаконiчно, але суттєво i мiстко оцiнити генiй Шевченка i генiй Франка. „Якщо, – писав вiн, – козацького походження селянин – Шевченко тiй скелi могутньо протиставив свiй демонiчний нацiональний iнстинкт, який
всупереч всьому i всiм, знав, що „в своїй хаті – своя правда i сила
i воля“, то тiєї благодатi нацiонального генiя Франко – з багатьох
причин – не мав. I тому син дрогобицького ремiсника вийшов проти неї з тiєю зброєю, яку мав вiд народження i яку цiле своє тверде
життя сталив та вдосконалював: зi зброєю розуму.
Шевченко ту скелю на крилах генiя перелiтав. Франко мусiв
ту скелю прорубувати. I вiн її прорубав – в холод i спеку, день i нiч,
рiк за роком, невпинно, систематично-послiдовно – аж крiзь отвiр у
скелi показалося свiтло iсторичної дiйсності, свiтло багрове й димне вiд пожеж i крові. Але тунель був прорубаний i неволя, неволя
інтелектуальна, надлюдським трудом Франка була переможена.
Не пригадую собi в свiтовiй поезiї такого апологета й спiвця
розуму-iнтелекту, як поет Iван Франко.
Ти, розуме-бистроуме,
Порву пута вiковiї!4
Через багато рокiв Дмитро Павличко майже повторить Є. Маланюка, образно висловившись: „Шевченко народив, а Франко виховав українську нацiю“.5
Якщо шукати генези спiльностi, перекликiв, „контактiв“, спiвзвучань, своєрiдних iдейних продовжень мiж художнiми чи публiцистичними колiзiями I. Франка та Є. Маланюка, то вона глибоко
не прихована. Навпаки, вона майже завжди на поверхнi. I полягає
Євген Маланюк: Франко як явище iнтелекту. Книга спостережень, Торонто,
1962, с. 119.
5
Дмитро Павличко: Свiточ братерства i свободи. Над глубинами, Київ,
Радянський письменник, 1083, с. 6.
4
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вона в життєво-творчому оптимiзмi, в тому унiверсальному iнтелектуалiзмi, яким самовизначався творчий шлях як I. Франка, так
i Є. Маланюка. Треба сказати, що оцей унiверсально-iнтелектуальний культуралiзм для обидвох письменникiв був полiтично цiлеспрямованим i ангажував найнасущнiшi проблеми часу.
Скажiмо, I. Франковi треба було пiднестись до рiвня провидiння, до передбачливих узагальнень, аби оцiнити суспiльно-полiтичнi явища, якi були умовами його доби, i не тiльки свою роль у
цiй добi вiдiгравали, але й проектувались на завтрашнiсть. Є. Маланюковi треба було тiєї iнтелектуально-мислительної зосередженостi, аби оцiнила Франкову пересторогу, його науку i посiяти її в
душах iнших.
Нехай в зрiлому вiцi, аж 1956 р., Є. Маланюк писав про славнозвісну Франкову працю Що таке поступ?, зате практично вiн послуговувався її iдеями змолоду i впродовж усього життя. Цитуючи
Франковi слова: „...Всеможна сила держави (марксистiвської) налягала б страшенним тягарем на життя кожної поодинокої людини.
Власна воля i власна думка... мусiла б щезнути... Виховання... зробилося б мертвою духовною муштрою. Люди виростали б i жили
у такiй залежностi, пiд таким доглядом держави, при якiй тепер у
найабсолютнiших полiційних державах нема й мови. Така держава
сталася б величезною тюрмою.
А хто держав би в руках кермо тiєї держави? Цього соцiал-демократи не говорять виразно, та в усякiм разi цi люди мали б у своїх руках таку величезну владу над життям i долею мiльйонів, якої
нiколи не мали найбiльшi деспоти“, – Маланюк ставив риторичне
питання: „Чи це природна вiзiя великої людини, вiзiя, що здiйснилася до найменшого iнтелекту“, яку Є. Маланюк порiвнював з найвищим „іррацiональним вiзiонерством“.
Змолоду i на все життя I. Франко обирає шлях „правди, працi i
науки“: ..Я буду жити, бо я хочу жити, не щадячи, нi трудiв, анi поту.
При дiлi, що весь вiк бересь вершити. Знайду й свою я тихую роботу“. Письменник Франкової епохи покликаний був „в головах думки вольнiї“, „в сердцях й волі всiх!“. Iсторична призначенiсть митця
зобов’язувала на недаремне просвiтництво:
Ти, розуме-бистроуме!
Порви пута вiковiї,
Що скували думку людську!
Двигни з пiтьми люд робочий...
Тому не викликають сумнiвiв Франковi самооцiнення своєї
працi. У листi до М. Павличка вiд 1879 р. вiн висловлюється: „Ви
знаєте, що пишучи що-небудь, я зовсiм не хочу творити майстер-
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верхiв, не дбаю о викiнчення форми i т.д. не тому, що се само собою
не хороша рiч, але тому, що на тепер головне дiло в нас сама думка,
– головне завдання писателя – порушити, зацiкавити, вткнути в
руки книжку, збудити в головi думки“.6
А тепер згадаймо. Саме в час пiсля поразки українських визвольних змагань, коли українську емiграцiйну iнтелiгенцiю огорнув смуток та песимiзм, бiль за втраченi жертви i ностальгiя за
Батькiвщиною, Є. Маланюк пише одну iз „найпотужнiших i найвольовiших“ збiрок Земля й залiзо. Правда, вона вийде у свiт аж у
1930 роцi. Та протягом цього часу вiн жалiється Д. Донцову, О. Телiзi, що рукопис дарма лежить. „Книга моя Земля й залiзо, – пише
вiн Н. Лiвицькiй-Холоднiй, – найважливiша – досi не видана (вже
три роки лежить). Видавця немає. А я напевно знаю, що вона не зайва“.7 Це лист вiд 1 червня 1928 р. А ось лист вiд 9 грудня 1928 р.
знову до Н. Лiвицької-Холодної: „Земля й залiзо потрiбна, як... черговий удар замакiтренiй сов. владi. Я навiть ,фізiологiчно’ вiдчуваю,
що вона зробить такий вчинок“.8 „Демон Мистецтва, – тут же казав
вiн, – вибачає кров, морд, навiть зраду, навiть розпусту, вибачає всi
злочини, крiм одного – злочину фальшу, злочину проти музикальности, проти вищої мистецької краси“.9
До цiєї Маланюкової тривоги про невихiд його збiрки апелюємо лише тому, бо саме о цiй порi, коли вiн її писав, його погляд на
призначення суспiльної ролi, поезiї спiвпадав iз Франковим. До речi, вiн i пiзнiше не змiнювався. У листі, знову ж таки, до Н. Лiвицької-Холодної вiд 10 серпня 1928 р. читаємо: „Я тепер боюся ,майстерности‘. Хотiв би хоч трохи розхристаности ранної лiрики... Як на зло
на вiршi все бiльше i бiльше лягає матовий лист ,досконалости‘“.10
Бачимо, слова „майстернiсть“, „досконалiсть“,якими Є. Маланюк ладiв, вказати на „побутування“ епiтета в художньому текстi не
задля словесних прикрас.
А в тiм, формально-стильових „подрiбностей“ у цих дуже рiзних поетiв не доцiльно й шукати. Даремно витворювати для них
спiльнi естетичнi схеми. I. Франко та Є. Маланюк близькi в iншому. Скажiмо, поетичну концепцiю Маланюкової України критика
найчастiше виводила з Шевченкiвської та Кулiшевої історiософiї. А
рядками Кулiша „Народе без пуття, без честi, без поваги“ наче б обгрунтовувала „етимологiю“ Маланюкових звернень до України, зокрема, у збiрках Земля й залiзо та Земна Мадонна. Наприклад:
Євген Маланюк: Франко як явище... с. 123.
Iван Франко: Зiбрання творiв у 50-ть томiв. Київ, 1986, т. 48, с. 251–253.
8
Євген Маланюк: Матерiали до iсторiї лiтератури i громадської думки.
Листування з американських архiвiв. Нью-Йорк, 1992, с. 265.
9
Там само, с. 313.
10
Там само, с. 23.
6
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Лежиш, розпусто, на розпуттi,
Не знати – мертва чи жива.
Де ж тi байки про пута кутi
Та iншi жалiснi слова?
Хто гвалтував тебе? Безсила,
Безвладна, п’яна i нiма
Неплодну плоть, убоге тiло
Давала каждому сама.
Формування Маланюкового свiтогляду припадало на драматичнi часи нашої iсторiї. Мiняла своє полiтичне обличчя Європа,
вставала з колiн Україна, жадаючи свого полiтичного обрису. В такий сум’ятний час, власне, Франкова поезiя могла бути Маланюковi
найближчою. Якраз Франкiв вираз „Я не люблю русинiв“, який Маланюк так часто повторював, був найбiльшим його стражданням:
поет „Не любить“ їх з „надмiрної любові“, Русь для нього „кривава
в серцi рана“.
„Признаюсь у ще бiльшому грiху – писав вiн у статтi Дещо про
самого себе, – навiть нашої Русi не люблю так i в такiй мiрi, як це роблять або вдають, що роблять патентованi патрiоти. Що в нiй маю
любити? Щоб любити її iсторiю, для цього досить добре її знаю, занадто гаряче люблю загальнолюдськi iдеали справедливостi, братерства й волi, щоб не вiдчувати, як мало в iсторiї Русi прикладiв
громадянського духу, справжньої самопожертви, справжньої любовi. Нi, любити цю iсторiю дуже тяжко, бо майже на кожному кроцi треба б хiба плакати над нею. Чи, може, маю любити Русь як расу
– цю расу обважнiлу, незграбну, сентиментальну, позбавлену гарту й сили волi, так мало здатну до полiтичного життя на власному
смiтнику, а чи таку плiдну на перевертнiв найрiзнорiднiшого сорту“.11
Франко впрiг себе до саможертовної працi, аби цi високi iдеали
гуманiзму, справедливостi i волi зростити у своєму сплюндрованому народi, сказавши йому чисту, хоч i сурову правду.
Або чи треба вслухатись в iдейнi перегуки ряду Франкових
вiршiв (зб. Iз днiв журби) з Маланюковими циклами Антимарiя чи
Степова Еллада:
О бiдна расо, що такий твiй плiд
Слабий! Хвалиться ним нема резону
Та й швидко ж той твiй метеор поблiд,
Не мавши навiть доброго розгону.
11

Там само, с.306.
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Чи прочитаймо вiрш Три долi (1895). Поет зустрiчає на шляху
три Богинi – долi, якi пророкують йому: „талант який“ i „зiр палкий“, „бажання правди нестружденне“, „фантазiю многоплодну“ та
„могутню гордiсть“, що не дозволить „чола корить“. Але, оскiльки
йому судилось бути „русином i хлопським сином“, то:
Талант твiй буде рвать тебе
Мiж леди, в вир життя могучий,
В великий дiл i намiрiв iгрисько,
Та вродження й мiй присуд неминучий
Тебе по пояс загребе
В багно грузьке, в клопотiв муравлисько.
Той зарiд сили, що iскриться тобi, –
Нi, ти не розiв’єш його як слiд.
Без вправ, без змагань, наче в гробi,
Його задушить твiй нездарний рiд.
Ось чому ще у вiдвертiших „звинуваченнях“, сказати б, спадково звучить докiр „нездарному родовi“ в поезiї Є. Маланюка. Принаймнi в поезiї раннього перiоду. З „надмiрної любовi“ до русинiв,
до Степової Еллади, до України творились образи антитезного звучання („багато грузьке“, „патентованi патрiоти“, „Намiрiв iгрисько“,
„нездарний рiд“, „клопотiв муравлисько“ – у Франка); а в Маланюка – „Повiя ханiв i царiв“, „розпуста на розпуттi“, „Прiська гетьмана Петра“, „Байстрюча мати яничар“, „Народ, що розчиняв в горілцi
зло“, „крам бiлотiлий“, тощо.
Такi антитези як у I. Франка, так i в Є. Маланюка, були останнiми художнiми iн’єкцiями для нацiонального оздоровлення, для
пробудження нацiональної свiдомостi. Якщо не помагали i вони,
то, безперечно, серце огортала безнадiя, зневiра, дорiкання собi самому. I. Франко, що почував себе „волом в ярмi“, який тягнув для
рiдного народу „скарбу повнi мiхи“, звинувачував себе в „собачому
обов’язку“:
У мене блiдли давнi iдеали
I люди видались таким дрiбним,
Мiзерним кодлом, що для мене стали
Чужi й далекi. Треба буть дурним,
Щоб за них в бiй iти, як в дим;
Тi, що терплять, варт того, щоб страждали.
Є. Маланюк свою образу, зневiру, перегукуючись з I. Франком,
висловлює по-iншому:

IВАН ФРАНКО ТА ЄВГЕН МАЛАНЮК (ДО ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗВ’ЯЗКIВ)

41

На хрестi слова розiп’ятий
Цвяхами лiтер
Один, –
Яким же криком ще чорний вiтер
Страшної епохи син?
Яких ще вiршiв вирiзувать
З кривавого м’яса днiв?
Якi породити слова?
Свiт вставав увесь iз залiза
В гострих лезах огнiв;
Вiд електрики смерклися очi,
Вiд заводiв гудить голова,
Безголоса душа хрипко регоче
Та божевiльно спiва,
Над хвилями юрб, над поверхнями натовпiв п’яних,
Зi скель хмародряпiв дивлюся в бездонну нiч
Раною рота кричу в тумани, в тумани,
Просвердлюю морок вогненними свердлами вiч,
А пустеля людська лиш порожньою луною гука,
Серце свiту розмiрено гупає в тiлi машин;
I жодного звука.
Один.
Знову ж таки як своєрiдне доповнення Маланюка, його самотностi серед люду, що нагадує порожню пустелю, асонансом звучать слова Франкового Похорону: „Усi ми плем’я сонне i боляще“.
Погляд на особистiсть, митця, нацiю, народ у I. Франка та Є.
Маланюка майже iдентичний. За I. Франком „квiнтесенцiя нацiї –
герої або генiї“; „Епоха, що зродила генiя, скорше йому противиться, нiж його приймає“. За Є. Маланюком: „Як в нації вождя нема,
тодi дає всього себе. Але сучаснiсть – бере вiд нього те, що вона
здужає взяти“.
Є. Маланюковi особливо iмпонувала Франкова оцiнка класово-мiщанських верств народу, провiнцiйностi та обмеження їх духовного життя, снобiзму, суспiльної iндиферентностi, або ж навпаки – претензiйностi. У 1880 р. I. Франко написав сатиричну поему
Ботокуди, в якiй висмiяв, як вiн сам казав, – „часть галицько-руської iнтелiгенцiї i деякi моменти з iсторiї вiд 1848 року“.12
Є. Маланюк знав i цей Франкiв твiр, який, за порадою М. Драгоманова вiн довго не друкував. Оскiльки, казав Маланюк, галицька мiшукувата iнтелiгенцiя спричинилась до того, аби I. Франко
12

I. Франко: Зібрання творів ..., т. 31, с. 31.
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мав пiдстави сказати „нє кохам Русi...“, то вона дала йому такi ж пiдстави iменувати її „ботокудами“, а землю – галицькою Ботокудiєю.
Об’єднують I. Франка та Є. Маланюка погляди на європейську культуру, а зокрема – лiдер чеського модернiзму Й.-Св.Махар.
Франко був особисто знайомий з Махаром, перекладав його твори
Гусова мати, цикл Лiтом через Галичину, уривки з роману у вiршах
Магделена та iншi. Махар вiдповiв Франковi своєю великою творчою приязню, захистивши його вiд наклепiв шовiнiстичної критики.
У 1890 р. I. Франко опублiкував статтю Iнтернацiоналiзм i нацiоналiзм у сучасних лiтературах, де Яновi Святополку Махаровi
вiдведено такi рядки: „...його приналежнiсть до крикливої купки у
подiбностях форми. Махар iде своєю власною дорогою i, видимо,
чимраз бiльше емансипується вiд формулок школи. Ще в 1895 р.,
розбираючи в Життi i словi його Магдалену, я звернув увагу на тi
формули i жалкував на поета, що вiн час до часу волiє ставати на
дибки, хоч мiг би спокiйно обiйтися без того, бо вiн i так о цiлу голову вищий вiд своїх товаришiв. Вiд того часу Махар видав два томики вiршiв... Обi тi книжки, хоча наскрiзь сучаснi, „модернi“, своїм змiслом, рiвночасно майже зовсiм свобiднi вiд впливiв якої-будь
школи; власний Махарiв талант, його енергiчна та симпатична iндивiдуальнiсть виявляються в них ярко i чисто“.13
Порiвняймо лист Є. Маланюка до Й.-Св.Махара вiд 17 травня
1930 р., в якому 33-лiтнiй український поет-вигнанець пише до „сеньора“ чеської літератури: „Хоча у всiх читанках написано, що Махар вийшов з Неруди“, – не бачу потвердження цього у Ваших творах. Думаю, що Ви ,не вийшли’ нi вiд кого. – Iсторiософiчний епос,
чеськiсть (кров), органiчний зв’язок з прилабською землею, Рим, (не
релiгiйна) воля i Тацiт – ось тi первнi, що їх я відчув у Вас. Цiкавить
ще мене питання технологічне: в якому вiцi i як Ви дiшли до бiлого
вiрша? – Бiлий вiрш є знаком „зрiлостi поета“, коли лiрична енергiя
не має вже анархiстського характеру i коли вiрш уже не визначається евентуальною римою“.14
Як бачимо, I. Франко та Є. Маланюк в основнiй засадi Махарової творчостi дуже стоять близько. „Махар iде своєю власною дорогою“, вiн „енергiчна та симпатична iндивiдуальнiсть“, – каже I.
Франко. „Думаю, що Ви не вийшли нi вiд кого“, – каже Є. Маланюк. Правда, Є. Маланюк дещо по-iншому оцiнює Махарiв художнiй „радикалiзм“. Та не слiд забувати – вiн поцiновував Махарову
творчiсть, яка багато в чому змiнилась, i змiнилось загальне ставлення до модернiзму.
13
14

Там само, т. 1, с. 105.
Там само, т. 31, с. 44.
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Листування Є. Маланюка з Й.-Св.Махаром переросло у велику дружбу i творчу спiвпрацю. Є. Маланюк багато перекладав з Махара (напр., такi твори, як Шоста псальма, Голофа, крiзь вiки та ряд
iнших) присвятив йому прекрасну поезію Над Балтиком, а в циклi
Моравська весна читаємо таку строфу:
Дивлюсь з вагону, стискаю свiй бiль.
Вже колiн ось – Махарова дiдизна...
Прощай весела весно чеських пiль, –
Моя – була жорстока i залiзна.
Але „Махар i Маланюк“- це також окрема проблема. Ми спинили увагу на ній лише в такому обсязi, в якому можна було побачити творчу зацiкавленiсть Махаром двох українських письменникiв, що зрозумiло, є важливим в тлумаченнi свiтоглядної та естетичної систем як I. Франка, так i Є. Маланюка.
Якщо б у таких художньо-естетичних чи суспiльно-полiтичних типологiчних „аналогах“ розглядати творчiсть I. Франка та Є.
Маланюка iз сербською культурою та її полiтичною думкою, то легко було б знайти те, що умовно називається спiльним знаменником.
Зокрема Вук Караджич був одним iз найвидатнiших дiячiв слов’янського нацiонального вiдродження. Є вiдомостi, що Є. Маланюк цiкавився життям i творчiстю В. Караджича i мав намiр присвятити
йому окреме дослiдження. А втiм, може воно десь ховається у розпорошених архiвах вигнанця з рiдної землi. Та майбутнє – за Маланюком, за його високою творчiстю. I в „контактах“ його iз сербською культурою, лiтературою, історiєю ще багато чого вiдкриється.

РЕЗИМЕ
Рад се бави неистраженом темом стваралачких веза између
Ивана Франка и Јевгена Малањука. Велика пажња је посвећена њиховим тумачењима европских уметничких токова, са акцентом на
оне у словенским књижевностима. Детаљно су размотрене везе И.
Франка и Ј. Малањука са српском књижевношћу.
Уметничко-естетске и друштвене идеје које су неговали И.
Франко и Ј. Малањук упоредиве су у великохј мери са онима које су
зступале истакнуте личности српске књижевности и културе.
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SUMMARY
The paper contributed by Taras Salyha, Doctor of Philology, Profesor of Lviv University tachles unexplored issues of creative relatio uships
between Ivan Franko and Yevhen Malnyuk. Much attention is paid to
their respective interpretations of European artistic quetts and in particular to those going on within the Slavonic literatures. The relatedness of I. Franko and Ye. Malanyuk to Serbian literature is discussed in
detail.
The artistic-aesthetic korucs and social views ckerished by I.
Franko and Ye. Malanyuk were significantly comparable to those shaved
by prominent figleres of Serbian literature and culture.

