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МОТИВИ ПЕРШОЇ СВIТОВОЇ ВIЙНИ У
ТВОРЧОСТI IВАНА ФРАНКА ТА ОСИПА
ТУРЯНСЬКОГО

У 1925 роцi один iз сучасникiв Iвана Франка Степан Гаєвський,
згадуючи про свою зустрiч з поетом у днi вiйни, писав, що той не
проявляв нiякого iнтересу до ходу вiйни: „Вiн був уже зовсiм хворий, нiкуди не виходив, нiчим не цiкавився й ні з ким нiякого зв’зку
не мав. Час був незвичайний. Йшла переоцiнка цiнностей, але
Франко вже нiяк не реагував на те нове становище й на тi новi громадськi настрої, що їх утворила всесвiтна вiйна“1 Однак свiдчення
цього автора про вiдчуженiсть Франка вiд сучасних подiй коригуються споминами багатьох iнших сучасникiв поета, його творами,
головне вiршами того перiоду, коли „у краї нашому гуляв Марс той
огнисто-червоний“, лейтмотивом яких стане вiддзеркалення теми
вiйни. Власне, саме тема подiй воєнного часу життя, – 1914–1916 –
порiвняно з поперднiми роками, стала значно розмаїтiшою (Пiсля
1908 року I. Франко тривалий час, аж до появи 1914 р. вiршiв на сучасну тему, матерiал для поетичної творчостi черпав лише у книжних джерелах).2
С. Гаєвський: До характеристики Iвана Франка. „Життя і революцiя”, 1925, №
5, с. 107.
2
Навеснi 1908 року, хвороба, яка давно вже атакувала органiзм письменника,
набрала вкрай загрозливих для життя форм. „Третiй наш товариш, д. Франко,
не буде вже нам бiльше товаришити, – писав 25 квiтня 1908 р. В. Гнатюк М.
Коцюбинському. – Вiн лежить тепер у санаторiї для нервових хворих, i лiкарi не
роблять нiякої надiї удержати його при життю. Коли ж би навiть сталося чудо,
i його дотепер така сильна хлопська натура поборола хворобу, то й тодi вiн для
нас страчений як письменник, як першорядна духовна сила, бо лишив би ся
калiкою, нездатним уже до нiякої працi. Вiн хорий загалом на цiлий ряд хорiб:
на очах сильна застарiла трахома, якої вiн не лiчив нiколи порядно, так що лiкар
дивується., що вiн досi не ослiп, з нирок сходить ропа, а може вив’язатися ще щось
гiрше; обi руки паралiзованi, що немож ними рушити, його годує служка, є ще iншi
дрiбницi, але найважнiше – се великi змiни мозковi, якi можуть виликати смерть”
(Див.: М. Коцюбинський: Твори в 7 томах, т. 6, Київ, 1975, с. 152). В останнi роки
I. Франко особливо страждав вiд надзвичайно болючих галюцинацiй, за його
словами, вiд „переслiдування з боку ворожих духiв”..
1
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На 1914–1916 рр. припадає найбiльший обсягом поетичний доробок Франка останнiх рокiв життя. Зумовлено це було також i тим,
що якраз тодi у Франка трохи „розв’язалися“ руки, спаралiзованi в
1908 р., i вiн мiг писати самостiйно, без допомоги секретаря. Коли
знайомишся з творами Франка воєнного перiоду, значна частина
яких i досi зберiгається в особистому архiвi письменника в Iнститутi лiтератури ім. Т. Шевченка НАН України, на згадку приходить
одна з тогочасних публiкацiй у львивськiй газетi „Дiло“ пiд заголовком Пишiмо щоденнi записки – заклик до читачiв якнайточнiше
записувати, „як уявляється кождому ся вiйна з його становища, яке
враження робить на нього, якi почування i думки викликає в душi“.3 Гадаю, саме такий характер мають багато поезiй I. Франка, у
яких вiдбито його сприйняття вiйни. Сприйняття, за незначними
винятками, не поета. Бо якраз в естетичному планi – найслабшi
вiдгуки Франка на конкретнi подiї (Сухий пень, Природа в Пiдбужи та деякi iншi великi за обсягом твори). У той час I. Франко теми для своїх вiршiв нерiдко черпав iз газетної хронiки, у тому числi
кримiнальної (Двi пари змовникiв), розповiдей рiдних та знайомих
(З Панасових оповiдань, Три стирти, Пригода в Пiдбужи), власних вражень i спостережень (З великої вiйни, Ще не близько весна).
Прикметно, що окремi дослiдники до останнiх поезiй I. Франка навiть не пiдходили з художнiми критерiями. Так, на думку М. Деркач, передсмертнi твори I. Франка, – „це вже тiльки вiршована проза“4 „... Тi вiршi не визначалися властивою для автора в попереднi
роки яскравiстю поетичних образiв, але формою та смислом вони
мали закiнчене цiле, що мусило свiдчити про нормальнiсть думання автора в той час“, – писав про своєрiднiсть творчого процесу I.
Франка останнiх рокiв С. Гаєвський.5
Справдi, переважна бiльшiсть поезiї I. Франка воєнного перiоду не позначена печаттю таланту. Дамокловим мечем тяжить над
ними знак недуги їх творця. I на перший погляд, здається, неможливо поєднати їх з високолетними творiннями Франкового поетичного генiя кращих, щасливiших днiв життя, з тими творами, якi
„на цiлi столiття залишаться невичерпною скарбницею найартистичнiших зразкiв“.6 Одначе, з другого боку, так важко беззастережно погодитися з думкою багатьох критикiв про смерть I. Франка як
поета в останнi роки життя (К. Гриневичевої, М. Мочульського, С.
Єфремова, П. Караманського, Л. Бiлецького). Останнiй, зокрема, у
Пишiмо щоденнi записки. „Дiло”, 1914, № 108, 14 листопада.
М. Деркач: Серед блокнотiв i записок Iвана Франка. „Лiтература i мистецтво”,
1941, № 5, с. 41.
5
С. Гаєвський: До споминiв про I. Франка. „Нова громада”, 1924, кн. 35, с. 13.
6
Л. Бiлецький: Хто такий Франко для українського народу ЛНВ. – 1926, кн. 7–
8, с. 231.
3
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розвiдцi „Хто такий Франко для українського народу“ твердив, що
вiдтодi, коли поет захворiв, „вiн для української поезiї вмер... Генiальний дух його не витримав тяжких фiзичних болiв, нервова система порушилася, i знеможений дух упав у прiрву психiчного катаклiзму...“7 Подiбнi жорстокi присуди хочеться злагiднити тим, що й
у смеркальнi роки з-пiд пера I. Франка з’являться деякi прекраснi
поезiї, такi, наприклад, як: Не алегорiя, Зонi Юзичиньській, Во человiчих благоволенiє. Крiм того, говорячи про рецепцiю сучасниками
останнiх вiршiв Франка, не варто випускати з уваги й той момент,
що дуже часто критики складали собi думку про творчiсть поета
на схилi вiку (її обсяг та естетичну вартiсть) без знання всiєї його
спадщини, оскiльки багато поезiй зберiгалося i досi зберiгається
лише в рукописах. По-друге, для деяких – життя крiзь призму безпосереднiх особистих вражень (як правило, тяжких i болiсних) вiд
його постатi.
Вельми симптоматично також i те, що поезiї, перейнятi тривогою за долю України, у художньому планi найсильнiшi з усього, що
написав Франко в той час. Чи не була таким могутнiм iмпульсом
для хворого поета сама iдея? Провидiння Боже дарувало останню
ласку творцевi, i в хвилини просвітлiння його помисли зверталися до вiчної теми – теми України, її будущини. Смеркальнi днi I.
Франка освiтлювала надiя, що „велика вiйна, яку переживаємо тепер, принесе нам без порiвняння бiльше хiсна, нiж може принести
шкоди“.8
Нехай же йде вiйна та своїм ходом,
Як повинь розгулявшись поверх поля,
Хай розраховується тут i труду свого плодом,
І кровiю дiтей своїх народ з народом,
Поки достигне плiд – велика добра воля! 9
Поетова вiзiя України, його мрiї про власну державнiсть не
вкладалися у жодну модель тодiшнього офiцiйного радянського лiтературознавства. Iдея здобуття Україною „високих брам державного життя“, якi поет i сам так затято, „каменiючи вiд працi“ (Д.
Павличко), возводив цiле життя, з особливо виразною силою прозвучить у поезiї А ми з чим, написанiй 9 вересня 1915 р. Вiдповiдаючи на запитання, з чим українська нацiя пiдходить до „брам державностi“, i чи має вона на це iсторичне право, поет стверджує:
Там само.
I. Франко: Зiбр. творiв у 50-ти томах. Київ, 1986, т. 50, с. 434.
9
Там само, 1976, т. 3, с. 390.
7
8
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А, отже, i до нас покликання дiйшло,
I ми стаєм до брам отих мiцних
Iз архи-каноном думок всiх визвольних,
Аби нiкому кривди не було.10
Чи не тому так довго впродовж десятилiть у радянському лiтературознавствi затаювалися поезiї I. Франка 1914–1916 рр., так,
„наче їх i не було?“. По-друге, основний пафос численних поезiй I.
Франка воєнної доби становить викриття „злобних“, „загребущих
рук“ росiйського самодержавства, великодержавних претензiй росiйського iмперiалiзму, розбою, який чинила росiйська адмiнiстрацiя i армiя в Галичинi, прикриваючись месiанською iдеєю визволення якогось мiфiчного „русского народа Галиции“ (Iнвазiя, Царськi слова, Муж довiр’я, Пригода в Пiдбужи, Донець – козак молодий, Два столiвники):
Щоб Прикарпатська Русь ярма вже не носила
Я не пожалую солдатiв мiлiонiв,
Нi мiлiярд рублiв. Хоч би кров прикрасила
Й сотнi миль ваших там вулиць, ланiв, загонiв,
По сьому мусить буть. Росiя мусить стать
Одна велика, рай чиновних i шпiонiв. 11
Невтiшнi обставини бiографiї I. Франка останнiх рокiв життя
вплинули не лише на естетичну вартiсть його творiв, вони значною
мiрою визначили їй змiст, а також стиль. Гадаю, що вiддзеркалення хвороби поета в його вiршах у цьому останньому аспектi – це
проблема, яка заслуговує на окреме спецiальне дослiдження, можливо, навiть монографiчного плану. Зараз торкнемось лише одного
аспекту, а саме: ролi галюцинацiйного елементу у структурi воєнних вiршiв I. Франка.
Насампред вiдзначимо, що українськi критики рiзних поколiнь
(М. Мочульський , Л. Бiлецький, А. Макаров) одностайнi у визнаннi
I. Франка як одного з творцiв жанру вiзiї в українськiй поезiї. Що
ж, достатньо лише згадати поему. Похорон, сюжет якої цiлком побудований на галюцинацiйному елементi, низку поезiй збiрок Мiй
Iзмарагд, Semper tiro, окремi мотиви поем Iван Вишенський, Мойсей, Терен у нозi, матерiалом для народження яких послужили вiзiї, а також деякi прозовi твори – повiсть Великий шум, оповiдання
Неначе сон, Син Остапа, щоб визнати за цими дослідниками абсолютну рацiю. До речі, Л. Бiлецький також висловив дуже цiкаву
10
11

I. Франко: Зiбр. творiв у 50-ти томах. Київ, 1976, т. 3, с. 390.
I. Франко: Царськi слова. Там само, с. 51.
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думку щодо генези такого вагомого мiсця вiзiй в естетичнiй системi
I. Франка. Вiн пов’язував появу цiєї форми поезiї у Франка з особливостями психофiзичної структури його особистостi: „Страждання i
хороба виделiкатнюють нервову й усю духовну структуру Франка. I
в останнiй добi його творчостi (за Л. Бiлецьким – це кiнець 90-х початок 900-х рокiв – Я. М.) я вiдчуваю уже моменти епiлептичного
здегенерування найвищих скульптурних образiв, картин метафоричного стилю, вся уява перебивається творчою уявою мiстичного,
химерного чи примарного; наслiдком таких уявно-творчих перебоїв у поезiї I. Франка зв’являється нова форма – форма вiзiї (...). Але
ся прикмета поетичної творчостi не лише не зменшила вартостi його поетичних творiв, а, навпаки, пiднесла їх ще на вищий щабель,
надала iдеям i образам поета ще глибшої перспективи – абстрактно
емоцiональної i мiстичної.12
У поетичній спадщинi I. Франка 1914-1916 рр. зустрiчаємо також немало мотивiв i тем, навiяних вiзiями i сновидiннями. Нерiдко поет навiть назвою того чи iншого твору вказує на джерело його
сюжету. Наприклад: Три сестри милосердя, Із моїх несонних вiзiй
чи Вiщий сон. Але в естетичному планi помiж згаданими вище творами I. Франка та його воєнними рефлексiями – глибочезна прiрва.
Мабуть, не менша, як мiж природою образних вiзiй i справжнiх галюцинацiй, якi без краю вимучували I. Франка в останнi роки життя. Кошмарнi сни, фантасмагоричнi видiння, галюцинацiї (як вияв
хвороби) породили в поезiї I. Франка цього перiоду багато страшних, моторошних сцен, натуралiстичних описiв смертi, якi, далебi,
не мають нiчого спiльного з поезiєю. Це вже тiльки документи недуги їх автора, його душевних i фiзичних страждань.
I все ж навiть тi смеркальнi вiршi I. Франка, якi належать до високої царини мистецтва, є неоцiненними причинками для настроїв
i переживань, його громадянської позицiї.
Повiсть молодшого сучасника I. Франка Осипа Турянського
Поза межами болю, написана 1917 року в таборi для вiйськовополонених на iталійському островi Ельбi, також про вiйну. Д-р філософiї
О. Турянський, мобiлiзований 1914 року до австрiйської армiї i вiдправлений на австро-сербський фронт, жахливi картини воєнного
лихолiття пережив особисто. У 1915 роцi О. Турянський потрапив
у полон. Узимку того ж року сербськi вiйська, вiдступаючи, повели
з собою в зимову стужу через гори, „шляхом смерті“, 60 000 полонених. Там, в Албанських горах, нетрях, з голоду, холоду й душевного болю загинуло 45 000 бранцiв“, – свiдчив О. Турянський.13 ГинуЛ. Бiлецький: Хто такий Франко для українського народу. ЛНВ, 1926, кн. 7–8,
с. 231.
13
О. Турянський: Поза межами болю. Київ, 1989, с. 44.
12
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ли полоненi, гинули й сербськi солдати. Десь далеко у хвостi цього трагiчного походу залишилось семеро приречених на смерть. Усi
вони замерзли біля погаслого вогнища в гірськiй пустцi. Чудом вижив лише один. Майбутнiй автор повiстi-поеми Поза межами болю
О. Турянський. „Нема нiякого сумнiву, що воєннi переживання вiдбились дуже сильно на фiзичнiм i духовнiм станi Осипа Турянського, хоча одночасно завдяки ним вiн дав найкращу рiч свого життя
– повiсть Поза межами болю, – писала в некролозi на смерть письменника газета „Дiло“.14
На долю книжки О. Турянського випало величезне визнання
з боку критики – як своєї, так i чужоземної. „Ваш твiр – це наймогутнiша з вiдомих менi картин не тiльки в нашiй, а й у цiлiй європейськiй лiтературi. I змiстом (ідейно) i формою вiн має прикмети
новiтнього, наскрiзь європейського твору, i я певний того, що вiн
здобуде право громадянства у всесвiтнiм письменствi“, – захоплено запевняв автора поет Петро Карманський, прочитавши книжку
ще в рукописi.15 Такої ж високої думки про повiсть-поему маловiдомого тодi українського письменника був нiмецький критик Роберт
Плєн: „В найшляхетнiшому змаганнi народiв досягти й роздiлити
твiр, як автор Поза межами болю“, – вважав вiн.16 Вписуючи твiр О.
Турянського в широкий контекст європейської лiтератури, насамперед тогочасної воєнної прози, критики вибудували цiлу низку бiнарних опозицiй, зокрема протиставляючи вихiд О. Турянського
(попри глибинний нацiональний характер його твору) поза „вузько партiйнi, конфесiйнi й нацiонально-расовi iдеологiї“ „невдалому
в’язанню матернiх почувань iз вузько расовим шовiнiзмом“ бельгiйського письменника Анi Вiвантi (рoман Vae victis); майстернiсть
цього митця у змалюваннi психологiчних глибин людської душi
– „псевдореалiстичному несмачному психоаналiзу Андреєва“ (роман Червоний смiх); гармонiйнiсть композицiї Поза межами болю
– „браку зовнiшньої i внуртiшньої архитектонiки Огню Барбюса“;
„овiянi духом промiнної людяностi й соняшної етики найжахлившi сцени болю й людського упадку“ в О. Турянського – „невмитому
натуралiзмовi“ Барбюса.17
На думку Р. Плєна, поема О. Турянського „становить могутнiй,
можна сказати, наймогутнiй протест проти вiйни з усiх творiв, написаних на воєнному тлi“, хоча в нiй i немає батальних сцен. За виОсип Турянський. Посмертна згадка. „Дiло”, 1933, 31 березня.
Див.: О. Турянський. Поза межами болю: Картина з безоднi. Відень-Чiкаго,
1921, с. ХIV.
16
Р. Плєн: Естетично-критичнi замiтки до твору Осипа Турянського „Поза
межами болю”. // О. Турянський. Поза межами болю: Картина з безоднi. ВіденьЧiкаго, 1921, с II.
17
Там само. с. XLVI, XLVII, XVIII.
14
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нятком однiєї. „Ми проломали сербський фронт i сунули, як море,
вперед, – розповідає Добровський, один iз тих семи приречених на
смерть. – На сто крокiв передi мною бачу ось яку картину: на землi
лежить сербський жовнiр, а мiй капрал б’є його обома руками раз
у раз у лице. Пiдхожу близько й вижу, що серб уже давно мертвий.
Розлючений кричу до свого капрала:
– За що ти б’єш у лице трупа?
– За те, – каже вiн, – що ця сербська собака не має нi сотика
в кишенях“.18 Перед цим протестом О. Турянського проти воєнного пекла „блiднуть усi найстрашнiшi картини Барбюса, Анi Вiвантi,
Андреєва i др.“, – одностайно визнавали критики.19
Нарештi, ще про одну критичну оцiнку. Зокрема, про твердження Гавриїла Костельника про атеїстичне пiдгрунтя повiстiпоеми О. Турянського Поза межами болю. „Нинi атеїзм промовляє
категорично – „das ist schon abgemacht“ – i намагається сотворити свою загальну опiнiю в суспiльствi, – писав згаданий критик у
статтi Павло Тичина (З сучасної української лiрики).- Кождий поет
нинi шукає перш усього свого „символу вiри“.
Шукають, сумнiваються, тратять Бога. Але треба пам’ятати
про се поетам: с к i л ьк и х т о Б о г а с т р ат и т ь , с т i л ьк и ду ш i
с т рат и т ь , а с к i л ьк и ду ш i, с т i л ьк и по е зi ї, с т i л ьк и й л юдс ької п ри р од но с т і . Це iс тори ч н а i пс и холог iч н а iс т и н а
(розрядка в текстi – Я. М.).
Чи ж не дивно, чи ж не неприродно, коли в Турянського Поза межами болю (що дiйсно написане з талантом) не знаходите анi
згадки про мотиви другого свiту, яку пiднiс би (заступав) бодай
один з того нещасного гуртка жовнiрiв, що ведуть мiж собою передсмертнi розмови. Причiм, так люди не вмирають!“20
Чи справедливе таке категоричне твердження щодо твору О.
Турянського Поза межами болю? Гадаю, принаймнi дискусiйний
момент у цiй тезi таки наявний. Адже перемога „божанського в
людськiм дусi“ – квiнтесенцiя повiстi-поеми О. Турянського. Так,
на „шлях смертi письменник вивiв сiмох воїнiв, представникiв рiзних нацiональностей. У кожного свiй характер, своя доля, але в цiй
страшнiй безоднi об’єднує їх, таких рiзних, не лише прагнення вижити, але й почуття любовi, взаємодопомоги: „Ось тут мiж нами,
– говорить один з них (Ніколич), – заступленi австрiйськi народи,
котрi так себе ненавидять i воюють. А проте ми, їх сини, почуваєО. Турянський:...с. 80.
Р. Плєн: Цит. праця. с.XVI. З-помiж останнiх дослiджень про цей твiр О.
Турянського варто насамперед вiдзначити студiю З. Гузара Книга болю Осипа
Турянського (гранi поетики). „Українське лiтературознавство”, вип. 59, Львiв,
1994, с. 30-39.
20
Г. Костельник Ламання душ. Львiв, 1923, с. 41.
18

19
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мо себе тут, наче брати. Ми вже здiйснили i де а л брат н ь ої п рих и л ьно с т i i л ю б овi “ (розрядка моя – Я. М.).21 Згадаймо, вiдомий євангельський мотив: „Бог є любов, i хто перебуває в любовi,
той перебуває в Бозi, i Бог перебуває в ньому“ (Послання Йована,
4, 16). Залишалося шестеро жовнiрiв у гiрськiй безоднi через те, що
не мiг далi йти їх слiпий товариш Штранцiнгер. Ще один вражаючий епізод твору – промовисте свiдчення перемоги людського духу
над iнстинктом вижити будь-якою цiною. Люди, свiдомiсть яких
затьмарена голодом, холодом, стражданнями, вiдкидають пропозицiю Сабо вдатися до канiбальства. „Ніколич устромив палицю в
кусник тiла товариша, вiдкинув його далеко вiд вогню i залебедiв
тремтячим голосом:
– Хай згину, а людського тiла не буду їсти, й нiхто з вас не їстиме (...). Збогом вони стали вiдчувати вчинок Нiколича, як освобождення з якогось несамовито важкого гнiту“.22 У душах цих нещасних жертв жорстокої вiйни попри все пекло мук, через яке вони проходять, живе iдея людяностi й добра. „Навiть у найдикiшiй
людинi (у повiстi – це Сабо – Я. М.) автор добачує проблески iскри
божої“ – вiдзначав Р. Плєнк.23
Герої О. Турянського не раз у тяжкi хвилини розпуки дорiкають Боговi за ту бездонну глибiнь горя, що випала на їх долю: „Де
тебе шукати небесна сило? Чи в опарах людської кровi? Чи в димi
свiтового пожару? Чому так байдуже глядиш? Чому проклято мовчиш? (...)
Та Бог, замерзлий цвинтар природи й навiть сама смерть – усе
оглухло й онiмiло“.24 Однак є в Поза межами болю й iншi мотиви.
Люди самi несуть вiдповiдальнiсть за те, що з ними коїться, це їх
злочин, злочин людей, що слухали темних сил. „Навiщо ми, люди,
вбивали людей? Хто смiв вести нас на рiзню брата? Чому ми слухали волi темних сил?“. 25 Є зворушливi картини Великодня, є надiя
на спасенну силу молитви. „А може, єсть на небi iще... в воздусi... на
землi якi маленькi, ангельськi єства, що мають яку-небудь цiлющу
силу? Може, цi маленькi ангели могли би врятувати нас? Може.. ах!
Сину, мiй сину маленький! Молися, сину, молися за батька“, – благав Оглядiвський.26 Чи не ця вiра, „огненна любов до життя“, „до
його вищих духовних цiнностей“ допомогла вижити в пеклi вiйни
саме Оглядiвському, найслабшому фiзично серед усiх семи товаришiв?
О. Турянський: Поза... с. 74.
Там само, с. 98.
23
Р. Плєн: Цит. праця, с. ХI.
24
О. Турянський: Поза межами болю. Київ, 1989, с. 74.
25
Там само, с. 94.
26
Там само, с. 65.
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РЕЗИМЕ
Песничка оставина Ивана Франка из периода Првог светског
рата додатно осветљава уметнички и психолошки лик песника пред
крај његовог живота. Анализом ове поезије долази се до закључка
да је она у великој мери зависила од виталности и психо-физичке конституције уметникове личности. Већини стихова И. Франка
из тог касног периода његовог живота недостаје таленат. Болест И.
Франка (која је достигла врхунац 1908. године) утицала је на естетску вредност његових дела. Основна идеја његових стихова из ратног периода јесте осуда свих ратних страхота, уз разоткривање пљачке коју су руске трупе починиле у Галицији. Песник је сањао да ће
Украјина досегнути „највише двери у животу државе“.
Осип Туријански у својој причи/песми Преко прага бола, која
је по мишљењу критике једно од најбољих дела европске књижевности са тематиком Првог светског рата, упућује антиратну поруку
и позив на братско уједињење целог света. У тој песми Осип Туријански са изузетном уметничком сугестивношћу приказује победу
„божанског у човеку“. Ту можемо видети тежњу човека ка вишим
духовним вредностима које надилазе и саму смрт. Окосницу тога
дела представљају животни изазови аутора који је учествовао у трагичном „путу смрти“ преко албанских планина у зиму 1915.

SUMMARY
The poetic heritage of Ivan Franko of the First World War period
is a valuable complement in getting a vision of the artistic and psychological phenomenon of the poet in his old age. The investigation of this
poetry testifies to its significant dependence on a vital foundation and
psychological physical structure of the author’s individuality. Most of I.
Franko’s verses of the late period of his life seem to lack talent. I. Franko
illness (the strongest explosion of wich was in 1908) influenced the aesthetical value of his works. The basic pathos of his verses of the war period is on condemnation of all the war horrors, unmasking of the robbery, which the Russian troops had commited in Halychyna. The poet
dreamed that Ukraine would get to “the high gates of the state life”.
The story/poem Beyong the Edge of the Pain by Osyp Turians’kyj,
which is, to the critique opinion, one of the best works in all European
literature ABOUT THE First World War, also has an anti-war tendency, a call to the fraternal unity of the word. A victory of “the divine in a
man’s spirit” is shown with a special magnificent artistic power in the
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poem of Osyp Turians’kyj. Here you see a man’s aspiration for higher
spiritual values, which overcome the death. Hard life trials of the author,
a participant of the tragic campaign by “the way of death” through the
Albanian mountains in the winter of 1915, form the basis of the writing.

