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Усім відома багатюща літературна спадщина Великого Каменяра Івана Яковича Франка, в 
якій знайшли своє яскраве виявлення його енциклопедичні знання. Геніальний письменник і 
публіцист, фольклорист, історик, перекладач, критик — він був обраний дійсним членом 
Празької Академії наук, а також почесним доктором Харківського університету. Твори Івана 
Франка друкувалися багатьма західноєвропейськими та слов’янськими мовами. У творчості 
такого письменника, як Іван Франко, такими звичними і природними є відомі крилаті 
вислови, тобто вислови-образи, що вживалися в усій світовій літературі. 

Яке ж місце в літературній спадщині Івана Яковича Франка займає крилатий 
вислів як стилістичний засіб збагачення мови? 

Кожен такий вислів, як відомо, у стислій формі передає думки і почуття, які 
узагальнили багатовіковий людський досвід. Стислість їх дуже своєрідна: щоб зрозуміти 
кожен такий вислів, треба знати його первісний, іноді дуже широкий контекст історичного 
або літературного походження. Оскільки вони у свій час сконцентрували зміст творів, де 
вперше були вжиті. Щоразу такі вислови виступають своєрідним твором у творі. 

Високий художній смак і широка ерудиція І. Я. Франка виявились у доборі крилатих 
висловів різного походження, які він майстерно вводив і в прозу, і в поезію, і в 
публіцистику. Найбільше зустрічається висловів біблійного і міфологічного походження, 
тому що письменник добре знав грецьку й латинську мови. Образи старогрецької міфології 
та Біблії, ставши класичним надбанням, своєрідно входили в творчість поета, вони 
допомагали йому формувати індивідуальні образи. Так, пишучи про народ-велетень, який 
змушений жити в путах рабства, поневолення, соціального й національного гніту, вірячи в 
те, що цей народ розірве пута і збудує справедливе суспільство, І. Франко у вірші «Не люди 
наші вороги» згадує мудрого жерця Лаокоона: 

Не в людях зло, а в путах тих,  
Котрі незримими вузлами  
Скрутили сильних і слабих.  
Мов Лаокоон серед змій,  
Так люд увесь в тих путах в’ється,  
Ох, і коли ж той спрут страшний  
На тілі велетня порветься?1

Хто ж такий був Лаокоон? Усім відома легенда про Троянського коня. Довгий час 
греки безуспішно облягали Трою нарешті вирішили, що захопити місто вдасться лише 
хитрістю. Вони збудували величезного коня, всередині якого сховали своїх кращих воїнів. 
Після недовгих вагань троянці почали тягти коня в місто. Тут вперед вийшов мудрий жрець 
Лаокоон, який зрозумів небезпеку, що загрожувала рідному місту, і звернувся із закликом до 
своїх співвітчизників — спалити Троянського коня. Несподівано з моря виринули величезні 
змії і задушили Лаокоона та його дітей. Необережні троянці, незважаючи на попередження 
Лаокоона, затягли коня в місто. В ту ж ніч греки захопили Трою. 

Ще один персонаж грецької міфології, Фаетон, син бога сонця Геліоса, який не зміг 
справитися з кіньми батькової сонячної колісниці і якого сам Зевс убив блискавкою, 
згадується в поезії «Нове життя». Тут Іван Франко стверджує силу свого ліричного героя, 
який виявився могутнішим, ніж син самого бога сонця — Фаетон: 

Не біль над горем світа, не змія  
Знання підгризли м’я! З прудкого воза  
Піднебних поривів, як Фаетон, не впав я...  

(т. 10, с. 202) 
Чому саме з’являється порівняння з Фаетоном? Тому, що весь образ міфічної 

колісниці, неба, по якому летить ця колісниця, народжує в поетовій уяві таку складну й 
                                                           
1 Франко І.Я. Твори в 20-ти т., т. 10, К., 1952, с. 40. Далі посилаємося на це видання. 



глибоку метафору — «прудкий віз піднебних поривів». Отже, персонажі старогрецької 
міфології органічно вливаються у поезії, написані Франком у кінці XIX ст., утворюючи 
глибокі асоціативні образи. 

У художніх і публіцистичних творах, зокрема в статтях на літературно-історичні 
теми, Франко згадує Прекрасну Олену, Самсона і Далілу, Медузу Горгону, Валаамову 
ослицю, Авгієві стайні, Еолову арфу, Золотий дощ та багато інших образів, відомих з 
старогрецької і біблійної міфології. 

Наведемо приклад із статті про творчість Т. Шевченка «Темне царство»: «Те могутнє 
чуття поета, мов блискавка, розсвічує густий, віковий суморок «темного царства», пише 
огняним пальцем таємні слова над розкошуючими тиранами...» (т. 17, с. 15). 

Автор, вживаючи дещо змінений біблійний вислів «писати вогненні слова», посилює 
ідейний зміст статті. Можна ще глибше зрозуміти письменника, який говорить про 
приреченість тиранів, коли розкрити первісне значення цього вислову. У легенді 
розповідається про те, як таємна рука написала на стіні вогненні слова, що провістили 
загибель безтурботному халдейському царю Валтасару. В ту ж ніч Валтасара було вбито. 

До речі, тут звертає на себе увагу і відомий вислів М. О. Добролюбова «темне 
царство». Іван Франко по-новому осмислив цей вислів великого російського критика, 
розширив його значення. Тут уже ідеться не тільки про середовище купців, але й про всю 
російську монархічну систему — оплот кріпосництва і реакції. 

Так, в одній фразі поєдналися відразу два крилатих вислови. Кожен з них доповнює 
зміст другого, і хоч вони різного походження, проте виявляються виразними експресивними 
засобами, які передають гостросоціальний зміст Франкового висловлення. 

Серед авторів, яких згадує геніальний український письменник, нерідко 
зустрічаються імена Гіппократа, Данте, Пушкіна, Салтикова-Щедріна, Шекспіра. 

Особливо часто звучить у творах Франка відгомін «Слова о полку Ігоревім»: 
Було би ми «Полю»  
Шляхи заступили,  
Золотими шоломами 
З Дону воду пили 

(т. 11, с. 283) 
У чотирьох рядках — дві цитати зі «Слова»: заступи ти шляхи полю — 

оборонятися від половців, напишем шоломом з Дону — здійснити переможний воєнний 
похід. 

У «Думі про Наума Безумовича»: 
Ой були віки Трояна  
Славні, кажуть, і багаті 

(т. 11, с. 365) 
Віки Трояна сприймаються за «Словом» як славні давні часи, золотий вік Трояна. 
І якщо введення висловів з класичної та біблійної міфології в оригінальні твори 

певною мірою відбивало традицію художньої літератури, то справжнім новатором 
І. Франко виявив себе у надзвичайно активному цитуванні афористичних висловів Тараса 
Шевченка. Саме Іван Франко був одним з перших українських письменників, хто своєю 
ерудицією, власною творчістю показав величезну роль Тараса Шевченка у становленні 
нової української літератури та літературної мови: «Все віддано на самоволю панів! Воно й 
зовсім природно, бо самоволя... царя, що ж інше може породити, як не самоволю його 
підвладних... «княжат недорослих»… (т. 17, с 20). 

У вірші «Тріолет» перефразував Іван Франко і рядок з поезії Т. Шевченка «Доля» 
— Ми не лукавили з тобою: 

І ти лукавила зо мною! 
І не тямущому мені  
Затрули серце гризотою  
Ті ангельські слова твої... 



(т. 10, с. 69) 
А скільки полум’яно пристрасних, незабутніх рядків самого Івана Франка 

перетворилися на крилаті вислови! Згадаймо слова з незакінченої поеми «Лісова ідилія»: 
Слова — полова,  
Але огонь в одежі слова —  
Безсмертна, чудотворна фея,  
Правдива іскра Прометея 

(т. 11, с. 240) 
«Огонь в одежі слова» — чи можна краще висловитись про призначення поезії, про 

роль поета в суспільному житті? Недаремно ці слова стали афористичними, символічними, 
особливо, коли йдеться про силу, закладену в слові геніального поета-мислителя. 

Крилаті вислови з творів Івана Франка знаходимо у багатьох українських 
письменників усіх поколінь. Так, М. Коцюбинський писав: «В тих оповіданнях ви бачите 
самого Франка — Франка, борця, який не криє своїх симпатій і антипатій, борця, що часом 
перемагає в нім артиста. Бо «лиш боротись — значить жить!»2

Вислів з поеми І. Франка «Прометей» знаходимо у вірші М. Рильського «На 
оновленій землі»: 

По степах херсонських, над Бескидом  
Має прапор, мов крило орла. 
Ось коли огнистим справді видом  
Україна рідна зацвіла3. 

У своєму відомому романі «Сестри Річинські» Ірина Вільде цитує знаменитий 
«Гімн»: «Ти збираєшся воювати зі мною, Завадка? — спитав тоном, в якому немов бриніло 
прохання цього не робити. — А ви ж учили мене не ридати, а здобувати»4. 

Івана Франка цитують також П. Тичина, А. Малишко, О. Гончар, Д. Павличко. А хто 
із нас не знає рядків із славнозвісних «Каменярів»: Прийде нове життя, добро нове у світ. 
Саме в цьому вірші знайшли найповніше відбиття революційні ідеї, якими була пройнята вся 
творчість поета. Тому й увійшов в українську літературу Іван Франко як Великий Каменяр 
— борець за поступ, щастя і свободу. 
 

                                                           
2 Коцюбинський М. Твори в 3-х т., т. 3. К., с. 38. 
3 Рильський М. Твори в 3-х т., т. 1. К., 1956, с. 31. 
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